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Yrittäjyyden merkitys vain kasvaa
Tätä kirjoittaessani koronapande-
mia hellittää, mutta maailmanpo-
litiikassa on myrskyn merkkejä. 
Venäjän aggressiivinen ja häikäile-
mätön toiminta herättää huolta läpi 
läntisen maailman.

Kansainvälisen politiikan epä-
varmuus kärjistää 2020-luvun val-
tavia haasteita, joita meidän pitäisi 
kyetä ratkomaan: ilmastokriisi, 
kestävyysvaje, voimakkaasti kas-
vanut julkinen velka, heikentyvä 
huoltosuhde, ikääntyvä väestö ja 
suuri joukko kansalaisia työvoi-
man ulkopuolella.

Juuri nyt talousluvut näyttävät 
hyviltä, mutta kasvu on jo selkeästi 
hidastumassa.

Jotta Suomi palaa kestävän kas-
vun tielle, yrittäjyyden edellytyk-
siä pitää vahvistaa. Suomen kasvu 
vahvistuu vain menestyvien suo-

malaisten yritysten kasvun kautta.
Tarvitsemme rohkeita uudis-

tuksia, jotta Suomi – syrjäinen maa 
haastavassa geopoliittisessa tilan-
teessa – voi menestyä ja huolehtia 
kaikista kansalaisistaan. 

Uudistu Suomi
Yrittäjäjärjestö valmistautuu tänä 
keväänä eduskuntavaaleihin, jotka 
on määrä pitää ensi vuonna. Vaa-
liohjelmamme otsikko on Uudistu 
Suomi. Tarjoamme suuren joukon 
ratkaisuja, joilla Suomi voi voittaa 
haasteitaan ja menestyä 2000-lu-
vun maailmassa.

Meillä on onneksi vahva perus-
ta, jolle rakentaa. Kiitos edellisten 
sukupolvien työn Suomi on vapaa 
ja vakaa oikeusvaltio, jossa on kor-
keaa osaamista ja vähän korruptio-

ta. Olemme osa Euroopan unionia, 
ja yrityksillämme on pääsy maail-
man markkinoille.

Mutta meillä on myös paljon 
parannettavaa: On aloja, joilla on 
liian vähän kilpailua. On turhaa 
byrokratiaa. Työmarkkinamme 
ovat osin jäykät. Esimerkiksi pal-
kanmuodostus on Suomessa lähes 
maailman jäykintä; palkat eivät 
nouse, kun yritys menestyy, eivät-
kä laske, kun menee huonosti. 

Veroaste on liian korkea ja hei-
kentää toimeliaisuutta. Sosiaalitur-
va ei kannusta ottamaan vastaan 
työtä, minkä vuoksi yli 300 000 työ-
ikäistä on kokonaan työvoiman ul-
kopuolella. Julkinen sektori toimii 
laajalti monilla alueilla, joille olisi 
tarjolla myös yksityisiä toimijoita 
ja pääomaa, ja syö siten tilaa yritys-
ten kasvulta ja investoinneilta.

Velkatielle loppu
Suomen heikkouksia pitää uskal-
taa korjata. Seuraavissa eduskun-
tavaaleissa on kysymys talouden 
suunnasta ja uudistuksista. Emme 
voi jatkaa velkapolitiikkaa, sillä 
seuraava kriisi on ovella. Jos jou-
dumme siihen valtavassa velka-
lastissa, se heikentää kykyämme 
selvitä.

Velkapolitiikan sijaan tarvit-
semme kasvupolitiikkaa, joka kan-
nustaa ihmisiä töihin ja yrittäjiä 
riskinottoon sekä investointeihin. 
Vain siten voimme turvata suoma-
laisen hyvinvointivaltion talouden 
perustan ja huolehtia kaikista tässä 
maassa asuvista.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on 
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Tyrnävän Yrittäjät ry on Pohjois-
Pohjanmaan vuoden 2021 paikal-
lisyhdistys! Tällaisen onnittelupu-
helun sain tammikuussa. Ja lisää 
onnitteluja heti seuraavana päivä-
nä, jolloin kuulimme olevamme 
valtakunnallisesti viiden parhaan 
joukossa 1-100 jäsenen yhdistys-
ten sarjassa ja tämä palkinto jae-
taan lauantaina 23.4, jolloin myös 
järjestämme perinteiset kevät- ja 
siemenperunamarkkinat Tyrnävän 
torilla. Tämä hieno tunnustus tuli 
toki yllätyksenä, mutta toisaalta 
Tyrnävällä on tehty yhdistyksessä 
pitkään hyvää työtä yrittäjyyden 
eteen ja rakentaen yhteistyötä eri-
laisten toimijoiden välillä mm. Tyr-
nävän kunta, monet yhdistykset ja 
koulut. Palkinnon kriteereinä on 
myös vahva kuntavaikuttaminen, 
josta ehkä suurimpana esimerkki-
nä Tyrnävän Kehitys Oy:n saami-

nen kuntaan elinkeinopuolen asi-
oita hoitamaan. Myös jäsenmäärän 
kasvu on ollut huimaa viime vuosi-
na ja vanhat jäsenet ovat hyvin py-
syneet mukana, josta iso kiitos kai-
kille näille yrittäjille ja yrityksille. 

Itse näen yrittäjäyhdistyksen 
toiminnan ja jäsenenä olon erään-
laisena työyhteisönä ja kunta on 
meidän pääasiallinen toimintaym-
päristö. Työkavereilta saa tukea 
ja neuvoa erilaisiin kysymyksiin, 
joita väistämättä tulee yrittäjän 
tiellä ja verkostoituminen auttaa 
yrittäjää monella tavoin. Varsin-
kin yksin yrittäminen, eli kaikista 
asioista itse vastaaminen on välillä 
kuluttavaa ja työkavereista voi löy-
tyä monenlaista osaajaa, jotka hel-
pottavat yrittäjän arkea. Kunta on 
meidän lähin toiminta-alue ja sitä 
pystymme helpoiten kehittämään 
toimivaksi. Uudet liiketilat, toimis-

tot ja muut toimitilat ovat täällä 
tarpeen, kun tyrnäväläiset yrityk-
set kasvavat tai muualta tuleva yri-
tys etsii sopivia tiloja. Tärkeintä on 
puhaltaa yhteen hiileen, kannustaa 
ja tukea toisia yrityksiä menesty-
mään, koska toisen menestyminen 
ei ole itseltä pois, vaan tuo palvelu-
ja, hyvinvointia ja vaurautta koko 
kuntaan ja kaikille asukkaille. 

Positiivinen meininki näkyy 
myös kunnasta ulospäin ja sitä 
kannattaa pitää yllä, jotta kunta 
kiinnostaa yrityksiä sijoittumaan 
ja kasvamaan. Yritysten toimin-
taympäristöön voi yksittäinenkin 
yrittäjä vaikuttaa monella tavalla 
esim. kunnan kaavoitustilaisuuk-
siin osallistumalla ja yrittäjyyteen 
liittyviin kyselyihin vastaamalla. 
Aktiivisempaa toimintaa tehdään 
yhdistyksen hallituksessa ja sinne 
myös voi hakeutua mukaan, jolloin 

omat vaikutusmahdollisuudet pa-
ranevat. 

Tyrnävällä on paljon hyödyn-
tämätöntä potentiaalia mm. mat-
kailussa, ruoantuotannossa ja 
-jalostuksessa. Viime aikojen ta-
pahtumat maailmalla nostavat tar-
vetta ruokatuotannon omavarai-
suudelle entisestään ja tämä antaa 
meille isoja mahdollisuuksia, kos-
ka elintarvikkeiden alkutuotanto 
on jo vahvaa Tyrnävällä. Nyt näitä 
asioita mietitään valtio- ja EU-ta-
solla ja rahoitusta hankkeisiin on 
saatavilla entistä enemmän. Toi-
votaan näiden asioiden eteenpäin 
menoa meillä. 

Hyvää kevään jatkoa kaikille 
jäsenille! Tervetuloa myös uudeksi 
jäseneksi, jos et vielä ole joukos-
samme! Mitä enemmän meitä on, 
sitä vahvemmin pystymme asioi-
hin vaikuttamaan.

Mikko Kukkohovi
Puheenjohtaja Tyrnävän Yrittäjät 

Alkuvuodesta Tyrnävän Yrittäjille 
satoi onnitteluja, kun yhdistys sai 
tunnustusta Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjiltä. Tyrnäväläiset valittiin 
Vuoden 2021 paikallisyhdistys 
-tittelin voittajaksi! Valintaa teh-
dessä arvioitiin paikallisen yh-
distyksen toimintaa kokonaisuu-
dessaan, kuten kuntayhteistyötä, 
viestintää, vuorovaikutusta ja jä-
senmäärän kehitystä.

Lisäksi Tyrnävän yrittäjät ovat 
Suomen Yrittäjien viiden parhaan 
paikallisyhdistyksen joukossa 
valtakunnallisesti 1–100 jäsenen 

sarjassa. Voittajat julkistetaan ja 
palkitaan Vaikuttajafoorumissa 
lauantaina 23.4.2022 Silja Europal-
la.

Tyrnävän Yrittäjissä on koet-
tu tärkeäksi olla mukana tiiviissä 
yhteistyössä kehittämässä oman 
alueen elinkeinopolitiikkaa. Yh-
distyksen aloitteesta Tyrnävälle 
perustettiin Tyrnävän Kehitys 
Oy, jonka tehtävänä on auttaa yri-
tyksiä ja yrittäjiä liiketoiminnan 
käynnistämisessä ja kehittämises-
sä. 

Tyrnävän Yrittäjien puheenjoh-

taja Mikko Kukkohovi on yhdessä 
alueen yrittäjien kanssa kokenut 
tärkeäksi olla mukana vaikutta-
massa siihen, että alueen yrityk-
sille saadaan hyvät palvelut ja toi-
mintaedellytykset.

Yhteistyö kunnan kanssa on 
poikinut mm. kyselyitä yrittäjil-
le ja kuntapäättäjille sekä erilai-
sia keskustelutilaisuuksia. Ke-
hittämistyötä on tehty myös eri 
yhdistysten kanssa. Yhteistyön 
tarkoituksena on kuntalaisten 
osallistaminen ja yhteinen halu 
tehdä Tyrnävästä hyvä paikka 

elää ja asua.
Tyrnävän Yrittäjät toimii pu-

heenjohtajansa Mikko Kukko-
hovin johdolla aktiivisesti, yh-
teistyössä toisia kuunnellen ja 
keskustellen. Hyvä yhteishenki 
näkyy myös jäsenkehityksessä. 
Viime vuoden aikana yhdistyk-
seen on liittynyt 19 uutta jäsentä 
ja vain kolme on eronnut jäsenyy-
destä. Kokonaisjäsenmäärä on täl-
lä hetkellä 99 jäsentä, summaa yh-
distyksen toiminnasta Riikonen.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Tyrnävän Yrittäjät on PPY:n vuoden 2021 alueellinen paikallisyhdistys 
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Hilma-hevonen ja Petra 
saapuvat kevät- ja siemenperunamarkkinoille
Kevät- ja siemenperuna-
markkinoilla pääsee tutus-
tumaan Hilma-hevoseen, 
kun Petra Särkelä saapuu 
markkinoille ajeluttamaan 
markkinakansaa Suomen-
hevosensa Pikku-Hilman 
kanssa.

Hilma on äärimmäisen 
kiltti hevonen, joka on ih-
misläheinen ja tottunut 
työntekijä. Särkelä kertoo, 
että häntä kiehtoo vanhan-
aikaiset työmenetelmät ja 
Hilman kanssa onnistuu 
monet työtehtävät pelto- ja 
lumitöistä puiden kuskaa-
miseen. Lisäksi Hilman 
kyydissä pääsee myös kär-
ry- tai rekiajelulle.

- Hilman emä oli myös 
meillä, joten olen saanut 
kasvattaa Hilman varsasta 
lähtien. Oli ikimuistoinen 
kokemus viime syksynä, 
kun Hilma palkittiin puh-
taalla I palkinnolla jalos-
tusarvostelusta työhevos-
suunnalle, kun kyseessä oli 
vieläpä oma kasvatti, Sär-
kelä kertoo. 

Särkelän toiveissa on, 
että hän pääsisi osallistu-
maan tänä vuonna Joutsas-
sa tai viimeistään vuonna 

2024 Oulussa valtakunnal-
lisiin Suomenhevosten työ-
hevosmestaruus-kilpailui-
hin.

Särkelä on harrastanut 
hevosia 5-vuotiaasta lähtien 
ja viimeiset 26 vuotta hänel-
lä on ollut myös omia hevo-
sia. Tallista löytyy Hilma-
hevosen lisäksi Nico-poni, 
joka on niin rauhallinen 
ja pienikokoinen, että sen 
kanssa on voitu vierailla 
myös hoitokodeissa sisällä 
ilahduttamassa ikäihmisiä.

- On ihanaa nähdä miten 
silminnähden ikäihmiset 
virkistyvät ponin vierailus-
ta tai jos käymme tapaa-
massa tai ajeluttamassa hei-
tä Hilman kanssa. Hevosen 
tuoksut ja kavioiden kopina 
herättävät muistoja, joten 
siinä pääsee myös kuule-
maan mahtavia juttuja hei-
dän nuoruudestaan, Särke-
lä kertoo.

Särkelä on itse kou-
luttautunut nuoriso- ja 
vapaa-ajanohjaajaksi, lisä-
kouluttautunut päihde- ja 
mielenterveystyön ohjaa-
misessa ja hän tekeekin 
päätyötään kunnan nuorten 
kuntouttavalla työpajalla.

- Minulla on ollut toimi-
nimi viime kesäkuusta läh-
tien, jota ennen toimin ke-
vytyrittäjänä. Tällä hetkellä 
myös opiskelen sosiaalipe-
dagogisen hevostoiminnan 
ohjaajaksi eli voimme Ni-
con ja Hilman kanssa auttaa 
eri-ikäisiä asiakkaita, kuten 
erityisnuoria, kehitysvam-
maisia tai haastavassa elä-
mäntilanteessa olevia asi-
akkaita, Särkelä kertoo.

Eläinten kanssa toimimi-
nen voi tuoda kuntoutujalle 
onnistumisia, antaa arvok-
kaita kokemuksia eläimen 
kanssa, opettaa kärsivälli-
syyttä, kohentaa itsetuntoa 
ja auttaa löytämään omia 
vahvuuksia.

- Hevostoiminnassa käy 
osittain samoja asiakkaita-
kin, kuin päätyössäni kun-
nalla, joten tämä on oikein 
luonteva lisä. Minulle tässä 
työssä yhdistyy työnteko ja 
hevosharrastus!

Jenny Kärki

Yrittäjä Petra Särkelän Suomenhevostamma Pikku-Hilma on palkittu työhevonen, jolta onnistuu 
perinteinen työnteko ja kuntoutusasiakkaan lohduttaminen.

Kevät- ja siemenperunamarkkinoilla 
ohjelmaa koko perheelle

Tyrnävän yrittäjät järjes-
tävät jälleen kokoperheen 
tapahtuman: Kevät- ja sie-
menperunamarkkinat toril-
la lauantaina 23.4. klo 9–14. 
Ohjelmassa on hevoskyy-
tiä yrittäjien tarjoamana 
ja lisäksi lapsia ilahduttaa 
Leo-leijona. Ohjelmassa on 
myös torijumppaa, Murron 
nuorisokuoron esitys ja ru-
nohetkiä.

Perinteiseen tyyliin 

myynnissä on siemenpe-
runaa, jonka myynnistä 
kertyneet rahat lahjoitetaan 
kokonaisuudessaan hy-
väntekeväisyyteen. HZPC 
Kantaperuna Oy on lahjoit-
tanut tilaisuudessa myyn-
nissä olevat siemenperunat 
ja yrittäjäyhdistys organisoi 
myynnin talkoomeiningillä. 
Näin kaikki myynnistä ker-
tyneet rahat lahjoitetaan hy-
väntekeväisyyteen: Tyrnä-
vän vähävaraisille perheille 
sekä Ukrainasta saapuville 
pakolaisille.

Viime keväänä yrittäjät 

myivät siemenperunaa to-
rilla mutta markkinahumua 
ei päästy järjestämään ko-
ronatilanteen vuoksi. Tällä 

sivulla kuvia aikaisempi-
en vuosien markkinamei-
ningistä!
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HZPC Kantaperuna uskoo perunan kulutuksen 
lisääntyvän lähitulevaisuudessa
Elämme jälleen poikkeus-
tilassa. Venäjän sota Ukrai-
nassa lisää epävarmuutta ja 
nostaa entisestään kallistu-
neita ruuantuotantokustan-
nuksia. Aika on haastavaa 
kaikille – erityisesti vilje-
lijöille. HZPC Kantaperu-
nassa kuitenkin uskomme, 
että peruna on tulevaisuu-
den voittaja. Huipputer-
veelliselle ja ekologiselle 
ruualle tulee aina olemaan 
kysyntää. Lajikkeissa pai-
notamme yhä enemmän 
sen sadontuotantokykyä 
haastavissa olosuhteissa ja 
vähemmillä lannoitemää-
rillä. Uskomme vahvasti 
siihen, että perunan kulu-
tus lähtee vuosikymmenten 
laskun jälkeen uuteen jyrk-
kään nousuun. 

Venäjän kauppa  
lopetettu
HZPC Kantaperunan tuo-
tannosta noin kolmasosa 
menee vuosittain vientiin. 
Suomalaista laadukasta 
siemenperunaa on viety 
vuosien varrella yli kah-
teenkymmeneen maahan. 
Suurimmat vientimaat ovat 
olleet naapurimaat Ruotsi ja 
Venäjä. HZPC Kantaperuna 
haluaa seistä Ukrainan kan-
san tukena näinä vaikeina 
aikoina ja on lopettanut 
kauppasuhteen Venäjän 
kanssa. Siemenperunaa ei 
enää tuoteta Venäjälle lain-
kaan. Tuotannosta Venä-
jälle viennin osuus on ollut 
noin 10 prosenttia, joten 
yrityksen haasteena on etsiä 

korvaavaa markkinaa sekä 
kotimaasta että viennistä 
muualle. 

Annabellen hurja  
nousukiito jatkuu
Annabelle-lajikkeen suosio 
kasvaa kasvamistaan. Tämä 
erittäin herkullinen lajike 
on jo Suomen suosituimpia 
ja viljellyimpiä perunala-
jikkeita. Kuluttajat tuntevat 
laadukkaan Annabellen 
yhä useammin nimeltä ja 
Annabelle onkin yksi har-
voista lajikkeista, joita ku-
luttajat kysyvät kaupoissa 
lajikkeen nimellä. Kotipuu-
tarhureille suunnatuissa 
puutarhapakkauksissa var-
haisperuna Timo on ollut 
Kantaperunan myydyin la-

Violet Queen-peruna sisältää hurjan paljon terveellistä antosy-
aania.

Annabelle-lajikkeen suosion salaisuus on sen erityisen herkulli-
nen maku.

Väriperunoita voi käyttää ruuanlaitossa samaan tapaan kuin keltaisia perunoita.
jike jo yli vuosikymmenen. 
Viime kaudella Annabelle 
meni ensimmäistä kertaa 
Timo-perunan ohi ja tälle 
kaudelle myyntimäärä on 
noussut entisestään. Anna-
bellen suosio kasvaa myös 
Ruotsissa. Tämä herkkupe-
runoiden selvä ykkönen on 
aikainen pitkulaisenmuo-
toinen kesäperunalajike, 
joka säilyy myös varastoi-
tuna koko talven läpi. 

Terveellisten  
väriperunoiden  
kysyntä kasvussa
Keväällä 2022 julkaistiin 
Turun yliopistossa tutki-
mus väriperunoiden ter-
veysvaikutuksista. Väri-
perunat sisältävät samoja 

terveellisiä antioksidantteja 
kuin esimerkiksi metsä-
mustikka tai punaviini. Tut-
kimuksen mukaan elimistö 
pystyy hyödyntämään 
perunasta saatavat antosy-
aanit paremmin kuin esi-
merkiksi marjoista. Anto-
syaanit estävät esimerkiksi 
sydän- ja verisuonitauteja, 
metabolista oireyhtymää 
tai diabetesta, ja ikääntymi-
seen liittyviä aivotoimintoja 
rappeuttavia häiriöitä. Tut-
kimuksen julkaisun jälkeen 
väriperunoiden kysyntä 
puutarha- ja ruokakaupois-
sa lisääntyi merkittävästi. 
Kaikista perunalajikkeista 
antioksidanttipitoisin lajike 
on Violet Queen, joka sisäl-

tää yhtä paljon antosyaania 
kuin karpalo!

Kotipuutarhureille vink-
kejä viljelyyn: www.sie-
menperuna.fi ja Instagra-

missa @puutarhaperunat

Mika Kauppinen 
HZPC Kantaperuna Oy

Rauha teille!

Tyrnävän kirkkoherra Tee-
mu Isokääntä.

Viimeisen kahden vuoden 
aikana olemme yhteiskunta-
na olleet taistelussa mikro-
skooppisen pientä vihollista 
vastaan. Yksittäinen pieni 
virus on tuonut elämääm-
me sairastumisten lisäksi 
rajoituksia ja monenlaista 
muuta harmia. Kun hiljal-
leen alkoi näyttää siltä, että 
viruksen kanssa opitaan ta-
valla tai toisella tulemaan 
toimeen, niin parin viime 
kuukauden aikana taistelu, 
joka meitä koskettaa onkin 
muuttunut kovin näkyväk-
si. Ei tarvita mikroskooppia 
sen huomaamiseen, että Eu-
roopassa soditaan. Venäjän 
hyökkäyssota Ukrainaan on 
järkyttävällä tavalla muut-
tanut niitä ajatuksia, joita 
meillä on kansojen välisistä 
suhteista ollut. Sanat eivät 
riitä kuvaamaan sitä järjet-
tömyyttä ja raakuutta, jonka 
itäinen naapurimaamme on 
aloittanut. Uutiset Ukrai-

naista kertovat korutonta 
kieltä siitä, ettei Venäjän 
hyökkäyksessä ole kyse 
vain sodasta sotilaita vas-
taan, vaan kyseessä on sil-
mitön halu tuhota Ukrainan 
kansaa ja yhteiskuntaa. Mit-
kään selitykset eivät tuota 
pimeyttä muuksi muuta. 

Sota Ukrainassa tulee 
meitä kovin lähelle. Ensin-
näkin sota tulee lähelle pa-
kolaisten muodossa. Mikäli 
sotatoimet samassa mitassa 
jatkuvat, tulevan kevään ai-
kana on odotettavissa, että 
ukrainalaisia pakenee yhä 
enemmän Suomeen. Olen 
kovin vakuuttunut siitä, 
että meillä on halu ja valmi-
us sotaa pakenevia auttaa. 
Toisekseen sota tulee lähelle 
siinä, että Venäjän toimet ja 
puheet itsenäistä maatam-
me kohtaan eivät ole olleet 
kovin ystävällisiä. Venäjän 
haaveet omista etupiireis-
tään eivät ole osumassa 

meihin ensimmäistä kertaa 
historiassa. Tämä tarkoittaa 
sitä, että Suomen tulee va-
rautua ja vahvistaa kykyään 
puolustautua. Tähän suun-
taan valtiovalta onkin mää-
rätietoisesti toiminut.

Varautuminen ja puolus-
tuksen vahvistaminen miel-
letään kovin usein erityisesti 
puolustusvoimien tehtäväk-
si. Ja tietysti puolustusvoi-
mat ovat se keihäänkärki, 
joka puolustuksestamme 
vastaa. Pitää kuitenkin huo-
mata se, että varautuminen 
ja puolustautuminen ovat 
koko kansakunnan tehtävä. 
Alueiden, kuntien, yritys-
ten, yhteisöjen kuin myös 
seurakuntien tehtävä on 
varautua mahdollisiin häi-
riöihin ja poikkeusoloihin. 
Samoin jokaisen kodin ja 
perheen on tärkeä varau-
tua esimerkiksi 72 tunnin 
kotivaralla vaikkapa sähkö-
katkon tai ruuan jakeluhäi-

riön varalle. Se, että meillä 
on yhteiset suunnitelmat ja 
valmius reagoida erilaisiin 
häiriötekijöihin, tuo turvaa 
ja selkeyttä uhkien edessä. 
Vahvat puolustusvoimat 
sekä yhteiskunnan ja kansa-
laisten hyvä kriisinsietoky-
ky tekevät Suomesta maan, 
johon ei kannata hyökätä.

Kysymys kotimaisen 
huoltovarmuuden merki-
tyksestä ei ole jäänyt epä-
selväksi, kun puhumme 
varautumisesta. Polttoai-
neiden kallistuminen, glo-
baalien kuljetusjärjestelyjen 
epävakaus ja ulkomaisten 
viljasatojen epävarmat nä-
kymät tekevät selväksi sen, 
että mitä lähempää saamme 
tarvitsemamme, sen parem-
pi. Tämä tekee paikalliset 
yrittäjät avaintekijöiksi, kun 
mietimme huoltovarmuutta 
alueemme näkökulmasta. 
Toki tiedämme myös, että 
tyrnäväläiset peltoaukeat 

yrittäjineen vastaavat huol-
tovarmuudesta Tyrnävää 
laajemmalta alueelta.

Joku voi tässä kohden 
tekstiä kysyä, että miksi 
pastori saarnaa puolus-
tuksesta, varautumisesta 
ja huoltovarmuudesta. Ot-
sikoin tekstini Jeesuksen 
pääsiäisen ylösnousemuk-
sen jälkeisellä tervehdyk-
sellä: Rauha teille! Jeesus 
toi kuolemallaan ja ylös-
nousemukselleen rauhan 
ihmisen ja Jumalan välille. 
Tämän lisäksi tuo rauha on 
tarkoitetuttu toteutumaan 
ihmisten välillä. Rauha on 
puheissa usein toivon ja ru-
kouksen asia, mutta se on 
kristitylle myös tekojen asia. 
Näinä aikoina rauhan tekoja 
ovat rukousten lisäksi hä-
dänalaisten auttaminen ja 
varautuminen, kukin kyky-
jensä ja tehtävänsä mukaan. 
Rauhan tekoja on myös rau-
han puolesta puhuminen, 

vaikka vihan viestit vasten 
tulisivatkin. Rauha teille, 
rauhantekijät!

Teemu Isokääntä
kirkkoherra, 
Tyrnävän seurakunta
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 www.yrittajat.fi/liity

Fysioterapeutti amk, HTM
Heli Räisänen

TYRNÄVÄN 
FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

Kunnankuja 1, liiketila 4 (torin laidalla)

(08) 545 1737 • 040 581 2892

Puheenjohtaja
Mikko Kukkohovi 
Foodium Oy, Suomen Ekotalot Ay
040 557 0361
tyrnavan@yrittajat.fi
 
Varapuheenjohtaja
Sakari Kumpula 
Lakeuden Laskentatoimi Oy
040 823 5204
sakari.kumpula@laskentatoimi.fi

Sihteeri
Minna Ahonen 
Jokiniemen Kissahoitola
040 630 3343
minna.ahonen@dnainternet.net

Tyrnävän Yrittäjät ry:n hallitus 2022
Rahastonhoitaja 
Marika Keränen
Pömilä Oy 
044 325 0268
msjkeranen@gmail.com  
  
Tiina Matinolli
Matinollin Peruna Oy
040 543 1625
tiina.matinolli@matinollinperuna.fi

Henriikka Pitkänen
Hierontapalvelu HeVi
045 633 7332
henvira@gmail.com

Harri Rauhanummi 
Linnan Juhlakuva 
040 525 6261
harri@linnanjuhlakuva.fi

Annukka Suotula
Tmi Katja Annukka
044 750 5051
annukka.suotula@gmail.com

Jari Tauriainen
J.T. Urakointi Oy
0400 381 261
jari.tauriainen@jturakointi.fi

30 v
juhlavuosi

Paavolantie 83 C
91900 Liminka

p. (08) 384 903 tai
050 3397 603

escurialzoo@hotmail.com

www.kukka-jaelainpuistoescurial.fi

Tervetuloa!

Viisas hevonen lohduttaa ja opettaa

Yksi uusista Tyrnävän he-
vosalan yrittäjistä on Niina 
Kunnas, joka perusti viime 
vuonna yrityksensä Lu-
molaukka. Yritys tarjoaa 
sosiaalipedagogista hevos-
toimintaa kasvatus- ja hy-
vinvointipalveluna ennalta-
ehkäisevänä tai korjaavana 
kuntoutuksen menetelmänä. 
Kunnas toimii kevytyrittäjä-
nä päätyönsä ohella.

- Kyllä tämä on todella 
innostava ala, oikeastaan 
unelmatyö! Haaveissa olisi, 
että voisin työllistää itseni 
täysipäiväisesti yrittäjänä, 
mikä tietenkin riippuu siitä, 
millä tavalla asiakaskunta 
kehittyy.

Asiakkaina on enimmäk-
seen lapsia ja nuoria, jotka 
ovat esimerkiksi syrjäyty-
misvaarassa, autismikirjolla 

tai jos he sairastavat vaikka-
pa ahdistuneisuus- tai syö-
mishäiriötä. Myös aikuiset 
mielenterveyskuntoutujat 
voivat hyötyä toiminnasta.

- Sosiaalipedagogisessa 
hevostoiminnassa hevo-
nen on pääroolissa ja minä 
sivuroolissa. Hevonen on 
kuitenkin viisas eläin, joka 
tietää miten toimia. Hevo-
nen osaa lohduttaa hyvin, 
vaikkapa laittamalla päänsä 
ahdistuksesta kärsivän ih-
misen olkapäälle.

Toiminnalla voi saada 
moninaisia vaikutuksia esi-
merkiksi elämänlaatuun tai 
tunnetaitojen kehittymiseen. 
Voimaannuttava kokemus 
hevosen kanssa voi olla 
myös tärkeä hengähdystau-
ko hektisen arjen keskellä. 
Hevosen kanssa tilanteeseen 

on keskityttävä, eikä pysty 
ajattelemaan omia asioitaan. 
Hevonen myös hyväksyy 
jokaisen ihmisen sellaisena 
kuin hän on, ja ne voivat 
opettaa epäitsekkyyttä ja 
rakkautta.

Kunnas on miehensä 
kanssa asunut Tyrnävällä 20 
vuotta. Hän on alun perin 
Järvenpäästä kotoisin ja Ou-
lussa asuessaan pariskun-
ta haaveili maalaispitäjään 
muuttamisesta.

- Täällä on isot tontit, 
mikä oli sopivaa hevoshar-
rastuksen kannalta ja lap-
senakin haaveilin omasta 
hevosesta. Vasta muutamia 
vuosia sitten minulle selvi-
si, että tällainen työ on ole-
massa, jossa on mahdollista 
yhdistää hevostoiminta sekä 
ihmisläheinen työ. Olen 

koulutukseltani aineenopet-
taja ja tehnyt työurani yli-
opistossa opettajana ja tut-
kijana. 

Hänellä on kokemus-
ta erityislasten ja -nuorten 
kanssa toimimisesta. Omien 
lastensa haasteiden vuoksi 
hän on opiskellut paljon itse-
näisesti autismikirjosta sen 
moninaisuudesta sekä kei-
noista helpottaa erityislasten 
ja -nuorten elämää.

Kunnas on myös Tyrnä-
vän yrittäjien jäsen, minkä 
hän kokee tärkeäksi, sillä 
yksinyrittäjänkin on hyvä 
tietää, että verkosto on ole-
massa eikä hän ole työnsä 
kanssa yksin. Lisäksi tilai-
suuksissa jaetaan tärkeää 
ajankohtaista tietoa sekä 
tarjotaan mahdollisuutta ke-
hittää omaa osaamistaan. JK

Lumolaukka yrityksen Niina Kunnas kertoo, että työ hevosten 
kanssa työskentely ihmisten auttamiseksi on hänen unelma-
työnsä. Kuva: Suvi Korkiakoski.

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa hevonen on pääroo-
lissa, Niina Kunnas kertoo. Kuva: Anna Ontero.

Tyrnävän 4H-yhdistys jär-
jestää yrittäjyydestä kiin-
nostuneille koulutusta per-
jantaina 29.4. kello 15:30 
sekä lauantaina 14.5. kello 
10:00 Kirjastopihan Audi-
toriossa (Juustolassa). Pai-
kalla ovat Lasse Lyijynen 
Tyrnävän Kehitys Oy:stä 
sekä Päivi Suvanne Tyrnä-
vän 4H-yhdistyksestä.

29.4. järjestettävässä 
koulutuksessa tapahtuma 
on suunnattu uusille yrittä-
jille tai yrittäjiksi aikoville. 

Ohjelmassa on oman kylän 
nuoren yrittäjän puheen-
vuoro, koulutusta palvelu- 
tai tuoteidean synnyttämi-
sestä ja omien vahvuuksien 
hyödyntämisestä. Lisäksi 
kerrotaan tarkemmin siitä 
mitä on 4H-yrittäminen ja 
miten paperiasiat hoide-
taan. Koulutuksessa käy-
dään läpi yrityksen perus-
tamiseen liittyviä asioita 
ja liikeidean työstämistä. 
Osallistujat saavat myös 
pähkinöitä kotiin purta-

vaksi, joita voidaan työstää 
edelleen seuraavassa kou-
lutuksessa.

Lauantaina 14.5 katetaan 
pöytä myös vanhoille yrit-
täjille. Tuolloin käydään 
läpi myös edellisen kou-
lutuksen antia, puretaan 
kotitehtäviä ja laitetaan 
vinkkejä käyttöön. Ravin-
tola Pömilän Marika saa-
puu kertomaan tarinansa ja 
päivän ruokailu järjestetään 
myös Pömilässä. Nouseva 
Rannikkoseutu ry:n Erja Si-

muna kertoo nuorten Lea-
der-rahoituksesta ja kuinka 
sitä käytetään.

Kouluttajat neuvovat 
kuinka tapahtumassa anne-
tut niksit otetaan käyttöön: 
millainen on kannattava 
yritys, miten markkinoin, 
miten menee verotus, mi-
ten hoidan vakuutukset, 
itsearviointi, 4H-yrittäjän 
opintopisteet, 4H-yrityksen 
tulevaisuus ja miten tästä 
eteenpäin. 

Tervetuloa!

Tuu mukkaan 4H-yrittäjäkoulutukseen!

www.
tyrnavantempaus.fi

Yli 100-vuotias 
liikuttaja

www.leiviska.fi

Liity jäseneksi: 
www.yrittajat.fi
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24/7 Päivystys ja Neuvonta 0400 399 247 www.dapu.fi

Da-Pu Tuiran Hautaustoimisto Oulu

 Valtatie 59       |  |info@dapu.fi    0400 399 506

Da-Pu Liminka 
Linnukkatie 4
0400 399 679

Da-Pu Muhos
Työmiehentie 14
0400 399 486 

Da-Pu Tyrnävä
Joonaantie 4 C
0400 399 466

MARABEL
Erinomainen yleisperuna

www.finpom.com

• Raskaan kaluston B-jarrulupa
• Eberspächer ja Webaston
  testaus ja korjaus

Juha Karhula Oy
Ollilantie 7 Tyrnävä
Puh. 0400 581 850

• Ilmastointilaitehuollot

Nopea nouto omalla 
kalustolla, reilu korvaus.

Wäinölä on Temmeksen kokoontumispaikka
Historiallinen Temmeksen 
kylätalo Wäinölä on kun-
nostettu viime vuosien aika-
na ja viime syksynä toimin-
ta saatiin jälleen käyntiin, 
kertoo Hannele Heikkilä-
Tuomaala Temmeksen ky-
läyhdistyksestä.

- Tämä on oikein eläväi-
nen kulttuurikylä, josta löy-
tyy paljon paikallishistoriaa 
sekä edelleen aktiivista luo-
vaa toimintaa, esimerkiksi 
näyttämötoimintaa, Heikki-
lä-Tuomaala kertoo.

Tälle vuodelle onkin 
suunnitelmissa jo runsaas-
ti ohjelmaa: koulutusiltoja, 
vappu- ja äitienpäivätapah-
tumaa sekä syksylle suun-
nitteilla on jälleen lasten 
Halloween-tapahtuma, joka 
järjestettiin viime syksynä 
ensimmäistä kertaa ja oli 
tuolloinkin jo menestys.

Perjantaina 10.6. Wäinö-
lässä nähdään Akseli Klonk-
ryhmän teatteriesitys Ryys-
yrannan Jooseppi. Ilmari 
Kiannon klassikkoteosta 
tulkitaan raikkaasti persoo-
nallisen teatteriryhmän 
tyylillä. Tulkintaa maustaa 
toisen yhteiskuntakriitikon, 
Irwin Goodmanin, musiik-
ki. Janne Kuustien ohjaa-
massa näytelmässä esiinty-
vät Sini-Sisko Calamnius ja 
Tuuli Jartti. Näytelmää suo-
sitellaan 13–113-vuotiaille. 

Nelostien varresta löyty-
vää kylätaloa voi nyt myös 
vuokrata omiin tapahtu-
miinsa ja kyläyhdistyksellä 
on tekeillä nettisivut varaa-
misen helpottamiseksi. Wäi-
nölä on hyvin varusteltu: 
näyttämölava, valkokangas, 
laadukas äänentoisto, keit-
tiö kylmätiloineen ja lisäksi 
kylältä löytyy pitopalvelua 
monenlaisiin tarpeisiin.

Kunnostus oli  
valtava urakka
Vuonna 1904 työväentalok-
si rakennettu Wäinölä oli 
hyvin huonossa kunnossa. 
Se tuli suurena yllätyksenä 
vuonna 2017 kyläyhdis-
tyksessä puheenjohtajana 
aloittaneelle Hannele Heik-
kilä-Tuomaalalle. Kunnos-
tustyöt olivat seisseet jo to-
vin ja osa kyläläisistä oli jo 
ajatelleet, että kylätalo on jo 
nähnyt parhaat päivänsä.

- 2017 päätin, että nyt 
noiden hirsien päälle saa-
daan katto, jotta projekti saa 
näkyvyyttä ja porukka saa 
uskoa tekemiseen. Wäinölä 
on merkittävä osa paikallis-
historiaa, joten sen kunnos-
taminen oli monelle tärkeä 
asia.

- Meillä oli mahtava ak-
tiivinen porukka tekemässä 
töitä kylätalon saamisek-
si takaisin pystyyn, mikä 
oli valtava urakka. Kukin 
osallistui kykynsä mukaan. 
Maalausurakassakin oli 
mukana 15–90-vuotiaita tal-
koolaisia!

Korona toi myös omat 
ongelmansa, kun myös 
Wäinölän kunnostustöissä 

piti ottaa huomioon myös 
koronaturvallisuusseikat. 
Rajoituksien aikana vain 
muutama ihminen pystyi 
kerrallaan tekemään töitä ja 
avajaisiakin siirrettiin vuo-
della koronan vuoksi.

Viime vuoden elokuussa 
Wäinölän avajaisia juhlittiin 
aamusta iltaan! Tilaisuudes-
sa kävi arviolta 160 ihmistä 
tutustumassa uudistettuun 
kylätaloon ja avajaisten 
monipuoliseen ohjelmaan, 
jossa nähtiin runsaasti pai-
kallista kulttuuriosaamista.

Väinö Toppilan mukaan 
nimensä saanut talo on ollut 
kylän aktiivinen kokoontu-
mispaikka: se on tunnettu 
myös suojeluskuntatalona, 
näyttämöyhdistyksen ta-
lona ja siellä on toiminut 
myös Temmeksen työväen 
Voimistelu- ja Urheiluseura 
Ryhti.

- Tämä on monelle pai-
kalliselle hyvin tärkeä paik-
ka, jonka piha oli aina täyn-

Temmeksen kylätalolla voi järjestää monenlaisia tapahtumia, kuten juhlia ja kokouksia, kuten 6.4. 
järjestetty Tyrnävän kunnan maankäyttösuunnitelman työpaja, joka keräsi noin 30 osallistujaa.

Vuonna 1904 rakennettu Temmeksen kylätalona toimiva Wäi-
nölä oli päässyt niin huonoon kuntoon, että kunnostustöiden 
aluksi melkein kaikki rakenteet oli purettava. Vain kolme hirsisei-
nää jätettiin pystyyn.

Elokuun avajaisissa Wäinölän parkkipaikalle mahtui vain rajal-
lisesti autoja, joten osa tulijoista kuljetettiin paikalle Hiipijä-pie-
noisbussilla.

Wäinölän kunnostukseen saa-
tiin todella paljon lahjoituksia, 
joiden kunniaksi salin seinällä 
komeilee kiitostaulu.

nä polkupyöriä, kun kylällä 
tapahtui. Täällä on vietetty 
nuoruutta ja koettu ensi-
rakkauksia. Mahtavaa, että 

saimme puhallettua Wäinö-
lään jälleen eloa!

Jenny Kärki
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VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi
Korpitie 6

93100 Pudasjärvi

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme. 

www.vkkmedia.fi 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

TYRNÄVÄN SEURAKUNTA
Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä

Puh. 044 737 2610

www.tyrnavanseurakunta.fi
Sivuilta löydät ajankohtaisia 

tietoja ja tapahtumia.

 Tmi Katja Annukka 
044 750 5051

annukka.suotula@gmail.com

Liikuntaa & Liikuntaa & 
hyvinvointia! hyvinvointia! 

www.malaskanperuna.fi

Elokuussa traktorivedon SM-finaali Tyrnävällä
Tänä kesänä Tractor Pul-
ling SM-finaali järjestetään 
6.8.2022 kello 11 alkaen 
Tyrnävän Ojakylässä, osoit-
teessa Kankaanlaita 1. Kisan 
järjestämisestä vastaa Lake-
uden Traktoriurheilijat ry.

- Viime vuoden kisa jär-
jestettiin heinäkuussa ja 
yleensä tapahtuma-ajankoh-
ta on ollut samana viikon-
loppuna, mutta nyt saimme 
finaalin järjestämisvastuun, 
joten ajankohta muuttui hie-
man, kertoo Heikki Patala.

Traktorivedossa kuljet-
tajat kisaavat siitä, kuka 
saa vedettyä kilpakoneella 
jarrulavettia, jonka paino 
kasvaa matkan edetessä. Kil-
pailemassa on traktoreita ja 
kuorma-autoja yhteensä 13 
luokassa.

- Viime vuonna tapahtu-
ma keräsi noin 40 kuljettajaa 

Lakeuden traktoriurheilijat ry:n Lasse Kallisen Leila tyylinäyte 
Super Sport 3600 kg -luokassa.

Heikki Patalan Troublemaker kisan keveimmässä luokassa eli 
Modifield Mini 950 kg-luokassa.

Lakeuden traktoriurheilijat ry:n Anssi Hökkä Nuffield DM4 -ko-
neellaan Farm Sport 2500 kg -luokassa.

ympäri Suomea, joista eteläi-
simmät saapuivat Porvoon 
seudulta ja pohjoisimmat 
Rovaniemeltä.

Tapahtumassa järjeste-
tään ohjelmaa koko perheel-
le. Alueelta löytyy useita 
ruokamyyjiä, joiden kojuista 
saa ostettua niin lämmintä 
ruokaa kuin jäätelöä, lättyjä 
sekä pullakahvit. Lapsille 
tapahtumassa järjestetään 
polkutraktorikisa!

Järjestelyissä piisaa run-
saasti touhua, vaikka yh-
distys ostaa muun muassa 
järjestyksenvalvojapalvelut 
muualta. Lipun- ja makka-
ranmyynnissä tarvitaan 
useita henkilöitä ja useita 
tarvitaan radan käytännön 
tehtävien pariin.

Talkoolaiseksi tapahtu-
maan tai yhdistyksen jäse-
neksi pääsee www.tyrnavat-

ractorpulling.fi -sivustolta 
löytyvien tietojen kautta.

Elokuun kilpailu Tyr-
nävällä on viimeinen kah-
deksasta SM-osakilpailusta, 
eli kauden päätös. SM-osa-

kilpailut järjestetään kesän 
mittaa Lappeenrannassa, 
Humppilassa, Haapajärvel-
lä, Härmässä, Lievestuoreel-
la, Honkajoella ja Kalajoella. 
JK

MCK Service tarjoaa 
hiihtolatujen kunnossapitoa
Vuoden vaihteessa MCK 
Service liittyi Tyrnävän 
yrittäjien uudeksi jäseneksi. 
Yrittäjä Mika Keskitalolla 
on ollut kiireinen talvi lumi-
hommien ja haketuspuolen 
kanssa. Yrityksen tarkka 
toimintamuoto on vielä työn 
alla, mutta osaamista löytyy 
esimerkiksi konetöistä ja 
maatalouspuolelta.

- Tämä yritystoiminta on 
itselläni vielä sivutoimista. 
Tänä talvena olen keskitty-
nyt hiihtolatujen kunnos-
sapitoon. Latutöitä teen te-
lamönkijällä, jonka perään 
ostin tänä talvena latuhöy-
län, Keskitalo kertoo.

Keskitalon ja hänen yri-
tyksensä kotipaikka on 
Tyrnävällä, mutta latupuo-
len töitä on ollut lähinnä 
lähikunnissa, esimerkiksi 
Paavolassa ja Saarikosken 
kylällä.

Päätoimisesti Keskitalo 
tekee palkkatöitään energia-
puolella Ruukissa ja Oulun 
ympäristössä. Tavoitteena 
hänellä olisi, että tulevai-
suudessa yritystoiminnasta 
tulisi päätoimista, kunhan 

hahmottuu, millaiselle työlle 
olisi kysyntää.

Yritys on kuitenkin vielä 
hyvin tuore, sillä hän perusti 
toiminimiyrityksensä viime 
vuoden marraskuussa.

Tyrnävän yrittäjien jä-

seneksi liittymällä kaiken-
kokoiset yritykset saavat 
käyttöönsä Suomen yrittä-
jien palvelut ja jäsenedut. 
Suomen yrittäjien kaut-
ta yrittämisen avuksi saa 
muun muassa asiantuntevat 

lakiosaajat, laajat verkostot 
sekä rahanarvoiset jäsen-
edut. Liittyminen on help-
poa, vaikkapa täyttämällä 
lomake osoitteessa www.
yrittajat.fi. JK

Mika Keskitalon sivutoiminen yritystoiminta on tänä talvena keskittynyt mm. hiihtolatujen kun-
nossapitoon.
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Kylmäläntie 67, 91800 Tyrnävä
Teemu 040 555 2657, Timo 0400 888 388

rusila@dnainternet.net

PUTKIRUSILA OY
 • LVI-asennukset • LVI-urakoinnit 

• Alan tarvikkeet 

Parturi-Kampaamo Salon Saxiina

Vanhatie 12, Tyrnävä, puh. 08 542 5595
Ajanvaraus 24/H https://www.varaaheti.fi/salonsaxiina/fi

www.salonsaxiina.fi

Kosmetologi

Suunnittelu ja 
valvonta 

t.Kääriäinen oy
Latokartano 5
91800 Tyrnävä

puh. 044 379 7774
timokaari@hotmail.com
www.timokaariainen.fi

Maatilaelämyksiä Palkin tilalla
Palkin tilalla juhlitaan tänä 
keväänä 1-vuotissynttäreitä. 
30.4. tilalla järjestetään avoin 
tapahtuma, jolloin ohjelmas-
sa on kepparikisat, ponirat-
sastusta, kirpparia, kahvilaa 
ja muuta mukavaa tilan eläi-
miin liittyvää toimintaa.

Yrittäjät Noora Pakonen 
ja Laura Huusko pyörittä-
vät Palkin ohjelmapalvelut 
oy:tä, jonka monipuolisuus 
kiteytyy maatilaelämyksien 
ja rennon yhdessäolon ym-
pärille: Palkin tilalle saa tulla 
juuri sellaisena kuin on!

Tilan valikoimasta löytyy 
huikea määrä erilaisia pa-
ketteja ja mahdollisuuksia 
yksityisten ja yritysten tar-
peisiin. Tilalla on järjestetty 
työporukoille virkistysiltoja, 
lasten teemasyntymäpäiviä 
ja tänä keväänä uutuutena 
tarjotaan myös polttaripa-
ketteja. Lisäksi järjestetään 
eläinkerhoa yläkoululaisil-
le ja poni- sekä eläinleirejä, 
jotka tämän kevään osalta 
ovatkin jo lähes täynnä.

Pidemmän matkan takaa 
saapuville voidaan tarjota 
myös Airbnb-majoitusta en-
tisöidyissä aittahuoneissa. 

Palkin tilan ohjelmapalveluiden monipuolisen tarjonnan yti-
messä ovat maatilaelämykset ja tilan eläimet.

Laura Huusko ja Noora Pakonen ovat yrittäjätiimi, jossa molem-
pien vahvuudet pääsevät oikeuksiinsa.

Keskikyläntie 42 A, 91800 Tyrnävä
040 8391 837

lassilan.taimisto@dnainternet.net

Lassilan TaimistoLassilan Taimisto

www.lassilantaimisto.fi

• Kesäkukat • Monivuotiset kukat 
• Marja- ja koristepensaat • Pensasruusut 

• Omena- ja muut puut  • Astiataimet • Kuljetuspalvelut

Oulun Traktori- ja Konehuolto 
KOnTiOKari Oy

Vikiötie 7, KEMPELE
0400 283 742

Ovet ja ikkunat kaikkiin tarpeisiin 
paikallisesta erikoisliikkeestä!

Pulkkisentie 6
Kempele

08 515 115

Esports-pelejä markkinoilla lasten ja nuorten iloksi
Tyrnävän 4H-yhdistys tarjo-
aa mahdollisuuden kokeilla 
esports-tilaa markkinapäi-
vänä lauantaina 23.4. kello 
10–14. Jokainen pelaaja saa 
puoleksi tunniksi käyttöön-
sä laadukkaan pelikoneen, 
josta löytyy laaja valikoima 
esports- eli kilpailullisia tie-
tokonepelejä. 

Ajatuksena on tarjota 
lapsille ja nuorille maksuton 
kokeilu, jonka yhteydes-
sä tulisi 4H:n tilat tutuksi. 
Päivi Suvanne kertoo, että 
huoneesta löytyy kaikkiaan 
viisi pelikonetta. Markkina-
päiväksi on työllistetty yksi 

nuori aikuinen, joka valvoo 
huoneella muun muassa 
pelien ikärajojen noudatta-
mista.

- Kokeilemaan saa tulla 
yksin tai kaverin kanssa, ja 
kivan puolituntisen aikana 
voi samalla sopivasti läm-
mitellä käsiään markkinoi-
den yhteydessä. Tavoitteena 
olisi, että mahdollisimman 
moni pääsisi kokeilemaan. 
Toki saa tulla toisenkin ker-
ran tai pelata pidempään, jos 
ei ole ryysistä, mutta asiasta 
on hyvä sopia sitten ohjaa-
jan kanssa, Päivi ohjeistaa.

Päivi kertoo, että uusia 

pelejä hankitaan joka vuosi 
ja ne on otettu aina nuorten 
keskuudessa ilolla vastaan. 
4H:n tila löytyy torin laidal-
ta, liikerakennuksen pääty-
huoneistosta.

- Meillä on tiistaisin ja 
keskiviikkoisin pelikerho-
ja sekä lisäksi pelihuonetta 
voi varata, vaikkapa koko 
perheen lani-iltaa varten. 
Jatkossa 4H-yhdistyksen pe-
lihuoneen käyttöastetta olisi 
tarkoitus lisätä järjestämällä 
enemmän kerhoja ja suunni-
telmissa on tarjota myös di-
giosaamisen kursseja ikäih-
misille. JK

Maalaisidyllin keskelle ma-
joittuminen on ollut todella 
suosittua kesäaikana.

Noora ja Laura toivotta-
vat tyrnäväläiset tervetul-
leeksi tutustumaan tilalle, 
vaikkapa pakohuonepeliin 
osallistumalla. Pakohuone 
tilan vanhaan navettaan ra-
kennettu seikkailupeli, jossa 
huoneeseen suljettujen ih-
misten pitää päättelykyvyn 
ja yhteistyön avulla päästä 
määräajassa ulos huoneesta. 
”Palkin kohtalon liekit” -ni-
misessä pelissä pääsee on-
gelmanratkaisun ohessa ole-
maan eläinten kanssa. Peli 
sopii vaikkapa ryhmäyty-
misaktiviteetiksi tai perheen 
illanviettoon.

Kahden yrittäjän  
vahvuudet
Yrityksen tila sijaitsee his-
toriallisella ja entisöidyllä 
Palkin tilalla Tyrnävän kes-
kustan kupeessa. Tupok-
selta kotoisin oleva Noora 
asuu tilan päärakennuksessa 
perheineen. Noora tutustui 
Iisalmesta lähtöisin olevaan 
Lauraan yhteisen hevoshar-

rastuksen parissa.
- Me ollaan tosi hyvä tii-

mi, sillä pääsemme kum-
pikin hyödyntämään vah-
vuuksiamme: Noora on 
visuaalisesti todella taitava, 
ja itse osaan ajaa traktorilla 
ja rakennella kaikenlaista. 
Ja toki maatilan työt käyvät 
luonnostaan meiltä molem-
milta, Laura kertoo.

Yritystoiminta on heille 
vielä toistaiseksi sivutoi-
mista, mutta haaveissa olisi, 
että ainakin toinen yrittäjis-
tä voisi lähivuosina saada 
elantonsa täysin yrityksen 
pyörittämisestä. Laura työs-
kentelee sisäänostajana vaa-
teliikkeessä ja Noora toimii 
kiintokalustepuolella pro-
jektivastaavana.

Kaikissa tilan palveluissa 
olennaisena ovat mukana 
tilalta löytyvät eläimet: kol-
me ponia, hevonen, pupuja, 

lampaita, vuohia ja kanoja! 
Eläimet vaativat paljon hoi-
toa ja ihmisen huomiota, jo-
ten on hyvä, että yrittäjiä on 
kaksi ja molemmat vieläpä 
touhun ihmisiä.

- Olemme elämäntyy-
liltämme samanlaisia, että 
seinät alkavat kaatua pääl-
le liiasta sisällä istuskelus-
ta. Touhua pitää olla! Siksi 
meille molemmille sopii 
oikein hyvin tällainen mo-
nenlaista tekemistä tarjoava 
työnteko. JK
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Suksitie 4, 
91800 Tyrnävä
0400 336 136

Traktorivedon 
SM-finaali Tyrnävällä 

lauantaina 6.8. 
klo 11 alkaen

• ohrajauhot
• ruisjauhot
• hiivaleipäjauhot

TYRNÄVÄN MYLLY

MYYTÄVÄNÄ SUORAAN MYLLYSTÄ

Tiedustelut ja tilaukset (08) 5451 203
Janne Matinlauri 0400 884 079

• vehnäjauhot
• kauraryynit ja -hiutaleet
• ohramanna

Nipsinginväylä 3 Tyrnävä

Nuori yrittäjä Petra Matero:

Päivääkään yrittäjyydestä en vaihtaisi!
Yksi Tyrnävän yrittäjien 
uusista jäsenistä on Petra 
Matero, joka toimii parturi-
kampaajana ja sopimusyrit-
täjänä Hius & Kauneus Eme-
raldissa.

- Halusin pienestä pitäen 
hiusalalle, mutta opiskelu-
jen jälkeen vielä en osannut 
kuvitella itseäni yrittäjäksi. 
Kuitenkin alalla harvemmin 
pääsee työntekijäksi muuta 
kuin isoihin yrityksiin, jotka 
sijaitsevat isommissa kau-
pungeissa. Siksi perustin ke-
sällä 2020 oman toiminimen 
ja pääsin sopimusyrittäjäksi 
Emeraldiin ja päivääkään en 
vaihtaisi, Matero kertoo.

Sopimusyrittäjänä saa 
muiden saman katon alla 
toimivien yrittäjien tuen 
omalle työlleen ja tarvittaes-
sa vastauksia kysymyksiin 
saa myös paikalliselta yrittä-
jäyhdistykseltä.

Nuoren yrittäjän mieles-
tä Tyrnävä on hyvä paikka 

toimia ja hän kertookin, että 
mieluummin työskentelee 
pienellä ja kotoisalla paik-
kakunnalla. Hän on asunut 
ikänsä Tyrnävällä ja opiskeli 
ammattinsa OSAO:n Kon-
tinkankaan toimipisteessä.

- Parasta työssä on asi-
akkaat! Kampaajalle tullaan 
rentoutumaan ja asiakkaat 
ovat lähes aina hyvillä mie-
lin. Toki jotkut asiakkaat 
tulevat rauhoittumaan arjen 
kiireiden keskellä, mutta 
osalle ihmisistä kampaajalla 
käynti on myös sosiaalinen 
tapahtuma, jonka aikana jae-
taan ilot ja surut.

Matero on saanut myös 
tunnustusta paikkakunnan 
nuorisopalveluilta, kun hä-
net valittiin vuoden 2020 
nuoreksi tyrnäväläiseksi. 
Valinnan perusteena oli hä-
nen aktiivinen otteensa Tyr-
nävän pesäpallopiireissä: 
hän on harrastanut pesäpal-
loa pitkään, edistänyt nuor-

ten pesäpallotoimintaa sekä 
toiminut tuomarina useiden 
vuosien ajan.

- Nyt pidän välivuotta pe-
säpallotoiminnasta ja haluan 
hetken keskittyä yrittäjyy-
teen. Jonkin verran käyn toki 

organisoimassa koulutuksia 
junnutuomareille ja kesän 
aikana seurailen pelejä, ja 
olen paikalla tarvittaessa 
neuvomassa nuorempia tuo-
mareita. Pesis on ollut koko 
elämän mukana! JK

Nuori yrittäjä ja parturi-kampaaja Petra Matero toimii sopimus-
yrittäjänä Hius & Kauneus Emeraldissa.

Pudasjärveläinen VKK-
Median lehtiyrittäjä Heimo 
Turunen välitti kirjoitus-
pyynnön Tyrnävä-yrittää 
- lehteen. Saatesanoina oli 
Tauno Bräysyn kommentti: 
Mitä jäi mieleen Tyrnävän 
vuosista ja mitä käytänteitä 
veit mukanasi Pudasjärvel-
le? Tyhjentävän vastauksen 
antaminen tämän kirjoituk-
sen puitteissa on mahdoton-
ta, mutta mielelläni muiste-
len jotain ajastani Tyrnävällä. 
Omaan mielenmaisemaani 
ja perheemme historiaan on 
jäänyt pysyvästi pala Tyr-
nävää, onhan kolme neljästä 
lapsestamme syntynyt siellä. 

Ihan aluksi on todettava, 
että Tyrnävän seurakunnan 
ja monien tutuksi tulleiden 
ihmisten kuulumisia on ollut 
mukava seurata sosiaalisen 
median kautta. Tyrnävällä 
käydessäni, tai siitä ohi kul-
kiessani olen viime aikoina 
iloinnut kirkon peruskor-
jaushankkeen valmistumi-
sesta. Hienoa, että kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaasta 
keskustan maamerkistä on 
pidetty huolta! Samoin Tem-
meksen kirkon korjaus tulee 
varmasti tarpeeseen. Raken-
nushankkeissa mukanaolo 
näyttää edelleen kuuluvan 
Tyrnävän kirkkoherran työ-
sarkaan.

Aloitin työt Tyrnävän 
seurakunnassa marraskuun 
alussa 2008 kappalaisen 
sijaisena. Nykyinen kirk-
koherra Teemu Isokääntä 
oli jäänyt hieman aiemmin 
virkavapaalle kappalaisen 
virasta. Toukokuussa 2010 
tulin valituksi kirkkoher-
ran virkaan. Se luottamus 
ja tuki, jota minulle vaalissa 
ja viranhoidossa osoitettiin, 

lämmittää mieltä. Muistan 
hiljattain edesmenneen sun-
tio Seppo Piiparin sanat sa-
kastissa kirkkoherranvaalin 
jälkeen: ”Timo, nyt se urak-
ka sinulla vasta alkaa”.  Ne 
kahdeksan vuotta, jotka sain 
olla tyrnäväläisten pappina, 
ovat olleet minulle erityisen 
merkityksellisiä, ja vaikut-
taneet voimakkaasti tapaani 
toimia seurakuntatyössä. 
Pappisurani alkuvaiheessa 
etsin itseäni, ja identiteettiä-
ni, ja Tyrnävällä koin heti, 
että olin tullut kotiin. Siihen 
vaikutti sekä seurakuntalai-
set, luottamushenkilöt että 
työyhteisö. Tyrnävän kal-
taisessa maalaispitäjässä oli 
hyvä tehdä työtä. Yhteydet 
seurakuntalaisiin muodos-
tuivat luontevasti arjen kans-
sakäymisissä sekä seurakun-
nan toimintaan liittyvissä 
tilanteissa. Lukemattomat 
ihmiset ja kohtaamiset ovat 
jääneet pysyvästi mieleen.

Mitä käytänteitä sitten 
vein mukanani Pudasjär-
velle? Ensinnäkin vuodet 
Tyrnävällä kasvattivat mi-
nua kirkkoherrana. Työ oli 
laaja-alaista, sisältäen seu-
rakunnan hallintoa ja johta-
mista, mutta unohtamatta 
papin perustehtävää: juma-
lanpalveluksia, kirkollisia 
toimituksia ja ylipäätään ih-
misten kohtaamista. Pappi 
on seurakuntalaisten palve-
lija. Pienessä työyhteisössä 
ollaan ketteriä, ja tehdään 
yhteistyötä kaikkien kans-
sa. Samalla työotteella oli 
hyvä jatkaa Pudasjärvellä. 
On ollut ilo seurata Tyrnä-
vän seurakunnan elämää ja 
työyhteisöä. Hyvä yhdessä 
tekemisen meininki ja rohke-
us kokeilla uutta on havait-

tavissa edelleen tapahtuma-
uutisoinneissa ja sosiaalisen 
median päivityksissä. 

Rohkeudella kokeilla uut-
ta on ollut minulle kauaskan-
toisia vaikutuksia. Muistan, 
kun palasin kuopuksemme 
syntymän jälkeiseltä pidem-
mältä perhevapaalta töihin, 
päätin ex tempore kokeilla ti-
laisuuksien livestriimaamis-
ta kännykällä. Tuskin olisin 
silloin arvannut, mikä merki-
tys näillä kokeiluilla oli, kun 
koronapandemian vuoksi 
seurakunnan tilaisuudet siir-
rettiin käytännössä yhdessä 
päivässä verkkoon toteu-
tettaviksi. Olin toki ottanut 
livestriimaamisen käyttöön 
heti Pudasjärvelle mennes-
säni, mutta sisältöjen toteut-
tamiseen ei juuri panostettu. 
Nettikirkot ovat nyt tulleet 
jäädäkseen, ja meillä Pudas-
järvellä on viimeisen vuoden 
aikana tehty merkittävät 
taloudelliset satsaukset vi-
deolähetysten toteuttami-
seen striimauslaitteistojen 
ja äänentoiston uusimisten 
kautta. Enää striimausta ei 
tehdä kirkkoherran matka-
puhelimella, vaan robotti- ja 
videokameroilla, joita varten 
on erilliset ohjaimet. Tyrnä-
vällä tekemäni kokeilut roh-
kaisivat merkittävästi tähän. 
Vieläkin pitää kiittää silloisia 
työkavereita ja seurakunta-
laisia kärsivällisyydestä! 

Toinen asia, jonka näin 
yrittäjälehdessä haluan nos-
taa esille, on tyrnäväläinen 
yhteistyön ja vuorovaiku-
tuksen kulttuuri. Pömilän 
lounaspöydässä saattoi luon-
tevasti vaihtaa kuulumiset 
kunnan ja pankin johdon, 
yrittäjien, juurevien peru-
nanviljelijöiden tai muiden 

Muistoja Tyrnävän vuosilta

paikallisten ihmisten kans-
sa. Kun aikanaan viime 
vuosikymmenen alkupuo-
lella Suomen Yrittäjät loi 
Oman elämänsä sankari 
-vaikuttajaverkostoa eri 
yhteiskunnan toimijoiden 
välille, minut kutsuttiin 
mukaan ensimmäiselle 
vuosikurssille. Uskon, että 
yhteistyö paikallisen yrittä-
jäjärjestön kanssa myötävai-
kutti tähän. Verkostoitumi-
sen merkitys on korostunut 
sekä koronapandemian että 
viime aikaisen Ukrainan 
sodan tuoman turvallisuu-
sympäristön muutoksen 
myötä. Luonteva ja arjen 
epävirallisissakin kohtaa-
misissa ylläpidetty yhteis-
työn kulttuuri antaa hyvän 
pohjan poikkeusolojen toi-
minnalle eri viranomaista-
hojen kanssa.

Toivotan kaikille Tyrnävä 
yrittää -lehden lukijoille 

menestystä, voimia ja 
siunausta!

Timo Liikanen

Ps. Vanhan paloaseman aa-
muparlamentin miehiä keho-
tan lunastamaan taannoin 
antamanne lupauksen tulla 
vierailulle Pudasjärvelle. Pai-
kallinen parlamentti löytyy 
Nesteeltä. Olen varmimmin 
tavattavissa siellä maanantai-
aamuisin kello 8.20. 

Hannu: 0400 918 580
Vaala: 0400 691 937

Invataksi: 
0440 662 552
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– paikka kasvaa!kunta

EST. 1867

Kunnan vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja veroista
Päättyneen vuoden vihatuin sana 
oli korona. Pandemia ei helpottanut 
otettaan, päinvastoin loppuvuo-
desta pulpahti esiin uusin muun-
nos omikron. Kulkutautihuolien 
ohella maailmalla seurattiin niin 
Yhdysvaltain väkivaltaista presi-
dentinvallan vaihtoa, länsimaiden 
äkkilähtöä Kabulista, kuin ilmaston 
lämpenemisen siivittämiä luonnon-
katastrofeja. Myös Kreml vyörytti 
tutulta muistuttavaa suurvaltojen 
etupiirijakoa. Viimeistään loppu-
vuonna huoli Ukrainan konfliktin 
kärjistymisestä sotimiseksi kasvoi 
akuutiksi, kun Putin kasasi suurta 
sotilasvoimaa lähelle Ukrainan itä-
rajaa. Tällä hetkellä me tiedämme, 
ettei huoli ollut turhaa. 

Ukrainan sodan talousvaiku-
tuksia Suomelle voi vasta arvailla. 
Varmaa on kuitenkin, että negatii-
visia vaikutuksia on laajassa mit-
takaavassa. Kasvu hiipuu viime 
vuodesta, mutta talouden pysäh-
tymiseen vaadittaisiin nykyennus-
teiden mukaan sodan merkittävä 

eskaloituminen ja Venäjän täydellinen 
eristäminen. Kriisistä voi tulla pitkä, 
mutta shokki alas ei ole yhtä jyrkkä 
kuin koronakriisissä. Venäjä ei ole 
korona, vaan vasta 11. suurin talous 
maailmassa, vaikkakin merkittävä 
Suomelle tällä hetkellä. Sen vienti-
panos keskittyy raaka-aineisiin, jotka 
ovat korvattavissa maailmanmarkki-
noilta, joskin selvästi korkeampaan 
hintaan. Inflaation kiihtymisen ja 
tuonnin vähenemisen lisäksi Suomen 
kasvu hidastunee Venäjä-viennin su-
pistumisen myötä. Jos vienti loppuu 
totaalisesti, sen vaikutus Suomen ta-
louden kokoon suhteutettuna on noin 
prosentin suuruusluokkaa.

Vuosi 2021 oli kaiken kaikkiaan 
erittäin haastava vuosi myös Tyrnä-
vällä. Korona oli meilläkin läsnä koko 
vuoden. Jouduimme välillä voimak-
kaastikin keskittymään perustehtä-
vien hoitamiseen. Vuosi oli kuitenkin 
kokonaisuutena varsin hyvin onnis-
tunut. Kunta oli tehnyt negatiivisen 
tuloksen vuosina 2016, 2017 ja 2018. 
Vuodesta 2019 alkaen olemme teh-

neet joka vuosi positiivisen tuloksen. 
Vuonna 2020 kunnan tulos oli jo 976 
258,28 euroa positiivinen. Vuoden 
2021 tulokseksi tuli 205 499,82 eu-
roa, jonka jälkeen kunnan taseessa on 
kertynyttä ylijäämää 3 127 903 euroa. 
Myös muilla talouden mittareilla mi-
tattuna näyttää siltä, että suuntam-
me on oikea ja vahvistuu. Se onkin 
tärkeää, koska kovat investointipai-
neet odottavat nurkan takana.

Vuonna 2021 Tyrnävälle perustet-
tiin 29 uutta yritystä. Lakanneita yri-
tyksiä oli 7. Vastaavasti vuonna 2020 
Tyrnävällä perustettiin 25 uutta yritys-
tä. Lakanneita yrityksiä oli 11. Vuonna 
2019 Tyrnävällä perustettiin 25 uutta 
yritystä ja lakanneita yrityksiä oli 7.

Valtiovarainministeriö julkaisi 13.4. 
uudet kuntakohtaiset sote-uudistuk-
sen siirtolaskelmat. Hyvinvointialu-
eille siirtyvät kustannukset kasvoi-
vat 600 miljoonaa euroa edellisestä 
arviosta. Vaikka siirtyvien tehtävien 
kustannukset jatkoivat kasvu-uralla, 
veroprosenttileikkaus ei noussut yli 
13 prosenttiyksikön. Vuoden 2021 ta-

louskasvu ja sen myötä vahvistunut 
veropohja pitivät leikkauksen suuruu-
den kohtuullisena. Tyrnävän kunnassa 
veroprosenttileikkaus on vaikutuksel-
taan noin 200 000 euron luokkaa. 

Sote-uudistuksen siirtolaskelmat 
eli verorahoituksen siirto kunnis-
ta hyvinvointialueille on päivittynyt 
matkan varrella monta kertaa. En-
simmäinen lukittavaksi päätyvä erä 
laskelmissa on veroprosenttileikkurin 
suuruus. Muilta osin siirtolaskentaa 
päivitetään aina syksyyn 2023 asti. 
Nyt julkaistun laskelman mukaisesti 
kunnallisveroprosentteja leikataan 
12,64 prosenttiyksikköä (aiempi luku 
oli 12,39 prosenttiyksikköä).

Vaikka leikkuri kävi, niin laskel-
miemme mukaan elomme on jatkos-
sakin varovaisen positiivista!

Turvallista kevään odotusta!

Vesa Anttila
Kunnanjohtaja, Tyrnävän kunta

Local Kuntosalin yrittäjä: 
”Haluamme tarjota paikallisen salin, joka mahdollistaa 

monipuolisen harjoittelun sujuvasti arjessa”

”Tähän keltaiseen rakennukseen Tehtaantiellä Tyrnävän keskustassa rakennamme avaran, hyvin suunnitel-
lun ja monipuolisen salin”, kertoo pitkän linjan yrittäjä Julia Böök-Ojala.

– Teemme salia, joka palvelee 
paikallisia, olitpa sitten voima-
nostaja, terveysliikuntaa hakeva 
ikäihminen, aktiiviliikkuja tai nuo-
ri. Siitä tulee paikallisten sali, niin 
kuin nimikin kertoo – meidän sali 
on Local. Meille ei tule sitovia jäse-
nyyksiä, vaan voit tulla harjoittele-
maan joustavasti kuukausikortilla, 
kertoo Böök-Ojala.

Avara ja valoisa  
sali järkevästi  
asiantuntijan tuella
Localin 250 neliömetrin salin tilas-
ta tulee avara ja valoisa. Jokainen 
neliömetri käytetään hyödyksi: 
naisten ja miesten pukuhuoneiden 
lisäksi kaikki muu on varsinaista 
salipinta-alaa. Ympäristö on upea, 
ja treenatessa voi nauttia pelto-
maisemasta salin isoista ikkunois-
ta. 

– Meille tulee sekä vapaita pai-
noja että painopakallisia – sellai-
nen välineistö, joka on monipuo-
linen ja järkevä. Tiedämme, että 
välineistöstä tulee hyvä, sillä meil-
lä on myös tuttu kuntosaliyrittäjä 
Sakari Kiljander konsultoimassa 
salin aloitusta, Böök-Ojala kertoo. 

Syksyllä 2022 avattavan ja odotetun Local Kuntosalin yrittä-
jä Julia Böök-Ojala kertoo, että salista tulee sellainen, mihin 
on mukava tulla, ja missä on hyvä treenata tai liikkua, min-
kä tyyppistä harjoittelua sitten tekeekään. Ideana on hyvin 
suunniteltu matalan kynnyksen sali, jonne on helppo tulla 
kuntotasosta riippumatta.

– Sakari on aiemmin perustanut 
kaksi salia Edeniin ja Oulunsaloon. 
Kun meillä on hänen kaltaisensa 
asiantuntija mukana, hän on tutki-
nut ja nähnyt, mitkä ratkaisut ovat 
toimivia. Samalla vältetään suden-
kuopat. Näin saadaan salille hyvä 
startti, jatkaa Böök-Ojala. 

– Moni on jo kysynyt, tuleeko 
meille esimerkiksi ryhmäliikuntaa. 
Lähdemme siitä liikkeelle, että teh-
dään ensin hyvä kuntosali, ja voim-
me sitten rakentaa siihen ympärille 
kaikenlaista.

”Tunnit eivät tahdo 
päivässä riittää. Silloin 
on hyvä, että läheltä 
löytyy sali”
Julia Böök-Ojala on pitkän linjan 
yrittäjä ja pyörittänyt parturi-kam-
paamo Hius Kapteenia Kauppakes-
kus Kapteenissa Oulunsalossa jo 16 
vuotta, jossa hänellä on myös kaksi 
vuokratuolilaista.

– Rakennan tätä kampaamoyrit-
täjyyden rinnalle. On mukava päästä 
aloittamaan jotakin uutta, ja olen in-
noissani siitä, että pääsen tekemään 
yrityksen rakkaasta harrastuksesta. 
Kampaamoliiketoiminnan tunnen, 

joten toisesta kampaamosta en oli-
si ihan yhtä innoissani, Böök-Ojala 
naurahtaa. 

Elinikäisen liikuntaharrastuksen 
lisäksi Böök-Ojala on kesällä valmis-
tumassa Trainer4Youn kuntosalival-
mentajaksi. Julian arkeen kuuluvat 

kalustealan yrittäjämies, joka on 
mukana kuntosalin perustamisessa 
ja remontoinnissa, kaksi lasta, viisi 
koiraa ja kissa.   

– Tiedän omasta arjesta, että 
tunnit eivät tahdo päivässä riittää. 
Silloin on hyvä, että läheltä löytyy 

paikallinen sali. Senkin ajan mie-
luummin treenaa, kuin istuu au-
tossa. Itsekin olen kuntalaisena 
maksanut kuntosalikorttia toi-
seen kuntaan, ja tiedän, että mo-
nella on sama tilanne. 
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Tyrnävän Kehitys Oy auttaa yrittäjää 
monipuolisesti eri tilanteissa ja tarpeissa 

Tyrnävän Kehityksen toimitusjoh-
taja Lasse Lyijynen kertoo, että 
kyselyitä uuteen kehitysyhtiöön 
on alkanut tulla kiitettävästi ja mo-
nenlaista sparrausta ja yrityspalve-
lua ehditty tarjota, mutta enem-
mänkin niitä vielä mahtuisi listalle. 

– Toivon, että loputkin tyrnä-
väläiset yritykset löytävät meidät, 
sillä meiltä saa hyvin monenlaista 
tukea liiketoimintansa kehittämi-
seen, ratkaisujen ideointiin jonkin 
haasteen edessä sekä keskustelu-
apua ja sparrausta erilaisten rahal-
listen tukimuotojen kartoittamisen 
lisäksi. Meiltä saa palvelua jokainen 
ilman, että tarvitsee olla minkään 
järjestön jäsen, kertoo Lyijynen. 

– Uudet yrittäjät miettivät, mi-
ten aloittaa ja rakentaa liiketoimin-
taa. Moni miettii kevytyrittäjyyttä 
sivutoimisesti. Haetaan tiloja tai 
tonttia yritykselle. On uusia tuot-
teita, joille kartoitetaan väyliä 
kansainvälistymiseen. Mukana on 
myös hintapäätöksissä avustamis-
ta uusien tuotteiden kohdalla sekä 
myös yrityksen arvon laskemista 
myyntiä varten, kun liiketoiminnal-
le ei ole jatkajaa, summaa Lyijynen 
meneillään olevia keissejä. 

– Autamme yrittäjää aika laidas-
ta laitaan. Tietenkään en voi asioita 
kokonaan yrityksen puolesta teh-
dä, se on aina yrittäjän homma, 
mutta pystyn auttamaan yrittäjää 
miettimään ja tutkimaan ratkaisu-
malleja sekä vinkkaamaan hänelle 
suuntaa, eri yhteistyökumppanei-
den palveluinstrumentteja ja aut-
tamaan esimerkiksi rahoituksen 
hakemisessa. Kun kunnassa on täl-
lainen yhden luukun palvelu, todel-
la suosittelen yrityksiä käyttämään 
mahdollisuuden hyväkseen. 

Viime vuonna toimintansa startannut Tyrnävän Kehitys Oy 
tarjoaa maksutonta neuvontaa ja palveluita kaikille tyrnävä-
läisille yrityksille ja yrittäjäksi aikoville. 

– Jos olet epävarma, voisimmeko 
auttaa jossain asiassa, kannattaa ot-
taa yhteyttä ja kysyä. Veikkaan, että 
monikaan tyrnäväläinen yritys ei vielä 
tiedä, millaista apua ja tukea he voisi-
vat meiltä saada. 

– On joka tapauksessa positiivista, 
että sana kiertää. Paljon on tullut pu-
heluita, joissa soittava yrittäjä on pai-
niskellut yksin jonkun asian kanssa, ja 
joku on hänelle vinkannut, että kysy-
päs kehitysyhtiöstä. Sitten alamme 
yhdessä purkamaan juttua ja mietti-
mään, mitä yrittäjän kannattaisi tilan-
teessa tehdä. 

Reittejä elinkeino-
elämän edellytysten 
parantamiseen
Yrityspalveluiden lisäksi kehitysyhtiö 
tekee pitkäjänteistä työtä kunnan 
elinkeinoelämän edellytysten kehit-
tämiseksi. Lyijynen kertoo, että sa-
manaikaisia hankkeita on meneillään 
useita. 

– Yksi keskeisimpiä kokonaisuuk-
sia tässä on alkutuotannon jalostus-
asteen nosto. Meillä on hyvä asema 
siemenperunan alalla, mutta muussa 
viljelyssä tarvitsemme vastaavia, kor-
keampaa tuotekehitystasoa edusta-
via tuotteita. 

– Vaikka Tyrnävä tunnetaan peru-
nasta, ei monestikaan ajatella, että 
olemme ennen kaikkea siemenperu-
nan huoltovarmuuden – ja siten ruo-
kaperunan jatkuvuuden – ylläpitäjiä. 
Jokaisessa markkinoille tulevassa 
uudessa siemenperunalajikkeessa on 
aina takana vuosien tuotekehitys. Uu-
den lajikkeen matka minimukuloista 
ruokaperunan tuottajalle ja lopulta 
lautaselle voi kestää 7 vuotta.

– Mitä muun kuin siemenperunan 

korkeampi jalostusaste voisi Tyrnävän 
tapauksessa sitten tarkoittaa? Ruoka-
peruna ja muita viljelytuotteet tulisi 
pyrkiä korjuun jälkeen prosessoimaan 
mahdollisimman pitkälle puolivalmis-
teiksi ennen eteenpäin myymistä. 
Juuresten kohdalla tämä voisi tar-
koittaa, että ne pestään, kuoritaan 
ja esikypsennetään ennen toimitusta 

seuraavalle portaalle. Tämä rakentaisi 
kuntaamme tuotannollista elintarvi-
keteollisuutta.

– Perunan hiilihydraatti/proteii-
ni -suhde on hyvin lähellä banaanin 
vastaavaa. Tähän on tehty tiettyjä 
avauksia tuotekehityksen puolella, ja 
mahdollisuuksia voisi olla esimerkiksi 
energiapatukoiden ja muiden vastaa-
vien valmisteiden kehittäjille.

– Tutkimme näitä ja vastaavia 
mahdollisuuksia mm. alueellisen elin-
tarvikeklusterin ja kuituhamppuklus-
terin osalta. Myös Tyrnävälle sijoittu-
via energiahankkeita on kehityksessä 
niin aurinkoenergian kuin biokaasulai-
toksen osalta. 

– Myös puhtaan ruokatuotantom-
me ja puhtaan tuotantoketjumme 
arvo tulisi saada entistä paremmin 
brändättyä eurooppalaisille vien-
timarkkinoille. Olemme vahvasti 
mukana Oulu2026-kulttuuripääkau-
punkivuoden Arctic Food Lab -koko-
naisuudessa, mikä avaa uudenlaisia 
mahdollisuuksia myös tällä saralla. 

Lähellä moottoritietä
Yksi kehitysyhtiön keskeisiä toiminto-
ja on auttaa ja mahdollistaa yritysten 
sijoittumista Tyrnävälle. 

– Tarjoamme paitsi erinomaisia, 
upouusia teollisuustontteja Hauruky-

lässä liikennöidyn Nelostien varrel-
ta sekä useammassakin kohteessa 
kymmenen minuutin päässä moot-
toritiestä. Meiltä yritys löytää edul-
lisia ja monipuolisia yritys- ja teol-
lisuustontteja hyvien yhteyksien 
varrelta ja saa kaupan päälle palve-
luhenkisen kehitysyhtiön tuekseen. 
Tarjolla on erinomaisia tonttirat-
kaisuja mm. raskaalle teollisuu-
delle, pienemmille tuotannollisille 
yrityksille, kiertotaloustoimijoille, 
varastokeskukselle sekä suurelle 
logistiikkakeskukselle. Tarjontam-
me kiinnostaa, ja tälläkin hetkellä 
käymme keskusteluja neljän poten-
tiaalisen sijoittujan kanssa. 

– Kehitysyhtiöllä on myös pyrki-
mys järjestää toimitiloja aloittaville 
yrityksille. Yksi ratkaisu olisi raken-
taa edullinen, ”kantti kertaa kantti” 
-tyyppinen, 1000-1500 neliömetrin 
halli, joka olisi helposti muokatta-
vissa väliseinillä useiksi toimitiloiksi 
eri kokoisille toimijoille. Halli tar-
joaisi erinomaisia tiloja yrityksille 
alkuvuosille, mutta myös tilojen 
laajentaminen olisi helppoa kas-
vun myötä. Haemme tällä hetkellä 
yksityistä kumppania kuvioon, jos-
sa voisimme yhteistyössä kunnan 
kanssa toteuttaa tällaisen toimiti-
lan Tyrnävälle.

Tyrnävän Kehityksen toimitusjohtaja Lasse Lyijynen Tyrnävän Yrittäjien tilaisuudessa Hannuksen Piilopirtillä.

Tule tutustumaan kehitysyhtiön tiloihin Tyrnävän keskustassa osoitteessa Vanhatie 14 B 1 (Osuuspankin 
talo).

Tyrnävällä toimiva yritys:  Lisää palvelusi maksutta 
Tekijöitä Tyrnävällä -yrityshakemistoon!

tyrnava.fi/yrityshakemisto
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Kuntalaiset mukana maankäyttösuunnittelussa
Tyrnävän kunta on järjestänyt huh-
tikuussa viisi maankäyttösuunnitel-
man työpajaa, joissa tarkoituksena 
oli antaa kuntalaisille, erityisesti eri 
kylien asukkaille mahdollisuus vai-
kuttaa kunnan kehitykseen. Tilai-
suuksia järjestettiin Hannuksen 
piilopirtillä, Temmeksellä, Valtuus-
tosalissa, Markkuulla sekä Murrossa.

Kevään viimeiset kaikille avoimet 
työpajat järjestetään Valtuustosa-
lissa keskiviikkona 20.4. ja tiistaina 
26.4. Ensimmäisessä keskitytään 
etenkin Jokisilta-Parras-Ritokorpi-

alueiden kehittämiseen ja 26. päivän 
tapahtumassa on mahdollisuus pai-
nottaa erityisesti yrittäjien näkökul-
maa ja tarpeita maankäytön suun-
nitteluun. Viimeisessä työpajassa on 
mukana ja tavattavissa myös Tyrnä-
vän Kehitys Oy:n Lasse Lyijynen.

Tilaisuudet alkavat kello 17 kah-
vitarjoilulla ja rupattelulla, jonka 
jälkeen kello 17:30 alkaa lyhyt esitys 
kunnan viimeaikaisesta kehitykses-
tä. Jotta voidaan asettaa tavoitteita 
vuoteen 2040 on hyvä olla tietoinen, 
mitä on tapahtunut viimeisen 25 vuo-

den kuluessa. Tilaisuuden pääpaino 
on kuitenkin työpajatyöskentelyllä, 
joka on vapaamuotoista yhteistä te-
kemistä ja ideoiden kirjoittamista.

Kehittämispäällikkö Janna Kum-
pula on valmistellut maankäyttö-
suunnitelmaa Tyrnävän tavoitteelli-
seksi kehityskuvaksi. Kyläkohtaisesti 
järjestettävissä työpajoissa työsken-
nellään karttapohjan sekä ajatus-
karttojen äärellä. 

- Työpajoissa on konkreettisesti 
pohdittu, miten lisätä kunnan veto- 
ja pitovoimaa. Voimme tarkastella 

minne haluamme lisätä asutusta tai 
työpaikkoja, ja millaisia virkistys-
mahdollisuuksia Tyrnävällä on sekä 
miten niitä voisi edistää, Janna Kum-
pula kertoo.

Työpaja-tyylisellä työskentelyllä 
pyritään saamaan laajempi käsitys 
siitä, millaisia tarpeita ja visioita 
tyrnäväläisillä on kunnan tulevai-
suudesta. Yhdessä työskentelemällä 
koostetaan aineistoa, jota hyödyn-
netään jatkossa, kun valmistellaan 
käynnistyvän yleiskaavoituksen ta-
voitteita. Samalla kunta kartoittaa 

alustavasti, olisiko maanomistajilla 
halukkuutta myydä yritys- ja asu-
mistonteiksi soveltuvia maa-alueita 
kunnalle.

Kehittämisajatuksia on kertynyt 
jo lukuisia jokaiseen viiteen kus-
sakin työpajassa tarkasteltavaan 
teemaan: maankäyttö, asuminen, 
liikenne, elinkeinot ja palvelut. Yhtei-
sesti on mietitty myös muun muassa 
miten ja minne uutta asutusta pitäisi 
tulevaisuudessa voida rakentaa ja 
missä kulkisivat tärkeimmät pyörä-
tieyhteydet Tyrnävällä. JK

Kevään toinen maankäyttösuunnitelman työpajatilaisuus 6.4. Temmeksen ky-
lätalolla Wäinölässä keräsi noin 30 osallistujaa.

Maankäyttösuunnittelun työpajoissa ideoita saattoi kerätä suoraan Tyrnävän kartalle tai pöydille le-
vitetyille ajatuskartoille.

Haurukylän UUDET TEOLLISUUSTONTIT NYT VARATTAVISSA: TYRNAVA.FI/yritystontit 

Haurukylän kiertotalous- ja teollisuusalue tarjoaa saavutettavuutta, näkyvyyttä ja erinomaisia 
logistisia yhteyksiä Valtatie 4:n varrella. Edullisilta, monipuoliseen teollisuuskäyttöön 
soveltuvilta ja pinta-alaltaan räätälöitävissä olevilta tonteilta on suora kulku Nelostielle, 
10 minuuttia Oulun moottoritielle ja alle 30 minuuttia lentoasemalle, rautatieasemalle ja satamaan.
Tonteilla on mahdollista aloittaa rakentaminen heti.  
Varaa yritystontti uudelta Haurukylän kiertotalous- ja teollisuusalueelta:
– 13 – 13 vapaata tonttia pinta-alaltaan 2,4-4,9 ha Nelostien itäpuolella alkaen 2 euroa/m2 

– 16 vapaata tonttia pinta-alaltaan 0,2-0,4 ha sekä yksi 2,6 ha Nelostien länsipuolella alkaen 2 euroa/m2  
– Katso myös Nipsingin, Paavolankankaan ja kirkonkylän yritystontit.
Tutustu tontteihin, kysy lisää ja varaa osoitteessa: tyrnava../yritystontit

Yritysystävällinen kotikunta.

Tyrnävän Kehitys 

palvelee tyrnäväläistä

yriiäjää yhden luukun 

periaaieella.

Olemme olemassa tyrnäväläistä yrittäjää,  

yrittäjäksi aikovaa sekä Tyrnävälle sijoittu-

mismista harkitsevaa yritystä varten. 

Saat meiltä maksutonta apua, neuvontaa ja 

sparrausta mm. seuraaviin aiheisiin liittyen:

– Liiketoiminnan kehittäminen

– Perustaminen

– Yritysrahoitus

– Sijoittuminen

– – Omistajanvaihdos

Jos etsit ratkaisua johonkin haasteelliseen

tilanteeseen, tai sinulla on idea liiketoimintasi

kehittämisestä, ota yhteyttä. Mietitään 

vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja yhdessä.  

Ota yhteyttä ja tule pistäytymään: 

Lasse Lyijynen

llasse.lyijynen@tyrnavankehitys.. 

p. 040 555 4860

Tyrnävän Kehitys Oy  

Vanhatie 14 B 1, Tyrnävä
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Uusia jäseniä Tyrnävän Yrittäjiin
Tyrnävän Yrittäjien jäsenek-
si on tämän vuoden aikana 
liittynyt 12 uutta yritystä. 
Tällä hetkellä on 94 jäsentä, 
sekä viisi seniorijäsentä. Uu-
det jäsenet lausutaan terve-
tulleeksi yrittäjäyhdistyksen 
toimintaan. 

Foodium Oy/Vanhatien 
Ravintola, Mikko Kukko-
hovi. Uusi BBQ Smokery 
-ravintola aivan Tyrnävän 
ytimessä vanhassa pappilas-
sa. Lähiruokaa ja Tyrnävän 
perunaruokia BBQ-tyylillä. 
Kesäterassi ja tapahtumia. 

Infrapalvelut K. Lassi-
la, yrittäjänä Kalle Lassila, 
tarjoaa maanrakennusta ja 
maansiirtoa.

Jahetek Oy, yrittäjänä 
Jaakko Heiskari. Yrityksen 
toimialaan kuuluvat raken-
nusurakointi, rakennuttami-
nen, rakentamisen valvonta, 
työnjohto ja vastaavan mes-
tarin palvelut, projektinjoh-
to, rakennusalan asiantunti-
japalvelut ja neuvonta. 

Korpi-Traktori, yrittä-

Tyrnävän Kehitys Oy:n toimi-
tusjohtaja Lasse Lyijynen kävi 
esittäytymässä Tyrnävän Yrit-
täjien syyskokouksessa viime 
marraskuussa. Samalla hän 
lupasi huolehtia lisää elinvoi-
maa Tyrnävän kuntaan. 

jänä Sami Lääperi, tarjoaa 
maa- ja metsätalouden ko-
neiden korjausta ja huoltoa.

Lumolaukka, yrittäjänä 
Niina Kunnas, tarjoaa sosi-
aalipedagogista hevostoi-
mintaa SPHT® kasvatus- ja 
hyvinvointipalveluna ennal-
taehkäisevänä tai korjaavana 
kuntoutuksen menetelmänä. 
Tavoitteena on asiakkaan 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen 
kasvun tukeminen. Asiak-
kaina voivat olla esimerkiksi 
erityislapset ja -nuoret, mie-
lenterveyskuntoutujat tai 
työssä uupuneet.

MCK service, yrittäjänä 
Mika Keskitalo, tarjoaa kiin-
teistöjen hoitopalvelua.

Mirento, yrittäjänä Min-
na Syed. Koulutetun hiero-
jan palvelut sekä tehokkaat 
turvehoidot Temmeksellä. 
Hierontapalvelua, tarjotaan 
myös Tyrnävällä Hieron-
tapalvelu HeVi:n tiloissa. 
Opastetaan oman kehon 
kuunteluun ja sen tarpeisiin 
vastaamiseen. Yrittäjä pa-

neutuu myös erilaisten selän 
kiputilojen hoitoon sekä liik-
kuvuuden parantamiseen. 
Apuna käytetään turvetta, 
kuivakuppausta sekä mo-
nipuolisia hierontaotteita, 
mobilisoivia liikkeitä ja ve-
nytyksiä asiakkaan yksilöl-
liset tarpeet huomioiden. 
Näistä ”apulaisista” turve 
on osoittautunut lyömättö-
mäksi avuksi muun muassa 
lihasjännitteiden, iho-oirei-
den, stressin ja erilaisten 
kiputilojen poistossa sekä 
imunestekierron häiriöiden 
häätämisessä.

Palkin Ohjelmapalvelut 
Oy, yrittäjinä Laura Huusko 
ja Noora Pakonen. Palkinti-
la tuottaa maatilaelämyksiä 
aidossa ja tunnelmallisessa 
maatilamiljöössä. Yrityk-
sessä järjestetään lasten tee-
masynttäreitä, eläinleirejä, 
poni - ja eläinkerhoja. Tilalta 
löytyy myös pakohuonepeli, 
jossa pääsee ratkaisemaan 
jännittäviä tehtäviä yhdes-
sä. Yrityksille ja isommille 

Jahetek Oy:n yrittäjä Jaakko 
Heiskari tarjoaa muun muas-
sa rakennustyömaiden vas-
taavan mestarin palvelua.

seurueille tarjotaan virkis-
tyspäiväpaketteja sekä polt-
tariporukoille järjestetään 
maatilapolttareita.

Parturi-Kampaamo Petra 
Johanna. 

Petran Hevostoiminta, 
yrittäjänä Petra Särkelä. Yri-
tyksen palveluihin kuuluu 
hää- ja juhlakyyditykset sekä 
ajelutukset tapahtumissa. 
Talvella järjestetään rekiaje-
lua tilalla, kesäisin kärry-
ajelua sekä ympäri vuoden 
talutusratsastusta hevosella 
tai ponilla. Yritysvierailuja 
tehdään myös esimerkiksi 
eri asumisyksiköihin. Toi-
mintaan kuuluvat myös 
eläinavusteinen toiminta eri 
elämäntilanteissa oleville 
asiakkaille, mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujille, erityis-
nuorille sekä kehitysvam-
maisille.

Tmi Antin Kaluste, yrit-
täjänä Antti Ojala. Yrityk-
sessä valmistetaan keittiö-
kalusteita ja muita kodin 
kalusteita yli 20-vuoden 

kokemuksella. Palveluun 
kuuluu myös tuotteiden toi-
mitus ja asennus.

Tyrnävän Kehitys Oy, 
toimitusjohtaja Lasse Lyijy-
nen palvelee yrittäjiä sekä 
yrittäjyyttä suunnittelevia 
kaikissa yrityksen elinkaa-
ren vaiheissa Tyrnävän yri-

tyksille ja Tyrnävälle sijoit-
tuville yrityksille. Palvelut 
ovat maksuttomia. Luodaan 
elinvoimasuutta Tyrnävän 
kuntaan.

Tyrnävän Yrittäjillä vilkasta toimintaa
Tyrnävän Yrittäjien vuoden 2021 toiminta-
kertomus käsitellään uusien sääntöjen mu-
kaan vuosikokouksessa marraskuussa.

Yhdistyksen puheenjohtaja-
na toimi Mikko Kukkohovi, 
varapuheenjohtajana Sakari 
Kumpula ja sihteerinä Min-
na Ahonen, rahastonhoita-
jana Marika Keränen. Muut 
hallituksen jäsenet olivat 
Henriikka Pitkänen, Jari 
Tauriainen, Harri Rauhan-
ummi, Annukka Suotula ja 
Tiina Matinolli. 

Yhdistyksen kunniapu-
heenjohtajana on Tauno 
Bräysy.

Vuosikokouksessa 
paljon ohjelmaa
Vuosikokous pidettiin Han-
nuksen Piilopirtillä 12.11. 
Tilaisuudessa luovutettiin 
Tyrnävän vuoden 2021 
yrittäjäpalkinto Lumilii-
ke Oy:lle, yrittäjinä Marko 
ja Sanna Eskola. Kunnan 
puheenvuoron käytti kun-
nanvaltuuston puheenjoh-
taja Jussi Ylitalo. Hän totesi 
yrittäjien olevan keskeisellä 
paikalla kunnan strategiaa 
tehtäessä. 

-Olette selkäranka ja tuot-
te hyvinvointia kuntaan, 
kannusti Ylitalo. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien edustajana oli yhteys-
päällikkö Sari Reinikainen-
Laine. Hän kehotti pitämään 
huolta itsestään ja toinen 
toisistaan. Uusi Tyrnävän 
Kehitys Oy:n toimitusjohta-
ja Lasse Lyijynen esittäytyi 
ja viestintävastaava Mikko 
Lehtinen käytti puheenvuo-

ron. Yhdistyksen puheen-
johtajaksi edelleen valittu 
Mikko Kukkohovi iloitsi 
avaussanoissaan 19 uudesta 
jäsenestä vuoden aikana. 

Tyrnävän Yrittäjien muis-
tolautasella muistettiin vuo-
den aikana merkkipäivän 
viettäneitä Tauno Bräysyä ja 
Heikki Hannusta. Virallisen 
osuuden jälkeen iltaa jatket-
tiin ruokailun ja saunomisen 
merkeissä.

Hallitus kokousti vuoden 
aikana 10 kertaa.

Kunnan kanssa tiivistä 
yhteistyötä
Tyrnävän kunnan kanssa 
tehtiin tiivistä yhteistyötä. 
Tyrnävän Kehitys Oy:ssä 
on edustajana yrittäjien pu-
heenjohtaja sekä hallituksen 
jäsen. Yrittäjien puheenjoh-
taja Mikko Kukkohovi on 
mukana kunnan Hyte- sekä 
viestintäryhmässä.

Kuntavaaleissa jäsenyrit-
täjistä tulivat valituiksi val-
tuustoon Annukka Suotula 
(kunnanhallituksen puheen-
johtaja), Kari Karppinen 
(teknisen lautakunnan pu-
heenjohtaja), Ossi Karppi-
nen (kunnanhallituksen jä-
sen), Jari Matinolli (teknisen 
lautakunnan varapuheen-
johtaja).

Varavaltuutettuina ovat 
Allan Jetsonen, Timo Kääri-
äinen, Anu Markus, Tauno 
Bräysy ja Mikko Tölli.

Perinteinen Tyrnävä 

Yrittää-lehti ilmestyi 21.4. 
Koronapandemian ja ko-
koontumisrajoitusten vuoksi 
perinteisiä Kevät- ja siemen-
perunamarkkinoita ei voitu 
järjestää aiemmassa mitta-
kaavassa.  Yhdistys kuiten-
kin järjesti siemenperunoi-
den myyntitilaisuuden 24.4. 
Tyrnävän torilla.

Perinteinen joulumuis-
taminen lahjakorttien muo-
dossa jaettiin edellisten vuo-
sien tapaan vähävaraisille 
tyrnäväläisille perheille ja 
entisille yrittäjille. Lahjakor-
tit olivat Tyrnävän K-Mar-
kettiin.

Yhdistyksen edusta-
jia osallistui mm. Suomen 
Yrittäjät ry:n luottamushen-
kilöwebinaariin, AVI:n ja 
PPY:n järjestämään infoon 
Covid19-pandemiasta, kun-
tavaalitenttiin, yrittäjien 

Vuosikokouksessa muistettiin yrittäjien muistolautasilla vuoden aikana pyöreitä vuosia täyttäneitä Heikki Hannusta ja Tauno Bräy-
syä. 

Vuosikokouksessa viime marraskuussa Hannuksen Piilopirtillä oli runsaasti ohjelmaa ja väkeä 
mukavasti. Puheenvuoroa käyttämässä PPY:n yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine. 

aamukahvitilaisuuteen Pir-
kolan perunatilalla, PPY:n 
forumeihin, Tyrnävän Pe-

runamarkkinoille, kunta- ja 
yrittäjätapaamiseen Busi-
ness Oulussa sekä kunnallis-

johdon seminaariin Finlan-
dia-talolla Helsingissä. HT
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Leijona tarvitsee vain halua auttaa
Tyrnävän perunamarkki-
nat tulevat jälleen syksyllä! 
LC Tyrnävän presidentti 
Markku Honka kertoo, että 
perunamarkkinat parhaim-
millaan tuplaavat hetkeksi 
kunnan väkiluvun.

- Perunamarkkinoiden 
konsepti on osoittautunut 
sellaiseksi, että se toimii 
satavarmasti! Joka vuosi 
tapahtuma kerää runsaasti 
paikallista väkeä ja kävijöitä 
lähikunnista, Honka kertoo.

- Ensimmäisenä ko-
ronavuonna peruuntu-
neet markkinat herättivät 
meidät miettimään, miten 
voisimme turvata tapahtu-
man tulevaisuuden, ja mitä 
muuta toimintaa voisimme 
järjestää paikallisten hyväk-
si.

Ihmisten parissa istuu 
sitkeästi käsitys Lions Clu-
bista elitistisenä herraker-
hona, joka valikoi jäsenensä. 
Markku Honka naurahtaa, 
että tämä on melko kivikau-
tista ajattelua. Oikeasti tär-

keintä on halu auttaa!
- Voin luvata, että jokai-

nen halukas pääsee var-
masti mukaan toimintaan ja 
mielelläni kerron leijonatoi-
minnasta lisää, Honka kan-
nustaa.

- Lions-perinteet tulevat 
ikivanhasta amerikkalaises-
ta systeemistä, ja käytämme 
kankean kuuloisia nimik-
keitä, kuten puheenjohta-
jaa sanotaan presidentiksi. 
Mutta käytännössä toimin-
ta on hyvin maanläheistä 
ja tärkeintä on tehdä hyvää 
paikallisesti sekä pitää esil-
lä myös tärkeitä kansainvä-
lisiä avustuskohteita.

Tyrnävän leijonissa on 
tällä hetkellä 22 aktiivista 
jäsentä. Lisäporukka olisi 
tervetullutta, jotta jatkossa-
kin Perunamarkkinat sekä 
avustamistehtävä säilyisi-
vät ja voisivat hyvin.

LC Tyrnävän perintei-
seen vuoteen kuuluu sään-
tömääräisen toiminnan 
lisäksi mm. stipendien lah-

joittaminen kouluille sekä 
paikallisiin vanhainkotei-
hin toimitettavat äitien- ja 
isäinpäiväinkakut.

Tapahtumien tuotoilla 
tuetaan paikallisia nuoria 
ja tänä vuonna osa tuotois-
ta ohjataan myös Ukrainan 
pakolaisten avustamiseen. 
Tapahtumissa avustavat 
yhdistykset saavat myös 
osuutensa oman toimin-
tansa edistämiseen. Lisäksi 
apua annetaan mahdol-
lisuuksien mukaan myös 
saapuneiden hakemusten 
perusteella.

Muhoksen leijonien 
kanssa tehdään yhteistyötä 
ja heidän kanssaan järjeste-
tään vuorovuosin huone-
kaluhuutokauppaa. Tänä 
vuonna on muhoslaisten 
vuoro. Muutoin kesäaika 
on tapana ottaa pääasiassa 
loman kannalta. 

Jenny Kärki

Leijonahiihdot pidettiin perheen pienimpien iloksi Markkuulla 15.3.2020.

Perunamarkkinoilla ruokatoimittaja Sanna Mansikkamäki haastatteli Eero Ylilauria, Tapani Töl-
liä ja Antti Matinollia.

Tyrnävän Leijonien tapahtumat ovat vuodesta toiseen suosittuja. Viime syksynä Perunamarkki-
noille huikean yleisön veti TikTokkaaja ja vatsastapuhuja Sari Aalto.

Lisätietoja toiminnasta löytyy osoitteesta www.lionstyrnava.fi. 
Tervetuloa mukaan leijonatoimintaan ja tekemään yhteistä hyvää!

Kevät- ja siemenperunamarkkinoiden 
myynti kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen

Perinteiset Kevät- ja sie-
menperunamarkkinat tule-
vat jälleen lauantaina 23.4. 
ja järjestämisestä vastaa 
tuttuun tapaan Tyrnävän 
yrittäjät. HZPC Kantape-
runa Oy on lahjoittanut 
markkinoilla myynnis-
sä olevat siemenperu-
nat yrittäjäyhdistykselle, 
joka puolestaan organisoi 
myynnin talkoomeiningil-
lä. Näin kaikki myynnistä 
kertyneet rahat voidaan 
lahjoittaa hyväntekeväi-
syyteen.

Yrittäjäyhdistyksen pu-
heenjohtaja Mikko Kuk-
kohovi haluaa painottaa, 
että koska perunatkin saa-

daan lahjoituksena eikä 
yhdistys peri myyntityöstä 
tuloa, kaikki siemenperu-
namyynnillä kerätyt rahat 
menevät lyhentämättömä-
nä hyväntekeväisyyteen.

Noin puolet kokonais-
myynnistä ohjataan Tyrnä-
välle saapuvien Ukrainan 
pakolaisten avustamiseen. 
Yrittäjien puheenjohtaja 
Mikko Kukkohovi kertoo, 
että todennäköisesti ukrai-
nalaisten avustaminen teh-
dään keskittämällä summa 
yhteiseen pottiin, johon 
osallistuu myös muita tyr-
näväläisiä avustustoimijoi-
ta.

Koska Ukrainan pa-

kolaisten tilanne on vielä 
tuore ja useimpien osalta 
jopa kesken, tarkkaa jako-
tapaa ei ole vielä päätetty. 
Todennäköisesti avustuk-
set jaetaan lahjakortteina, 
kunhan selviää, paljonko 
ukrainalaisia Tyrnävälle 
lopulta kaikkiaan saapuu.

Lahjakorteilla  
helpotusta  
vähävaraisille
Toinen puoli siemenperu-
nan kokonaismyynnistä 
lahjoitetaan lahjakorttien 
muodossa joululahjoina 
tyrnäväläisille vähävarai-
sille perheille. Tyrnävän 

yrittäjien kunniapuheen-
johtaja Tauno Bräysy on 
useana vuonna hoitanut 
lahjakorttien jakamisen 
henkilökohtaisesti.

- Kunnan sosiaalipuolel-
ta kysytään vinkkejä lahjan 
saajiksi ja heiltä itseltään 
kysytään suostumus tieto-
jen luovuttamisesta. Kunta 
ja sote eivät tiedä tarkkaa 
summaa, joten lahjakortin 
saajilla ei ole pelkoa siitä, 
että lahjakorttia vähennet-
täisi tuista, Bräysy kertoo.

Lahjakortin suuruus-
luokka aina riippuu kerä-
tystä rahamäärästä sekä 
tarvitsijoiden määrästä. 
Bräysy kertoo, että lahja-

korttien saajat ovat hyvin 
kiitollisia. Lahjakorteilla 
voi merkittävästi helpottaa 
vähävaraisen perheen jou-
luvalmisteluita.

- Monesti näen liikut-
tumista kyyneliin saakka. 
Varsinkin entisten yrittä-
jien pienellä eläkkeellä on 
vaikea tulla toimeen ja on-
han ihmisillä vaikeita tilan-
teita monistakin syistä.

Viime vuonna Kevät- ja 
siemenperunamarkkinoita 
ei pystytty järjestämään, 
joten Bräysy vetosi pai-
kallisiin yrittäjiin ja pyysi 
ohjaamaan yrityksen jou-
lutervehdysrahoista osuu-
den yrittäjäyhdistyksen 

keräykseen. Bräysy ilahtui 
kuinka hyvin moni jäsen-
yritys ja yksityinen henkilö 
lähti mukaan, joten perin-
teistä auttamistyötä pys-
tyttiin jatkamaan.

Sama vetoomus on 
voimassa myös tulevan 
joulun alla, sillä koronan 
vaikutusten sekä Ukrainan 
sodan vuoksi avuntarvitsi-
joiden määrä kasvaa tänä 
vuonna. 

Siemenperunamyynnin 
lisäksi lahjakortteihin on 
saatu rahaa Pertti Markku-
lan muistorahastosta, josta 
on tuettu myös Markkuun 
kyläyhdistystä, mm. hank-
kimalla koululle piano. JK
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Siemenperuna-alan yrityksillä 
yhteistyötä markkinoinnissa

Tapahtumissa kävi hyvin väkeä tutustumassa lajikkeisiin ja yri-
tysten toimintaan. Kuva Finpomin tapahtumasta. 

Tyrnävä ja Liminka tun-
netaan korkealuokkaisesta 
siemenperunantuotannosta 
kotimaassa ja ulkomailla. 
Siemenperuna-alan yrityk-
set ovat tehneet yhteistyötä 
jo pitkään markkinoinnissa, 
jossa on hyödynnetty tuo-
tantoalueen ainutlaatuisia 
ominaisuuksia. Esimerkkei-
nä pitkäjänteisestä markki-
nointityöstä ovat 90-luvun 
loppupuolella järjestetyt 
kansainväliset East-West 
perunaseminaarit ja 2000-lu-
vulla Oulussa järjestetty 
Euroopan perunantutkijoit-
ten konferenssi ja näyttely. 
Viimeisimpänä yhteisenä 
ammattialan ponnistuksena 
ovat kaikki Suomessa toi-
mivat siemenperunatalot 
järjestäneet asiakkailleen 
OpenDay-tapahtuman, joka 
tarjoaa peruna-alan osaajil-
le mahdollisuuden tutus-
tua jokaisen siementalon 
perunalajikevalikoimaan ja 
uutuuksiin. Siementalojen 
kumppaneina tapahtumassa 
ovat olleet perunalle tarpeel-
listen tuotantopanosten ja 
koneiden edustajat. Ensim-
mäinen tapahtuma pidettiin 
2019 syksyllä. Vuoden 2020 
tapahtuma jouduttuun ko-
ronan vuoksi järjestämään 
Online tilaisuutena ja nyt 
2021 jälleen voitiin kokoon-
tua yhteen.

Tyrnävällä sijaitsee kolme 
siemenperunataloa Finpom 
Oy, HZPC Kantaperuna Oy 
ja Suomen siemenperuna-
keskus Oy. Kauhajoella si-
jaitseva Myllymäen Peruna 
Oy oli tapahtumassa myös 
mukana HZPC tiloissa. Jo-
kainen tyrnäväläinen sie-
mentalo piti oman tilaisuu-
den omissa tiloissaan, jolloin 
asiakkaat pääsivät myös 

»  ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyöt

»  nuohouspalvelut

»  savupiippujen korjaukset:
   massaus, sisäpiiput, muuraus

»  piipunhatut ja hormi-imurit

»  hormien videokuvaus ja kartoitus

Meiltä myös ILPPIEN 
huoltopesut!

Temmeksen kyläyhdistys ry
Varaukset ja tiedustelut
jukkatuuri@gmail.com 0400 216 506
jkanerv@gmail.com 050 480 3199

tunnelmalliseen juhla- ja kokoustilaan
Temmekselle kylätalo Wäinölään!

Loistava sijainti 4-tien varrella, Pajulantie 2A

TervetuloaTervetuloa

Vuokraushinnat arkisin/viikonloppuisin
Tuntihinta (min. 2h) 15 €/20 €
Vuorokausi 150 €/200 €, pe-su 400 €
www.facebook.com/TemmeksenKyla
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vuorokauden aikoina

Sienikuja 5, 90650 Oulu  |  Puh. (08) 333 335  |  Fax (08) 530 7984  
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LASIPALVELUOy
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(08) 333 335 
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näkemään toimittajan toimi-
tilat ja toimintaympäristön. 
Vierailijoita tapahtumassa 
oli noin 100 ja palaute vie-
railta oli erittäin positiivista. 
Kaukaisimmat vieraat olivat 
saapuneet paikan päälle Ete-
lä-Suomesta saakka.

Idea OpenDay-tapah-
tumalle juontaa juurensa 
Hollannissa vastaavan ta-
paisesta tapahtumasta. Siel-
lä tapahtuma on monipäi-
väinen ja vieraita saapuu 
paikalle ympäri maailmaa. 
Tyrnävän tapahtuma tulee 
myös kasvamaan ja kehit-
tymään tulevaisuudessa, 
olemmehan pohjolan huip-
puosaajia siemenperunatuo-
tannossa.

Heikki Markus
Finpom Oy

Viimeisin OpenDay tapahtuma järjestettiin viime marraskuussa. Finpom, Kantaperuna ja SPK esit-
telivät toimintojaan omissa tiloissaan. Kuva SPK:n tapahtumasta. 

Oulunsalon Oulunsalon 
kevätmarkkinatkevätmarkkinat
pe 22.4.2022 klo 9-18

Kauppakeskus Kapteeni

MYYJIÄ SISÄLLÄ JA 

ULKONA 

TERVETULOA!

Markkinapuh. 040 750 9699
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Lumiliike Oy 
Tyrnävän Vuoden Yritys 2021
Tyrnävän Vuoden Yritykse-
nä 2021 palkittiin Lumiliike 
Oy, joka tarjoaa talvikunnos-
sapidon palveluita Oulun 
alueella, Kempeleessä ja Ou-
lunsalossa. Tyrnävän Yrit-
täjät ja Tyrnävän kunta luo-
vuttivat palkinnon Tyrnävän 
Yrittäjien vuosikokouksessa 
marraskuussa 2021 Hannuk-
sen Piilopirtillä. 

Maatalousyrittäjä Marko 
Eskolan sivutoimisesti vuon-
na 1995 aloittama ja vuonna 
2005 yhtiöittämä Lumiliike 
on ollut Tyrnävän Yrittäjien 
jäsen vuodesta 2013 lähtien. 

– Lumiliikkeen perusta-
miseen johtanut sivutoimi-
nen talvikunnossapito syntyi 
luonnollisena jatkona maa-
talousyrittäjyydelle. Kun 
Suomi oli 1990-luvulla liit-
tymässä EU:hun, totesimme 
silloisella pienellä viljatilalla, 
ettei elantoa välttämättä riit-
täisi ympärivuotisesti. Jotain 
piti keksiä lisäksi, ja lumityö 
ei tuntunut oikeastaan työn-
teolta. Se tuntui enemmän 
harrastukselta, vähän kuin 
lomalta viljelyhommista, 
kertoi Eskola.

Aloitimme talvikunnos-
sapidon 1995 ja teimme sitä 

Lumiliike Oy:n Vuoden Yritys palkinnon otti vastaan yrittäjäpa-
riskunta Marko ja Sanna Eskola. 

Vuoden Yritys palkinnon luovuttivat Marko ja Sanna Eskolalle Tyrnävän kunnanhallituksen puheenjohtaja Annukka Suotula ja kun-
nanvaltuuston puheenjohtaja Jussi Ylitalo sekä Tyrnävän Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Kukkohovi. 

vuoteen 2005 saakka osa-
na tilan toimintaa. Samalla 
saatiin maatalouskoneille 
käyttöastetta. Ensimmäisen 
talven aurasimme Tyrnä-
vällä sivuteitä, jonka jälkeen 
toiminta laajeni nopeasti 
Ouluun. Nyttemmin työl-
listämme neljä vakituista 
ympärivuotisesti sekä seson-
kiaikaan talvella parhaillaan 
toistakymmentä henkeä riip-
puen talven lumisuudesta. 
Yrityksen Konekantaan kuu-
luu 10 pyöräkuormaajaa sekä 
muutama kuorma-auto, jotka 
toimivat Oulun Ruskossa 
sijaitsevalta varikolta käsin, 
Eskola kertoo.

Talvikunnossapitoa teh-
dään isoille kiinteistöhuol-
toyrityksille aliurakointina, 
mutta myös suoraan yrityk-
sille, yhteisöille, taloyhti-
öille sekä omakotitaloasuk-
kaille. Liikevaihdosta 60-70 
prosenttia muodostuu 10 
suurimman kiinteistöhuol-
toyrityksen aliurakoinnista. 
Lisäksi yksittäisiä taloyhtiöi-
tä on kymmenittäin. 

Kesäaikaan yritys tarjoaa 
erilaisia konetöitä ja vaihtola-
va-ajoja, ja kahtena edellisenä 
kesänä Lumiliike on työsken-

nellyt tuulivoimatyömailla 
mm. Kalajoen Mutkalammin 
betoniasemalla lastaustöissä. 
Talvikunnossapito tuo kui-
tenkin noin 80 prosenttia yh-
tiön liikevaihdosta. 

Tärkein tunnustus 
tulee asiakkailta
Vuoden Yrittäjä kertoo, että 
tunnustus lämmitti mieltä. 

-Kyllä se pistää miet-
timään, ketkä kaikki Lu-
miliikettä ovat auttaneet 
eteenpäin matkan varrella. 

Kiitos kuuluu työntekijöille, 
aliurakoitsijoille, yhteistyö-
kumppaneille, asiakkaille 
sekä perheelle. Tyrnävä on 
tarjonnut hyvät puitteet yrit-
tämiseen. Tärkein tunnustus 
tulee kuitenkin asiakkailta. 
Olen hyvin tyytyväinen sii-
hen, että meillä on edelleen 
joitain alkuperäisiä taloyh-
tiöasiakkaita vuodelta 1995, 
kun aloittelimme toimintaa, 
Eskola kiteyttää.

Heimo Turunen

Tyrnävän palkittavat 4H-yrittäjänuoret
Tyrnävän 4H-yhdistykses-
sä palkitaan vuosittain ansi-
oituneita nuoria. Tyrnävän 
Yrittäjät ovat palkinneet 
ansioituneita 4H-yrittäjiä. 
Tänä vuonna palkitaan:

- Tomi Pyykkö TP-ku-
vat: Tomi ottaa laadukkaita 
passi- ja henkilökuvia. Vii-
me vuoden liikevaihto oli 
noin 2500 euroa.

- Johan Paaso Ajoneu-
votalli: Johan ostaa autoja 
ja korjaa niistä mahdolliset 
viat sekä kunnostaa hyvään 
kuntoon. Kunnostetut ajo-
neuvot hän myy eteenpäin. 

Viime vuoden liikevaihto 
oli noin 1300 euroa.

- Aada Fyrsten myy 
palvelujaan kotitalouksiin, 
muun muassa lastenhoito- 
ja pihatöitä sekä vanhuksil-
le arjen apua. Aadan liike-
vaihto oli yli 6000 euroa.

Mitä on  
4H-yrittäjyys?
13–28-vuotiaat nuoret voi-
vat perustaa 4H-yrityksen. 
4H-yritys on 4H-järjestön 
kehittämä toimintamalli 
nuorten pienimuotoiseen 
yritystoimintaan. Sen ta-

voitteena on edistää 4H-jär-
jestön toiminta-ajatuksen 
mukaisesti nuorten yrittä-
jyyttä.

Tavoite on lisätä nuor-
ten mahdollisuuksia ko-
keilla yrittäjyyttä turvalli-
sissa puitteissa ja vaikuttaa 
nuorten asenteisiin, jotta 
yrittäjyys nähtäisiin var-
teenotettavana vaihtoehto-
na työllistää itsensä. Samal-
la halutaan lisätä nuorten 
valmiuksia hyödyntää 
osaamistaan pienimuotoi-
sen yritystoiminnan kautta 
ja vaikuttaa näin yhteiskun-

nassa esimerkiksi erilaises-
sa palvelutoiminnassa.

Nuorille on tarjolla yh-
den opintopisteen laajui-
nen 4H-yrityskoulutus. 
Tyrnävällä yrityskoulutus 
järjestetään perjantaina 
29.4. aloittaville yrittäjille 
ja jatkoa, johon kutsutaan 
myös vanhat 4H-yrittäjät 
14.5. Luvassa on mahtava 
kattaus yrittäjyyttä suun-
nitteleville tai jo toimiville.

Päivi Suvanne
p. 050 326 8156

HAKATYÖ

KUOMUPERÄKÄRRYN 
VUOKRAUSPALVELU

karikarppinen65@gmail.com, 91800 Tyrnävä

-tuotteet:
● Sälekaihtimet
● Hyönteissuojat ikkunoihin
● Hyönteissuojaovet
● Solar Moon pimennysverhot
● Vekkikaihtimet
● Irtoristikot

Visor - vekkikaihtimet

● Myynti, mittaus ja asennuspalvelu
● Varaosat 
● Ikkunoiden ja ovien huoltopalvelu

KUUSISALO  OY
TARJOAMME MONIPUOLISET

SÄHKÖALAN TYÖT AMMATTITAIDOLLA
• sähkösuunnittelu
• prosessisähköistys
• ATK-kaapeloinnit

• sähköasennukset
• antenniasennukset
• murto- ja palohälytyslaitteet

Ahlströmintie 1 D, 92400 Ruukki Puh. (08) 2300 420
fax: (08) 2300 459, sähköposti: kari.kuusisalo@kuusisalo.fi

Lämmittää vielä -35 asteessa! Kysy  tarjous!

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput
uusi LN-mallisarja

TERVETULOA PIILOPIRTILLE VIIHTYMÄÄN

• JUHLAPALVELUT • KOKOUKSET  • RUOKAILUT 
• SAUNAT • MAJOITUS

Puh. 040 5764 627, 0400 684 374
piilopirtti.com

Lakeuden laidalla, TyrnävälläLakeuden laidalla, Tyrnävällä

...mukava irtiotto arjesta
ja kaupungin vilinästä...
...ihanteelliset puitteet

hääjuhliin, syntymäpäiviin,
kokouksiin ja majoitukseen...

HANNUKSEN PIILOPIRTTI

LOOTUSTALO
Rakennetaan se yhdessä



1/2022 17Tyrnäväyrittää

Markkuun kylän uusia asukkaita

Ammattitaitoiset maanrakennustyöt
pyörä- ja tela-alustaisilla kaivinkoneilla

pu. 040 5470 890

Tuoreet Markkuun asukkaat eli Nissilän perhe Saara, Joel ja pik-
kuinen Eevi nauttivan Markkuulla luonnon läheisyydestä. Nissilän perhe on asuneet Markkuulle rakennetussa talossa viime vuoden joulukuusta alkaen.

On ilo ollut seurata Mark-
kuun kylän kehittymistä. 
Markkuu kiinnostaa asuin-
paikkana ja uusia taloja 
on rakennettu mukavaan 
tahtiin. Luonnon läheisyys, 
isot tontit ja kylän positii-
vinen henki taitavat olla 
Markkuun isoimmat veto-
voimatekijät. 

Nissilän perhe Saara, 

Joel ja pikkuinen Eevi ovat 
asuneet Markkuulle raken-
netussa talossa viime vuo-
den joulukuusta alkaen. Ra-
kennusprojekti sujui hyvin, 
joskin hieman haastoikin, 
mm. korona vaikutti ko-
dinkoneiden toimituksiin. 
Saara kiittää aviomiestään, 
että jaksoi oman työn päälle 
vielä urakoida omalla rak-

sallakin. 
He valitsivat Markkuun 

asuinpaikaksi rauhallisuu-
den ja viehättävän sekä 
vaihtelevan maaston vuok-
si. Väljyys ja iso tontti vai-
kuttivat myös asuinpaikan 
valintaan. Täällä on luonto 
lähellä ja vapaa-ajalla lenk-
keillään ja maastopyöräil-
lään. Saara on aktiivinen 

kuntosalilla kävijä ja odot-
taakin innolla Tyrnävän 
uuden kuntosalin avautu-
mista. 

- Tyrnävä on pienehkö 
kunta, josta löytyy kuiten-
kin kaikki tarvittavat perus-
palvelut. Ehkä sekatavara-
kaupan toivoisin kuntaan, 
ei tarvitsisi kaikkea vaa-
tetta, kodin tarvikkeita ja 

lasten syntymäpäivälahjoja 
hakea naapuripaikkakun-
nilta. Mutta kuitenkaan ei 
kaupungin erikoisliikkei-
siin ole kuin 30 minuutin 
ajomatka, Saara kertoo. 

- Tyrnävän vahvuutena 
ja mahdollisuutena näen 
suuren lapsilukumäärän. 
Kehitettävää kunnassa on 
muun muassa liiketilojen 

puuttuminen palvelualan 
yrityksille sekä avoimempi 
päätöksenteko.

- Kevättä odotellen, pää-
sen lapion varteen ja piha-
hommiin toteaa Saara. 

Annukka Suotula
Kuvat Saara Nissilä

Matinollintie 5 A 91800 Tyrnävä
Jari Matinolli

puh. 0400 685 139
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Olemme
laajentaneet toimintaa 

salaojitukseen

Ota yhteyttä ja pyydä tarjOus
jari  0400381261 jarmo 0400895173

jari@jturakointi.fi

tyrnävä

Olemme
laajentaneet toimintaa 

salaojitukseen

Ota yhteyttä ja pyydä tarjOus
jari  0400381261 jarmo 0400895173

jari@jturakointi.fi

tyrnävä

Salaojitusta
lakeudella

SALAOJITUSTA 
lakeudella ja muualla,

kookosputkella ja soralla.
UUTUUTENA 

MUOVIKUITUPÄÄLLYSTE!

Katso lisää: oss.fi

Oulun Seudun Sähkön rooli seudun kehityksen ja toimivan arjen 
mahdollistajana on jatkunut jo yli 100 vuoden ajan. 
Tänä päivänä tuomme toimialueemme asukkaille hyötyä ja 
hyvinvointia sähkön, lämmön ja valokuidun muodossa.

Jäsenille 
parasta arkeen

Hyvän olon palveluita yhteistyössä
Tyrnävän torin laidalla lii-
kehuoneistossa työskentelee 
koulutettu hieroja Henriikka 
Pitkänen, jonka yritys Hie-
rontapalvelu HeVi on toimi-
nut Tyrnävällä neljä vuotta. 
Muutaman kerran viikossa sa-
masta toimitilasta löytää myös 
Minna Syedin, joka on myös 
koulutettu hieroja. Minnan 
Mirento-yrityksen pääpaikka 
on Temmeksellä.

Kumpikin on yksinyrittäjä, 
joten järjestely antaa molem-
mille yhteisöllisyyttä arkeen. 
Yhdessä he pystyvät tarjoa-
maan enemmän aikoja asiak-
kaille ja samalla keventävät 
toistensa työtaakkaa. Hen-
riikka vihjaa, että luvassa on 
myös yhteisiä suunnitelmia 
tulevaisuuteen yritystoimin-
nan sekä palveluiden osalta.

Hoitohuoneen yhteydessä 
on myös viihtyisä vastaanot-
totila, joka on samassa kiin-
teistössä toimivan 4H-yhdis-
tyksen käytössä.

Helpotusta klassisesta 
hieronnasta
Henriikka Pitkäsen yritys on 
keskittynyt pääsääntöisesti 
hierontapalveluihin, painottu-
en klassiseen hierontaan. Hän 
valmistui alalle 2006, jonka jäl-
keen hän on toiminut ajoittain 
yrittäjänä Oulun lähikunnis-
sa. 2017 hän siirtyi yrittäjäksi 

Tyrnävälle, joka on tuntunut 
hyvältä paikalta työskennellä

- Päädyin alalle puoli-
vahingossa, sillä alun perin 
kouluttauduin hevoshierojak-
si, sillä olen ollut heppatyttö 
nuoresta pitäen.

Tällä hetkellä hän opiske-
lee myös akupunktiohoita-
jaksi. 3,5 vuoden koulutus on 
loppusuoralla ja valmistumi-
nen häämöttää tämän vuoden 
lopulla. Lisäksi hän on koulu-
tettu kuntosaliohjaaja ja myös 
asiakkaan ohjaaminen koti-
harjoitteluun on luonteva osa 
hierojan työtä.

- Tyrnävällä olen tehnyt 
vähemmän varsinaista lii-
kunnanohjausta, mutta käy-
tännössä hierontatyön ohessa 
sitä tulee tehtyä päivittäin. 
Jos asiakkaalla on jumeja, niin 
samalla voin antaa vinkkejä, 
millaisella treenillä ne saatta-
vat helpottaa, Henriikka ker-
too.

- Hierojana voin olla vain 
tukemassa asiakasta muutok-
sessa ja pitkällä tähtäimellä 
motivaatio lähtee asiakkaasta 
itsestään.

Henriikka on saanut tukea 
ja näkyvyyttä yritykselleen 
paikallisen yrittäjäyhdistyk-
sen kautta. Hän kuuluukin 
Tyrnävän yrittäjien hallituk-
seen viidettä vuotta.

- Meillä on kyllä hyvä po-

rukka sekä aktiivinen ja mu-
kava meininki. Selkeästi se 
vaikutti yritykseni tunnettuu-
teen, kun lähdin heti mukaan 
järjestötoimintaan. Lisäksi jär-
jestämme paikkakuntaa hyö-
dyntävää toimintaa: porukalla 
tehdään kaikki, toki jokainen 
yrittäjä osallistuu aikataulun-
sa mukaan.

Hoitajuus löytyi  
turpeen kautta
Hierontaa ja turvehoitoja 
tarjoava Minna Syed perusti 
Mirento -yrityksensä vuonna 
2018. Varsinainen työpiste 
löytyy Temmekseltä, mutta 
parhaillaan Minna katselee 
uusia toimitiloja.

Hänellä on työtaustaa kult-
tuurialan monitoimijana ja 
teatterin parissa, mutta turve-
hoitoihin tutustumisen ansi-
osta hän löysi myös hoitajan 
itsestään.

Kulttuurialalla sai painaa 
pitkää päivää, esimerkiksi Tu-
run Keskiaikamarkkinoiden 
projektityöntekijänä ja monis-
sa teatteriprojekteissa sai teh-
dä rankimmillaan 17-tuntisia 
päiviä. Monien asioiden sum-
ma, kuten uupumus, kump-
panin löytyminen ja jälkikas-
vun saaminen, herätti Minnan 
pohtimaan mitä muuta halu-
aisi elämällään tehdä.

- Kaveri kertoi minulle tur-

vehoidoista, joista kiinnostuin 
oman kehon haasteiden vuok-
si. Turvehoitajakoulutuksen 
ansiosta löysin myös hoitajan 
itsestäni ja sain kuulla ja huo-
mata, että minulla on hoitavat 
kädet. Vyöhyketerapian ja jä-
senkorjauksen kurssien myötä 
minulla vahvistui kiinnostus 
ihmisen anatomiasta, jonka 
ansiosta kiinnostuin klassises-
ta hieronnastakin. Valmistuin 
koulutetuksi hierojaksi 2020.

- Tykkään hirveästi työstä-
ni ja Henriikan kanssa meillä 

on kehittynyt oikein mukava 
yhteistyö. Olen ihan ällisty-
nyt, miten hyvin minut on 
otettu vastaan. Työssä tulee 
päivittäin lämpimiä kohtaa-
misia ja tapaan ihmisiä, jotka 
ovat tykästyneet käsialaani.

Minna myöntää, että 
luovat alat edelleen hou-
kuttelevat häntä, varsinkin 
kirjoitusprojektit. Yrittäjän 
arjessa luovuus näkyy hie-
man eri tavalla ja erityisesti 
luovuus kukkii puuhaillessa 
6-vuotiaan tyttären kanssa.

- 10 vuotta sitten en todel-
lakaan olisi uskonut, että mi-
nusta tulee yrittäjä. Oikea ala 
ja mieheni yrittäjyys vahvis-
tivat sitä, että uskalsin itsekin 
lähteä yrittäjäksi. Yrittäjyyttä 
demonisoidaan turhaan: luul-
laan että se on rankkaa ja vai-
keaa, mutta apua on varmasti 
tarjolla. Aina voi oppia uutta, 
kunhan uskaltaa kysellä myös 
niitä typeriä kysymyksiä!

Jenny Kärki

Hieronnan ammattilaiset Henriikka Pitkänen ja Minna Syed ovat löytäneet antoisan yhteistyöta-
van yhteisen hoitotilan ansiosta.
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Kotimainen vaihtoehto

TYRNÄVÄN PUTKIRAKENNUS OYTYRNÄVÄN PUTKIRAKENNUS OY
LVI-TYÖT
URAKKA- TAI LASKUTUSTYÖNÄ

TYRNÄVÄN PUTKIRAKENNUS OY
Vesa Olsbo 0400 284 266
vesa.olsbo@tyrnavanputkirakennus.fi

Suksitie 6, 91800 Tyrnävä
Puh. 08 563 8050

Yhteistyöllä vipinää 
Markkuun kylälle
Tyrnävän kylistä yksi veto-
voimaisimmista on Mark-
kuun kylä, jossa on aktii-
vista kylätoimintaa ja uutta 
rakennetaan alati. Suomen 
Kylät ry myönsi Markkuul-
le Vuoden kylä 2020-tun-
nustuksen, sillä raati oli va-
kuuttunut kylän vahvasta 
yhteisöllisyydestä ja aktiivi-
suudesta lasten sekä nuor-
ten toiminnassa.

Markkuun Seudun Ky-
läyhdistys ry:n hallituksen 
jäsen Marika Laurila kertoo, 
että valinta vuoden kyläksi 
on lisännyt kyläläisten intoa 
panostaa yhteisiin asioihin. 
Yksi olennaisimmista po-
luista aktiiviseen kylätoi-
mintaan tulee Markkuun-
kin tapauksessa yhteistyön 
kautta: sitä tehdäänkin mo-
nien eri paikallisten toimijoi-
den kanssa.

- Kylän tapahtumien jär-
jestämiseksi yhteistyö on 
kultaakin kalliimpaa, Lauri-
la toteaa.

Toukokuun 11. päivä 
Kyläfoorumissa julkaistaan 
Tyrnävän kunnan ja Mark-
kuun kyläyhdistyksen te-
kemä yhteistyömalli, jota 
jatkossa hyödynnetään laa-

jemmin muidenkin kylien 
kehittämisessä.

- Tavoitteenamme on li-
sätä yhteistyötä eri hankkei-
den ja yhdistyksien kanssa. 
Yhteistyömallin puitteissa 
on mm. neuvoteltu nuoriso-
toimen kanssa mitä kaikkea 
kylällä voitaisiin järjestää.

Yksi kyläyhdistyksen 
tavoitteista on lisätä Mark-
kuun koulun käyttöastetta. 
Useat toiminnat tarvitsevat 
kattoa päänsä päälle, ja sik-
si yhdistykset saavat käyt-
tää koulua maksutta. Myös 
yksityiset voivat vuokrata 
koulua kunnalta, vaikkapa 
syntymäpäivätapahtumien 
järjestämiseen ja onpa kou-
lulla ollut myös yritystoi-
mintaa.

- Markkuulla on upeaa 
luontoa ja koulun pihasta 
lähtee kyläyhdistyksen yl-
läpitämä luontopolku sekä 
koulun takametsässä kier-
tävä Haltijapolku, joita voi-
si hyödyntää enemmänkin 
alueen toiminnassa, Laurila 
pohtii.

Keväälle on luvassa myös 
muita tapahtumia, kuten 
26.5. Hyvän olon joogapäivä 
koululla, touko-kesäkuussa 

luontovalokuvien näyttely 
koululla sekä 18.6. järjeste-
tään perinteiset Markkuun 
Kulttuurikekkerit yhteis-
työssä Jouko ja Riitta Kor-
kalan kanssa Galleria Con-
radissa.

11.6. on kansallinen Avoi-
met kylät -tapahtuma, jonka 
yhteyteen kyläyhdistys on 
suunnitellut maalaismark-
kinoita. Myös syksyksi on 
luvassa monenlaista lii-
kunnallista ja eri ikäisille 
suunnattua toimintaa. Ta-
pahtumien lisäksi kylällä 
järjestetään viikoittaista 
toimintaa, kuten lasten ker-
hotoimintaa, perheporinoita 
alle kouluikäisten perheille 
sekä Jumppa+ kehonhuolto-
tunteja.

Tyrnävän Yrittäjät ovat 
olleet mukana tukemassa 
Markkuun kyläyhdistystä. 
Tyrnävän Yrittäjien pitkäai-
kaisen jäsenen, Pertti Mark-
kulan kunniaksi perustetun 
muistorahaston avulla han-
kittiin piano Markkuun kou-
lulle. Lisäksi vuoden kylä 
2020-tunnustuksen kylttiä 
sponsoroitiin Markkulan 
muistorahastosta. JK

Markkuun kylälle pystytettiin viime syksynä Tyrnävän Yrittäjien ja Pertti Markkulan muistorahas-
ton sponsoroima kyltti Vuoden kylä -kunniamaininnasta. Kuva Marika Laurila

Tyrnävä on rauhallinen ja 
turvallinen asuinpaikka

Markkuulle yksi parhail-
laan rakentuvista taloista 
on Laura Korkalan ja Jimi 
Kokon omakotitalo. Raken-
nustyömaalla käy mukavan 
oloinen vilske, oman talon 
rakentaminen on päässyt 
alkuun.

Rakennuspaikka on ol-
lut Lauran omistuksessa 
jo useita vuosia, joten sen 
vuoksi päätös rakentaa juu-
ri sinne on ollut tiedossa jo 
kauan. Lauran isän omista-
ma maatila viljelyksineen 
on myös lähellä ja tulevai-
suudessa sukupolvenvaih-
doksen myötä elinkeinon 
harjoittaminen siirtyy nuo-
remman polven hoidetta-
vaksi. 

- Mutta on toki muitakin 
vaikuttavia asioita: molem-
mat olemme Tyrnävältä ko-
toisin ja on ollut selvä asia, 
ettei täältä aiota mihinkään 
lähteä. Haluamme asua 
maaseudulla ja luonnon lä-
hellä. 

Tyrnävä on myös rau-
hallinen ja turvallinen 
asuinpaikka lyhyen mat-
kan päässä isommista kes-
kuksista. Tämä on sopivan 
kokoinen kunta ja ihmiset 
tuntevat toisensa ja auttavia 
ihmisiä löytyy aina tarvitta-
essa. Myös kunnan tahtotila 
kehittyä on noussut vah-

vasti esille viime vuosina. 
Molemmat nauttivat luon-

nossa liikkumisesta ja metsäs-
tys onkin nuorenparin yhtei-
nen harrastus.

- Tyrnävällä on hyvät met-
sästysmahdollisuudet ja tämä 
on meille tärkeä asia.

Tyrnävällä löytyy myös 
aikuisille aktiivista urhei-
lutarjontaa esim. Jimi käy 
kunnossa kaiken ikää sähly-
porukassa ja Lauran arkea 
liikuttaa Moving Tyrnävän 
ryhmäliikunnat. 

- Meilläkin odotetaan 
kovasti syksyllä avautuvaa 
uutta kuntosalia, se tuo ison 
lisän liikuntamahdollisuuk-
siin. Kauheasti ei oikein tänne 
muuta osaa kaivata, kaikki 
tarpeellinen on lähellä. 

- Rakennusprojekti on tä-

hän saakka sujunut hyvin ja 
nyt on aikataulu sekä ylei-
sesti suunnitelmat hyvällä 
mallilla. Projektissa pyrim-
me hyödyntämään pitkälti 
paikkakunnan osaamista 
esim. rakennustarkastaja-
na toimii Jaakko Heiskari 
Jahetek Oy:stä ja LVI puo-
len hoitaa Putkirusila oy. 
Kokonaisuudessaan raken-
nusprojekti tulee varmasti 
olemaan erittäin hermoja 
koetteleva ja varmasti epä-
toivo voi hetkellisesti val-
lata mm. päätösten edessä, 
kun valintamahdollisuudet 
ovat niin valtavat. Mutta 
unelma omasta kodista, se 
varmasti kantaa vaikeam-
pienkin hetkien yli. 

Annukka Suotula
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* ILMALÄMPÖPUMPUT
* SÄHKÖASENNUKSET 

Mikkonen Ilkka T:mi
Pakarintie 3, 91800 Tyrnävä P. 0400 584 967

www.sahkomikkonen.fi

KEMI  •  OULU  •  JYVÄSKYLÄ  •  JOENSUU  •  LAHTI

RAUTARAUTA Suotula Oy Suotula Oy
Koulutie 12, TYRNÄVÄ. puhelin (08) 545 1876

www.rautasuotula.fi avoinnna ma-pe 8-17, la 9-13

KEVÄTISTUTUKSIIN

Korkealaatuinen ja 
kestävä multa kaikille 
puutarhan kasveille.

10100000
5 säkki

Green CareGreen Care
PUUTARHAMULTA PUUTARHAMULTA 40 l40 l

Cooper Cooper 
HAAVASUOJA HAAVASUOJA 300 g
Korjaa jänisten tai myyrien 
aiheuttamat puiden kuori-
vauriot talven jälkeen. Aina 
ajankohtainen puunhoito-
tuote, voit käyttää jopa - 10°C 
pakkasessa. Riittoisa, käyttö-
valmis pensselipullo.
Kasvipohjainen resepti.

Ryobi Ryobi 
MUTTERINVÄÄNNIN MUTTERINVÄÄNNIN R18IW3-120S

1791790000

Erittäin suosittu 
renkaanvaihtajan ja 
auton remontoijan 
paketti! Valmis paketti 
renkaan vaihtoon! 
Sisältää 18V 2Ah 
akun ja laturin lisäksi 
myös voimahylsyt 
(17,19,21mm).
Toimitetaan kätevässä 
kangaslaukussa. Jopa 
400Nm vääntö!

KoivuntuoksuinenKoivuntuoksuinen
HETI YLEISPESUHETI YLEISPESU 500 ml

Heti Yleispesu sisältää kotimais-
ta Rajamäen väkiviinaetikkaa, 
joka puhdistaa tehokkaasti ja 
neutralisoi tunkkaisia hajuja. 
Yleispesu sopii kaikkien pintojen, 
myös tekstiilisten puhdistukseen 
ja tahranpoistoon. Pyyhi huoletta 
kalusteet, ovet, ovenpielet ja 
lamput. 449090

plo
JuuanJuuan
DOLOMIITTIKALKKI DOLOMIITTIKALKKI 40 kg
Dolomiittikalkilla sadon määrä 
kasvaa ja laatu paranee. Kalsiu-
mia kasvit tarvitsevat solukon 
rakentamiseen koko kasvu-
kauden ajan - magnesiumia 
tarvitaan lehtivihreän muodos-
tamiseen sekä nestevirtausten 
ja ravinteitten kuljettamiseen. 
Kalkitusaine maan happamuu-
den neutralointiin sekä kalsium- 
ja magnesiumlannoitukseen. 779090

säkki

999090
kpl MEILTÄ MYÖS HENKILÖ-

NOSTIN VUOKRALLE


