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Kymmenennet

Tyrnävän kevät- ja siemenperunamarkkinat

Lauantaina 3.5. klo 9-15 Tyrnävän Viinatehtaan pihalla
• Markkinamyyjiä
• LaMaas Offroad -autoja
• Lasten polku•
Siemenperunaa
• Kumitelatraktori esillä
traktorirata
• Pomppulinna
lapsille

• BAD BOYS
Pulling Team 2000HV
pullingtraktori esillä

(maksullinen)

• Peetu ja Ippe- pellet
paikalla klo 11-13
• Tehtaan Baari & glögikanttiini avoinna (käteismaksu)

Tervetuloa!

Kunnan sivut
s. 22-23
Perinteiset hirsiladot
Tyrnävältä

Venevajakehikko alk.

Tyrnävä-laDOn piharakennukset
ovat yksilöllisiä, kuoritusta pyöröhirrestä
tehtyjä rakennuksia. Malleja on useita ja
pystyttäminen onnistuu helposti!

Tuplalato alk.

2390 €

2250 €
2,7 x 6,0 m

Erittäin
tuulettuva hyvin
rakenne!

Teemme tuotteemme myös
mittojesi mukaan. Ladot
voi tilata kehikkona,
rakenneosina tai
valmiiksi pystytettynä.

2,7 x 6 m

suOraan valmisTajalTa kaikkialle suOmeen!
Myynti/tehdas Petri Tölli p. 0400 689 208
Myynti Ylivieska ja ympäristö p. 020 728 9220

www.hirsilato.fi
Tyrnävä-laTO

:

Oulunsalon
kevätmarkkinat
perjantaina
2.5.2014 klo 9-18
kauppakeskus
Kapteenissa
sisä- ja ulkotiloissa
Reipasta
markkinatunnelmaa!
Tervetuloa!
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Aktiivista vaikuttamistyötä!
Yksi mieleenpainuva ja tapahtumarikas puheenjohtajakausi on takanapäin. Tehtävä on haastava
ja mielenkiintoinen. Yrittäjäyhdistyksen mielipidettä halutaan kysyä ja heitä kyllä kuunnellaan.
Suomen yrittäjät on yksi elinkeinopolitiikan
vaikutusvaltaisimmista järjestöistä. On ilo kuulua
yhtenä osana tuohon järjestöön, joka ajaa yrittäjien etuja. Ennen kaikkea pienyrittäjien asemaan
koetetaan saada muutosta parempaan. Monta
hyvää muutosta on saatu aikaan, mutta paljon on
vielä parannettavaa.
Kunnissamme eletään myös kovaa muutosten
aikaa. Kuntapäättäjät ovat erittäin haastavassa tilanteessa kuntarakenteiden kehityksen ja muutosten edessä. Tulevaisuutta mietitään ja uutta strategiaa kehitetään. Tähän kehitykseen kysytään
myös yrittäjien mielipidettä, haastankin jokaisen
alueemme yrittäjän tutustumaan kuntamme strategiaan ja antamaan oman ehdotuksensa sen kehittämiseen. Nyt on aika vaikuttaa. Yrittäjäyhdistys käy tiivistä keskustelua kuntamme päättäjien
kanssa ja yhdistyksen kautta saatte mielipiteenne
ja ehdotuksenne kuuluviin.
Myös tavallisen kuntalaisen on aika aktivoitua
ja vaikuttaa oman asuinkuntansa hyvinvointiin.
Pienilläkin valinnoilla voimme pitää yllä kuntamme elinvoimaisuutta ja kehitystä. Yhdessä
tekeminen ja yhteen hiileen puhaltaminen onkin
kuntamme vahvuus, mutta parannettavaa tässä-

Tyrnävän yrittäjät ry 30 vuotta

kin olisi. Aktiivisia tekijöitä ja toimijoita tarvitaan,
jotta kuntamme kehittyisi entistä hyvinvoivemmaksi ja paremmaksi paikaksi asua sekä elää.
Yrittäjäyhdistyksen yksi vuosittainen voimannäyte on perinteisten kevät- ja siemenperunamarkkinoiden järjestäminen. Tästä perinteestä on
haluttu pitää kiinni, jotta alueemme asukkaille
olisi keväälläkin tarjolla tapahtuma, joka kokoaa
kansan yhteen mukavan ohjelman pariin.
Markkinat järjestetään melko pienen porukan
voimin ja tekemistä riittää, jotta päivästä saataisiin
onnistunut. Markkinoiden taloudellinen tuotto
käytetään yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen
ja yhtenä tärkeänä osana on jokavuotinen lahjoitus vähävaraisille ennen joulua. Tämä lahjoitus
lämmittää mieltä pitkään ja yhdistyksessä pidetään sitä erittäin tärkeänä.
Perinteiseen tapaan muutaman vuotena olemme markkinapäivänä saaneet nauttia kunnon räntäkelistä. Tälle markkinapäivälle toiveessa olisi
saada vuorostaan auringonpaistetta! Markkinamyyjiä on mukaan ilmoittautunut mukava määrä
ja uusiakin joukosta löytyy useampia. Mukavaa
ohjelmaa on myös koko perheelle.
Toivotan kaikki tervetulleiksi markkinoille!

Annukka Suotula-Ervasti
puheenjohtaja, Tyrnävän yrittäjät ry

Puuhakas paikallistoimija ja yrittäjän tuki

Tyrnävän
yrittäjäyhdistys täyttää tänä vuonna 30
vuotta. Perustava kokous
pidettiin Tyrnävän kunnantalolla 6.3.1984 ja kokouksen avasi silloinen
kunnanjohtaja Simo Koskenniemi.
Kokouksessa
valittiin yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Pertti Markkula, joka
oli tuolloin vain 24-vuotias
ja toiminut kaksi vuotta tilitoimistoyrittäjänä.
- Ennen yhdistyksen
perustamista meillä oli
muutamien
paikallisten yrittäjien kanssa aamukahviporukka,
jonka
kanssa
kokoonnuimme
aamuisin seitsemältä ennen
työpäivän
alkua.
Ympäryskunnissa oli jo
alettu perustaa paikallisyrittäjäyhdistyksiä
ja
aloimme aamukahvien yhteydessä ihmetellä, miksikäs me emme ole vielä lähteneet mukaan, Markkula
muistelee.
Siitä lähti yhteistyö
PPY:n kanssa, josta saatiin
mallisäännöt ja neuvoja yhdistyksen perustamiseen.

Omalla yrittäjäyhdistyksellä haluttiin saada toimiva
keskusteluyhteys
kunnan
päättäjien kanssa. Lisäksi
oli tarvetta yrittäjien keskinäiseen kanssakäymiseen ja
esilläoloon.

Ensimmäinen hallitus
Markkula tuli valituksi puheenjohtajaksi
ensimmäiseen hallitukseen ja hallituksen jäseniksi valittiin Tauno
Bräysy, Alpo Kantola, Esko
Keränen, Juhani Romppainen, Juhani Berg ja Eero Ylilauri, joka oli myös ensimmäinen varapuheenjohtaja.
Sihteerinä toimi tuohon aikaan kunnan elinkeinoasiamies, joka tuolloin oli Tuula
Marttinen.
24-vuotiaana Markkula ei
ollut vielä arvannut, millaisen vastuun hän oli saanut
lupautuessaan yhdistyksen
puheenjohtajaksi. Kuitenkin
pesti oli runsaasta työmäärästä huolimatta opettavainen. Vielä 80-luvulla termiä
verkostoituminen ei käytetty, mutta siitäkin nuori puheenjohtaja pääsi osalliseksi.
Tutuksi tulivat, ei pelkästään

Tyrnävä yrittää
Julkaisija: Tyrnävän Yrittäjät ry
Vastaavat toimittaja Annukka Suotula-Ervasti
Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki

oman paikkakunnan, vaan
myös muiden kuntien yrittäjät sekä yhdistysaktiivit.
Heti ensimmäisestä toimintavuodestaan
lähtien
yhdistys on jakanut vuoden
yrittäjän palkinnon. Tuolloin
myös julkaistiin yhdistyksen
ensimmäinen tiedotuslehti.
Koulutustilaisuudet, pikkujoulun vietot, sääntömääräiset kokoukset sekä muut
aktiviteetit olivat jo tuolloin
osa yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen rooli
muuttuu
Pertti Markkula seurasi yhdistystä noin 20 vuotta hallituksesta käsin ja toimii nykyään tilitoimistonsa tiimoilta
yhdistyksen rahastonhoitajana. Yrittäjäyhdistyksen tekemiset ja rooli ovat hieman
muuttuneet 30 vuoden historian aikana.
Markkulan mukaan yhdistyksen alussa oli enemmän paikallista toimintaa.
Järjestettiin lakeuden messut, joissa mukana olivat
Limingan ja Lumijoen yrittäjäyhdistykset. Nelosmessut järjestettiin Muhoksen,

Utajärven ja Vaalan yrittäjien kanssa. Lisäksi naapurikuntien yhdistysten kanssa
järjestettiin yhteisiä koulutuksia ja muuta toimintaa.
Nykyään koulutustilaisuudet ovat vähentyneet huomattavasti.
- Yrittäjäyhdistyksen yhteiset tilaisuudet vahvistavat tunnetta yhteenkuuluvaisuudesta. Yrittäjät ovat
monesti myös hyvin yksin
työnsä kanssa, joten yhdistyksestä löytyy ihmisiä, jotka
painiskelevat samojen ajatusten kanssa. Monesti voi
saada apua omaan jaksamiseen keskusteluista muiden
kanssa ja samalla näkökulmia omaan yrittäjyyteensä,
Markkula selostaa. JK

Pertti Markkulalle ojennettiin timanttinen yrittäjäristi
Oulun Valtakunnallisien yrittäjäpäivien yhteydessä järjestetyssä juhlatilaisuudessa
puolitoista vuotta sitten.

lehti 1/2014
Sivunvalmistus ja taitto:
VKK-Media Oy, www.vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani
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Tyrnävän
yrittäjillä
Tyrnävän Yrittäjät ry viettää kevätkokouksensa torstaina 15.5. kello. 18.00 alkaen
Pömilässä. Sääntömääräisten asioiden listalla on muiden muassa viime vuoden
vuosikertomuksen läpikäyminen. Puheenjohtajana oli
Annukka Suotula-Ervasti ja
varapuheenjohtajana Petteri Väyrynen sekä sihteerinä
Ritva Lassila. Muina hallituksen jäseninä olivat Veijo
Alasuutari, Marika Keränen,
Esa Saarela ja Pirkko Hannus.
Kevätkokouksessa 24.4.
Pömilässä kutsuttiin yhdistyksen
ensimmäiseksi
kunniapuheenjohtajaksi

Uusi autokorjaamoyrittäjä s. 8
Suurvaltapolitiikka haasteellista perunanviljeilijöille s. 8
Yhdeksännet kevät- ja siemenperunamarkkinat s. 10
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Siemenperunatuotantoa kehitetään Tansaniassa s. 11
Uutena yrittäjäyhdistyksen hallituksessa s. 12
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Sekran naistentanssit 30 vuotta s. 18
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Tapani Töllin terveiset eduskunnasta s. 21
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Aktiivista toimintaa

Tauno Bräysy. Kokouksessa
muistettiin merkkipäivien
johdosta monia yrittäjiä.
Syyskokous oli kirjaston Kivipirtillä 21.11. ja jälleen päätettiin lahjoituksesta vähävaraisten joulun tukemiseen.
Pikkujoulu pidettiin syyskokouksen yhteydessä ja
siellä jaettiin Tyrnävän vuoden yrittäjäpalkinto ja sen
sai Kuljetus Martti Honka
Oy:n pitkäaikainen yrittäjä
Martti Honka. Suomen yrittäjät myönsi Jari Pietarilalle
pronssisen yrittäjäristin, joka
luovutettiin hänen 50-vuotis
syntymäpäivien yhteydessä
7.12.
Kuulammen
koulun

kanssa jatkettiin yhteistyötä,
yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja kävi helmikuussa
kaksi kertaa kouluvierailulla
yhdeksäsluokkalaisten
luona. Tyrnävä Yrittää -lehti
julkaistiin huhtikuun lopulla
ja 4.5.2013 järjestettiin perinteiset kevät- ja siemenperunamarkkinat viinatehtaan
edustalla. Perinteisen räntäkelin vuoksi kävijämäärä jäi
vähäiseksi, mutta markkinat
olivat kuitenkin onnistuneet
ja siemenperuna meni hyvin
kaupaksi. Vuoden mittaan
myös kunnan kanssa jatkettiin monipuolista yhteistyötä, muiden muassa tilaisuuksien muodossa.

Tyrnävän Yrittäjien hallitus koolla Pömilässä kuluvan vuoden helmikuussa. Asioina oli muun
muassa kevät- ja siemenperunamarkkinoiden järjestelyt. Vasemmalta puheenjohtaja Annukka Suotula-Ervasti, Petteri Väyrynen, Veijo Alasuutari, Tauno Bräysy, Marika Keränen ja Jari Pietarila. Kuvasta puuttuvat Ritva Lassila ja Esa Saarela.

Osanottoa moniin
tilaisuuksiin
Yrittäjän päivän 5.9. tilaisuus järjestettiin seurakuntatalolla ja mukana oli noin 50
osallistujaa, yrittäjiä ja kunnanvaltuuston jäseniä. Puhujina tilaisuudessa oli vs.
kunnanjohtaja Eeva Vanhanen, kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Minna Matinlauri, kirkkoherra Timo
Liikanen sekä yhdistyksemme kunniapuheenjohtaja Tauno Bräysy. Tapahtumassa julkistettiin myös
Tyrnävän kunnan teettämän
yritysselvityksen tulokset,
jonka esitteli Harry Wallin.
Kansanedustaja
Tapani Tölli oli myös lähettänyt
omat terveiset yrittäjille ja
kuntapäättäjille,
terveiset
luki yhdistyksen hallituksen jäsen Marika Keränen.
Tapahtuman huipentumana allekirjoitettiin sitoumus
yrittäjyyden puolesta, jonka
allekirjoittivat Minna Matinlauri ja yrittäjäyhdistyksen
pj. Annukka Suotula-Ervasti.

Tyrnävän Yrittäjät ry:n syyskokous 2013 kirjaston Kivipirtillä.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien juhlagaalaan osallistui puolisoineen kunniapuheenjohtaja, puheenjohtaja
sekä hallituksesta Marika
Keränen. Kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Minna Matinlauri oli kutsuttu myös
mukaan. PPY muisti tilaisuudessa kuntia, jotka olivat
allekirjoittaneet sitoumuksen yrittäjyyden puolesta.
Pohjois-Pohjanmaan
yrittäjien vuosikokouksessa marraskuussa yhdistyksen edustajina olivat Tauno
Bräysy ja Pertti Markkula.
Tyrnävän yrittäjien jäsenistä
Bräysy kuului myös PPY:n
hallitukseen
varsinaisena
jäsenenä ja varalla oli Annukka Suotula-Ervasti. Lisäksi jäsenyrittäjämme Pertti
Markkula toimii PPY:n varatilintarkastajana. Bräysy
on myös PPY:n Seniorivaliokunnan puheenjohtaja ja
Suomen yrittäjien seniorivaliokunnan jäsen. JK

Syyskokouksessa mukana Ritva Lassila, Veijo Alasuutari, Marita Asmundi, Esa Saarela ja Pentti Lassila.

Yrittäjien perheretki Edeniin
Lauantaina 22.3. yrittäjäyhdistys järjesti perheretken
kylpylään Oulun Edeniin.
Mukana oli lähes neljäkymmentä innokasta uimaria.
Matka kuljettiin pienoisbussilla ja osa oli tullut kylpylään omilla autoillaan. Päi-

vä oli erittäin rentouttava
ja kylpylän poreissa ja aalloissa viihdyttiin. Jotkut uhkarohkeat
uskaltautuivat
virkistäytymään
kylmään
ulkoaltaaseenkin useamman
kerran.
Kylpyläkäynnin jälkeen

kukin perhe palaili kotiinsa ja kaikkien mieli oli varmasti levännyt sekä virkistäytynyt. Bussimatkalaiset
suuntasivat vielä pienen äänestyksen jälkeen hampurilaisille ja jätskeille, kyllähän
kova nälkä oli jo yllättänyt!

Tyrnävän yrittäjät perheineen odottelevat pulikoimaan pääsyä Edenin aulassa.
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Tyrnävän Yrittäjät ry:n sääntömääräinen

Vaihda lumipalloheisi pois

-kampanja

KEVÄTKOKOUS

pidetään torstaina 15.5.2014 klo 18.00 Pömilässä.
Tervetuloa!
Hallitus

90-vuotias
liikuttaja
www.tyrnavantempaus.fi

Kutsu
MTK-Tyrnävän jäsenille saunailtaan

La 3.5.2014 kello 19.00-23.00
Paikka: Hannuksen Piilopirtti, uusi saunarakennus
Tahdomme toivottaa kaikki MTK-Tyrnävän
jäsenet tervetulleiksi viettämään yhteistä saunailtaa Hannuksen piilopirtille. Saunoja on lämpimänä
kaksin kappalein, joten naiset ja miehet ehtivät
molemmat hyvin saunomaan.
Saunan jälkeen syödään iltapalaa.
Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan
jäsensihteerille 2.5.2014 mennessä
numeroon 0400-769392 tai sähköpostilla
teemu.pakonen@gmail.com

HAUTAUSPALVELU
DA-PU

Joonaantie 4 C TYRNÄVÄ
08 545 1957
Tuira, OULU
LIMINKA
MUHOS
Valtatie 59
Valtatie 11 Tupoksentie 12
08 554 6005
08 545 1957
08 374 800

Arkku, uurna, kuljetus, kukat, pitopalvelu, hautakivi, -työt
perunkirjoitus

Päivystys 08 545 1957(24h)

Wwww.dapu.fi

Kortti kesäksi!
KURSSIMME ALKAVAT MAANANTAISIN
Huom! Myös moottoripyörä- ja mopokurssit alkavat!

Soita ilmaisnumeroon
0800-919 919
Meillä voit ajaa
pimeäajon simulaattorilla
myös kesällä!

Voit ilmoittautua
myös nettiin
www.liikennekoulukaakinen.fi

Töllintie 26 Kastelli OULU • Kedonperäntie 11 LIMINKA • Seurojentalo TYRNÄVÄ

1/2014

Jokaisen kotipuutarhurin valinnoilla voi olla yllättäviä vaikutuksia
asuinalueensa elinkeinolle. MTKTyrnävä järjestää markkinapäivänä
3.5. ”Vaihda lumipalloheisi pihaltasi pois” -kampanjan. Lumipalloheisi on suosittu koristepensaskasvi, jonka kukinnot ovat valkoiset ja
pallomaiset. Kasvi toimii talvehtimispaikkana papukirvalle, joka levittää perunakasvustoihin y-virustautia.
Kirva ei itse kanna tautia vaan
toimii levittäjänä, eli tauti leviää perunakasvista toiseen kirvan ”maistellessa” perunan lehtiä. Tästä on
suurta haittaa erityisesti siemenperunan viljelijöille High Grade -alueella, jollainen myös Tyrnävä on.

Monet perinteiset lajikkeet kuten
Puikula ja Siikli ovat erityisen herkkiä tälle virukselle.
Käytännössä kampanja toteutuu
siten, että markkinapaikalla MTK:n
teltalla kerätään yhteystiedot henkilöiltä, jotka haluavat luopua lumipalloheidestään HG-alueella.
Kasvit käydään myöhemmin
poistamassa ja henkilöt saavat vastalahjaksi lahjakortin paikalliselle
taimistolle, josta he voivat hankkia
jonkin muun koristekasvin.
Kampanjan tarkoitus on myös
herättää huomiota ja tietoisuutta siitä, miten yksittäinen asukaskin voi
valinnoillaan vaikuttaa siihen, että
alueellamme voidaan tuottaa perunaa paremmin ja laadukkaammin.

High Grade -alueella on paljon kehittymismahdollisuuksia niin oman
maan tuotantoon kuin kansainvälistymiseenkin.

Annukka Suotula-Ervasti

Niin kaunis kuin se onkin...

Mukuloille turvallinen kasvuympäristö
Siemenperunatuotanto on
pitkäaikaisempi
prosessi
kuin moni varmaan arvaakaan. Tie ruokaperunaksi
vie jopa viisi vuotta, kertoilee Heikki Markus Finpom
Oy:sta. Finpom on osa saksalaista Europlant-ryhmää,
joka on kolmanneksi suurin
perunanjalostusyhtiö Euroopassa. Finpomilla on sopimustiloja Tyrnävän alueella
sekä muutama myös muualla Suomessa.
Markuksen oma kotitila
toimii minimukulatuotantotilana. Siellä voidaan varmistaa mukuloille mahdollisimman turvallinen suljettu
kasvuympäristö, josta sitten
saadaan siemenperunaa kasvatettavaksi myös muille tiloille. Siemenviljelijän pellot
tutkitaan joka vuosi, eikä perunaa saa istuttaa sellaiseen

maahan, josta tarvittavia
näytteitä ei ole otettu.
High Grade -alueella olisi
mahdollista lisätä siemenperunantuotantoa ja uusia
siementiloja tarvitaan kasvavan vientimarkkinoiden
turvaamiseksi.
Suomalaisestakaan ruokakulttuurista peruna ei ole mihinkään
katoamassa;
syödäänhän
Suomessa perunaa nykyäänkin noin 60 kiloa henkilöä
kohden vuosittain. Finpom
etsii myös aktiivisesti uusia
yhteistyökumppaneita. Perunantuotannon lisääminen
toisi lisää elinvoimaa ja yrittäjyyttä alueellemme.

Annukka Suotula-Ervasti
Heikki Markus on Finpom
Oy:n toimitusjohtaja.
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•Kokoukset •Lounaat •Juhlapalvelut
•Majoituspalvelut •Savusauna

Hannuksen
Piilopirtti
TYRNÄVÄ
Puh. 040 5764 627, 0400 684 374
www.hannuksenpiilopirtti.fi

TUTUT
KLASSIKOT
UUDESSA
ASUSSA

Tyrnävän Vuoden Yrittäjänä palkittiin Kuljetus Martti Honka Oy, jonka edustajina palkintoa olivat ottamassa vastaan Outi,
Janne, Siiri ja Martti Honka, yrittäjäperheen jäseniä kolmessa sukupolvessa.

Kuljetus Martti Honka Oy
Tyrnävän Vuoden Yrittäjä!

Kuljetus Martti Honka Oy kuljettaa maitoa Sipooseen Arla
Ingmanille ja hoitaa jakelukuljetuksia Oulun talousalueella.
Tyrnävän Vuoden Yrittäjä on pitkän linjan kuljetusalan yritys Kuljetus Martti Honka Oy, joka palkittiin

yrittäjäyhdistyksen syyskokouksen yhteydessä maaliskuussa 2013.
Martti Hongan isä Pauli

Honka aloitti yritystoiminnan vuonna 1945 ajamalla
puutavaraa kuorma-autolla.
Yritystoiminta laajeni maidonkeräilyyn vuonna 1956.
Martti otti päävastuun isänsä yrityksestä -70 luvun alkupuolella. Martin äiti Siiri
Honka toimi silloin ja toimii
edelleenkin Martin tukijana.
Nykyisin yritys kuljettaa
maitoa Sipooseen Arla Ingmanille ja hoitaa jakelukuljetuksia Oulun talousalueella
ja aina Kuusamoon saakka.
Tällä hetkellä yrityksellä
on 11 kuljetuslupaa, joista

10 on kuorma-autolle ja yksi
pakettiautolle. Yritys työllistää 15 työntekijää. Martin
pojista kaksi, Janne ja Kalle,
ovat myös yrityksessä töissä. Janne onkin 2000 luvulle siirryttäessä helpottanut
Martin työtaakkaa ottamalla
kuljetusliikkeen pyörittämisen vastuulleen ja sukupolvenvaihdosta
kaavaillaan
toteutettavaksi lähiaikoina.

Heimo Turunen

Temmeksellä markkinat hyväntekeväisyyshengessä

Temmeksen vanhan Shellin pihalla järjestetään markkinat jälleen 17.5. Rompemarkkinoina tutuksi tulleen
tapahtuman puuhamiehenä
toimii yrittäjä Martti Honka,
joka kertoo järjestelyjen olevan hänelle lähinnä harrastusta. Siksipä myyntipaikat
eivät maksa myyjille mitään
ja markkinoiden kanttiinin
tuotto ohjataan kokonaisuudessaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikalliseen
toimintaan.
Martti kertoo, että tilaisuus
on avoin, jonne kuka vain
saa tulla myymään, vaikkapa peräkärryn kanssa, eikä

välttämättä tarvitse ilmoittaa
etukäteen. Tietoisuus markkinoista on levinnyt jo, ja viime
kesänäkin tilaisuuteen saapui
noin 40 myyjää ja satoja kävijöitä. Alueena toimii vanhan
huoltoasemarakennuksen
piha, joten huonompijalkaisetkin jaksavat käyskennellä
markkina-alueen läpi.
Yhteistyökumppanina tilaisuudessa on myös Reijo
Ervasti, joka tuo moottoripyöriä näytille. Lisäksi Reijo
toimii kisamestarina markkina-alueella pidettävässä leikkimielisessä Maitokärryjen
aika-ajokisassa. MLL järjestää
lapsille ja lapsenmielisille ohjelmaa, muun muassa paikalle on tulossa taikuri. Markkinoiden teemana on tällä
kertaa Maitolavan nimipäivä
ja teema näkyy myös alueen
ehostuksessa ja perinteisessä
tunnelmassa.

Martti Honka on sisustanut Temmeksen vanhan Shellin maalaisromanttiseen tyyliin, mikä sopii 17.5. pidettävän Rompemarkkina-tapahtuman Maitolava-teemaan.

WWW.SHAMANSPIRITS.COM

TUOTTEET
SAATAVILLA
KATTAVAN
VALIKOIMAN
ALKOISTA JA
RAVINTOLOISTA

KÖÖKIPIIKA
Pitopalvelu
TYRNÄVÄN KEVÄTMARKKINOILLA
LA 3.5. TURKANSAAREN KERMAISTA
LOHIKEITTOA JA
PULLED PORK-HODAREITA

RAVINTOLA RANNI
Kirkkotie 6, Tyrnävä

VINTOLA
VIIHDERA KYLÄÄ!
KESKELLÄ

Avoinna
su-to 17-24
pe-la 17-03

A-oikeudet, pubiruokaa. Järjestämme
kokoukset ja juhlat tarpeidenne mukaan.

www.facebook.com/ravintolaranni
puh. 050 545 2442

•Juhlat
•Synttärit
•Tapahtumat
Tilaa taikuri

PEETU-PELLE
www.peetupelle.com
puh. 044 320 6667
Tyrnävän kevät- ja
siemenperunamarkkinat
Lauantaina 3.5. klo 9-15
Tyrnävän Viinatehtaan pihalla

Tyrnävä yrittää
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Avant
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– pienkuormaajien ykkönen!

Huippusuositut
Avant 520 ja 528

AvAnt 520

• moottori 20 hv
• nostokorkeus 279 cm
• kaatokuorma 800 kg
• max. murtovoima / 50 cm 1100 kg
• Ajonopeus 12 km/h

AvAnt
528 Suomen
oStetuin
pienkuormAin

AvAnt 528

• moottori 28 hv
• nostokorkeus 279 cm
• kaatokuorma 950 kg
• max. murtovoima / 50 cm 1250 kg
• Ajonopeus 12 km/h

500-sarja hinnat alk. 19 235 alv 0 %

Suursäkkinostin
• Edullinen ja turvallinen tapa käsitellä suursäkkejä

kivenkeruukauha
• Oivallinen irtokivien keräämiseen pellolta

Avant-pienkuormaimet Agrimarketeista kautta maan.
Katso lisää: www.agrimarket.fi

kauhaharja
• Soveltuu suurempien roskien keräämiseen
• Suuri keräyssäiliö
• Nopea hydraulinen säiliön tyhjennys

Tyrnävä yrittää
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Omistajanvaihdos hyvä mahdollisuus yrittäjyyteen

Yksi tilaisuuden puhujista oli Oulun
Koru Oy:n perustaja Mikko Keisu

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
omistajanvaihdoshankkeen loppuseminaari veti Oulun Pohtossa torstaina 27.3. tuvan täyteen
– osallistujia iltapäivässä oli 180
henkilöä. PPY:n toimitusjohtaja
Marjo Korhonen sanoi aloituspuheenvuorossaan että, vaikka
omistajanvaihdoshanke loppui
jo nyt, työtä asian edistämiseksi ja tietouden levittämiseksi on
vielä paljon edessä. Yrityksen
omistajanvaihdos on käytännöllinen tapa jatkaa yrityksen elinkaarta sekä hyvä mahdollisuus
monille työllistyä yrittäjänä.
Seminaarissa kuultiin omistajanvaihdoskokemuksia Oulun Koru Oy:n Mikko Keisun
ja Esmo Oy:n entisen yrittäjän
Kai Besmondin sekä nykyisen
yrittäjän Pasi Kinnusen toimesta. Molemmassa tapauksessa
korostettiin hyvää suunnittelua,

tavoitteellisuutta ja asiantuntijoiden tärkeyttä muiden muassa
sopimusten tekemisessä. Usein
yrittäjänvaihdos on jouhevampi, jos edellisellä yrittäjällä on
mahdollisuus jäädä uudelle
yrittäjälle taustatueksi, ainakin
joksikin aikaa.
Seminaarissa Tommi Sirviö
kertoi PPY:n hankkeen tuloksista. Yrityskauppa- ja kohtaamispaikasta Yrityspörssistä puhui
Suomen Yrittäjien projektipäällikkö Mika Haavisto. Molemmissa esityksessä puhuttiin
myytävistä yrityksistä ja niiden
vähäisestä määrästä. Johtopäätöksinä todettiin, että moni yrityksensä myyjä ei tiedä mihin
laittaisi myynti-ilmoituksen tai
kuka asiaa hoitaisi – tähän ongelmaan Yrityspörssi on hyvä
ratkaisu.
Arvonmäärityksestä
pu-

Talon ulkomaalaus
Virtasen maalitehtaan
4 Öljyn Laatumaali
on ratkaisu Sinulle

hui SKAL ry:n talouspäällikkö
Markku Immanen. Hän puhui
hyvin arvoon liittyvistä tekijöistä, kuten omaisuuden arvostamisesta ja miten se näkyy
kirjanpidossa.
Kokonaisuudessaan seminaari oli onnistunut ja osallistujat pääsivät useaan otteeseen
kysymään esiintyjiltä hyviä
kysymyksiä. Keskustelua olisi
varmasti riittänyt enemmänkin,
ja varmasti jatkui vielä tilaisuuden jälkeen. Yhteenvetona voidaan sanoa, että omistajanvaihdokseen kannattaa varata aikaa,
käyttää asiantuntijoita ja tutustua rohkeasti asiaan esimerkiksi
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
kautta.

Tommi Sirviö
projektipäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Projektipäällikkö Tommi Sirviö esitteli
PPY:n omistajanvaihdoshankkeen tuloksia maaliskuisessa seminaarissa.

Kuusikymppisiä juhlittiin
sisäleikkipuistossa
Pitkäaikainen Tyrnävän yrittäjäyhdistyksen hallituksen
jäsen Esa Saarela juhli ”6-

0” tilannettaan vuodenvaihteessa HopLop-sisäseikkailupuistossa. 60-vuotisjuhlan

Peruskonseptiltaan tässä yli 50-vuotiaassa pellavaöljymaalien testivoittajassa yhdistyvät kaikki ominaisuudet joita jokainen rakentaja,
talonomistaja ja maalari ulkomaaliltaan kaipaa:
• edullinen hankintahinta
• hengittävyys jonka ansiosta puu säilyy maalin alla hyvänä
• ammattimaalaarienkin kiittämä levityksen helppous
• hyvä värinkesto myös sävytyskoneilla tehdyissä sävyissä
• ei hilseile, hyvä tartunta erilaisten maalien päälle - jopa lateksin!
• hengittävä maali vaikka uudelle höylähirrelle
• pitkä kestoikä, pisimmät maalausvälit jopa kymmeniä vuosia

Värisilmä Oulu

Pohjolan Värisisustus Oy
Taka-Lyötynkatu 4, 90150 Oulu
Puh. 08-534 8000
www.varisilmaoulu.fi

Avoinna:
Ma-Pe 8-18
La 10-15
Ammattikuntamyynti:
Ma-Pe 7-16

www.virtasenmaalitehdas.fi

Esa Saarelan 60-vuotisjuhlaa vietettiin leikkisissä tunnelmissa, Esan vierellä hänen vaimonsa Maritta Asmundi.

60

paikkavalinta oli erittäin onnistunut, vaikka moni kovasti aluksi epäilikin. Tarjoilut pelasivat ja maistuivat.
Lumipallo synttärikakku hävisi nopeasti, mutta
lisää kannettiin koko ajan.
Mukavaa ja tunnelmallista,
ja pääasia oli, ettei lapsilla Esan nykyisillä työkavereilla, eikä muillakaan vierailla
ollut ainakaan näissä juhlissa tylsää! Heillähän oli myös
iso leikkipaikka käytössään.
Tylsää oli vasta sitten kun oli
aika lähteä kotiin.
Juhlien loppuhuipennukseksi Pimiän Tien bändikaverit esittivät juhlaan sopivia
lauluja. Ja tietenkin itse juhlakalukin pääsi laulamaan
mukana. Miehenköriläiden
suuhun ja tilanteeseen passasi hyvin muun muassa lastenlaulu: Minun ystäväni on
kuin villasukka, joka talvella
lämmittää...

Jenny Kärki

Tyrnävä yrittää
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Uusi jäsen, uusi autokorjaamoyrittäjä Tyrnävällä

Joona Maaninka on tuore autokorjaamoyrittäjä, joka toimii
hallitiloissa Mestarintiellä.
Yksi Tyrnävän Yrittäjät ry:n
uusista jäsenistä on Joona
Maaninka, joka on toiminut
autokorjaamoyrittäjänä noin
neljä kuukautta Mestarintiellä. Toimenkuvaan kuuluu
moottoriajoneuvojen
huolto ja korjaus sekä renkaiden vaihto.

Tämä on ensimmäinen
kerta nuorelle miehelle yrittäjänä. Kolmevuotisen autopuolen opiskelujen jälkeen
mies kävi vielä kaksi vuotta
palkkatöissä Kemissä, Maksniemen autopelti-liikkeessä.
Maaningan mukaan Kemistä
saadut käytännön opit olivat

niin hyvät, jotta uskalsi lähteä omaan yritystoimintaan.
- Yritin etsiä myös Oulusta töitä, mutta sitten kävi
toisin. Korjaamotila on vaimoni isän omistama ja kun
aikaisempi yrittäjä lopetti
talvella, niin minulle avautui
hyvä sauma ryhtyä yrittäjäk-

si. Ajattelin, että miksipä ei –
kaikkea pitää kokeilla, ja hyvin on lähtenyt pyörimään,
Maaninka toteaa ja jatkaa:
- Aluksi oli melko hiljaista yrittäjävaihdoksen jälkeen, mutta nyt ihmiset ovat
oppineet taas hyvin kulkemaan täällä. Tänäänkin koko

päivän on puhelin soinut ja
sehän on yrittäjän kannalta
vain hyvä asia, Maaninka
toteaa.
Mies on alun perin Kuivaniemeltä kotoisin, mutta
asustelee nykyisin Oulussa
vaimonsa kanssa. Tarkoituksena olisi piakkoin muut-

taa Tyrnävälle, lähemmäs
työmaata. Maaninka kertoo
liittyneensä
yrittäjäyhdistykseen, sillä uskoo että yhdistyksen eduista voi olla
hänellekin hyötyä. Hän sai
tietoa yhdistyksestä puhelimitse yhdistyksen jäsenhankkijalta. JK

Suurvaltapolitiikka tuo haasteita perunanviljelijöille
Tyrnävällä pääpaikkaansa
pitävä HZPC Kantaperuna
Oy on joutunut kohtaamaan
yllättäviä haasteita suurvaltapoliittisten ratkaisujen
edessä. Yritys tuottaa sertifioitua siemenperunaa noin 20
suomalaisen sopimusviljelijän voimin, josta neljännes
menee perinteisesti Venäjälle. Tämä tarkoittaa lähes kolmea miljoonaa kiloa siemenperunaa, joista valtaosa on
sellaista lajiketta, joka soveltuu erityisesti Venäjällä vallitseviin viljelyolosuhteisiin.
Venäjän
maatalouspolitiikassa on tapahtumassa
suuri muutos, jossa omavaisuusastetta kasvatetaan alati. Tämän vuoksi Venäjällä
päätettiin kieltää perunan
tuonti maahan koko EU:n
alueelta. Helmikuun lopulla
rajat avautuivat väliaikaisluvan voimin valikoitujen
siemenperunaerien osalta,
mutta edelleen ruokaperunan vienti EU:sta Venäjälle
on kiellettyä.
- Venäläisen siemenperunan laatu ei ole niin korkealle kehitettyä kuin Suomessa
ja EU:ssa mikä varmasti
vaikutti rajan avaamiseen
siemenperunalle.
Menee
taatusti pitkään, että Venäläinen tuotanto ja viljelyosaaminen saadaan suomalaiselle tasolle. Lopulta tässä
on kuitenkin kyse Venäjän
ja EU:n kiistasta. Aivan eri

fiiliksillä sitä seuraa uutisia
nyt kun perunasta on tullut
kansainvälisen
politiikan
pelinappula, kertoo HZPC
Kantaperunan viljelypäällikkö Samuli Läspä
Hän kertoo myös ruokaperunan viennin heikkenemisen
vaikuttavan
siemenperunan kysyntään
kotimaassa. Lisäksi viljelijät
sekä kauppiaat ovat joutuneet laskemaan perunan
hintaa, sillä kotimaassa perunasta on ylitarjontaa. Läspä kertoo, ettei tahdo löytyä
väylää, mihin ylitarjontaa
voisi purkaa.
- Hintatasoon vaikuttaa
ostajien tieto, että nyt saa
halvalla. Peruna on kuitenkin siitä mukava kauppatavara, ettei sitä voi säilöä
vuositolkulla. Vanha peruna säilyy varastoissa heinäkuulle saakka ja sen jälkeen
alkaa tulla uutta kotimaista
markkinoille. Kun uusien
perunoiden kausi alkaa,
jaetaan uudet kortit ja peli
alkaa alusta. Ja usko tulevaisuuteen on luja.

Myönteisiäkin uutisia
Aikainen kevät on tuonut
HZPC Kantaperuna Oy:lle
myös positiivisia uutisia. Samuli Läspä kertoo, että perunaviljelijöiden vuodenkierto
pysyy lämpimästä keväästä huolimatta kutakuinkin
samana. Jotkut viljelijät sil-

HZPC Kantaperuna Oy:n viljelypäällikkö Samuli Läspä uskoo, että vaikka
aika onkin nyt haasteellista, niin uuden
kauden alkaessa jaetaan uudet kortit
ja usko tulevaisuuteen on luja.

ti soittelevat kun maa alkaa
olla sulaa, että voisiko siemenperunatoimitukset saada aikaisemmin.
- Varhaisimpia lajikkeita
voi kylvää jo huhtikuun lopussa, mutta pääsadon istutus tapahtunee toukokuun
puolenvälin jälkeen, Läspä

kertoo.
Lisäksi positiivista uutista kuuluu myös firman
puutarhakaupan puolelta.
Yksityisille pienasiakkaille
myydään
Agrimarkettien
sekä muiden liikkeiden
kautta 2-10 kilon siemenperunapusseja. Joka vuosi

kauppa
pienasiakkaiden
suuntaan on ollut kasvussa,
ja niin myös odotetaan tältä
vuodelta.
- Tämä on hyvin suosittu
palvelu, josta olemme saaneet hyvää palautetta. Uskon että nousu johtuu omavaraisen
ruuantuotannon

trendeistä sekä television
puutarha- ja ruokaohjelmien
suosiosta. Ja onhan se mukavaa laittaa pieni perunamaa
omakotitalon kulmalle, niin
voi samalla lapsille näyttää
mistä se ruoka tulee, Läspä
selostaa. JK

Tyrnävä yrittää
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- Kesäkukat
- Monivuotiset kukat
- Marja- ja koristepensaat
- Pensasruusut
- Omena- ja muut puut
- Astiataimet
- Kuljetuspalvelut

Lassilan Taimisto
Keskikyläntie 42A, 91800 Tyrnävä
lassilan.taimisto@dnainternet.net
Palvelemme
toukokuussa: ma-pe 9-19, la-su 9-14
kesäkuussa: ma-pe 9-19, la-su 9-14
heinäkuussa: ma-pe 9-19, la-su suljettu

KESÄKUKKIA vk 22 alkaen
www.lassilantaimisto.fi

TYRNÄVÄN
FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS
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www.kukka-jaelainpuistoescurial.fi

Kirkkotie 1

Fysioterapeutti
AMK
Heli Räisänen
(08) 545 1737
040 581 2892

RAKENNUSPALVELU
RKM OLAVI OJANPERÄ
>> Valvonnat
>> Vastaavan työjohtajan tehtävät
Jyväskyläntie 98
91930 Ala-Temmes
p. (08) 384 828
0400 878 474

olavi.ojanpera@dnainternet.net

Escurial avoinna
1.5.- 31.8.
joka päivä
klo 10-20

Jokaiselle
jotakin
A!
TERVETULO
Paavolantie 83 C,
91900 Liminka
Puh. (08) 384 903 tai
050 3397 603
escurialzoo@hotmail.com

Verkkokauppa
lemmikeille ja
niiden omistajille

HYVÄ TILITOIMISTO
SÄÄSTÄÄ AIKAA
- JA USEIN MYÖS RAHOJASI
Säästä aikaa ja rahaa:
Älä turhaan hikoile numeroittesi kanssa,
vaan pistä meidät huolehtimaan puolestasi. Saat kokonaisvaltaista tilitoimistopalvelua yritystoimintasi tueksi!
Huolehdimme yrityksesi:
• Kirjanpidot • Maatalouskirjanpidot
• Palkanlaskennat • Neuvontapalvelut

www.lemmikkifarmi.fi

Koko perheen
PERUNAMARKKINAT
TYRNÄVÄLLÄ
27.9.2014
Tervetuloa!
LC Tyrnävä

mm. koira- ja kissa-aiheisia
koruja ja sisustustuotteita

~~ ~~

Kaipaako koirasi
hierontaa?
Hieronta sopii kaikille,
oli kyseessä sitten työ-,
harrastus- tai kotikoira sekä fyysisten että
psyykkisten ongelmien
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon

Varaa aika
ELK Weter koulutetulta
eläinhierojalta
Auli Inkala
p. 040-5410557

Suksitie 6 A, 91800 Tyrnävä
Puh. 08 563 8000, fax 545 1897
etunimi.sukunimi@laskentatoimi.net
www.laskentatoimi.net

Tyrnävän
seurakunta
Rakennustarvikkeet,
tuotantotarvikkeet, työkoneet.

Mankilantie 91800 Tyrnävä
Puh. 08 564 0600
Tyrnävän kirkko

Kaikki edullisesti,
kotiintoimitettuna

Suksitie 4, 91800 Tyrnävä
Puh. 5451 223, 0400 336 136
Telefax 5451 578

K-Maataloudesta
Pauli Luukkonen 050-550 4022 Rakennustarvikkeet
Juhani Sipola 050 550 4033
Pekka Pellikka 050-307 2813 Tuotantotarvikkeet
Arto Kauppi 050-432 0304 Työkoneet
Timo Kurikka 050-362 8680 Työkoneet
J-P Klasila 0500-281 413 Viljakauppa, tuotantotarvikkeet

K-Maatalous V-P Tolonen Oy
Tikkasentie 4 90410 Oulu avoinna 9-17, 9-14
Paavolantie 21 92500 Rantsila 8-18, 8-14
www.k-maatalous.fi
etunimi.sukunimi@k-maatalous.fi

Temmeksen kirkko

www.tyrnavanseurakunta.fi
Kotisivulta löydät ajankohtaisia tietoja ja tapahtumia.
Seurakunta on Sinua varten.
Tervetuloa mukaan
toimintaan.

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

Juha Karhula Ky
Ollilantie 7 Tyrnävä
Puh. 0400 581 850

Tyrnävä yrittää
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Kymmenennet kevät- ja siemenperunamarkkinat
Ippe- Pelle ja Peetu-Pelle saapuvat jälleen viihdyttämään lapsia
ja lapsenmielisiä.

PunainenRisti esitteli toimintaansa viime
markkinoilla.
Tyrnävän kevät- ja siemenperunamarkkinat pidetään
kymmenennen kerran lauantaina 3.5. kello 9-15 perinteisessä paikassa viinatehtaan pihalla. Paikalle tulee
useita markkinamyyjiä ja
myynnissä on paikallisten
hyväksi todettujen tahojen
siemenperunaa.

Lapsille on ohjelmassa
maaseutunuorten järjestämä
polkutraktorirata. Peetu- ja
Ippe-Pelle ovat paikalla tavattavissa kello 11-13 ja lisäksi pientä maksua vastaan
voi lapset saavat liikettä päivään pomppulinnassa.
Lakeuden Maastoautoilijat ry eli tuttavallisemmin

LaMaas ry tuo maastoautoja
nähtävälle. LaMaas ry toimii
maastoautoiluharrastuksen
edistämiseksi
pääasiassa
Tyrnävän ja muun Rantalakeuden alueella. Tehtaan
Baari ja glögikanttiini ovat
avoinna markkinoiden ajan,
ja maistiaisia on tarjolla käteismaksua vastaan.

Markkinoille tulee nähtäville suuri kumitelatraktori, joka painaa yli 26 000 kiloa. Kuva: Annukka Suotula-Ervasti.

Lisäksi ihmetystä saapuu
herättämään Jari Keräsen
paikalle tuoma kumitelatraktori. Case Quadtrac
535 -traktori on tarkoitettu
pellon tasaukseen ja muotoiluun, joita palveluita
Keränen myy myös eteenpäin. Vuodelta 2008 oleva
menopeli painaa jopa 26 000

kiloa ja hevosvoimia löytyy
550. Perässä oleva keltainen
lana on varustettu GPS-laitteella, joka mittaa pellot ja
sen mukaan tehdään pellon
lanaussuunnitelmat. Jari on
markkinoilla tavattavissa ja
antaa mielellään lisätietoa.
Viime vuonna 4.5. järjestettiin myös perinteiset ke-

vät- ja siemenperunamarkkinat. Räntäkelin vuoksi
tuolloin kävijämäärä jäi vähäiseksi, mutta markkinat
olivat kuitenkin onnistuneet
ja siemenperuna meni hyvin
kaupaksi, kertoo järjestävän
yhdistyksen Tyrnävän Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Annukka Suotula-Ervasti. JK

Markkinamyyjiä saapuu monipuolisesti ja laajalta.

Viime vuonna markkinoilla pääsi myös tutustumaan viinatehtaaseen sisälle, esittelijänä oikealla Riku Raatari.

Siemenperunat tekivät kauppansa.

Perinteistä ja modernia purtavaa markkinoille

Marika Väyrynen saapuu
uutena markkinamyyjänä
Tyrnävän markkinoille.

Uutena markkinamyyjänä
paikalle tulee Köökipiika eli
Marika Väyrynen Turkansaaresta. Hän tarjoilee markkinoilla perinteistä Turkansaaren kermaista lohikeittoa
sekä modernimpana tuotteena pulled pork eli ylikypsäksi haudutettua porsaanlihaa
sekä hot dogeja. Annoksia
voi syödä paikan päällä.
Köökipiika on toiminimiyritys, joka kesäisin
pyörittää
Turkansaaressa

kahvilaa ja lounasravintolaa. Lisäksi Marika järjestää
catering- ja juhlapalveluita
tilauksesta. Talvisin hän on
oman cateringtoimintansa
lisäksi Arinan ravintolassa
töissä.
- Yrittäjyys on sopinut
minulle hirvittävän hyvin ja
mielelläni pyörittäisin omaa
yritystäni ympärivuotisesti. Turkansaaressa kun ei
ole mitään talvitoimintaa,
niin jonkinlaiset kiinteät

tilat pitäisi löytää muualta. Nyt tulevat Tyrnävän
markkinat jännittävät minua
hieman, kun en ole käynyt
aikaisemmin, muuta kuin
vierailemassa. Pitää yrittää
ennakoida kuinka paljon on
nälkäisiä ihmisiä tulossa ja
paljonko kannattaa varata
tarjottavia. Odotan kovasti
että pääsen nauttimaan leppoisasta tunnelmasta ja porisuttamaan markkinaväkeä,
Marika iloitsee. JK

Tyrnävän kevät- ja siemenperunamarkkinat
Lauantaina 3.5. klo 9-15 Tyrnävän Viinatehtaan pihalla. Tervetuloa!
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Siemenperunatuotantoa kehitetään Tansaniassa

Tansanialainen viljelijä myy perunat nostamalla säkit pellon laidalta tien varteen, ja aikanaan middleman eli kaupustelija tulee ostamaan perunat itse määräämällään hinnalla. Jos viljelijöillä olisi parempi yhteistyöverkosto, voitaisiin perunalle määritellä parempi hinta ja perheille jäisi rahaa esimerkiksi koulupuvun hankkimiseen lapselle.
Laboratoriotyöskentelyä Uyolen tutkimusasemalla Tansaniassa.

Konsultti Paula Ilola hyvästelee Idimi-kylän päällikköä ja maatalousvastaavaa
Rodrickia.

Kyläläiset ihmettelemässä kouluttajien kanssa demopeltoa, jolla vertailtiin tervesiemenperunatuotannon satoa sekä vanhoilla mukuloilla tuotettua satoa.

Tyrnävällä toimiva Suomen
Siemenperunakeskus SPK
on ollut mukana käynnistämässä siemenperunatuotantoa ja terveiden siemenperunataimien
tuotantoa
Tansaniassa. Työtä on tehty
kahden ulkoministeriön rahoittaman hankkeen voimin
molemmissa maissa.
- Perunan viljely on Tansanian ylängöillä erinomainen tapa tuottaa tehokkaasti
ravintoa ja se on ollutkin
tapana
siirtomaa-ajoista
lähtien. Perunasta saa vähemmällä veden käytöllä ja
tehokkaammin hiilihydraatteja kuin riisistä ja terveestä siemenperunasta oikein

viljeltynä sadot ovat myös
suuremmat, kertoo SPK:n
konsultti Paula Ilola.
Työ tansanialaisen siemenperunatuotannon kehittämiseksi alkoi toukokuussa
2012 kun suomeen saapui
14 tansanialaista koulutettavaksi laboratoriotyöhön ja
heille näytettiin konkreettisesti alusta loppuun siemenperunatuotannon vaiheet. Opiskelujaksot kestivät
yhdestä viiteen kuukautta.
Olosuhteet ovat kuitenkin
erilaiset sekä Suomessa että
Tansaniassa, joten Suomesta tehtiin kaksi eri matkaa
Afrikkaan, katsomaan millä
tavalla oppeja toteutetaan ja

Kuva on kylästä nimeltä Idimi, joka sijaitsee
Mbeyan Rural alueella 2500 metrin korkeudessa. Tämä on oikein hyvä perunapelto,
ja maissin korjuukausi on juuri meneillään
ja sen jälkeen peltoihin istutetaan vielä yksi
perunasato ennen kuivaa kautta.

millaisia haasteita on tullut
esille.
Ensimmäisellä reissulla
joukko suomalaisia kouluttajia, mukanaan SPK:n Hilkka Ojanperä kävi paikalla
keskittyen lähinnä laboratorio-oloihin ja tervetaimiviljelyyn. Esimerkiksi puhtaan
veden saanti ja steriilien laboratorio-olojen järjestäminen osoittautuivat suuriksi
haasteiksi.
Toisella reissulla joukon
mukana oli Paula Ilola, joka
keskittyi viljelijöiden keskinäisten myyntiverkostojen
rakentamiseen sekä sadosta
saatavan tuoton parantamiseen, ja sitä kautta viljelevi-

en kylien elinvoimaisuuden
vahvistamiseen.
Aikaisemmin Tansaniassa oli tapana käyttää siemenperunana edellisen vuoden
satoa, mikä varsinkin pitkässä juoksussa huonontaa
perunan laatua ja satoisuutta radikaalisti. Terveen
siemenperunaviljelyn opettamisella voidaankin tulevaisuudessa parantaa koko
maan elinvoimaisuutta sekä
viljelijöiden ja heidän kyliensä hyvinvointia.
- Teimme paikallisille
nähtäväksi
demopeltoja,
joissa viljeltiin vierekkäin
tervettä siemenperunaa sekä
perinteiseen tapaan vanhoil-

la mukuloilla tehtyä satoa.
Sitten lähikylistä kutsuttiin
viljelijöitä ihmettelemään,
miten terveesti tuotettu peruna on paljon satoisampaa sekä laadukkaampaa.
Paikallisilla riitti ihmetystä,
miten isoja ja sileitä huolella tuotetut perunat olivat,
muistelee Ilola.
Sekä Ojanperä että Ilola olivat yllättyneitä sadekauden aikaisen Tansanian
ylänköjen
rehevyydestä.
Olot vastasivat enemmänkin
Suomen kesää, kuin mielikuvaa
savannimaisemien
Afrikasta. Kuivalla kaudella
kesä-lokakuussa on sitten
vastapainoksi todella kui-

vaa, eikä tuolloin pystytä
viljelemään mitään. Siksipä
myös perunan varastoinnin
kehittäminen oli paikallaan.
Suomalaisnäkökulmasta perinteinen maakellari osoittautui myös Tansanian oloihin sopivaksi.
- Toki tekemämme työ
vaikuttaa nyt vain pienellä
alueella ja vaatii kymmeniä
vuosia sekä paljon työtä,
ennen kuin tiedot ja opit leviävät laajemmin viljelijöille.
Hankkeet ovat työnsarkaan
nähden melko lyhytaikaisia,
mutta nyt olemme jo hyvällä
tiellä, Ojanperä ja Ilola toteavat.

Jenny Kärki
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Jari Pietarila uutena
yrittäjäyhdistyksen hallituksessa
Parturi kampaamo Salon Saxiina
Vanhatie 12, Tyrnävä, puh. 08-5425595
www.salonsaxiina.fi

MAALAISLOMA KISSALLESI

Kodinomaista hoitoa rauhallisessa maaseutumiljöössä

Jokiniemen Kissahoitola
Tyrnävän Eläinkoti T:mi
puh. 040-630 33 43
LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS FACEBOOKISTA
www.facebook.com/jokiniemenkissahoitola

Tilintarkastus Aarne Pohjola
HTM- ja JHTT -tilintarkastuspalvelut
Aarne Pohjola, HTM, JHTT
Mökkikartano 1, 91800 Tyrnävä
044-7575 777
apohjola@mail.suomi.net

* ILMALÄMPÖPUMPUT
* ASENNUKSET
* TARVIKEMYYNTI

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

www.sahkomikkonen.fi

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut
kauttamme
• Esitteet
• Tabloid -lehdet
• Omakustannekirjat
• Valokuvauspalvelut

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy
Puh. 0400 385 281 • vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi • www.pudasjarvi-lehti.fi

Jari Pietarila on tuorein jäsen Tyrnävän Yrittäjät ry:n
hallituksessa.
Tyrnävän Yrittäjät ry:n hallituksen uusin jäsen on Jari
Pietarila Eko Huominen
Oy:stä. Pietarila aloitti hallituksessa vuoden alusta ja on
päässyt osallistumaan muutamiin kokouksiin. Hän on
kokenut hallitustyöskentelyn mielekkääksi, sillä kokee
yhdistyksen erittäin tärkeäksi yksittäisen yrittäjän kannalta.
- Yrittäjäyhdistyksen toiminnan kuuluu olla myös
mukavaa yhdessäoloa. Tyrnävällä on paljon pientä
yrittäjyyttä, jotka tarvitsevat
vahvan tukiverkoston. Yrittäjissä on paljon tuttavia ja
vanhoja
luokkakavereita,
joiden kanssa on myös mukava päästä juttelemaan ja
vaihtamaan kuulumisia. Lisäksi on ollut ilo huomata,
että myös kunta on kiinnostunut yrittäjien mielipiteistä
päätöksenteossa, Pietarila
selostaa ja kiittelee erityisesti

uuden kunnanjohtajan Marjukka Mannisen osallistumista yrittäjien toimintaan.
Eko Huominen Oy toimii Pohjois-Suomen alueella
energiaystävällisten
ikkunoiden
sekä
ovien
myyntiyhtiönä. Enimmikseen asiakkaita ovat uudiskauppasaneerausasiakkaat
sekä jälleenmyyjät ja rautakaupat. Yhtiö myy laadukkaidenvalmistajien tuotteita:
Isoniemen
Puusepänliike
Oy:n ovia ja ikkunoita sekä
HR-Ikkunat Ruhkala Oy:n
ikkunoita. Energiatehokkaat
ratkaisut ovat lähellä Pietarilan sydäntä, ja hän kertookin, että oikeilla ikkuna- ja
ovivalinnoilla voi säästää
jopa 10 % lämmityskustannuksista.
Yli 30 vuoden myyntityökokemuksella ja alan tuntemuksella Pietarilalle ikkunaala on hyvin läheinen. Hän
painottaakin asiakkaalleen,
että kannattaa ottaa kolmesta neljään vertailukelpoista
tarjousta. Lisäksi kokemusta ja ajatusta löytyy myös
asennuspuolelta. Ensimmäisen kontaktin alalle mies
sai vuonna -82, kun kirjoitettuaan ylioppilaaksi hän
pääsi alalle kesätöihin. Eko
Huominen Oy on perusterttu 2007 ja tällä hetkellä yhtiö
pyörii yksinyrityksenä, Pietarilan kotitoimistosta käsin.
- Yrittäjyydessä on oma
vapautensa ja myös riskinsä,
mutta riskiä voi olla myös

toisella töissä. Vapaa aikatauluttaminen on hyvä asia,
kun voin esimerkiksi aina
marja-aikana asiakaskäynneille ottaa saappaat mukaan autoon, ja samalla reissulla pistäytyä poimimassa
marjoja. Olen ihan marja-

hullu. Arkeen kuuluu myös
muuta järjestötoimintaa ja
joskus lasten kuljettamista
heidän harrastuksiinsa. Kesäisin majailemme perheen
kanssa kalavesien äärellä
asuntovaunussa,
Pietarila
kertoilee. JK
1952

Suomen Yrittäjät myönsi Jari Pietarilalle pronssisen yrittäjäristin, joka luovutettiin hänen 50-vuotis syntymäpäiviensä
yhteydessä 7.12.2013.

”Yrittäjäyhdistyksen toiminnan kuuluu olla myös mukavaa
yhdessäoloa. Tyrnävällä on paljon pientä yrittäjyyttä,
jotka tarvitsevat vahvan tukiverkoston.”

Tyrnävä yrittää

Puualan yrittäjä Tauno
Bräysy monessa mukana

Kunnanvaltuutettuna
kuntalaisten asialla
- Kunnallispolitiikassa olen
ollut mukana eri tasoilla yli
kolmekymmentä vuotta ja
nyt on menossa neljäs kausi
valtuustossa. Tässä tehtävässä olen saanut auttaa kuntalaisia ja monesti on riittänyt,
kun on perustellut kunnan
roolia ja tehtyjä päätöksiä.
Joskus on voinut vaikuttaa yksittäisen kuntalaisen
asiaan suoraankin. Pahin tilanne tässä on, kun olen saanut muutaman nimettömän
kirjeen, joissa on vaadittu
minua suurin piirtein erottamaan puolet kunnantalon

Puun lisäksi Tauno Bräysyn käsissä myös kivi käy materiaalina
vaikkapa upeaksi aidaksi. Bräysyn kodin ympäroimä aita on
kuvattu muutama vuosi sitten.
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Tauno Bräysy käyttämässä
puheenvuoroa viime vuoden
Tyrnävän Yrittäjien syyskokouksessa.
henkilökunnasta ja luottamusmiehen valta ei aivan
riitä siihen. Tällaisessa tapauksessa ei voi perustella
asiaa mitenkään, kun ei ole
tiedossa, kuka kirjeet on lähettänyt, totesi Bräysy.

Vapaaehtoista
pelastuspalvelutyötä
Muusta vapaaehtoistyöstään
Bräysy kertoi olleensa mukana jo noin 35 vuotta Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, Vapepa:n toiminnassa.
-Tällä hetkellä toimin
Pohjoispohjanmaanja
Kainuun
maakuntatoimikunnan
puheenjohtajana.
Lisäksi olen maakuntien
puheenjohtajien
edustajana Vapepan korkeimmassa
päättävässä elimessä, eli keskustoimikunnan ja sen työvaliokunnan jäsen.
- Monesti kun ihmisiä
pyydetään mukaan järjestön toimintaan, niin vedotaan, että ei ole aikaa. Se ei
varmasti pidä paikkaansa,
jos vain itse haluaa järjestää
aikaa, niin sitä kyllä löytyy.
Minua ei kaduta yhtään, että
olen käyttänyt aikaa järjestötyöhön. Olen saanut sieltä
paljon hyviä tuttavuuksia ja
jopa muutaman huomionosoituksenkin, joita kannan
mielelläni sopivissa tilaisuuksissa takin rintapielessä.
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TYRNÄVÄN PUTKIRAKENNUS OY

LVI-TYÖT

URAKKA- TAI LASKUTUSTYÖNÄ
Suksitie 6, 91800 Tyrnävä
Puh. 08-5638 050
Fax 08-5451 897

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

www.oulunseudunsahko.fi

+ mahdolliset
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Suomen Yrittäjät päätti
käynnistää viime keväänä
senioritoiminnan Suomessa
ja perusti seniorivaliokunnan, johon Bräysy kuuluu
PPY:n edustajana. Senioritoiminta on tärkeää, koska
tällä saadaan säilymään senioreiden yhteys järjestöön
ja myös muihin senioreihin.
Tässä toiminnassa mielestäni on tärkeää myös nuorten
yrittäjien kummitoiminta,
joka hoidetaan yhteistyössä
Suomen Yrityskummit ry:n
kanssa. Tärkeää on myös
keskusteluyhteyden saaminen luopumista harkitsevien
ja jo lopettaneiden yrittäjien välille, koska luopuvalla
yrittäjällä on henkinen paine
luopua elämäntyöstään. Joillakin jatkaja löytyy lähipiiristä, joku voi löytää uuden
omistajan ja moni joutuu
taas hävittämään koko yrityksen.

€
€
€
€
€€

44
44

Bräysy on yritystoimintansa
ohella ollut aktiivinen monenlaisessa järjestötyössä ja
kunnallispolitiikassakin. Järjestötyöhön osallistumisestaan hän toteaa, että on ollut vaikea kieltäytyä, kun
on pyydetty ehdolle ja tullut
myös valituksi.
- Olen ollut mukana yli
35 vuoden ajan erilaisissa
järjestöissä niin paikallis-,
maakunta- kuin valtakunnallisellakin tasolla. Omasta
mielestäni merkittävimmät
paikat ovat olleet 20 vuotta
Puuteollisuusyrittäjien hallituksessa ja siitä seitsemän
vuotta varapuheenjohtajana.
Lisäksi olen ollut pienten
yritysten edustajana työehtosopimusten neuvottelukunnassa parinkymmenen
vuoden ajan.
Toiminnastaan yrittäjäjärjestöissä Bräysy kertoo
olevansa Tyrnävän Yrittäji-

Uutena yrittäjien
senioritoiminta

44
44
44
MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS

Järjestötyötä
monipuolisesti

en perustajajäsen ja hallituksessa hän on ollut lähes koko
ajan ja puheenjohtajana kahteen otteeseen yhteensä kahdeksan vuotta.
- Nyt olen yhdistyksen
kunniapuheenjohtaja, josta
olen erittäin mielissäni. Tällä
hetkellä olen myös PohjoisPohjanmaan yrittäjien hallituksen ja yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnan jäsen
sekä seniorivaliokunnan puheenjohtaja.
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ASTUS

Tyrnävän
Tupa-Kaluste
Oy:n yrittäjä, Tauno Bräysy on elämänsä varrella ollut monessa mukana. Bräysy
kertoo aloittaneensa yritystoiminnan 40 vuotta sitten.
Hän muisteli, että jo pikkupoikana hän päätti, että hänestä tulee puuseppä ja hän
perustaa oman yrityksen.
Bräysy muistelee yritysuransa haasteita menneiltä
ajoilta. 1980 luvulla oli paha
lama ja lainan korot olivat
suurimmillaan jopa yli 24
prosenttia. Nyt häntä ihmetyttää joidenkin ihmisten
reaktiot, kun korko nousee
muutaman prosentin kymmenyksen, niin sitä pidetään hirveän pahana asiana.
Bräysy kertoo, että 80-luvun
laman jälkeinen aika uudella yrityksellä ja pienempänä
yrityksenä on ollut paljon
helpompi. Oman työn osuus
on korostunut, varsinkin
viimeiset viisi vuotta, jonka
ajan hän on tehnyt töitä yksin. Yritystoiminnan lopettaminen on ajankohtaista
lähivuosina, varsinkin kun
katsoo passista ikää, totesi
Bräysy.
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TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY
Käyntiosoite
Meskutie 2, 91800 Tyrnävä
Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@tyrnavanvesihuolto.fi

Puhelinnumerot:
- toimistonhoitaja Anja Keränen 08-5451 355, 040 1562 711
- toimitusjohtaja Kalevi Sarsila 08-5451 332, 0500 386 107
- vv-laitoksenhoitaja Jari-Pekka Patala 0400 292 108
- laitoksenhoitajan sijainen Mika Määttä 040 706 7260
- päivystys 0400 386 198
- fax 08-386 905

1/2014

Yritysyhteistyötä
työväentalolla

PARI- JA RIVITALOJA

MUUTTO-

VALMIINA
PUUTÖLLILTÄ!

Työväentalolla toimii päivisin Tyrnävän leipureiden myymäläkahvio ja iltaisin Ravintola Ranni.

Tyrnävän leipurit Oy:n Pasi Leinonen, Marketta Hepoviita ja Ville Hepoviita edustamassa yritystään Kevät- ja siemenperunamarkkinoilla keväällä 2013.

Soita 0400 977 014
ja kysy rakenteilla olevista ja tulevista kohteista!

www.puutolli.fi

Entinen Ravintola Viuhka
eli vanha työväentalon rakennus sai talvella uuden ilmeen, kun MerVe Oy:n uusi
ravintola Ranni avasi ovensa.
Viikkoa aiemmin Tyrnävän
Leipurit Oy avasi samoissa
tiloissa päivisin auki olevan
myymäläkahvion, josta saa
myös keittolounasta.
Tyrnävän ainoa iltaravintola oli talvella neljä kuukautta kiinni omistajanvaihdoksen ajan. Samalla tehtiin
pintaremonttia ja päivitettiin
hieman ravintolan sisustuksellista ilmettä. MerVe Oy:n
toimitusjohtaja Vesa Huusko
kertoo, että yhteistyökumppani Tyrnävän Leipureista
löytyi sopivasti sattumalta
remontin aikana, joten heidänkin toiveet voitiin ottaa
huomioon remontin aikana.
- Avajaisissamme oli todella paljon väkeä ja huomasi
kyllä että ihmiset ovat kaivanneet paikallista iltaravintolaa ja kohtaamispaikkaa.
Tässä on myös erittäin hyvä
piha-alue erilaisille tapahtumille, joita onkin runsaasti
suunnitteilla, Huusko lupaa.
- Tässä muutaman kuukauden aikana olemme järjestäneet erilaisia elävän
musiikin tapahtumia ja huomanneet, että eniten kysyntää
on diskolle, bluesille, rautalankamusiikille ja muulle menevälle rockmusiikille. Meillä
on myös usein karaokea ja lisäksi otamme tapahtumatarjonnassa huomioon asiakkaiden toiveita, Huusko toteaa.

Vesa Huusko on hyvillään
toimivasta yhteistyöstä Tyrnävän leipureiden kanssa.
Lisäksi tilat ovat varsinkin
arkisin tehokkaassa käytössä
kun aamulla leipurit avaavat myymälän yhdeksältä ja
viideltä on yrityksien vuoronvaihto. Viideltä myyntipöydälle vaihtuu Ravintola
Rannin tavarat ja toimintaa
jatkuu puolille öin saakka.
Viikonloppuisin tiloissa toimii vain Ranni, joka on auki
yö kolmeen saakka.
Tyrnävän leipurit Oy
on keväällä 2013 perustettu
pienleipomo, joka palvelee

Vesa Huusko toimii Ravintola
Rannia pyörittävän ravintolayrityksen toimitusjohtajana.

kahvionsa yhteydessä tai tarvittaessa toimittaa tilaukset
suoraan kotiovelle. Lähtökohtana on käyttää lähialueella tuotettuja raaka-aineita
niin paljon kuin mahdollista.
Tyrnävän leipurit olivat myös
viime vuonna ensimmäistä kertaa mukana Kevät- ja
siemenperunamarkkinoilla.
Yrittäjä Marketta Hepoviita
oli tapahtumasta hyvillään,
sillä räntäsateesta huolimatta
myyntipöytä tyhjeni tapahtuman aikana. Oli myös oikein
mukavaa jutustella paikallisten kanssa. JK
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Tyrnävän Yrittäjät ry:n hallitus 2014
Puheenjohtaja Annukka Suotula-Ervasti
Puh. 044 750 5051
tyrnavan@yrittajat.fi
Varapuheenjohtaja Petteri Väyrynen
Pohjolan Jope Oy
Puh. 050 597 0381
Petteri.vayrynen@jopeoy.fi
Sihteeri Ritva Lassila
Lassilan Taimisto
puh. 040-7610658
lassilan.taimisto@dnainternet.net

MAANRAKENNUSTYÖT
P. 040 5470 890 Jyrki Alasuutari
METALLITYÖT
P. 050 4621 460 Jukka Ojala

Esa Saarela
Saarela Esa Tmi
puh. 040 541 8779
esa.saarela@tyrnava.fi
Veijo Alasuutari
Alasuutari V. Oy
puh. 0400 580 957
toimisto@alasuutari.fi

Matinollintie 5 A 91800 Tyrnävä
Jari Matinolli
puh. 0400 685 139, 08-520 9509
telefax 08-520 9507

Jari Pietarila
Eko Huominen Oy
puh. 044 279 2022
jari.pietarila@huominen.fi
Marika Keränen
Pömilä
044 325 0268
msjkeranen@gmail.com
Kunniapuheenjohtaja Tauno Bräysy
puh. 0400 336 136
tauno.braysy.tupakaluste.fi

Uudet jäsenet
Tyrnävän yrittäjät ry on saanut riveihinsä
vuodenvaihteesta lähtien kuusi uutta jäsentä. Nyt yhdistyksessä on kaikkiaan 77 jäsentä.
Autokorjaamo Maaninka toimii Joona Maaningan johdolla Mestarintie 5:ssä moottoriajoneuvojen huolto ja korjauksen parissa.
Hyvä Hengetär on Elvi Korkalan firma, jonka puitteissa hän tekee hermoratahierontaa ja järjestää elämäntapavalmennusta.
Jokiniemen Kissahoitola/Tyrnävän Eläinkoti T:mi on
Minna Ahosen perustama yritys.
Kangaskauppa Pitsiina toimii Muhokselta käsin kankaiden vähittäiskaupan parissa, yrittäjänä Marjo Lepistö.
MerVe Oy:n puitteissa yrittäjä Vesa Huusko pyörittää
Ravintola Rannia eli iltaravintolaa työväentalon rakennuksessa.
Tmi Anna-Maria Kykkänen harjoittaa yrityksensä
puitteissa liikkeenjohdon konsultointia.
Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi
myös aluejärjestön ja keskusliiton tarjoamat edut. Järjestönä vaikutamme siihen, että yhteiskunta ja sen päättäjät
suhtautuvat kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen. Jäsenenä saat rahanarvoisia jäsenetuja muiden muassa vakuutuksista, polttoaineista ja majoituksesta. Yrittäjäjärjestön
neuvontapalvelu ja koulutukset tukevat yrittämisen haasteissa ja auttavat välttämään karikot jo ennakolta.
Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme kaikki yrittäjät, oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt
yrittäjäksi tai olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä. Meitä
on jo 115 000 Suomessa.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tyrnävän yrittäjät ry:n puheenjohtajat
vuosina 1984-2014
1984-1986
1987-1989
1990-1995
1996-1997
1998-2002
2003-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2012
2013-2014

Pertti Markkula
Risto Kaksonen
Tapio Hyttinen
Erkki Särkioja
Tauno Bräysy
Jorma Haapakorva
Teijo Hildén
Jari Moisala
Tauno Bräysy
Annukka Suotula-Ervasti

• kalkin levitystä
• maansiirto- ja metsäojitustyöt

J.T
URAKOINTI OY
puh. 0400 381 261, 0400 895 173
jari.tauriainen@jturakointi.fi

LIITY
JÄSENEKSI

RAKENNUSPALVELU
KURTTI OY
- Rakennusurakointi
- KVR-urakointi
- Asuntotuotanto

Rakennusteollisuus
RT ry:n jäsenyritys
PL 50, 91601 UTAJÄRVI
Puh. 08 5421292
Fax. 08 5421646

www.rakennuspalvelukurtti.fi
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Perunamarkkinoiden tuotto nuorison hyväksi

Pitkäaikainen markkinapäällikkö Eero Ylilauri toimii myös markkinaohjelmien juontajana.

Tyrnävällä on järjestetty yli
20 vuoden ajan syyskuussa Perunamarkkinat, jotka
kokoavat vuosittain lähes
10 000 nousevan yleisömäärän. Viime vuosina markkinoiden järjestelyvastuun on
kantanut LC Tyrnävä. Markkinoiden tuotto on käytetty kokonaisuudessaan nuorten toiminnan kehittämiseen
ja ylläpitämiseen sekä opiskelujen tukemiseen, kertoi

markkinapäällikkö Eero Ylilauri.
Tyrnävän perunamarkkinat ovat olleet perinteisesti
alueen sadonkorjuukorjuujuhla ja monet markkinavieraat ostavat markkinoilta talven perunat. Markkinoille on
perunoiden lisäksi torikauppiaita laidasta laitaan, kevyttä markkinaohjelmaa sekä
lapsille että vanhemmille,
kulttuuria ja taidetta. Viime

syksyn markkinoilla oli esiintyjänä muun muassa tangokuningas Saija Tuupanen ja
eXmiehet, Peltolan lausujat
ja paikallinen ohjelmayrittäjä Peetu Pelle. Ensimmäistä
kertaa järjestetyssä Perunankuorinnan kilpailussa olivat
osallistujina
perinteisesti
paikkakunnan
vaikuttajat
muun muassa entinen kuntaministeri, kansanedustaja
Tapani Tölli.

Keskustan
puheenjohtaja Juha Sipilän vanhemmat
Pirkko ja Pentti Sipilä vierailivat markkinoilla Kempeleestä. Pentti toimi aikanaan
pitkään Puolangan kunnanvaltuuston puheenjohtajana, mutta nyt viettää eläkepäiviään poikansa Juha
Sipilän perheen naapuritalossa.

Yleisöä markkinat kokoavat lähes 10 000. Edessä Oulusta
saapuneet pitkän linjan leijonat PDG Erkki Manninen LC Oulu
Pokkitörmä ja Mirja Maninen LC Oulu Hannoista.

Syysmarkkinoiden talkoolaiset Matti Niemelä (vas.) ja
Pekka Kauppi jututtamassa Muhokselta saapunutta Mauri Viitajylhää, joka on
Palvelu -ja aktiiviteettitoimikunnan puheenjohtaja,
ALERT toimikunnan puheenjohtaja sekä oikealla olevaa
PDG Jaakko Ponkalaa Oulusta.

Kansanedustaja Tapani Tölli (oik.) oli yksi perunankuorimiskilpailuun osallistuja ja puhdasta jälkeä tuli nopsasti.

Tutustumiskohteina on
ollut lisäksi muun muassa
Shaman Spirits -pottuviinatehdas, kunnantalo, museo,
kirkkomännikön koulu ja
kirkko.
Myös yrittäjien toiminnassa menneinä vuosina aktiivisesti mukana olleen markkinapäällikön Eero Ylilaurin
mukaan Tyrnävän klubi tekee etukäteen suuritöiset valmistelut ja markkinoiden ai-

kaan on oltava suuri joukko
vapaaehtoisia, muitakin kuin
klubilaisia,
tapahtumassa
töissä. Markkinat ovat myös
kasvaneet todella suureksi ja
ohjelmaltaan monipuoliseksi
tapahtumaksi.
Tänä vuonna Tyrnävän
Perunamarkkinat ovat lauantaina 27.9. Esiintyjäksi on
vireillä valtakunnallisestikin
tunnettu ja nimekäs orkesteri, jota on suunniteltu yhteis-

työssä Tempauksen kanssa.
Perunankuorimiskilpailu
järjestetään toista kertaa ja
siihen on tulossa uusia piirteitä viime vuotisen kilpailun
pohjalta. Paikallinen Peetu
Pelle on saanut myönteistä
palautetta esiintymisestään
ja hänen mukana oleminen
alkaa olla jo perinne.

Heimo Turunen

Seuraavat Tyrnävän Perunamarkkinat ovat 27.9.2014.

Yli 50 000 yrittäjälle apua neuvontapalvelusta
Suomen Yrittäjät tarjoaa jäsenilleen maksutonta puhelinneuvontaa yritystoiminnan ongelmissa. Suomen
Yrittäjien omien asiantuntijoiden lisäksi käytössäsi on
lähes sata valtakunnan eturivin asiantuntijaa. Tätä jäsenetua käytetään valtavasti:

viime vuonna apua sai yli 50
000 yrittäjää.
Neuvontapalvelusta saa
vastauksia esimerkiksi työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia, yrityslainsäädäntöä,
sopimusoikeutta, verotusta,
yrittäjän sosiaaliturvaa ja
yritysten omistajanvaihdok-

FAKTAA

Suomen Yrittäjät jäsentensä apuna
- Kun yrittäjä tarvitsee oikeudellista neuvontaa ja muuta opastusta yritysasioissa, Suomen Yrittäjien yli 100
asiantuntijaa ovat vain puhelinsoiton päässä.
- Jäsenille tarkoitettu neuvontapalvelu toimii arkisin
klo 9 – 16 numerossa 09 229 221.
- Soittajan kannattaa ottaa oma jäsennumero näkyville, sillä sitä kysytään puhelun aluksi.

sia koskeviin kysymyksiin.
Eniten kysytään työoikeudesta, yrityksen verotuksesta ja harhaanjohtavasta
markkinoinnista.
– On hienoa, että neuvontapalvelu on suosittu! Suomen Yrittäjien jäsenet voivat
matalalla kynnyksellä ottaa
yhteyttä ja keskustella luottamuksellisesti lakimiehen
kanssa, lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula Suomen Yrittäjistä kertoo.
Makkula
huomauttaa,
että yhteyttä ottava yrittäjä
auttaa paitsi itseään, myös
muita samassa jamassa olevia.
– Saamme neuvontanumeroon soittavilta yrittäjiltä
tärkeää tietoa siitä, mihin
asioihin pitää vaikuttaa.
Käytännön esimerkki täs-

tä on taistelu harhaanjohtavaa markkinointia ja huijarilaskutusta vastaan.
– Se on onnistunut juuri
siksi, että jäsenet ovat soittaneet heti, kun ovat saaneet
huijauslaskuja ja näin olemme osanneet varoittaa muita
yrittäjiä, Makkula kertoo.
Lisäksi Suomen Yrittäjien
jäsen saa järjestön verkkosivuilta erilaista hyötytietoa,
kuten ajantasaiset luvut ja
lakimuutokset sekä valmiita
asiakirjapohjia. Kuusi kertaa
vuodessa ilmestyvästä Yrittäjäinfosta jäsen voi lukea
ajankohtaisista
yrityksen
toimintaan ja johtamiseen
liittyvistä asioista.

Eeva Ketvel

– Saamme neuvontanumeroon soittavilta yrittäjiltä tärkeää tietoa siitä, mihin asioihin pitää vaikuttaa, lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula Suomen Yrittäjistä kertoo.
(Kuva: Jarkko Översti)
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Työehtojärjestelmä kaipaa uudistamista
Jos Suomen työehtojärjestelmän
velvoittavuutta lievennettäisiin,
yritykset pärjäisivät paremmin
kilpailussa, säilyttäisivät työpaikat
ja työllistäisivät jopa lisää. Nämä
johtopäätökset käyvät ilmi Suomen Yrittäjien 9.4. julkistamasta
raportista.
Suomen Yrittäjät avasi keskustelun työelämän sääntelyn uudistamistarpeesta julkaisemalla Työmarkkinat toimiviksi, työnteko
kannattavaksi, työllistäminen helpoksi -raportin. Työelämäraportti
keskittyy erityisesti työehtojen
sopimusjärjestelmään ja työehtosopimusten yleissitovuuteen, joka
on peräisin yli 40 vuoden takaa.
Keskustelunavaus käy läpi
niitä perusteita, joiden vuoksi
Suomeen aikoinaan säädettiin
työehtosopimusten yleissitovuus
ja arvioi, onko yleissitovuuden
säilyttämiselle vielä perusteita.Tulos on selvä:
– Yleissitovuuden perusteet
ovat pitkälti murentuneet. Se on
vaikuttanut jopa vahingollisesti
työllisyyteen ja suomalaisen työn
kilpailukykyyn, johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjistä tiivistää
raportin tuloksen.
Sääntelyä muutettava, jotta
työ saadaan kilpailukykyiseksi.
– Sääntelyä on muutettava
suuntaan, joka antaa työsuhteen
osapuolille mahdollisuuden ottaa

käyttöön sellaiset työn tekemisen
ehdot, joilla työ saadaan kilpailukykyiseksi,Vanhanen sanoo.
Yksi vaihtoehto on luopua
työehtojen yleissitovuusjärjestelmästä ja varmistaa kohtuulliset
työehdot ottamalla käyttöön
yleinen kaikkia aloja koskeva minimipalkka. Esimerkiksi Ruotsissa
ei ole yleissitovuutta.
Toinen vaihtoehto on se, että
luovutaan
työehtosopimusten
ehdottomasta velvoittavuudesta. Sen sijaan sallittaisiin, että
työntekijät ja työnantajat voivat
työpaikalla yhdessä sopia työehtosopimusten määräyksistä poikkeamisesta.
– Tämä muistuttaisi Saksassa
käytössä olevaa mallia. Suomen
Yrittäjät on ehdottanut tätä jo
pitkään,Vanhanen sanoo.
Lieventämällä työehtojärjestelmän velvoittavuutta annettaisiin yrityksille ja työntekijöille yhdessä paremmat mahdollisuudet
pärjätä kilpailussa ja näin säilyttää
työpaikat. Samoin parannettaisiin
vaikeasti työllistyvien ihmisten
mahdollisuuksia päästä töihin.
– Lopputuloksena olisi parempi työllisyys ja sen myötä
vahvempi hyvinvoinnin rahoitus,
Vanhanen huomauttaa.
Raportti myös ehdottaa keinoja, joilla työvoiman ja työtuntien riittävyys varmistetaan ja

työllistämisen kynnystä madalletaan.
Yleissitovuus tarkoittaa sitä,
että tietyn alan työmarkkinajärjestöjen tekemää työehtosopimusta on noudatettava myös
niissä yrityksissä, jotka eivät kuulu
sopimuksen allekirjoittaneeseen
työnantajaliittoon eivätkä ne siis
ole antaneet liitolle valtakirjaa
tehdä itseään velvoittavia sopimuksia. Työehtosopimusten yleissitovuus tuli osaksi suomalaista
työmarkkinajärjestelmää vuonna
1970, kun suuret ikäluokat olivat
tulleet työmarkkinoille.
– Tuolloin oli ylitarjontaa työvoimasta. Siksi luotiin mekanismi,
jolla varmistettaisiin kohtuullinen
vähimmäispalkka. Työnantajan koettiin olevan työntekijään nähden
selkeästi määräävässä asemassa
sekä taloudellisesti että osaamisen puolesta, Vanhanen kertaa
historiaa.Työnantajayritykset
olivat 40 vuotta sitten henkilöstömäärältään selvästi nykyisiä
suurempia.
– Neljässä vuosikymmenessä
työsuhteen osapuolten välinen
suhde on muuttunut ratkaisevasti. Työnantajayritykset ovat nyt
valtaosaltaan pieniä, työntekijöillä
ja työnantajilla on samantasoinen
koulutus, eivätkä pienet työnantajat ole juuri vauraampia kuin
työntekijänsä,Vanhanen sanoo.

Lue koko raportti tästä: http://www.yrittajat.fi/tyomarkkinat-toimiviksi

BURGER AVATTU!

M-Tori Tyrnävä
ma-la 7-21, su 9-21
M-Burger
ma-su 11-21

TYRNÄVÄN YRITTÄJÄT
30-VUOTTA, 1984-2014
Tyrnävän Yrittäjillä täytyy tänä vuonna
30 vuotta. Virallisesti tuo 30-vuotta tuli
täyteen jo 6.3.2014. Kevätmarkkinoiden
järjestäminen on vienyt pienen porukan
ajan, joten juhlia ei tähän saumaan ehditty järjestää. Juhlavuosi on tapahtumia

täynnä ja marrraskuussa yhdistys järjestää myös kunnon 30-v juhlat. Alustavia
suunnitelmia juhlan järjestämiseksi on jo
vireillä, viralliset juhlasuunnittelut alkavat hahmottua Kevät- ja Siemenperunamarkkinoiden jälkeen.
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TRACTOR
PULLING
tämän vuoden kisa
TYRNÄVÄLLÄ la 19.7.2014

/////tERVETULOA!
//////////
///////////////
www.lakeudentraktoriurheilijat.fi
Kantaperuna on
parempien perunalajikkeiden asiantuntija
Annabelle

Challenger

Annabelle on erilainen
peruna. Sen melko voimakas,
miellyttävän pehmeä maku
jää mieleen. Kaunis muoto ja
mallon sävy tukevat elämystä.
Erinomainen keittolaatu.

Challenger eli haastaja on
hyvänmakuinen jauhoinen
peruna. Se muistuttaa
käyttöominaisuuksiltaan
vanhaa tuttua Van Goghia.
Kokeile erityisesti muusina.

Carrera

Saline

Carrera on Suomen varhaisin
perunalajike. Sen on maultaan
melko mieto ja vivahteikas.
Erittäin kirkas ja sileä kuori.
Matala hiilihydraattipitoisuus.

Saline on nykyaikainen
yhdistelmä kiinteää ja
jauhoista perunaa. Se säilyy
keittäessä ehyenä, mutta
muusiutuu silti pehmeästi.

• Salaojien huuhtelua tehokkaalla korkeapainelaitteella
• Myös salaojakaivojen tyhjennykset

Koneurakointi Markus Oy
Puh. 0400 585030

www.kantaperuna.com

Tyrnävä yrittää
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Sekran naistentanssit täyttää 30 vuotta!

enemaalit
Tyrnävän seurojentalossa esiintyvät yhtyeet soittavat aina hyvää tanssimusiikkia. Lauantaina
26.4. tanssien tahdit takasi Rainer Bollström ja Graniitti yhtye, joka kertoi julkaisevansa uuden
levynsä 16.5. Hyvin näyttivät aikaisemmatkin levyt käyvän kauppansa orkesterin taukojen aikana. Kuva Heimo Turunen.
Tyrnävän
legendaariset
naistentanssit täyttävät syksyllä 30 vuotta. Tuttavallisesti Sekrana tunnetulla
Tyrnävän Tempaus urheiluseurantalolla tanssit ovat
pitäneet pintansa vapaaehtoisten ansiosta. Seuralla
on noin 400 jäsentä, noin 50
pyörii tanssien talkooporukassa. Lisäksi myös muuta
aktiivista urheilu- ja kerhotoimintaa löytyy runsaasti.
Tanssit on Tyrnävän
Tempauksen tärkein tulonlähde, jotta urheiluharrastukset voidaan pitää
verrattain edullisina. Näin
kenenkään ei tarvitse hinnan
takia jäädä pois harrastuksista. Pesäpallo- ja kuntosalitoiminta ovat perinteisesti
suosittuja. Lisäksi muutamat
seurat, kuten Mannerheimin

lastensuojeluliitto ja LC Tyrnävä järjestävät tiloissa omia
tapahtumiaan.
- Olemme hyvin tyytyväisiä tanssien kävijämääriin,
vaikka on tähän historian
varrelle mahtunut nousu- ja
laskusuhdanteisiakin aikoja. Orkesterit ovat Suomen
huippuja, ja tanssikansan
keskuudessa hyviksi havaittuja. Kanttiinista saa kahvia,
pientä purtavaa ja löytyy
myös B-oikeudet, selostaa
seuran pitkäaikainen puuhamies Pentti Sipola.
Ensimmäiset tanssit järjestettiin vappuna 1961,
kun talo valmistui. Seuran
sihteeri Maija-Liisa Prokkola naurahtaa, että naisissa
on voimaa, ja naisten haun
ansiosta Tyrnävän tansseista on tullut niin ikoniset.

Naistentanssit onkin ollut
perinne jo 30 vuoden ajan.
Tanssien viimeinen tunti on
aina miesten hakua. Kesät
ovat tanssilavojen aikaa, ja
siksi Sekran tanssitoiminta
painottuu muihin vuodenaikoihin.
Paikan maine on kiirinyt
kauas, sillä porukkaa saapuu pitkänkin matkan takaa, esimerkiksi Torniosta,
Kuhmosta ja Kärsämäeltä.
Nuorten tanssijoiden määrä
on mukavasti kasvussa ja
Pentti kuvailee, että nuortenkin tanssiharrastajien parissa on mukava tehdä töitä:
he ovat fiksua ja positiivista
porukkaa. Monet tanssilavojen konkarit ottavat harrastuksen täysin kuntoilun
kannalta: pari aloittaa tanssin ensimmäisestä pelistä ja
lopettaa viimeiseen. Tanssi
on siis tehokasta liikuntaa ja
mukavaa yhdessäoloa.
Sekran ympäristön asemakaavaa
suunnitellaan
kunnassa. Väljät kulku- vielä
automaalit
väylät Sekran ympäristössä

Vapaaehtoisia järjestysmiehiä tarvitaan runsaasti. Tavallisesti työvuoro on joka 5. viikko, mutta monet tekevät niitä välilläkin. Lauantaina 26.4. olivat työvuorossa Osmo Tauriainen, Erkki
Junttila, Timo J. Kauppi ja Teuvo Hannus, joista kaksi viime mainittua ovat olleet koko naisten
tanssitoiminnan ajan, eli lähes 30 vuotta. Kuvasta puuttuu myös työvuorossa ollut Kauko Matinlauri. Kuva Heimo Turunen.

e
rikoisliike
- automaalit

Palveleva erikoisliike

s-

Kahviossa on myös työvuorot joka 5. lauantai, mutta monet tekevät niitä useimminkin. Viime
lauantaina 26.4. olivat työvuorossa Anja Tauriainen, Aulikki Matinolli ja Sinikka Riikola sekä
Pirjo Rautio, joka ei ole kuvassa. Kuva Heimo Turunen.
on tanssien järjestäjien harras toivomus. Satoja autoja
pyörähtää talon ympärillä
tanssi-iltoina ja siksi parkkipaikoille on jatkossakin suuri tarve. Maija-Liisa vakuuttaa, että Tanssit ovat koko
Tyrnävän asia ja tahtotila.

- Syksyllä vapaaehtoisten
ryhmiin tarvitaan vahvistuksia. Työporukoihin pääsee ottamalla minua tai Penttiä hihasta kiinni. Talkootyö
on antoisaa, aikuisten henkilöiden välinen kanssakäyminen myös palkitsee. Tutuksi

tullaan ja juttua riittää tanssien ulkopuolellakin. Tervetuloa mukaan isoon Sekran
perheeseen, toivottaa MaijaLiisa.

Jenny Kärki

Venemaalit

MetalliteollisuusPuuteollisuusVenemaalit
auslaite
maalit
maalit
t
• värisävymittauslaite
keet
Cha chan pyörteissä Sirkka ja Risto Palkki Utajärveltä, jotka

oy

• maaliruiskut
• hiomatarvikkeet

ovat Tyrnävän tanssien vakiokävijät. He tanssivat yhdessä ja
välillä pari tanssii myös muiden kanssa eli Sirkka hakee ja Ristoa haetaan tanssiin. Kuva Heimo Turunen.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää Sekralla keskiviikkoisin perhekahvilaa, jossa on mukavaa tekemistä lapsille. Naistentanssien tuotolla myös MLL saa edulliset tilat käyttöönsä ja pienellä budjetilla tehdään arvokasta sekä monipuolista työtä.

lar Väri-Polar
oy
oy

• LVI-asennukset • LVI-urakoinnit
• Alan tarvikkeet

Putkirusila Oy

0400 Oulu
Kallisensuora 2,
3, 90400
Kallisenhaara
90400Oulu
Oulu
Puh.
08
311
3278,
08
375
827,
8 375 827,
Puh. 08 311 3278, 08 375 827, 050
343 8756
fax.
(08)
311
3278
3278

,

olar.fi

www.varipolar.fi

Kylmäläntie 67, 91800 Tyrnävä

www.leiviska.fi

Teemu 040 555 2657
rusila@dnainternet.net
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Keskustan ilme kohentuu
rakentamalla uutta
Näiden kahden talon paikalle olisi aika rakentaa jotain kokonaan uutta, hyvännäköistä ja vetovoimaista, kertoo Osuuspankin johtaja Antto Joutsiniemi.

Ikkunakorjauksia kaikkina
vuorokauden aikoina

Tyrnävän keskustan pääväylän varrella on kaksi vanhaa kerrostaloa jo tyhjillään.
Tyrnävän
Osuuspankin
omistamilla tonteilla sijaitsevat entinen säästöpankin
punatiilinen talo ja rapattu
vaalea entinen Osuuspankin talo. Tontit odottavat
uudelleenrakentamista, joka
voi alkaa, kun ostovarauksia
suunnitteilla oleviin tiloihin
saadaan riittävästi.
Kaavoitus vastaa tällä
hetkellä rakentajan tarvetta, kertoo Tyrnävän Osuuspankin toimitusjohtaja Antto Joutsiniemi. Tontille on
suunnitteilla
yhtenäinen
kiinteistö, jossa on kaksi siipeä. Vanhatien suuntaiseen
siipeen tulisi 4-kerroksinen
asuinrakennus, johon tulee
arviolta 30 asuntoa. Torin
itälaitaa pitkin olevassa siivessä olisi liikehuoneistoja
katutasossa.
Osuuspankki
omistaa
tontit, mutta Joutsiniemi
kertoo, ettei pankilla ole tarvetta alkaa rakennuttajaksi.
Pankin rooli on toimia läh-

tölaukauksen antajana koko
kuntaa hyödyttävälle hankkeelle. Kun paperit rakentajan kanssa saadaan allekirjoitettua, niin hanke siirtyy
kokonaan rakennusyhtiölle.
Joutsiniemi on hyvillään
tämänhetkisen rakentajan
oma-aloitteisesta
otteesta
sekä hyvästä yhteistyöhengestä.
- Osuuspankin intressit
hanketta kohtaan menevät
yhteiskuntavastuun
piikkiin. Tahtotila kaupunkiilmeen parantamiseen on
yhteinen ja vahva, ja samaa
viestiä olen saanut myös
kunnasta päin. Tämän hankkeen edistäminen poikkeaa
suuresti
perustoiminnastamme, mutta meidän on
uskallettava luottaa tästä
koituviin välillisiin vaikutuksiin. Kun kunnasta saadaan vetovoimaisempi, niin
se vaikuttaa myös meidän
liiketoimintaamme, Joutsiniemi maalailee.
- Ennakkokiinnostuksen
perusteella ei ole syytä epäillä etteikö hanke toteutuisi.

Hanke on ollut vireillä jo pidemmän aikaa. Myös koko
sen ajan kun olen ollut pankinjohtajana eli viisi vuotta.
Jo kahden vuoden ajan liike- ja asuinhuoneistoista on
tullut kyselyitä ja nyt kaavatilanne on lyöty lukkoon.
Seuraavaksi käynnistetään
kohteen
ennakkomarkkinointi ja haetaan kunnasta
rakennuslupaa. Hyvin tämä
nyt etenee, Joutsiniemi iloitsee.
Kunta ja kiinteistöjen
omistaja ovat samaa mieltä,
että vanhat rakennukset on
parasta purkaa. Vuosina -59
ja -60 rakennetut kerrostalot
kaipaisivat totaalista saneerausta, millä ei kuitenkaan
saataisi uutta ja vetovoimaista jälkeä. Karkean aikatauluennusteen mukaan vanhat
rakennukset
purettaisiin
juhannuksen jälkeen. Rakennusliike aloittaisi urakkansa
loppukesästä.

• Ikkuna- ja ovilasit
• Liukuovet
• Eristyslasivalmistus, kiireelliset
lyhyellä toimitusajalla
• Peilit
• Lasihiontaa, lasityöstöt
Katso lisää lasipalvelu.fi
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(08) 333 3
PÄIVYSTYS
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www.lasipalvelu.

LASIPALVELU Oy
Sienikuja 5, 90650 Oulu | Puh. (08) 333 335 | Fax (08) 530 7984
Myymälä avoinna: ma-pe 8.00–16.30

Jenny Kärki
KEMI • OULU • JYVÄSKYLÄ • JOENSUU • LAHTI

MYYTÄVÄNÄ SUORAAN MYLLYSTÄ

Tyrnävän keskeisimmän paikan eli torin ilme nykyaikaistuu kun torin itälaidalle saadaan uutta ja uljasta.

• ohrajauhot
• ruisjauhot
• hiivaleipäjauhot

• vehnäjauhot
• kauraryynit ja -hiutaleet
• ohramanna

Rehu- ja leipäviljan jauhatus,
myös asiakkaan omasta viljasta
Tiedustelut ja tilaukset
Janne Matinlauri

(08) 5451 203
0400 884 079

TYRNÄVÄN MYLLY

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.
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Tyrnävän seurakunnan tervehdys
Uudistaminen on päivän
sana monessa organisaatiossa. Sen merkitystä joutuu
pohtimaan tämän tästä. Uudistaminen voi joskus olla
suorastaan elinehto organisaation toiminnan kannalta. Näenkö riittävän kauas
tulevaisuuteen, mitkä ovat
olennaisia valintoja oman
toiminnan kehittämisessä ja
mistä vanhasta pidän herkeämättä kiinni?
Selatessani kirkon keskushallinnon uudistukset ja
hankkeet -sivustoa huomioni kiinnittyi ainakin neljään
suureen
kokonaisuuteen.
Osa niistä on suorastaan järkälemäisiä. Kuten kuntakentällä, kirkossakin käydään
keskustelua rakenteista. Tulevaisuuden rakennemallina
pidetään taloudellisesti itsekannattavia seurakuntayhtymiä.
Pöydälläni on pyörinyt
myös 2020-luvulle tähtäävän
strategialuonnoksen tiivistelmä, syksyllä pidettävien
seurakuntavaalien materiaa-

li sekä seurakuntien yhteisen
verkkohankkeen pilottien
kokemukset.
Parhaillaan
valmistaudumme myös kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi
siirtymiseen ensi vuoden
alusta. Kirkon palvelukeskus tuottaa tulevaisuudessa
kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluita kaikille seurakunnille, hiippakunnille
ja kirkon keskushallinnolle.
Osa seurakunnista on jo sen
asiakkaana. Edellä mainittuja kokonaisuuksia ajatellessa
tulee väistämättä mieleen
kysymys: uudistuminenko
vain on pysyvää?
Organisaation perustehtävässä määritellään lähtökohta kaikelle toiminnalle.
Mikäli se on selkeästi sanoitettu, se antaa suuntaviivoja
myös uudistusprosesseihin.
Muutoksen keskellä tiedetään, mistä tulee pitää kiinni.
Ajattelen, että myös yrittämisessä tämä on avuksi. On
oltava näky ja käsitys siitä,
mitä varten ollaan olemas-

sa ja mitkä periaatteet toimintaa ohjaavat. Kirkko on
määritellyt oman perustehtävänsä kaste- ja lähetyskäskystä käsin. Uudessa strategialuonnoksessa tehtävä
sanoitetaan näin:
”Kirkko kutsuu ihmisiä
Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta”.
Tämä kirkon uudistusten
keskellä on pidettävä mielessä.
Uudistus- ja muutosprosesseihin liittyy kaikissa
organisaatioissa aina paljon kysymyksiä ja huolenaiheita. Niiden keskellä on
tarpeen viivähtää elämään
olennaista sisältöä tuovien asioiden äärellä. Kodin
ja läheisten ihmisten tuen
merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Kirkon olemassaolo
muistuttaa myös tätä elämää
suurempien asioiden, uskon
ja Jumalasuhteen merkitystä
elämää kantavina voimavaroina.
Tyrnävän seurakunnan

Kirkkoherra Timo Liikanen
vieraili viime vuoden Tyrnävän Yrittäjien syyskokouksessa
puolesta toivotan kaikille
tämän lehden lukijoille voimia, siunausta ja menestystä
omiin tehtäviin!

Timo Liikanen
kirkkoherra

”Muutoksen keskellä tiedetään, mistä tulee pitää kiinni. Ajattelen, että myös yrittämisessä tämä on avuksi. On oltava näky
ja käsitys siitä, mitä varten ollaan olemassa ja mitkä periaatteet
toimintaa ohjaavat.”

OSAOn Osaajan paikka palvelee oppisopimusasioissa

Yrittäjä, nappaa nuori töihin!
Peruskoulunsa vuonna 2014 päättävän
nuoren työllistämiseen oppisopimuksella yrityksen on mahdollisuus saada
korotettua koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta. Korotettu korvaus työnantajalle on
ensimmäisenä vuotena 800 €/kk, toisena
vuotena 500 €/kk ja kolmantena vuotena
300 €/kk.
Mikäli työtön nuori on päättänyt peruskoulunsa vuonna 2013 tai aikaisemmin
ja yritys palkkaa hänet oppisopimuksella,
voi yrittäjä hakea palkkatukea sekä saada
normaalin koulutuskorvauksen.

OSAOsta
ammattiin

Kaikki työtehtävää vastaavat perustutkinnot ovat käytettävissä mm.
• autoalan perustutkinto
• hiusalan perustutkinto
• hotelli-, ravintola- ja cateringalan
perustutkinto

• kiinteistöpalvelujen perustutkinto
• kotityö- ja puhdistuspalvelualan
perustutkinto
• liiketalouden perustutkinto
• liikunnanohjauksen perustutkinto
• maatalouden perustutkinto
• rakennusalan perustutkinto
• sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
• talotekniikan perustutkinto
• tieto- ja viestintätekniikan
perustutkinto
Yrittäjä, nappaa motivoitunut nuori töihin
oppisopimuksella! Kysy lisää Osaajan
paikasta päivystävältä koulutussuunnittelijalta, p. 040 141 5320 tai
sähköpostitse oppisopimus@osao.fi

www.osao.fi/oppisopimus
www.hyvadiili.fi
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Terveiset eduskunnasta!

Yrittäminen korostuu
epävarmana aikana
Elämme kansallisesti ja kansainvälisesti sekä taloudellisesti ja poliittisesti epävarmaa ja nopeasti muuttuvaa
aikaa. Se heijastuu myös
eduskunnan työhön. Kansainväliset tapahtumat hei-

jastuvat monella tavoin
Suomen tilanteeseen. Esimerkiksi Venäjän suunniteltujen talouspakotteiden
merkitys Suomen vientiin
voi olla pahimmillaan vakava.

Taloutemme ei ole vielä
kääntynyt kasvuun, vaikka
joitakin elpymisen merkkejä
muutamilla alueilla on näkynytkin. Kestää pitkään ennen kuin ollaan sillä kasvuuralla, joka oli ennen vuotta

2008. Vientimme, josta olemme suuresti riippuvaisia, on
alhaisemmalla tasolla kuin
vuosiin. Tarvitsemme tavoitteellisen kasvuohjelman
ja erityisesti tarttumisen moniin pohjoisen Suomen mahdollisuuksiin.
Kasvun oleellisia tekijöitä
on nyt aiempaa enemmän
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Juuri tämän vuoksi pitäisikin saada aikaan
enemmän kannustimia uuteen yritystoimintaan ja uusille toimialoille.
Merkittävään
rooliin
nousee paikallinen toiminta. Tässä mielessä on hyvin
harmillista, että esimerkiksi
kuntien resursseista viimeisten kolmen vuoden aikana
on epärealistisen kuntarakennehankkeen takia pakotettu käyttämään melkoisesti turhiksi osoittautuneiden
selvitysten ja lausuntojen
tekemiseen. Kaikki se työ on
ollut pois kehittämistoiminnalta.
Hallituksen suurelta kuntarakenneuudistukselta on
lähtenyt pohja pois sote-uudistuksen uudelleenlinjauk-
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sen myötä. Tosin tämä pohja oli jo muutenkin pitkälle
murentunut ja se oli jo tiedossa. Pakkoliitosten osalta
jouduttiin myös lopulta tunnustamaan tosiasiat ja niistä
luovuttiin. Nyt onkin keskitettävä voimavarat siihen,
että suuri sote-uudistus, jossa ovat nyt mukana kaikki
puolueet, saataisiin hyvään
ja toimivaan päätökseen.
Sanelemalla ei saada hyvää
tulosta aikaan, mutta yhteistoiminnalla voidaan saada
paljonkin.
Paikallisten yritysten vaikutus paikkakunnan elinvoimaan on merkittävä. Ihmisten sitoutuminen oman
paikkakunnan asioiden ja
toimintojen kehittämiseen
on siinä keskeinen tekijä.
On tärkeää, että käytämme
mahdollisuuksien mukaan
oman paikkakunnan yrittäjien palveluja. Vapaaehtoistyön merkitys tulee korostumaan ja siihen Tyrnävällä on
pitkät perinteet. Sitä osoittaa
myös nyt toukokuun alussa
järjestettävät markkinat.
Politiikassa
seuraavat
kaksi kuukautta ovat tapah-

tumarikkaat ja muutosaineksia sisältävät. Kahden
hallituspuolueen puoluekokoukset ja myös EU-vaalit
voivat tuoda merkittäviä
henkilövaihdoksia. Joka tapauksessa
pääministerin
vaihdoksen myötä tulee uusi
hallitus.
Sote-uudistus, jonka ohjausryhmässä toimin, pitäisi saada lausuntokuntoon
kesäkuussa. Se on haasteellinen, koska kyseessä on
merkittävyydeltään vuosikymmenten uudistus. Suurten muutosten, epävarmuuden ja paineiden keskellä
korostuu sekä asioiden että
niiden hoitamisen osaaminen sekä päätöksentekokyky. Niitä tarvitaan sekä
yrittämisessä että yhteisten
asioiden hoitamisessa.
Toivotan Tyrnävän yrittäjille voimia ja menestystä
tehtävissänne!

Tapani Tölli
kansanedustaja

Kuntayhteistyö sai kiitosta yrittäjien tilaisuudessa

Uusien yrittäjien infotilaisuudessa olivat läsnä Marjukka Manninen (vas.), Auli Inkala, Minna Ahonen, Sanna Mathlin, ja Lauri Mikkonen.
Tyrnävän yrittäjäyhdistys
piti tiistaina 8.4 tapahtumapäivän jäsenilleen sekä yhteistyökumppaneille
Pömilässä. Päivän teemoista
löytyi kiinnostavia keskustelunaiheita sekä pitkän linjan
että alkaville yrittäjille.
Alussa oli senioriyrittäjien tapaaminen, jonka jälkeen kunnan edustajat jäivät
keskustelemaan yhdistysaktiivien kanssa. Päivän lopuksi järjestettiin infotilaisuus
uusille jäsenyrittäjille. Yhdistyksen puheenjohtaja Annukka Suotula-Ervasti kommentoi, että päivä oli erittäin
onnistunut ja varmasti sillä
on vaikutusta tulevaan toimintaan.
Tapahtumapäivä
alkoi
senioriyrittäjien
tapaamisella, ja senioreita saatiinkin mukavasti liikkeelle.
Suotula-Ervasti toteaakin,
että erityisesti kokeneilta
yrittäjiltä löytyy hyviä neuvoja ja ideoita nuoremmille
polville. Keskustelun aihetta
olisi riittänyt vaikka kuinka,

mikä huomattiin tunnin mittaisen keskusteluajan jäätyä
lyhyeksi. Seuraavassa tilaisuudessa onkin hyvä jatkaa,
tiistaina 13.5. Seniorit kokoontuvat joka kuukauden
toinen tiistai, samaan aikaan
ja samaan paikkaan.

Senioriyrittäjillä
paljon annettavaa
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien puheenjohtaja Lauri Mikkonen otti esimerkin Kiimingissä hyvin alkaneesta
yrittäjäkasvatuksesta. Koulut ovat tehneet yhteistyötä
yrittäjäyhdistyksen kanssa,
sillä opettajilla itsellään voi
olla suuri kynnys opettaa
yrittäjyyttä, ellei heillä itsellään ole siitä kokemusta.
Senioriyrittäjillä katsottiin olevan paljon annettavaa kouluyhteistyöhön, sillä
useimpien yrittäjien aika kuluu raa’an työn tekemiseen.
Jo oman yrittäjätyönsä tehneillä senioreilla voi olla paremmin mahdollisuuksia ja

virtaa panostaa myös yrittäjähengen sekä tulevien yrittäjäpolvien kasvatukseen.
Tilaisuudessa todettiin,
että varsinkin nyt on otollinen aika kehittää yrittäjäkasvatusta kouluissa, sillä kunnassa on meneillään suuri
opetussuunnitelmatyö. Tämän vuoksi senioriyrittäjien
olisi tärkeää myös mentoroida kuntien suuntaan, jotta
päätöksenteossa osattaisiin
panostaa yrittäjäystävällisen maaperän jalostamiseen.
Tyrnävällä yleinen henki
tuntui olevan, että avoin
yrittäjäyhdistyksen ja kunnan kanssakäynti on jo vienyt asioita eteenpäin. Silti
lisää työtä tarvitaan, jotta
kunta säilyy vetovoimaisena, nykyistä yrityspohjaa
unohtamatta.

kustelivat heidän kanssaan
ajankohtaisista asioista. Keskusteluun nousivat muiden
muassa kaavoitus, kunnan
hankinnat ja kuntastrategia.
Kunnalle haluttiin esitellä
yrittäjäyhdistyksen näkökulmaa asioihin.
Annukka Suotula-Ervasti
kommentoi, että tilaisuus
oli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen. Lauri
Mikkonen kehui kunnan

Kunnanjohtaja Marjukka Manninen (oikealla) oli kiinnostuneena mukana päivän yrittäjien tapahtumassa. Yrittäjien puheenjohtaja Annukka Suotula-Ervasti ja kunnan työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin seuraavat keskustelua.
pitkäjänteistä
osallisuutta
yrittäjäyhdistyksen tilaisuuteen, ja toivoi että yhteistyö
jatkuu yhtä hedelmällisissä
merkeissä.
Tapahtumapäivä jatkui
vielä uusien jäsenien infolla,
jossa esiteltiin paikallisyhdistyksen hallitus ja toimintaa yleensä. Lauri Mikkonen
esitteli PPY:n toiminnan
ja kertoi jäseneduista sekä
muista järjestöön kuuluvis-

ta hyödyistä. Kunnanjohtaja
Marjukka Manninen kertoi
kunnan terveiset uusille jäsenille. Mukana olleet olivat
erittäin tyytyväisiä tilaisuuteen ja verkostoitumiseen
keskustelun lomassa. Yhdistyksen hallitus jatkoi iltaa
vielä hallituksen kokouksella.

Jenny Kärki

Kunta kuulee
yrittäjien näkökulmaa
Senioritapaamisen jälkeen
kunnan edustajia saatiin paikalle lisää, ja yrittäjät kes-

Senioriyrittäjien tapaamisessa keskusteltiin, miten seniorit voisivat antaa oman panoksensa
yrittäjyyskasvatukseen sekä kunnan mentorointiin.
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Tyrnävä

Kunnanjohtajan tervehdys

Reipas etunoja, vahvuuksien tunnistaminen
ja vahva usko omaan tekemiseen
Tämä oli kuva, jonka parhaillaan
valtion määräämää kuntarakenneselvitystä tekevät ulkopuoliset asiantuntijat olivat kunnastamme saaneet. Hyvä niin ja tottahan on, että
Tyrnävä on kautta aikain uskaltanut tehdä omia ratkaisujaan ennakkoluulottomasti ja hyvässä yhteishengessä terveellä itsetunnolla
varustettuna. Reipasta ja yhtenäistä me-henkeä sekä vastuullisuutta
tulemme tarvitsemaan jatkossakin
erityisesti tämän hetken tiukassa
taloustilanteessa kaikkien rakenneuudistusten keskellä. Terve talous,
vetovoimaisuus, ketteryys ja riittävä ennakointi ovat lääkkeitä, joilla
kunta säilyttää elinvoimansa hankalissakin tilanteissa.
Sama resepti toimii myös yritystoiminnassa. Olenkin ilolla pannut
merkille monipuolisen, kehitty-

vän ja vilkkaan elinkeinoelämän.
Siinäkin Tyrnävällä on osattu ja
uskallettu profiloitua ja olla edelläkävijänä. Toivottavasti sama henki
jatkuu. Yrityksillä on erittäin tärkeä
merkitys niin työllisyyden, talouden, kuntakuvan kuin palvelujen
monipuolisuuden takaajana. Siksipä onkin erinomaisen hienoa, että
käsillämme on parhaillaan kuntakeskuksen ydinkeskustan, parhaimman ”pelipaikan” kaavoitus.
Siinä tehtävillä ratkaisuilla kouluja tiejärjestelyineen voimme jatkaa
hyvää kehitystä mielenkiintoisen,
houkuttelevan ja toimivan kuntakeskuksen sekä kulttuurimaiseman
kehittäjänä.
Tyrnävän vetovoimatekijä on
ehdottomasti tietty mutkattomuus,
miellyttävä ja turvallinen ympäristö sekä hyvin toimivat palvelut.

Voisimme porukassa ehkä vieläkin
rohkeammin nostaa esiin myös
vahvaan alkutuotantoon perustuvaa monipuolista elinkeinotoimintaa, jossa on vahvaa potentiaalia
tukemaan seudun hyvinvointisektorin kehittymistä puhtaan ja terveellisen elintarviketuotannon sekä
ympäristön osalta. Näistähän meillä
on jo kansainvälistä näyttöä ja valmiita vientituotteitakin. Mielenkiintoisena ja houkuttelevana avauksena pidän myös tulevaa hevosalueen
suunnittelua ja syntymistä. Hyvin
toteutettuna se tarjoaa sekä monipuolista elämisen ja asumisen kuin
yrittämisenkin ympäristöä. Kiinnostava avaus voi syntyä myös bioenergiahankkeesta. Päätös lähteä
toteuttamaan tällaista mahdollistavaa maankäyttöä kertoo Tyrnävän
ennakkoluulottomuudesta
sekä

myös kunnan tahtotilasta tukea monipuolista yrittäjyyttä.
Pyrimme aktiivisesti osallistumaan yritystoiminnan kehittymiseen kunnassamme. Olemme
herättäneet henkiin yrittäjien ja
kunnan yhteisen elinkeinotyöryhmän. Kuluvan vuoden aikana selvitetään kyselyn avulla yrittäjien
maankäytön tarpeita ja toiveita
tulevaa kaavoitusta varten. Lisäksi kiinnitämme jatkossa huomiota
yrittäjille tärkeän kunnan hankintatoiminnan kehittämiseen. Senioriyrittäjienperustamistilaisuudessa
oli hienoa huomata pitkänlinjan
senioriyrittäjien yrittäjien halu ja
palo tulla tukemaan kuntaa koululaisten yrityskasvatuksessa, johon
panostamme myös yritysluokan ja
yrityskylä-projektiin osallistumalla.
Toivomme, että yrittäjät osallistu-

vat aktiivisesti myös uuden kuntastrategian tekemiseen.
Elinvoiman ja hyvinvoinnin
näkökulmasta on äärimmäisen
tärkeää, että uskallamme ottaa
hallittua riskiä, profiloitua ja erottautua sekä se, että hyödynnämme ja kehitämme verkostojamme
sekä markkinoimme reippaasti
positiivisessa hengessä niin kuntaamme kuin sen yrityksiäkin.

Marjukka Manninen
kunnanjohtaja

Valinnaisaineena yrittäjyyttä Kuulammen koululla
Kuulammen koululla alkoi uusi
valinnaisaine ”Kaksi vuotta yrittäjänä” syksyllä 2013. Kurssin valitsi
kaikkiaan 19 oppilasta. Suunnittelimme yrityksiä koko syyslukukau-

den ja perustimme kolme eri yritystä vuoden alussa.
Yritykset toimivat osuuskuntaperiaatteella ja ne ovat voimassa
vuoden ajan. Yritysten perusta-

mismaksut ja osuuskuntamaksut
tienasimme itse syksyn aikana järjestämällä kahvion muiden muassa
Perunamarkkinoille ja naisopettajien salibandyturnaukseen. Yrityksi-

en tuottamat tulot tulevat suoraan
meille kurssilaisille ja päätämme
yhdessä mitä niillä teemme. Kurssilla opetellaan yrittäjyyden eri
osa-alueita kuten liiketoiminta-

suunnitelman tekoa, markkinointia ja kirjanpitoa. Pääpaino on kuitenkin itse tekemisessä.
Nyt esittelemme perustetut yritykset lyhyesti:

MyLe eli
Tyrnävän Myyjäiset
ja Leivonta
Yrityksemme järjestää vuoden aikana muutamat myyjäiset. Myyjäisiin voi kuka tahansa vuokrata
pöydän, jossa myydä omia tuotteitaan. Pidämme myös kioskeja koululla ja omissa myyjäisissämme.
Meiltä voi myös tilata leivonnaisia
omiin tilaisuuksiin.
Suurimalla osalla yrityksen

henkilökunnasta on hygieniapassit
ja he valvovat että leipominen on
hygieenistä. Pidämme myyjäisiä
esimerkiksi ennen isoja juhlia kuten joulu, pääsiäinen ja halloween.
Olemme mukana myös Tyrnävän
Siemenperuna- ja kevätmarkkinoilla omalla leivonnaismyyntipisteellämme.

tilauksen ja toimituksen. Myös
muut luokka-asteet, yksittäiset
luokat tai kaveriporukat voivat tilata puserot meidän kauttamme.
Alakouluikäisille käymme esittelemässä firmamme ja tuotteemme
henkilökohtaisesti.

Kuulammen koulun MyLe-ryhmäläiset tulevat myymään itse tehtyjä
leivonnaisia Siemenperunamarkkinoille. Kuvassa ryhmäläiset Marianna, Pinja, Saku, Antti, Heidi ja Jere.
pitävät yhteistyössä yrityksensä kirjanpitoa kunnossa.

Huggy
Yrityksemme myy huppareita ja tpaitoja painatuksin. Puserot ovat
hyvälaatuisia Fruit of the loom
-merkkisiä ja värivalikoima on kattava.
Meiltä esimerkiksi yhdeksäsluokkalaiset voivat tilata perinteiset 9-hupparit vaivatta. Huolehdimme huppareiden esittelyn,

Tyrnävän Kortti
Ideamme on kuvata, painattaa ja
myydä kortteja. Kuvaamme lähinnä luontoa, mutta myös ajankohtaisia
kohteita.
Myymme
kortteja yrityksille ja yksityisille.
Tilauspyyntöjä voi toimittaa meille
sähköpostin välityksellä. Viemme
pyynnöstä tilauskaavakkeita myös
työpaikoille.

Juttu on koululaisten kirjoittama
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Tyrnävä

Hevosia Tyrnävän keskustan tuntumaan

Kaavaluonnos Tyrnävän Palkkiin tulevista hevosharrastajille sekä –ammattilaisille suunnatuista tonteista.

Tyrnävälle on tulossa aivan uudenlaista asumista ja hevostoimintoja
yhdistävä alue. Kunnan aluearkkitehti Helena Illikainen kertoo, että
alue tulee aivan Tyrnävän keskustan tuntumaan, Palkkiin.
- Näin laajasti toteutettavaa vastaavan tyyppistä aluetta ei taitane
olla muualla Suomessa. Harvinaista on myös se, että alue sijoittuu
välittömästi keskustan palvelujen

tuntumaan. Kaupat, koulu ja terveyskeskus ovat kävelymatkan
päässä, Illikainen selostaa.
Aluetta on suunniteltu tiiviissä
yhteystyössä hevosharrastajien ja
kuntalaisten kanssa. Tavoitteena
on saada alueesta monipuolinen,
toimiva ja erilaisten hevostoimijoiden näkökulmasta vetovoimainen
alue. Kaavassa varataan tilaa kilparatsastuskentän ja suurehkon ma-

Hirvelän uusi
asuinalue rakentuu
peltomaisemiin
Hirvelä on vuonna 2015 rakentuva alue Tyrnävän
kauniiden peltomaisemien
keskelle. Asemakaava on
varmistunut ja ensi kevään
aikana alkaa infrastruktuurin rakentaminen alueelle.
Aluearkkitehti Helena Illikainen kertoo, että sen jälkeen tontteja voidaan alkaa
luovuttaa rakentajille.
Postikorttimaisemissa sijaitsevilla tonteilla vuodenajat ovat aina läsnä; Joutsenten kevätmuutosta, perunan
kukinnasta ja elokuun viljan
kypsymisestä aina talven
hohtavaan hankimereen.
Hirvelässä jokaisella on
hyvä elää ja asua. Koulut,
terveyskeskus ja kaupat

ovat kävelymatkan päässä.
Pyöräteitä pitkin sujauttaa
nopeasti keskustaan. Tontit,
joita on noin kuusikymmentä kappaletta, ovat aurinkoisia ja tilavia. Tonttikoot
vaihtelevat 1000 neliömetristä 4000 neliömetriin, ja
jokainen tontti rajoittuu vähintään yhdeltä sivultaan
puistoalueeseen.
Alueelle
tulee
omenapuisto omenapuineen ja
marjapensaineen sekä leikkipuisto lapsille. Tonteista
lisätietoa
kiinnostuneille
antavat palvelusihteeri Teija
Mikkonen sekä aluearkkitehti Helena Illikainen. JK

neesin toteuttamiselle. Tälle tontille etsitään ratsastuskouluyrittäjää,
joka voisi toteuttaa ja vuokrata
kenttää ja maneesitiloja hevosharrastajien käyttöön.
Hevostiloille suunnatut tontit,
joita alueelle tulee yksitoista kappaletta, ovat suuruudeltaan yhdestä kolmeen hehtaaria. Tontteja on
muutaman hevosen harrastetalleista aina suurempien hevosalan yrit-

täjien tarpeisiin. Kantava idea on,
että hevostiloille voidaan rakentaa
myös omakotitalo ja majoitustiloja. Yhteydet hevosreiteille lähtevät
omasta pihasta ja lisälaidunmaatakin on vuokrattavissa kunnan
omistamilta lähipelloilta.
- Alueen toteutumisen ja houkuttelevuuden vuoksi Palkkiin toivotaan eri profiileilla toimivia talleja sekä myös muita hevostalouteen

liittyviä ja toimialaa tukevia palveluja, kuten eläinlääkäriä, kengitysseppää ja ratsastusterapeuttiakin.
Joustava kaava tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet, Illikainen
iloitsee ja jatkaa:
- Kaavatyön yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuutta hyödyntää bioenergiaa alueen energiantuotannossa. Tyrnävällä syntyy
biojätettä ainakin eläinten lannasta,
ylijäämäviljasta, heinästä ja perunan viljelystä.
Hevostilojen lisäksi Palkkiin,
selvästi hevostiloista erilliselle
alueelle, tulee 35 uutta omakotitalotonttia. Tonttien koot vaihtelevat tuhannesta neljääntuhanteen
neliöön. Tonteille voivat rakentaa
esimerkiksi ne, jotka pitävät hevosista, mutta eivät välttämättä halua
omaa tallia. He voisivat vaikkapa
pitää omaa hevosta vuokrapaikalla
alueen tallilla tai he muutoin olla
aktiivisia alueen palveluiden käyttäjiä. Palkkiin tuleva alue tarjoaa
monipuolisia mahdollisuuksia erilaisiin tarpeisiin.
- Hanketta on ollut erityisen innostavaa viedä eteenpäin ja huomata, kuinka aktiivisesti alueen
hevosharrastajat ja kuntalaiset ovat
olleet mukana suunnittelutyössä.
Päätös lähteä toteuttamaan tällaista hanketta kertoo Tyrnävän
kunnan rohkeudesta ja halusta
huomioida erilaisten yrittäjien tarpeita. Maaseudulle hyvin sopivat
hevoset nähdään sekä alueen vetovoimatekijöinä että myös maataloutta ylläpitävänä asiana, toteaa
Illikainen.
Tonttien myynti alkaa mahdollisesti jo ensi vuonna ja tallien rakentamisesta kiinnostuneet voivat
ottaa yhteyttä jo nyt yhteistyöverkoston luomista varten.

Tyrnävä yrittää
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Katso
kattavat

JÄTEHUOLTO
PALVELUT
www.kempeleenjatekuljetus.fi
Lisätietoja myös puh. 08 562 0310

tarjoukset voimassa vain lauantaina 3.5.

.5.
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MARKKINAPÄIV
Eläinlääkäri Raimo Kekkonen
esittelee (klo 10-13)

Oulun Ase
Toni Kumpuvaara paikalla

Kartanokuva Oy
edustaja Matti Riikola paikalla
Lunarex LX8 -lähettävä
riista/valvontakamera

Nobel Sport Italia
haulikon
patruunat
ja Challange
haulikot

259,-

ei sis. paristoja
ja muistikorttia

Ota liittymä mukaan, kaupanteon yhteydessä lauantaina asennus
kaupan päälle! Huom. toimii Saunalahden, Elisan ja dna:n liittymillä.

Micro4 Lightsout
markkinahintaan Wildgame
-riista/valvontakamera

Vetdog koiranruoka
markkinapäivän tarjous
Vetdog Vital
15 kg

Energy
20 kg

säkki

säkki

25,- 32,Aeg kulmahiomakone
WS 21-230
raj. erä

89,-

Biolan
edustaja paikalla klo 9-13
Puutarhan mustamulta
45l

17,90

5+1 säkki
kaupan päälle

Peruna- ja
juureslanta 10 l

4mp peruskamera näkymättömällä salamalla

119,-

ei sis. paristoja
ja muistikorttia

Neverfind -hirvitakki

120,-

Tuulen ja vedenpitävä. irroitettavalla
sisävuorella

Neverfind lippis tai pipo kaupan päälle!

11,90

Clay shooter
säkki käsikiekonheitin

10,-

Palovaroitin
+ häkävaroitin
yhteishintaan raj. erä

TYRNÄVÄLLÄ IKKUNA- JA
OVIASENNUSNÄYTÖS 3.5.
YLITALONTIE 10

7,-

SAUNAKIULU

Aika ja paikka
3.5.2014 klo. 9.00-15.00, Rauta-Suotula Oy,
Koulutie 12, 91800 Tyrnävä
Mahdollisuus harjoitteluun 2.5.2014 klo. 17.00-20.00.
Kilpailuun ennakkoilmoittautuneet saavat ilmaisen harjoittelukierroksen, muilta 5€
Ilmoittautuminen
Varmista mukaan pääseminen ilmoittautumalla ennakkoon Pasille,
puh. 0405412330. Ilmoittautua voi myös paikan päällä.
Tulokset
Osakilpailun lopputulokset ja seuranta on nähtävissä web-sivustolla
www.hunting1.net
Palkinnot
Voittajalle Tikka T3 kivääri. Paljon muita palkintoja, esim. Neverfind
hirvitakki ovh 149€, Pinguin Expert makuupussi ovh 149€, Trigger stick
Bibod ampumatuki, ovh 99€, 2 kpl Aeg 12v akkuporakone setti jossa
tyäkaluja mukana, arvo 159€, 2 kpl Vetdog koiranruoka energy 20kg
säkkejä, 2 kpl Vetdog Vital 15kg säkkejä
Osallistumismaksu
Kilpailukierros 20€. Harjoittelukierros 5€
Lisätietoa
Kilpailun säännöt ja lisätietoa löytyy www.hunting1.net sivustolta.

Yhteistyössä

+KAUHA +MITTARI

4,90
raj. erä

Ouluvet Oy, monipuolisen ja ystävällisen palvelun eläinlääkäriasema.
Kartanokuva

EDUSTAJA MYYMÄLÄSSÄMME:
HR-IKKUNAT RUHKALA OY • ISONIEMI OVET
www.hrikkunat.fi • www.isoniemi.fi
JARI PIETARILA 044 279 2022
Koulutie 12 TYRNÄVÄ
puhelin (08) 5451 876
www.rautanet.fi
avoinnna ma-pe 8-17, la 9-13

