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Tyrnävän kevät- ja siemenperunamarkkinat
Lauantaina 25.4. klo 9-15 Tyrnävän Torilla

Ohjelma:
10.00 Pinjata lapsille
10.30 Lastenlauluja,
Nujulan Nuotit
11.30 Lastenlauluja,
Nujulan Nuotit
12.00 Pinjata lapsille
12.30 Peetu-Pelle esiintyy

• Markkinamyyjiä
• Siemenperunaa

•
•
•
•

MLL myy vappupalloja
Lapsille polkutraktorirata
Partiolaisten näytöksiä
Sekralla Tempauksen
junnujen kahvio
• Ja paljon paljon muuta!

• Peetu -pelle
paikalla klo 12.30

Nordea Pankki Suomi Oyj

Tervetuloa markkinoille!

Kunnan sivut
s. 16-17

Tyrnävän yritystoiminnassa mukana vuodesta 1954

Kylmäsen Liikenne Oy
www.kylmasenliikenne.com

Yrittäminen saa olla yksinkertaista.
Yrittämisen ei tarvitse olla hankalaa. Löytämällä oikeat yhteistyökumppanit voit
keskittyä yrityksesi hoitoon ja sen kasvattamiseen.
Tutustu yrittäjän pankkipalveluihin verkkosivullamme
nordea.fi/yrittäjä

Teemme sen mahdolliseksi
Oulun yrityskonttori
Kirkkokatu 6
0200 2121
nordea.fi

Oulunsalon kevätmarkkinat
pe 24.4.2015 klo 9-18
kauppakeskus Kapteenin edustalla
Mukana Suvirock ja Trubaduuri Aleksi Kauhanen.
Esitysajat klo 15.00 ja 16.00

Reipasta lmaa!
tunne
markkinaetuloa!
Terv
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Aktiivinen yrittäjä!
Ilokseni huomaan, että
moni yrittäjä on myös aktiivinen yhdistystoimija.
Oman elämäntyön lisäksi
jaksetaan ahertaa vapaaehtoistöissä, eri yhdistyksissä, eri asioiden hyväksi.
Itselleni lähinnä sydäntä on partiotoiminta, mikä
onkaan sen ihanampaa
kuin päästä irtautumaan
arjesta hienon harrastuksen pariin. Voinkin myös
lämpimästi suositella kaikille viikon partioleiriä.
Siellä takuulla pääsee irtautumaan arjesta ja kokemaan monen moista,
varmasti monelle aikuisellekin uutta asiaa.
Partiolaisella on paljon samoja ominaisuuksia
mitä yrittäjältäkin vaaditaan. He ovat melko
selviytyjiä, sosiaalisia ja

haluavat kehittyä. Pieni
kilpailuhenkisyyskin on
hyvä olla. Yrittäjänkin
on selviydyttävä monista
eri asioista niin mukavista kuin vaikeista. Aina ei
voi olla hyvä päivä, mutta
selviydyttävä on huonostakin. Hanskoja ei auta
nurkkaan heittää, työ on
hoidettava loppuun saakka. Kuten sanotaan; joskus
tie voi olla kivinen ja pitkä ja voi olla, että joutuu
miettimään vaihtoehtoisia
reittiä tai jopa palaamaan
alkupäähän. Toki apua saa
ja kannattaa pyytää. Yksin
ei kannata yrittäjänkään
puurtaa, vaan on muistettava oma tukiverkosto,
perhe, kollegat ja muut
yhteistyökumppanit. Yrittäjäyhdistys on vahva tuki
yrittäjälle, tätä etua kan-

nattaa muistaa myös hyödyntää!
Partio on vain yksi harrastus monien joukossa,
ja jokaiselle löytyy mieleisensä. Onkin hieno asia,
että tänä vuonna olemme saaneet Kevät- ja Siemenperunamarkkinoille
mukaan myös muutamia
yhdistyksiä. On ihana
huomata, että yhteistyötä
tehdään mielellään koko
kylän hyväksi. Tehdään
markkinoista yhdessä mukava koko perheen tapahtuma. Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi
markkinoille!

Annukka Suotula-Ervasti
Puheenjohtaja,
Tyrnävän Yrittäjät ry

Annukka kertoo humoristiseen tapaansa olevansa parhaimmillaan pipo päässä ja kumpparit jalassa sekä kanakaveri kainalossa.

Tulevaisuuden työpaikat luodaan pk-yrityksiin
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien järjestämä Keskustelun
paikka -tilaisuus veti Tyrnävän kirjaston auditorion väkeä täyteen 12.3. Paikallisia
yrittäjiä ja vierailijoita maakunnista saapui kuulemaan
eduskuntaehdokkaiden paneelia
elinkeinoelämän
haasteista ja eväistä pk-yrittäjyyden tukemiseksi.
Paneelikeskustelua veti
kunnanjohtaja
Marjukka
Manninen ja panelisteina
tapahtumaan osallistuivat
Hanna Sarkkinen vasemmistoliitosta, Tapani Tölli
keskustasta, Sami Pikkuaho

ja Janne Heikkinen kokoomukselta, Tomi Taka-Eilola,
SDP:stä, Henna Kupsala perussuomalaisista.
Kaikki panelistit olivat
samalla linjalla siitä, että
tulevaisuuden
työpaikat
luodaan nimenomaan pksektorin yrityksiin, joten
sillä saralla parannettavaa
on paljonkin. Yrittäjyyden
esteitä poistamalla, byrokratian rattaita karsimalla
ja ensimmäisen työntekijän
palkkaamista helpottamalla
voidaan saada jo ihmeitä aikaan. Harvinaisen yksimielinen ehdokasjoukko säilyi

hyväntuulisena ja sopuisana
vaikka muutaman aiheen
kohdalla jonkin verran erilaisia linjauksia syntyikin.

Panelisteja
eduskuntaan
Paneeliin osallistuneista ehdokkaista Hanna Sarkkinen
tuli valituksi uutena eduskuntaan ja myös Tapani Tölli pääsi jatkamaan vuonna
2003 alkanutta työtään eduskunnassa. Sarkkinen haravoi
toiseksi eniten ääniä koko
Oulun vaalipiiristä: yhteensä 9572 ääntä ja Tölli kolmanneksi eniten: 9361 ääntä.

Keskustelun paikassa paneelikeskustelijoina olivat Tomi Taka-Eilola, Hanna Sarkkinen,
Tapani Tölli, Henna Kupsala, Sami Pikkuaho ja Janne Heikkinen.

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

Henna Kupsala pääsi 3580
äänellä Oulun vaalipiirin perussuomalaisten varaehdokkaaksi.
Oulun vaalipiiristä eduskuntaan valittiin yhteensä
18 kansanedustajaa, joista
eniten ääniä sai keskustan
Juha Sipilä Kempeleestä: yli
30 tuhatta ääntä.

PPY:n jäsenyrittäjäehdokkaat
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrittäjistä kahdeksan oli Oulun vaalipiirissä
eduskuntavaaliehdokkaina.
Heistä lähimmäksi eduskun-

tapaikkaa pääsi kokoomuksen Jarmo Husso, joka on
nyt 2902 äänellä Oulun piiristä kokoomuksen varaehdokkaana.
Tekstiililiikkeen johdossa
pitkän uran tehnyt Jarmo
Husso kouluttaa nykyisin
työkseen yritysten johtajia
sekä henkilökuntaa. Urallaan Husso on tutustunut yli
600 pk-yritykseen.
Muita PPY:n yrittäjäjäseniä
eduskuntavaaleissa
ehdolla oli Marko Hoikkaniemi, Päivi Iivonen, Tomi
Kaismo, Riikka Moilanen,
Tuula Mustonen, Tapio Siek-

Tyrnävän kirjaston auditorio täyttyi kuulijoista.

lehti 1/2015
Sivunvalmistus ja taitto:
VKK-Media Oy, www.vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani

JAKELU JOKA TALOUTEEN TYRNÄVÄ, KEMPELE, LIMINKA, MUHOS. NOIN 15 000 KPL

kinen ja Mikko Salmi.
Suomen Yrittäjien tietojen mukaan eduskuntaan
valittiin kaikkiaan 47 yrittäjätaustaista henkilöä, joista
29 on Suomen Yrittäjien jäseniä. Lähes 17 prosenttia kaikista eduskuntavaaliehdokkaista oli yrittäjätaustaisia
ja he keräsivät yhteensä 630
000 eli 21 % kaikista äänistä.
Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Jussi Järventauksen
mukaan tulos osoittaa että
yrittäjyydelle on vahva tuki
ja yrittäjiä arvostetaan.JK
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TÄSSÄ LEHDESSÄ:
Yrittäjien puheenjohtajan tervehdys s. 2
Kesäkahvila Torille s. 3
Uusia jäseniä s. 3
Yrittäjät ja kunta yhteistyössä s. 3
30-vuotiaalla yrittäjäyhdistyksellä vilkasta toimintaa s. 4
Lettukahvila viidettä kertaa markkinoille s. 5

Rannissa utta toimintaa ja ilmettä s. 5
Kevät- ja siemenperunamarkkinat s. 6
Sekran markkinakahvion tuotto E-pojille s. 7
Seinioriyrittäjillä paljon kokemusta s. 7
Marika Keränen Vuoden 2014 Yrittäjä s. 8
Veteraanitraktorit mittelevät vetokisoissa s. 7
Tyrnävän Myllyn toiminta laajenee s. 10

Karjalaiset viihtyvät K-market kauppiaina s. 11
Seurakunnan tervehdys s. 11
Suomen Siemenperunakeskuksen kuulumisia:
Uusi toimitusjohtaja ja uusi Jussi -perunalajike s.12
Kantaperunan kuulumisia:
Hintikka luottaa yhteiseen säveleen s. 13
M-Torin grillistä lähiruokaa s. 13

Nordea: Investoisinko nyt - mistä rahoitusta?
Bräysylle Vapepa huomionosoitus s. 14
Kunnan sivut s. 16-17
-Laatumukuloita pelloilla ja pirteissä
-Paikka hyvälle kodille Hirvelässä
-Tyrnävä kehittyy rohkeasti
-Työllistämisen terveiset

Valtakunnallisen Ruokavisan voitto
Kuulammen koululle s. 18
Yrittäjille apua arjen askareissa s. 18

Leipurit laittavat kesäkahvilan Torille
Tyrnävän Yrittäjät ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

on ma 25.5. klo 18.00 Pömilässä.
Tervetuloa!
Hallitus

Uusia jäseniä
Tyrnävän Yrittäjien jäseneksi on viime kesästä lähtien liittynyt seitsemän uutta jäsentä. Tällä hetkellä yhdistyksessä on yhteensä 78 jäsentä.

Tyrnävän leipurit Oy:n Marketta Hepoviita tekee pullapitkot ja lähes kaikki muutkin tuotteet
käsityönä.
Tyrnävän Yrittäjät ry:n hallituksessa uutena jäsenenä on
Tyrnävän Leipurit Oy:n Ville Hepoviita. Vuosi hallituksessa on lähtenyt mukavasti
käyntiin ja yhdistyksen päätapahtumaa Kevät- ja siemenperunamarkkinoitakin
odotetaan kovasti.
- Halusin yhdistyksen toimintaan mukaan aktiiviseksi
jäseneksi, sillä koin että Yrittäjien hallituksessa pääsee
vaikuttamaan
paikallisiin
asioihin. Alkuvuoden kokouksissa olen saanut tutustua
toimintaan jo mukavissa
merkeissä, Hepoviita toteaa.
Yritys on mukana kolmatta kertaa markkinoilla,

joka on osoittautunut mukavaksi tilaisuudeksi tutustua
paikallisiin ja asiakkaisiin.
Huhtikuun
loppuun
saakka leipomon myymälä
löytyy Tyrnävän työväentalosta. Kesäksi yrittäjät laittavat torille jäätelökioskin
ja torikahvilan telttoineen.
Kesän ajan leipomotuotteet
saa torilta ja viimeistään
syksyllä pottumarkkinoiden
aikaan leipomon myymälä
löytyy torin laidalle valmistuvasta uudesta liiketilasta.
- Mukava saada uudet ja
edustavat tilat, joihin on itse
saanut suunnitella tarpeita palvelevan ympäristön.
Seitsemänkymmenen neliön

tiloihin tulee 25 asiakaspaikkaa. Tavoitteena on tehdä
torikahvilatoiminnasta jokakesäinen perinne ja toivotaan hyviä säitä, Hepoviita
toteaa.
Yritys työllistää kolme
henkilöä ja apurin tarvittaessa, kasvuakin tavoitellaan. Leipomo on mukana
Ideaparkin Pop up center
-erikoismyymälässä, jossa
lähiruokaa tuottavat yrittäjät
voivat myydä valikoimaansa yhden tiskin takaa, eikä
tarvitse välttämättä omaa kivijalkamyymälää. Hepoviita
kehuu konseptia mainioksi,
varsinkin aloittelevalle yrittäjälle.

Tuotteet ovat todellista lähiruokaa, jauhotkin tulevat nykyisin paikalliselta myllyltä.
Leipomoon saadaan pian
uusi uuni, jonka ansiosta
paistokapasiteetti nelinkertaistuu. Marketta Hepoviita
kertoo, että pieni, vain seitsemän pellin uuni, on ollut
leipomon heikoin lenkki.
Uuden uunin myötä paistoprosessi nopeutuu, joten
yrittäjät saavat niin sanotusti
muutaman tunnin vuorokauteen lisää. Yrittäjät kertovat, että töitä on saanut
tehdä kelloon katsomatta,
mutta on silti ollut mukavaa
olla yrittäjänä, kun saa olla
itse itsensä pomo. JK

Bräysy Tauno jatkaa yrittäjäyhdistyksen jäsenenä seniorijäsenenä.
K-Market Tyrnävä on Sirpa-Helena Karjalaisen johtama
valintamyymälä.
Koneurakointi Santeri Räihä T:mi tekee työkseen muun
muassa katujen ja teiden puhtaanapitoa.
Oulun Hammasproteesipalvelu Oy valmistaa muun muassa hammasproteeseja ja keinohampaita yrittäjänään Reijo
Heinonen.
Päiväkoti Karuselli toimii Tupoksessa Suvi Malisen johdolla.
Siivousapu Suvanne on Päivi Suvanteen pyörittämä siivousalan yritys, joka hoitaa niin kotisiivoukset kuin yrityssiivouksetkin.
Ylitalo T:mi hoitaa maaliikenteen parissa erikoiskuljetuksia, mittojen ylittäviä kuljetuksia ja liikenteenohjauksia,
yrittäjänään Olli Ylitalo.
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
toimialaan katsomatta, oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai
vasta ryhtynyt yrittäjäksi tai olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä. Meitä on jo 115 000 Suomessa.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yrittäjät ja kunta yhteistyössä saman pöydän ääressä
Tyrnävän Yrittäjien helmikuun hallituksen kokouksessa vierailivat myös Tyrnävän kunnan edustajat ja pidettiin normaaliasioiden lisäksi yhteinen neuvottelu. Kokouksessa olivat
mukana vasemmalta alkaen yrittäjäyhdistyksen hallituksen
jäsenet Esa Saarela ja Ritva Lassila, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tauno Uitto, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Minna Matinlauri, kunnan työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, yrittäjäyhdityksen hallituksen jäsenet Annukka
Suotula-Ervasti ja Marika Keränen, kunnanjohtaja Marjukka
Manninen ja yrittäjäyhdistuksen jäsenet Tauno Bräysy, Veijo
Alasuutari, Petteri Väyrynen, Ville Hepoviita ja Vesa Huusko.
Kuva Heimo Turunen.
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Tyrnävän Yrittjät ry:n 30-vuotisjuhlia vietettiin viime vuoden lopulla, marraskuussa, Ravintola Rannissa, joka täyttyi juhlavieraista.

30-vuotiaalla Tyrnävän Yrittäjillä vilkasta toimintaa
Tyrnävän Yrittäjillä oli viime
vuoden toimintakertomuksen mukaan vilkasta toimintaa.
Yhdistyksen 30-vuotisjuhlia vietettiin lauantaina
22.11. Ravintola Rannissa.
Mukana oli noin 70 kutsuvierasta ja jäsentä puolisoineen.
Juhlapuheessan Suomen
Yrittäjien järjestöjohtaja Kari
Hiltunen Helsingistä kiin-

nitti huomiota työmarkkinoiden jäykkiin rakenteisiin.
Hänen mukaansa työpaikoilla paikallisesti tulisi pystyä sopimaan yrityskohtaisia
sopimuksia työntekijöiden ja
työnantajien välillä.
-Vanhemmuuden
kustannuksien maksamista on
liikaa sälytetty työnantajien
harteille. Niissä yhteiskunnan taholta pitäisi tulla tasaamista, totesi Hiltunen.

Vuoden Yrittäjää Marika Kerästä onnittelemassa kunnanjohtaja Marjukka Manninen.

Yrittäjien paikallisyhdistysten toimintaa Hiltunen
kiitteli tärkeäksi ja arvokkaaksi. Lähes jokaisessa
Suomen kunnassa on oma
paikallisyhdistys, joissa on
elävää toimintaa.
Kansanedustaja Tapani
Töllin mielestä nykyisin yrittämisen edellytyksiä on jatkuvasti parannettava. Lainsäädännön tulisi kannustaa
yrityksiä kehittymään ja kasvamaan. Yrittäjiä koskevaa
lupamenettelyä tulisi myös
yksinkertaistaa siinä määrin,
että lupien saanti ei olisi liian pitkäaikainen. Jos joutuu
odottamaan investointipäätöksiä liian kauan, voi mennä tilaisuus ohi.
Kunnanjohtaja Marjukka
Manninen kertoi Tyrnävän
keskustan liikenneympyräsuunnitelmista, johon auennut sauma taideteokselle.
Manninen korosti bioenergian ja lähiruoan avaavan
Tyrnävällä yrityksille uusia
mahdollisuuksia.
Tyrnävän vuoden 2014
yrittäjänä palkittiin Ravintola Pömilän yrittäjä Marika
Keränen. 40 vuoden timanttiristillä huomioitiin Siiri
Honka, Martti Honka Tauno Bräysy sekä 30 vuoden
timattiristillä Alpo Suotula.
Kultaisen ristin vähintään 20
vuoden yrittäjätaipaleestaan
saivat Arja Haanela, Maritta
Asmundi, Pekka Keskitalo
sekä Raimo Sovisalo.

lauantaina
pottuviinatehtaan edustalla. Aurinkoisella
säällä markkinaväkeä olikin
runsaasti liikkeellä ja siemenperunat kävivät hyvin
kaupaksi.
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien kanssa yhteistyössä
järjestetty Keskustelunpaikka -tilaisuus Hannuksen
Piilopirtillä koettiin niin onnistuneeksi, että vastaavanlaisia tapahtumia toivottiin
lisää. Edenin kylpylässä oli
yrittäjille perheinen virkistysretki, jonne osallistui kolmisenkymmentä henkeä.
PPY:n ja kunnan yhteisesti järjestetyssä tapahtumapäivässä
huhtikuussa
kokoontuivat ensin senioriyrittäjät, jonka jälkeen käytiin mielenkiintoinen keskustelu kunnan ja yrittäjien
kesken. Päivä jatkui illalla
uusien jäsenten infotilaisuudella.
Paikallisen asianajajatoimiston Reima Raappanan
kanssa oli lokakuussa testamentin laadinnasta kaikille
avoin infoilta meijerialueen
auditoriossa.
Senioriyrittäjät ovat kokoontuneet joka kuukauden
toinen tiistai Pömilässä.
PPY:n järjestämään paikallisyhdistyksien vaikuttamisenpäivään tammikuussa
osallistuttiin ja Suotula-Ervasti osallistui helmikuussa
Suomen Yrittäjien järjestämään
puheenjohtajien
koulutusristeilylle. Marraskuussa osallistuttiin PPY:n
vuosikokoustapahtumaan
Rokualle.
Annukka Suotula-Ervasti
ja Marketta Hepoviita olivat
mukana kunnan elinkeino-

työryhmässä, jossa käsiteltiin yrittäjien ja kunnan yhteistyötä sekä tuotiin esille
yrittäjien kuulumisia kunnan päättäjille.
Tauno Bräysy kuului
Pohjois-Pohjanmaan
yrittäjien hallitukseen, varalla
Annukka Suotula-Ervasti.
Bräysy on myös PPY:n Seniorivaliokunnan puheenjohtaja ja Suomen yrittäjien
seniorivaliokunnan jäsen.
Sääntömääräisessä
kevätkokouksessa
OSAO:n
Jukka Vuollet kertoi oppisopimusasioista ja asianajaja
Reima Raappana lakipalveluista yrittäjille. Kokouksessa muistettiin merkkipäivän viettäneitä jäseniä
Alisa Häggin maalaamalla
lautasella, jonka saivat Arja
Haanela, Hannu Yrttiaho,
Jari Heikkinen, Ilkka Mikkonen ja Jari Tauriainen.
Syyskokouksessa päätettiin edellisen vuoden tapaan
tehdä 1300 euron lahjoitus
tyrnäväläisille vähävaraisille
perheille ja entisille yrittäjille. 50-200 euron lahjakorttien
saajien valinnassa oli mukana kunnan sosiaalitoimen
edustajat.
Hallituksen puheenjohtajana toimi Annukka Suotula-Ervasti,
varapuheenjohtajana Petteri Väyrynen,
sihteerinä Ritva Lassila sekä
muina hallituksen jäseninä
Veijo Alasuutari, Marika Keränen, Esa Saarela ja Jari Pietarila. Kokouksin osallistui
aktiivisesti myös kunniapuheenjohtaja Tauno Bräysy.
Hallitus kokousti seitsemän
kertaa.
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Markkinoilla
aurinkoinen sää
Viime vuoden Kevät- ja Siemenperunamarkkinat olivat
toukokuun ensimmäisenä

Heimo Turunen

Juhlapuheen pitänyt järjestöjohtaja Kari Hiltunen näki
paikallisyhdistysten toiminnan erittäin merkittäväksi
Suomen Yrittäjissä.

Tyrnävän Yrittäjien pitkäaikainen yhteistyökumppani
VKK-Median yrittäjä Heimo
Turunen on huolehtinut monien vuosien ajan tapahtumien kuvauksesta ja tiedottamisesta. Hän on vastannut
myös Tyrnävä Yrittää lehden
tekemisestä yhdessä puolisonsa Eila Lahtisen kanssa.

Puheenjohtaja Annukka Suotula-Ervasti luovutti Tyrnävä
lautasen ansiokkaan ja perusteellisen yhdistyksen historiikin
esittäneelle Eero Ylilaurille.

Muhoksen yrittäjien onnittelut esittämässä puheenjohtaja
Raimo Klasila. Juhlavieraita vastaanottamassa Tauno Bräysy,
Annukka Suotula-Ervasti ja Ritva Lassila.

Timanttisia ja kultaisia yrittäjäristejä ottivat vastaan Tauno Bräysy, Siiri Honka, Alpo Suotula, Maritta Asmundi ja Pekka Keskitalo.
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Lettukahvila viidettä kertaa markkinoille

RAVINTOLA RANNI
Kirkkotie 6, Tyrnävä

VIIHDERAVINTOLA
KESKELLÄ KYLÄÄ!

ma-ti sulj.
ke-to 17-24
pe 17-03
la 15-03
su 15-24

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

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

Paikat jumissa.
Eikä!!!

Tule rentouttavaan hierontaan!
Lettukahvion väki kiertää kesäisin ahkerasti Suomea ja eri tapahtumia. Kuva vasemmalla on viime kesältä Kuortaneen kuhinoilta ja tiskin takana yrittäjä Mervi Koistisen tytär Susanna. Oikean puoleisessa kuvassa paistetaan lettuja ja makkaraa Tyrnävällä.
Lettukahvila Casamer aikoo tänä keväänä osallistua
viidettä kertaa markkinamyyjänä Tyrnävän Yrittäjien Kevät- ja Siemenperunamarkkinoille. Yrityksen

omistaja, Niinisalossa asuva Mervi Koistinen, on nyt
toiminut neljä vuotta Lettukahvila Casamerin yrittäjänä. Sitä ennen hän oli erään
tapahtumajärjestäjän palve-

luksessa, mistä mukaan jäi
innostus markkinatunnelmaan ja tapahtumien kiertämiseen.
– Olen ollut neljä kertaa
siellä markkinoilla mukana.

Lettukahvilassa toisinaan pitää kiirettä. Lettujen paistamista odotellaan kuitenkin sulassa sovussa. Kuva Tyrnävän siemenperunamarkkinoilta.

Asiakkaita
lettukahvilassa on käynyt vaihtelevasti.
Se on aina ilmoista kiinni,
kuinka kauppa käy. Toivottavasti tänä vuonna kiirettä
riittää. Kierrämme paljon
Suomea ja nyt tulemme samalla reissulla markkinoille
Raaheen sekä Oulunsaloon,
Mervi Koistinen kertoo.
Lettukahvila
Casamer
toimii teltassa ja se kiertää
markkinoita ja erilaisia tapahtumia. Teltan sisällä yrittäjä paistaa lettuja muurikkapannuissa, joita yleensä
on kolmesta neljään käytössä - kiireen mukaan, joskus
jopa viisi.
– Meiltä saa parhaita
mahdollisia lettuja. Kyllä siinä kiirettä riittää, kun kahvia
keittää samaan aikaan, yrittäjä kertoo. AK

Ensimmäinen
kerta
tarjouksena

20 €

40 min./
hieronta

Hieroja Petri Ervasti

Puh. 044 320 6667 • Huitutie 4 Tyrnävä

www.hierojatyrnava.com

•Juhlat
•Synttärit
•Tapahtumat
Tilaa taikuri

PEETU-PELLE
www.peetupelle.com
puh. 044 320 6667

Ravintola Rannissa uutta toimintaa ja ilmettä
Vesa Huusko tutustumassa
esityslistaan helmikuussa
pidetyssä Tyrnävän Yrittäjien hallituksen kokouksessa.

M-Tori Tyrnävä
Paikallista
parempaa palvelua!
Avoinna
ma-la 7-21, su 9-21

M-Burger
Perinteistä
grilliruokaa!
Avoinna
ma-la 11-21, su 12-21

Kuluneen vuoden alusta
Tyrnävän Yrittäjien uutena
hallituksen jäsenenä aloitti
Vesa Huusko, joka on toiminut reilun vuoden Tyrnävällä ravintolayrityksen toimitusjohtajana. Hän kertoi
yrityksen heti perustamisen
jälkeen liittyneenTyrnävän
Yrittäjien jäseneksi.
Huuskon
periaatteena
on ravintolan uudistaminen
säännöllisesti. Kevään uudistuksia on muun muassa
biljardipöytä. Ravintolasali
on nyt jaettu haitariovella kahteen osaan. Toisella
puolen voi pelata ja toisella
puolella lauletaan karaokea
ja tanssitaan. Kevään kuluessa ja ilmojen lämmettyä
rakennetaan terassi sekä uudistetaan kiinteistön ulkois-

Makasiini Kirppis
Paljon
monipuolista tavaraa!
Avoinna
la 12-16, su 12-18 (2.-3.5. sulj.)

Kaikki samassa osoitteessa:
Kirkkotie 16, 91800 Tyrnävä
Puh. 040 128 0713

a!

Tervetulo

ta ilmettä eli uutta maalia
laitetaan pintaan ja uusitaan
mainoksia.
Talvella aloitettiin StandUp-klubit, jossa ensimmäisenä iltana oli kunnan
kulttuuritoimi mukana järjestelyissä. Asiakkaiden toiveista on suunnitteilla tietokilpailu- ja teemailtoja sekä
uutena ovat myös yhdessä
MLL:n ja koulujen vanhempainyhdistysten kanssa yhteistyössä järjestetyt lasten
discot.
Ruokalistaa uusitaan toukokuussa. Asiakkaat ovat
kehuneet saavansa ravintolasta yhdet Pohjois-Suomen
parhaista hampurilaisista.
Yrityksessä on Huuskon
lisäksi kaksi vaituista osaaikaista työntekijää ja myös

tytär Martta auttaa tarvittaessa. Suuremmissa tilaisuuksissa tehdään tarjoilussa yhteistyötä Ravintola
Pömilän kanssa.
Ravintola Rannin toiminta painottuu loppuviikkoon
sen jälkeen kun toimintaansa tiloissa päivisin pyörittänyt Tyrnävän Leipurit
muuttavat vapulta muihin
tiloihin. Ravintola on avoinna sunnuntaina keskiviikkona ja torstaina kello 17-24
ja perjantai-lauantaina kello
17-03. Alkuviikko on hiljaista, joten maanantaina ja tiistaina ravintola on suljettuna.
Kesäaikana aukioloajat ovat
laajemmmat asiakkaiden toiveiden mukaan.
Puoliso psykoterapeutti
Ritva Huusko toimii myös

yrittäjänä tuottaen psykoterapia palveluja toiminimellä,
sen lisäksi Ritvalla on toiminassa toinen yritys, Oulun
Terapeuttitalo oy, Oulussa.
Solmuja parisuhteessa- ohjaaja koulutuksen omaava
Vesa osallistuu myös puolison yrityksen toimintaan
tarvittaessa vetämällä yhdessä Ritvan kanssa ”Solmuja parisuhteessa” –kursseja.
Vapaa-aikana
yrittäjätyön vastapaino on eläintenhoito kotona Ängeslevän
Ylipäässä. Tilalla on lampaita, vuohia, kanoja ja kalkkunoita.

Heimo Turunen

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme. Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi
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Kevät- ja siemenperunamarkkinat torilla
Tyrnävän Yrittäjien
Kevät- ja siemenperunamarkkinat pidetään tänä vuonna
ensimmäistä kertaa
torilla, lauantaina
25.4. Aikaisemmin
tapahtuma järjestettiin viinatehtaan pihalla. Torilta saa paikallisten tuottajien
laadukasta siemenperunaa, perinteiseen tyyliin.

Paikallisten tuottajien siemenperunan myyntiä hoitivat Tyrnävän Yrittäjien aktiiviset jäsenet.

Lapsia viihdyttämään saapuu jälleen Peetu-Pelle, joka oli viime vuonna unohtanut koiran kotiin, mutta ei se näyttänyt
pelleä harmittavan.

- Tori on tulossa täyteen
markkinamyyjiä,
paljon
paikallisia tuttuja myyjiä
ja etäämmältäkin. Tulossa
on useampi karkkikauppias, paperikauppias, mattomyyjää, ja valikoimaa myös
nuorison makuun. Aikaisemmin joku joutui jäämään
aina pois, kun pienemmälle alueelle ei mahtunut, niin
mukava että nyt kaikki voitiin huomioida, kertoo Timo
Hirvonen.
Hirvonen on hankkinut
myyjiä sekä Oulunsalossa
perjantaina oleville markkinoille sekä Tyrnävälle.
Pidemmän matkan tekevät
myyjät ovat tykänneet järjestelyistä, että voi peräkkäisinä
päivinä osallistua lähekkäin
oleville markkinoille. Hirvonen tulee itsekin myymään
kalatuotteita markkinoille
entiseen tyyliin. Hän kertoo,
että talven aikana on saatu
paljon kalaa, joista myyntiin
tehdään suosittuja ahven- ja
siikapihvejä.
Lapsille on jälleen ohjelmassa kaikkea kivaa, kuten
Peetu-Pellen esitys, Nujulan
Nuottien lastenlauluja, Pinjata, vappupalloja, polkutraktorikisa ja paljon muuta.
Toivotaan, että viime vuoden tapaan aurinkoinen kevätsää hellii markkinaväkeä.

Jenny Kärki

Viime vuoden markkinoilla sai kahvitella lämpöisen kevätauringon paisteessa.

Jari Keräsen paikalle tuoma
26 tonninen kumitelatraktori ihmetytti viime vuonna monen ikäisiä vauvasta vaariin.

Markkinoilla painottuu tänä vuonna paikallisten yhdistyksien yhteistyö. Viime vuonnakin Tyrnävän MLL oli edustettuna.
Juontajana oli viime vuonna
Esa Saarela.

1/2015
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Sekran markkinakahvion tuotto E-pojille
Tyrnävän Tempaus ry on
mukana Kevät- ja siemenperunamarkkinoilla, jolloin
Seurojentalo eli Sekra, on
osittain käytössä. Kahviota
pidetään auki, ja sen tuotto
ohjataan E-poikien pesäpallojoukkueelle. Joukkueeseen
kuuluu 2003-2004 syntyneitä
poikia, kertoo joukkuejohtaja Matti Vainiokangas.
- E-pojissa on innokkaita
harjoittelijoita ja muutenkin
meillä Tyrnävällä on innostunut henki junioripesiksen
parissa. Pojat kisaavat aluesarjassa, mutta tärkeää on
myös hyvän harrastuksen
ylläpitäminen ja innostunut
meininki. Hiekkakenttä kuivaa varmaan jo huhtikuun
lopulle, joten pääsemme
ulos harjoittelemaan. Talvikausi on pelattu vuoroin
Kuulammen koululla ja vuoroin Sekralla, Vainiokangas
kertoo.
Kesän ohjelmassa on valtakunnallinen leiri Siilijärvellä sekä Tyrnävällä alueleiri, joka tuo satoja pelaajia
tukijoukkoineen
neljäksi
päiväksi paikkakunnalle.
- Seuran tavoitteena on
toki myös kisatoiminnassa
menestyminen, mutta laajemmassa
mittakaavassa
haluamme olla mukana sytyttämässä liikunnan kipinää kaiken ikäisiin ihmisiin.
Toimintamme
painottuu
nuorisotyöhön ja kannamme
osaltamme omaa yhteiskuntavastuuta. Kun liikunnan
kipinä syttyy nuorena, se
kestää pitkään ja vaikuttaa
positiivisesti läpi elämän.
Joukkuelajit ovat myös arvokas paikka nuoren sosiaalisten taitojen kehittymiseen,
kertoo seuran puheenjohtaja
Vesa Ylitalo.

Talkoovoimaa ja
yhteistyötä
Tempauksen tärkein voima-

vara on ihmiset, joiden talkoopanos on tärkeää sekä
urheilutoiminnan,
Sekran
ylläpidon, viikonloppuisin
järjestettävien tanssien ja
kaiken muunkin toiminnan
kannalta.
Harvalla seuralla on näin
isoa tilaa, joka toimii kaikkea
toimintaa yhdistävänä tekijänä. Talkoovoima sekä eri tahojen välinen yhteistyö kertoo Ylitalon mukaan hyvästä
paikallisesta yhteishengestä
ja henkilökemioista.
Yksi yhteistyön esimerkki
on Sekran kahvioon ja alakerran kokoustilaan saatu
uusi kalustus. Sihteeri Maija-Liisa Prokkola kertoo, että
uudet pöydät ja tuolit saatiin
lahjoituksena seurakunnalta, kun vanhaa seurakuntasalia alettiin purkaa. Pöydät
kävivät käsittelyssä puuseppä Tauno Bräysyllä, joka

Tervetuloa Piilopirtille viihtymään

Lakeuden laidalla, Tyrnävällä

• juhlapalvelut • kokoukset • ruokailu
• saunat • majoitus

...mukava irtiotto arjesta
ja kaupungin vilinästä...
...ihanteelliset puitteet
hääjuhliin, syntymäpäiviin,
kokouksiin ja majoitukseen...

Puh. 040 5764 627, 0400 684 374
www.hannuksenpiilopirtti.fi
Sekran kahvioon saatiin lahjoituksena seurakunnalta uudet
tuolit ja pöydät. Vesa Ylitalo kertoo, että lahjoitus on merkki
hyvistä henkilökemioista ja yhteistyöstä.
hioi ja lakkasi pöydät. Prokkola kehuu, että kun vanhat
muovituolit saatiin pois, niin
kahvion ilme muuttui heti
valoisammaksi.
Tempaus

on sitten vastavuoroisesti
mukana auttamassa uuden
seurakuntasalin ehostamisessa. JK

MYYTÄVÄNÄ SUORAAN MYLLYSTÄ
• 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

Kevät- ja siemenperunamarkkinoiden aikaan Sekran kahvio on auki, ja sen tuotto ohjataan
Tempauksen E-pojille.

TYRNÄVÄN MYLLY
Uusi osoite: Nipsinginväylä 3 Tyrnävä

Senioriyrittäjillä paljon kokemusta

Tervetuloa jälleen markkinoilla
letuille ja makkaralle!
Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

Senioriyrittäjät kokoontuvat Tyrnävällä vapaamuotoisesti joka kuukauden toinen tiistai Pömilässä.
Seniorijäsenyyden
tarkoituksena on antaa mahdollisuus
aktiiviyrittäjätoiminnasta
luopuneelle
jäsenyrittäjälle säilyttää kontakti yrittäjäjärjestöön. Seniorijäsenyys antaa myös
mahdollisuuden kokeneelle
yrittäjälle pysyä mukana järjestön toiminnassa.
Seniorijäsenten tietotaitoa
ja osaamista voidaan hyödyntää esimerkiksi tiedon
siirtämisessä nuorelle yrittä-

jäpolvelle.
Tyrnävän
Yrittäjissä
on
Senioriyrittäjätoiminta
aloitettu ensimmäisten paikallisyhdistysten joukossa
Pohjois-Pohjanmaalla. Kokoontumien on ollut reilun
vuoden ajan joka kuukauden
toinen tiistaina Ravintola
Pömilässä vapaamuotoisena
keskustelu- ja kahvitilaisuutena. Toiminnan vetäjänä
on ollut Tyrnävän Yrittäjien
kunniapuheenjohtaja Tau-

no Bräysy, joka toimii myös
PPY:n seniorivaliokunnan
puheenjohtajana sekä Suomen Yrittäjien Seniorivaliokunnan jäsenenä.
Bräysy kertoo, että suunnitteilla on ensi syksynä
valtakunnallisesti yhteinen
Unkarin matka ja PohjoisPohjanmaalta on päätetty toteuttaa retki Kylpylähotelli
Kivitippuun Lappajärvelle.
HT

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.

Lettukahvila

CASAMER

0400 653 697
Tyrnävän
Kevät- ja Siemenperunamarkkinat
La 25.4. klo 9-15
Tyrnävän Torilla

• Muuttosiivoukset • Kotisiivoukset
• Yrityssiivoukset
• Ikkunoiden pesut • Myös keikkatyöt

www.siivousapusuvanne.com
Siivousapu Suvanne | Museotie 13, 91800 Tyrnävä | Puh. 0400 653 697
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Marika Keränen Vuoden Yrittäjä

tämän vuoden kisa TYRNÄVÄLLÄ
La 18.7.2015 Traktor Pulling
La 9.5.2015 veteraanitraktoreiden vetokilpailut

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

Konetie 3
Äimätie 5
Äimätien
Oulu
Oulu
Katsastus
(Rusko) Äimätien
(Äimärautio)
Katsastus
08 311 7151
08 338 060
Äimätie
5

Virpiväylä 11

Äimätien
Katsastus
Oulu
(Äimärautio)
Äimätie
5
Katsastus
08
338
060
Äimätie
5
(Äimärautio)
Oulu
Äimätie
5
Oulu
08
338 060
(Äimärautio)
Oulu
(Äimärautio)
08
338 060
(Äimärautio)
08 338 060
08 338 060

Lasse Kallinen ja Nuffield kilpatraktori viime kesän tractor pullingin SM-osakilpailussa Ojakylän montulla.
Veteraanitraktorien
vetokisat järjestetään Tyrnävällä, legendaarisella Ojakylän
montulla, osoitteessa Kankaanlaita 1, lauantaina 9.5.
kello 11. Kisa on Tyrnävällä
ensimmäiset laatuaan, joten
ote järjestelyihin on hieman
keveämpi ja kokeilevampi.
Paikalle toivotaan runsain
määrin osallistujia ja yleisöä. Yleisölle maksuttoman
tapahtuman aikana on mahdollisuus ostaa kahvia, limsaa ja makkaraa. Paikalle tulee myös rompetori.
Kisassa vanhat traktorit ja muut vetopelit ottavat
mittaa toisistaan tractor pullingissa, eli traktorivedossa.
Tässä moottoriurheilulajissa
traktorilla tai muulla vetoajo-

neuvolla vedetään painonsiirtolaitetta eli jarruvaunua
vähintään 130 metrin pituisella ja vähintään 10 metriä
leveällä maaradalla mahdollisimman pitkä matka.

Sarjat vain
vakiotraktoreille

Osallistua saa kuva vain, jolla on tieliikennerekisterissä
oleva traktori, joka on maksimissaan vuosimallia 1975.
Sarjat ovat 2 sylinterin, 3 sylinterin ja 4 sylinterin vakiotraktoreille, joiden paino
on alle 3000 kilogrammaa.
Sarjajako tehdään rekisteriotteen perusteella. Vetojärjestys määräytyy luokittain
sekä ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Ilmoit-

tautua voi myös paikanpäällä. Osallistumismaksu on
viisi euroa kahdelta vedolta.
Kisapaikkana on vanha hiekkamonttu, joka sai
uuden käyttötarkoituksen,
kun kylän isännät alkoivat
talkoovoimin kuskata savea,
radan tekoa varten 80-luvun loppupuolella. Edelleen
kisan järjestäminen vaatii
myös talkoolaisten panostusta.
Tractor
pulling-kisoja
paikalla on vedetty jo vuodesta 1988. Ensimmäinen
SM-osakilpailu vedettiin jo
vuonna 1989, jonka jälkeen
SM-osakilpailut on pidetty joka vuosi. Tänä vuonna
SM-osakilpailu järjestetään
heinäkuun 7. päivä.

Takatie 7
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www.avainasemat.fi
Lakeuden
Putaan
Konetien
Äimätien
ww.avainasemat.fi
Katsastus
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Katsastus
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Ajanvaraukset: www.avainasemat.fi

Lakeuden
Katsastus
Kempele
08
55467707
Takatie
Katsastus
Takatie
7
08
5546 707
Kempele
Takatie
7
Kempele
08
5546 707
Kempele
08 5546 707
08 5546 707

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS

Putaan
Äimätien
Lakeuden
Konetien
Lakeuden Ajanvaraukset:
Putaan
Konetien
Äimätien
Katsastus
Katsastus
Katsastus
Katsastus
www.avainasemat.fi
Katsastus
Katsastus
Katsastus
Katsastus
Lakeuden
Putaan
Konetien
Äimätien
Virpiväylä 11 www.avainasemat.fi
Äimätie
5, Oulu
Takatie 7 Ajanvaraukset:
Konetie 3
Takatie
7
Virpiväylä
11
Konetie
3
Äimätie
Katsastus
Katsastus
Katsastus
Katsastus
Haukipudas
(Äimärautio)
Kempele
Oulu
(Rusko)
Lakeuden
Putaan
Konetien
Äimätien5
Kempele
Haukipudas
Lakeuden
Putaan
Konetien
Äimätien
Takatie
7
Virpiväylä
Konetie
3
Äimätie
08
340 700 11 08
08Oulu
338 0605
08
554 6707
311 7151
Oulu
Katsastus
Katsastus
Katsastus
Katsastus

n katsastus!
katsastus!

Onneksi
on
katsastus!
Onneksi on katsastus!
Onneksi
on
katsastus!
Ajanvaraukset:
www.avainasemat.fi
Onneksi
on
katsastus!
Ajanvaraukset:
www.avainasemat.fi
Onneksi
on
katsastus!
Ajanvaraukset: www.avainasemat.fi

T j
Tarjous
kkoskee
k h
henkilök lö
ki
l jja pakettiautojen
k i
j määräaikaiskatsastuksia.
ää ä ik i k
ki
TTarjous
j
kkoskee
k h
henkilök lö
ki
l jja pakettiautojen
k i
j määräaikaiskatsastuksia.
ää ä ik i k
ki
TTarjous
j
kkoskee
k h
henkilök lö
ki
l jja pakettiautojen
k i
j määräaikaiskatsastuksia.
ää ä ik i k
ki

TTarjous
j kkoskee
k hhenkilök lö
ki
l jja pakettiautojen
k i j määräaikaiskatsastuksia.
ää ä ik i k
ki

44
44

+ mahdolliset
päästömittaukset 10 €
+
+ mahdolliset
mahdolliset
päästömittaukset
10
päästömittaukset
10 €
€
+ mahdolliset
T j
k k h ki
k lö
l j
k i
j päästömittaukset
ää ä ik i k 10 € k i
+ mahdolliset
+ mahdolliset
( + mahdolliset
pakokaasumittaukset)
10 €
+päästömittaukset
mahdolliset
TTarjous
jj
kkkoskee
kk h
henkilökki
ki
llö
kk ii
jj päästömittaukset
määräaikaiskatsastuksia.
ääää ää ik
TTarjous
koskee
h
henkilök lö
l jjja
ja pakettiautojen
pakettiautojen
määräaikaiskatsastuksia.
ik ii kk 10 €kk ii
TTarjous
j
kkoskee
k h
henkilök lö
ki
l jja pakettiautojen
k i
j päästömittaukset
määräaikaiskatsastuksia.
ää ä ik i k 10 € k i

Veteraanitraktorit
mittelevät vetokisoissa
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myös Tyrnävän kunta.
Pömilän paikan historia
ulottuu 1920-luvulle saakka.
Ravintola sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla
meijerialueella. Keränen osti
ravintolatoiminnan
veljeltään neljä vuotta sitten. Sitä

Onneksi on katsastus!
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44
44

Tyrnävän vuoden 2014 Vuoden Yrittäjänä palkittiin Kahvila- ja lounasravintola Pömilän yrittäjä Marika Keränen.
Palkitseminen tapahtui marraskuussa 2014 Tyrnävän
Yrittäjien
30-vuotisjuhlassa. Palkitsemiseen osallistui

€
€ €
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Tyrnävän Vuoden 2014 yrittäjä Marika Keränen

ettiautojen
i
j
määräaikaiskatsastuksia.
ää ä ik i k
k i
ttiautojen
i
j
määräaikaiskatsastuksia.
ää ä ik i k
k i

/////tERVETULOA!
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www.lakeudentraktoriurheilijat.fi

Äimätie
5
Oulu
Oulu
(Äimärautio)

TRACTOR
PULLING

ennen Keränen oli reilut 20
vuotta Tuiran Tapulissa sekä
vihannestukkurina.
-Sisäinen yrittäjä minussa
on asunut aina. Olen pyrkinyt hoitamaan hommat hyvin, kuin omaani hoitanut
muiden toimintaa, toteaa
Keränen.
Pömilästä Keränen on onnistunut luomaan viihtyisän
kyläläisten oleskelupaikan,
josta saa hyvää, edullista ja
tavallista
maalaisruokaa.
Lähiruokaperiaatteet
ovat
tärkeitä ja raaka-aineet saapuvat aina mahdollisimman
läheltä, joko paikallisilta tuottajilta tai esimerkiksi omasta
pihapenkistä raparperit piirakkaan.
Ravintolassa kokoontuu
varttuneiden tyttöjen laulukerho, pyöräukkojen aamukahviporukka ja iltapäivisin
Pömilä on koululaisten läksyjentekopaikka.
Menevä yrittäjänainen Keränen toimii aktiivisesti Tyrnävän yrittäjäyhdistyksessä
ja lisäksi monessa muussa
yhdistys- ja harrastustoiminnassa.
-Yhdistystoiminta tuo katkoa yrittäjän arkeen, toteaa
Keränen. JK

Konetien
Kempele
Haukipudas
Konetien
Katsastus
08 5546 707 08 340 700
Katsastus
Konetie 3
Konetie
3
Oulu
Oulu
(Rusko)

///////////////
///////////////
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RAKENNUSPALVELU
KURTTI OY
- Rakennusurakointi
- KVR-urakointi
- Asuntotuotanto

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

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

* ILMALÄMPÖPUMPUT
* ASENNUKSET
* TARVIKEMYYNTI

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

www.rakennuspalvelukurtti.fi

www.sahkomikkonen.fi

HYVÄ TILITOIMISTO SÄÄSTÄÄ AIKAA
- JA USEIN MYÖS RAHOJASI
Olipa asiasi yrityksesi kirjanpito, budjetointi, palkanlaskenta, yrityskaupat tai koulutus, Laskentatoimen tiimi on apunasi arjen askareissa. Jätä
meille tarkkuutta vaativat työt ja keskity rauhassa yrityksesi asiakkuuksien hoitamiseen.
Huolehdimme yrityksesi:
• Kirjanpidot • Palkanlaskennat
• Neuvontapalvelut

Suksitie 6 A, 91800 Tyrnävä
Puh. 040 823 5205 / 040 823 5200
etunimi.sukunimi@laskentatoimi.net
www.laskentatoimi.net

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

Juha Karhula Ky
Ollilantie 7 Tyrnävä
Puh. 0400 581 850
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Tarjoukset voimassa to-su niin kauan kuin tavaraa riittää.

K-kauppiaasi Sirpa-Helena ja
Jari hommasivat lauantain
perunamarkkinoiden
kunniaksi tuotteita jälleen
älyttömän halavalla.
Tervetuloa ostoksille!

1/2015

Tyrnävän Myllyn
toiminta laajenee

Ja muistathan että toukokuun alusta
alkaen avaamme sunnuntaisin jo klo
9.

Pirkka BANAANI

Tyrnäväläinen
IRTOPERUNA

norm 0,99

0 59
kg

norm 1,75

Myllärin
KOTIPULLA-AINES 1 kg

norm 2,59

norm 2,40

Kaura, Ohra tai Peruna 260 g

1 00
pss

2

kg

Vaasan RIESKASET

1 29
pss

norm 1,59

MARS, SNICKERS
JA TWIX suklaapatukat
47-50 g

0 99

KAUPPIAAN KATISKA:

HÄTÄLÄN AHVENFILE
300 g

00
4 kpl

norm 10,90

7 49
rasia

Tarjous voimassa perjantaina.

Vielä ehdit kerätä K-market leimoja. Sunnuntaina 26.4. arvomme kaikkien leimapassin palauttaneiden kesken 10 kpl
Finnkinon elokuvalippuja. Ennakkoinfoa kesän tapahtumista: Tv-kokki Janne Pekkala isännöi grillaustapahtumaa
kaupallamme juhannusviikolla 16.6. Tästä lisää myöhemmissä mainoksissamme.

TYRNÄVÄ
Ketolantie, 91800 Tyrnävä
TYRNÄVÄ
puh: 08-5638400
TYRNÄVÄ
Ketolantie,
91800 Tyrnävä
sirpa-helena.karjalainen@k-market.com

Ketolantie, 91800 Tyrnävä
08-5638400
Aukiloajat: ma-lapuh:
7-21,
su 11-21
puh:
08-5638400

sirpa-helena.karjalainen@k-market.com

sirpa-helena.karjalainen@k-market.com
KAUPPIAS
HOMMAN
Aukioloajat:
ma-la
su
Aukiloajat:HOITAA
ma-la7-21,
7-21,
su 11-21
11-21
Aukiloajat: ma-la 7-21, su 11-21

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN
KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

TYRNÄVÄ

Ketolantie, 91800 Tyrnävä
puh: 08-5638400

sirpa-helena.karjalainen@k-market.com

Tyrnävän Myllyn uudet tilat löytyvät jatkossa keskustasta pari kilometriä Ala-Temmekselle
päin. Myllyn yhteyteen tulee myös aikaisempaa parempi myymälätila.
Perinteikkäällä
Tyrnävän
Myllyn uudet toimitilat saadaan käyttöön Tyrnävän
teollisuusalueelta lähiviikkoina. Valmiiseen hallitilaan
on tehty talven aikana muutostöitä hiljalleen, aina maatilan töiltä ehtiessä.
- Tilat valmistunevat toukokuun alkuun mennessä.
Samalla tuotantotilat paitsi
uudistuvat myös kolminkertaistuvat. Konekantakin uudistuu ja kasvaa, ja samalla
voimme laajentaa myös tuotevalikoimaamme, yrittäjä
Janne Matinlauri kertoo.
Mylly on panostanut lähituotantoon. Kaikki jauhot,
ryynit ja hiutaleet valmistetaan Tyrnävällä kasvatetuista viljoista, joko suvun tilan
omilta tai muiden paikallisten tuottajien pelloilta.

Matinlauri on kokemuksensa myötä huomannut, että
kuluttajat osaavat nykyisin
arvostaa yhä enemmän lähellä tuotettuja ruokia. Nuoretkin ovat alkaneet osoittaa kiinnostusta lähiruokaa
kohtaan. Myllyllä voivat
asiakkaat käydä jatkossakin
jauhattamassa myös omia
viljojaan.
Myllyllä on valmistettu
ohrasta, rukiista ja kaurasta valmistettuja jauhoja,
hiutaleita ja ryynejä jo pitkään, mutta nyt tuotantoa
laajennetaan. Uusien tilojen
ja koneiden myötä heillä
on mahdollisuus valmistaa
vehnäjauhojakin, Matinlauri
mainitsee ja kertoo myllyn
tuotteiden menevän myyntiin pääasiassa Oulun seudulle.

- Tuotteemme menevät
sekä leipomoihin että kauppoihin lähes kokonaan.
Olemme myyneet tuotteitamme myös paikan päältä
sekä jonkin verran käymme
markkinoillakin. Uusiin tiloihin saamme myös paremmat myymälätilat, yrittäjä
Matinlauri iloitsee.
Tyrnävän Myllyn pitkät
perinteet, jotka ulottuvat
1900-luvun
alkupuolelle
saakka. Viimeiset 15 vuotta
mylly on ollut tyrnäväläisellä Matinlaurien suvulla.
Janne Matinlauri on ollut
yrityksen johdossa viimeiset
seitsemän vuotta. Nykyisin
yritys työllistää yrittäjän lisäksi kolme työntekijää.

Rauni Räisänen
Kuvat Jenny Kärki

Aukiloajat: ma-la 7-21, su 11-21

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

TYRNÄVÄ
Ketolantie, 91800 Tyrnävä
TYRNÄVÄ
puh: 08-5638400

Ketolantie,
91800 Tyrnävä
sirpa-helena.karjalainen@k-market.com
puh: 08-5638400
Aukiloajat: ma-lasirpa-helena.karjalainen@k-market.com
7-21, su 11-21
Aukiloajat:HOITAA
ma-la 7-21,
su 11-21
KAUPPIAS
HOMMAN

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

TYRNÄVÄ

Ketolantie, 91800 Tyrnävä
puh: 08-5638400

sirpa-helena.karjalainen@k-market.com

Aukiloajat: ma-la 7-21, su 11-21

www.kukka-jaelainpuistoescurial.fi

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

Lassilan Taimisto
• Kesäkukat • Monivuotiset kukat
• Marja- ja koristepensaat • Pensasruusut
• Omena- ja muut puut • Astiataimet • Kuljetuspalvelut

Keskikyläntie 42 A, 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

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

Janne Matinlauri kertoo, että tämän uuden vehnämyllyn ansiosta on mahdollisuus tehdä nyt
myös vehnäjauhoja.
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Karjalaiset viihtyvät
K-market kauppiaina

”Salaattib
aari tuloss
a
vapun tien
oilla.”

Sirpa-Helena ja Jari Karjalainen ovat K-market Tyrnävän uudet kauppiaat.
Helmikuun alussa kauppiasuransa K-market Tyrnävässä aloittaneet SirpaHelena ja Jari Karjalainen
viihtyvät hyvin uudessa
työssään.
- Asiakkaat ovat ottaneet
meidät erittäin hyvin vastaan. Ensimmäinen kuukausi meni täällä tosi nopeasti.
Sitä en edes muista, mitä
helmikuussa oikein tapahtui. Sittemmin on meno hieman helpottunut ja pikkuhiljaa rutiineihin on päästy
käsiksi. Apunamme on ollut
erittäin
ammattitaitoinen
henkilökunta, joka pysyi samana kauppiasvaihdoksen

jälkeen, kauppias Sirpa-Helena Karjalainen kertoo.
Sirpa-Helena
haluaakin
muistuttaa asiakkaita siitä,
että kauppiaita voi reilusti ottaa hihasta, jos jotakin tuotetta
kaupasta ei löydy. K-kauppias voi helposti tilata puuttuvan tuotteen valikoimiin.
Sirpa-Helenalla on vahva kaupallinen koulutus ja
työkokemus. Hän on johtamisen,
markkinoinnin
ja yrittäjyyden tradenomi.
Ruokakeskon kauppiasvalmennuksesta hän valmistui
2013. Päivittäistavarakaupan työtä Sirpa-Helena on
tehnyt Helsingissä ja Jyväs-

kylässä sekä viimeisimpänä
Oulun Anttilan kodinosaston myyjän tehtävissä.
Jari on turvallisuusalan
ammattilainen. Hän on työskennellyt alalla vuodesta
1989 ja on nykyisin Oulun
aikuiskoulutuskeskuksessa
turvallisuusalan kouluttajana heinäkuuhun saakka,
jolloin hän tulee Sirpa-Helenan rinnalle kokopäiväiseksi
kauppiasyrittäjäksi.
– Me haluamme Jarin kanssa kehittää liikkeestä paikkakunnan parhaan ruokakaupan.
Leipäosastolla
panostamme paistopisteeseen, tosin juuri parhaillaan

on paistouunimme remontissa. Kehitämme myös hedelmä- ja vihannesosastoa.
Paikallisten tuottajien tuotteita otamme myyntiin mahdollisimman paljon. Suositun Salaattibaarin saamme
kauppaamme toivottavasti
vapun tienoilla, Sirpa-Helena iloitsee.
Markkinointipuolella Kmarket Tyrnävä julkaisee
K-ryhmän mainosten lisäksi
viikoittain omaa mainosta
eri lehdissä tai tekee oman
mainoksen. Kerran kuukaudessa K-market -leimapassien palauttajien kesken
arvotaan arvokas palkinto
esimerkiksi matkalahjakortti, taulu-tv ja niin edelleen.
Tässä kuussa on vuorossa
elokuvalippuja.
Myös erilaisia tapahtumia on tulossa. Ensi kesänä
pidetään esimerkiksi grillaustapahtuma
TV-kokki
Janne Pekkalan johdolla ja
koirien match showkin on
suunnitteilla.
Tarkemmat
tiedot ja ajankohdat löytyvät
tulevista mainoksista.
Kempeleessä
asuvien
Karjalaisten
perheeseen
kuuluu viisi 5-14 -vuotiasta
lasta.. Vauhdikkaasta arjesta pitävät huolta myös koira, kissa ja kaksi hamsteria.
Yhteisiä harrastuksia SirpaHelenalla ja Jarilla ovat kuntosalilla käynti, luonnossa
liikkuminen ja geokätköily.

Asko Kurki
Kuvat Jenny Kärki

Tyrnävän seurakunnan tervehdys

”Aika on purkaa ja rakentaa”

Otsikossa olevia Saarnaajan kirjan sanoja luetaan usein
hautajaisissa. Nyt ne ovat olleet varsin konkreettisesti
mielessäni tullessani työpaikalle. Tätä kirjoitettaessa Tyrnävän seurakuntatalon vanhan puolen purkutyöt ovat olleet käynnissä jo kaksi viikkoa. Vanhasta salista, kahviosta ja keittiöstä ei ole enää kuin purkukasat jäljellä. Muutos
koskettaa seuraavan vajaan vuoden ajan erityisesti seurakunnan työntekijöitä ja seurakuntalaisia.
Kaksi vuotta sitten aloitettu hanke on tullut toteutusvaiheeseen. Aluksi tutkittiin kattovuotoja ja suunniteltiin
yläpohjan korjausta. Tarkemmissa kuntotutkimuksessa
selvisi, että merkittäviä ongelmia oli myös seinissä, perustusrakenteissa ja sisäilmassa. Selvitys osoitti korjausasteeksi yli 75 prosenttia. Tämän vuoksi korjauksesta
luovuttiin keväällä 2014, ja suunnittelua jatkettiin uudisrakentamisvaihtoehdolla. Uuteen tilaan tulee seurakuntasali, kahvio, keittiö, pienryhmien kokoontumistila sekä
työhuoneita. Tavoitteena suunnittelussa on ollut kustannustehokkuus, ja hukkaneliöiden vähentäminen. Käynnissä olevat purkutyöt ovat vahvistaneet käsitystä home- ja
kosteusvaurioiden merkittävyydestä ja siitä, että uudisrakentaminen on ainut järkevä vaihtoehto. Tulevassa rakentamisessa kiinnitetään erityishuomiota valvontaan, jotta
rakennustapavirheitä ei pääse syntymään.
Tiukentuneen talouden aikana uudisrakentaminen on
seurakunnalle merkittävä ponnistus. Seurakunnalla ei ole
aikoihin tarvinnut ottaa lainaa rakennushankkeisiin. Kirkkovaltuusto on joutunut maaliskuussa myöntämään valtuudet lainan ottamiseen. Aiemmin kirkkohallitukselta oli
mahdollista saada rakennusavustusta. Nyt rahahanat ovat
tiukentuneet niin, että tähän seurakuntatalon uudisrakentamiseen ulkopuolista avustusta ei saada.
Seurakunnan toiminta ja tilat ovat jokaista seurakuntalaista varten. Tämä hanke varmistaa, että tyrnäväläisillä
on tulevaisuudessakin mahdollisuus kokoontua ajanmukaisiin ja terveisiin tiloihin eri tilaisuuksiin. Haastankin
seurakunnan työntekijöitä, päättäjiä ja kaikkia seurakuntalaisia miettimään ideoita toimintamuodoista, joiden
kautta uudesta seurakuntatalosta tulee yhteinen kokoontumispaikka, jonne on helppo tulla tavallisen arjen keskellä. Seinäthän eivät ole itse tarkoitus, vaan niiden suojissa
tapahtuva toiminta.

Timo Liikanen,
kirkkoherra

Hautauspalvelu Da-Pu
Joonaantie 4 C TYRNÄVÄ
0400 399 466
Tuira, OULU
Valtatie 59
0400 399 506

MUHOS
Valtatie 11
0400 399 486

LIMINKA
Linnukkatie 2
0400 399 679

Päivystys 0400 399 466 (24h) www.dapu.fi

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

TYRNÄVÄN
FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS
Kirkkotie 1

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

www.leiviska.fi
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SPK:n kevätkuulumisia:

Toimitusjohtaja uskoo Jussi-lajikkeen suosioon
Suomen
Siemenperunakeskuksella on helmikuun
alusta lähtien ollut uusi toimitusjohtaja Paula Ilola. Yrityksen toiminta, talouskuviot ja muutenkin peruna-ala
oli Ilolalle entuudestaan tuttuja, sillä hän on ollut tiiviisti
mukana kehittämässä SPK:n
toimintaa yksityisenä konsulttina.
Otteen alasta hän sai jo 20
vuotta sitten perunantutkimuslaitokselta. Kokemusta
on myös teollisuudesta sekä
myynti- ja taloustehtävistä.
Toimitusjohtajan työ on lähtenyt hyvin käyntiin ja huhtikuun alusta uudeksi kehityskoordinaattoriksi Ilolan
aiempia tehtäviä hoitamaan
saatiin Anu Kankaala.
- Paikalliset tuttavat ja yhteistyökumppanit voivat ot-

taa yhteyttä entiseen tyyliin,
vaikka tehtäväni muuttuukin. Olen työssäni kokenut
tärkeänä pitää yhteyksiä yllä
kaikkiin tuotannon vaiheisiin, meillä on ollut hyvin
toimiva kommunikoinnin
tapa, Ilola kertoo.
SPK:n tuore ylpeys on
uusi Jussi-varhaisperunalajike, jonka lanseeraamisessa
on ollut mukana myös Juha
Mieto. Lajike on todennäköisesti viimeinen suomalaisen
kehitystyön hedelmä, sillä
Boreal on lopettanut perunalajikkeiden jalostamisen.
Jussi on kasvurytmiltään
samanlainen kuin Timo,
mutta Ilolan mukaan maku
ja väri ovat paljon paremmat.
SPK:lla ollaan innoissaan uudesta lajikkeesta ja

sen menestymiseen on kova
luottamus.

Peruna-ala vaatii imua
Ilola toteaa, että nyt on meneillään haastava aika, sillä perunantuottajat kärsivät
tuotteen matalasta hinnasta.
Tyrehtyneen Venäjän viennin vuoksi ruokaperunasta
on ylitarjontaa ja se laskee
perunan hintaa, mikä vaikuttaa koko tuotantoketjun
kannattavuuteen.
- Kun asiakkaillamme menee huonommin, mekin joudumme miettimään miten
taata jatkossakin siemenperunat kustannustehokkaasti
viljelijöille. Lisäarvoa perunalle tarvitaan, joten kehitteillä on High Grade -alueemme
perunaekosysteemiä koskeva suunnitelma. Se tarjoaa
mahdollisuuksia laajaankin
kansainvälistymiseen ja perunaosaamiskeskuksen rakentamiseen. Tässä kunta
on ottanut aktiivisen roolin,
mikä on hienoa, sillä pienet
yritykset eivät yksin pysty
vastaaviin hankkeisiin. Ala
vaatii imua ja siksi eri aloja yhdistelevät innovaatiot
ovat tarpeen, jotta perunasta
saadaan kannattavampi. JK

Terveiden taimien leikkaaminen laboratoriossa vaatii steriilejä olosuhteita, sillä taimien kasvualustana toimiva hyytelömäinen ravinneseos on otollinen kasvualusta mille tahansa.

SPK:n uusi toimitusjohtaja Paula Ilola ja kehityskoordinaattori Anu Kankaala kertovat että tulevaisuudessa on mahdollista, että kaikki siemenperunat kasvatetaan aeroponisissa kasvatuskaapeissa. Moni ei usko miten paljon teknologiaa liittyy ilmaviljelyn olosuhteiden hallintaan, kaapeissa kun ei ole multaa vaan mukulat kasvavat ilmassa roikkuvasta juurakosta.

Uuden Jussi-nimisen varhaisperunalajikkeen näytetaimien kasvutahti on huima. Kuvan taimet on istutettu viikon välein, oikealta aloittaen 24.3., 31.3. ja 7.4.

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

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
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Luottamusta
yhteiseen säveleen
”Uusiutuvat säädökset vaativat alueen kaikilta alan
toimijoilta edelleen yhteistyötä.”
Syksyllä tulee voimaan uusi
maa- ja metsätalousministeriön asetus, joka koskee siemenperunan markkinointia,
tuotantoa ja perunan viljelyä Tyrnävän ja Limingan
kuntien High Grade -tuotantoalueilla. Säädöksillä pyritään suojaamaan HG-alueen
kilpailukykyä, säilyttämään
perunan korkea laatutaso ja
parantamaan kannattavuutta tulevaisuudessa. HZPC
Kantaperunan toimitusjohtaja Antti Hintikka kertoo,
että uusiutuvat säädökset
vaativat alueen kaikilta alan
toimijoilta edelleen yhteistyötä.
- Luotan paikallisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön, sillä kolme vuotta
sitten kokosimme alueen
siemen- ja ruokaperunaviljelijät keskustelemaan samantyylisestä aiheesta ja silloin
löysimme yhteisen sävelen.
Tuolloin ministeriön viesti
oli epäilevämpi, mutta onnistuimme säilyttämään alueen High Grade laatuvaatimukset ja uuden asetuksen
myötä tämä työ jatkuu, Hintikka kertoo.
Siemenperunayhteisöistä
koostuva
edustuksellinen
työryhmä on tutustunut uusiin säädöksiin ja he ovat val-

mistelleet kommentteja ministeriölle. Tähän asti viesti
on ollut kannustava: asetus
muuttuu hyvään suuntaan
ja sen viemistä eteenpäin on
perusteltua jatkaa. Ryhmän
tavoitteena on kesäkuussa
koota kaikki alueen toimijat
yhteen ja käydä läpi uudet
asetukset yksityiskohtaisemmin.

Perunan ympärille
uutta yrittäjyyttä
Hintikka kertoo myös valmisteilla olevasta High
Grade-perunaekosysteemi
-suunnitelmasta, jonka tavoitteena on kehittää uutta
toimintaa perunan ympärille ja asioita, jotka toisivat lisäarvoa paikalliselle osaamiselle.
Useiden
asiantuntijatahojen
yhteistyöllä
on
ideoitu kannattavia liiketoimintaideoita ja vientimahdollisuuksia,
joita
HG-alueen pitkäjänteinen
kehitystyö voi tarjota. Perunan ympärille voisi syntyä
uutta yritystoimintaa, joka ei
suoraan liity viljelyyn. Hyötyä etsitään yhdistämällä
uusia toimialoja, hyödyntämällä HG-alueella jo pitkään
tehtyä tutkimus- ja kehitystyötä ja yhdistämällä tähän

uusia osaavia resursseja esimerkiksi Oulusta.
Tällä hetkellä esimerkiksi viljelystä syntyvä jäte on
viljelijälle kustannus, mutta
biojalostamotoiminnalla jätteestä voisi tehdä tuottavaa.
Lopputuote voisi liittyä joko
energiatuotantoon tai parhaimmillaan jopa arvokkaaseen lääketuotantoon. Aivan
läheltä, Oulusta, löytyy lääketieteen osaamista, joten
kehitystyöllä perunatuotannon sivuvirroista voisi saada
arvokkaankin tuotteen.
Toinen esimerkki voisi
olla puhtaan pohjoisen oloissa viljellyn perunan brändi,
joka liittyisi Tyrnävällä tuotettuun perunaan. Siitä voi
saada lisää arvoa ruokaperunan hinnalle ja sillä olisi
myös
vientipotentiaalia.
Antti Hintikan mukaan jo
nyt esimerkkejä on olemassa, kuten Ruotsiin vietävät
laadukkaat ruokaperunat.
Maailmanlaajuiseenkin
vientiin on mahdollisuuksia,
vaikkapa oululaista teknologiaosaamista hyödyntämällä. Esimerkiksi perunatuotteen laadun hallintaan
voidaan kehittää mittauspalvelu ja internetsovellus, jota
myydään ympäri maailmaa.
JK

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.

”...voisi olla puhtaan pohjoisen oloissa viljellyn perunan brändi, joka liittyisi Tyrnävällä tuotettuun perunaan. Siitä voi saada lisää arvoa ruokaperunan hinnalle ja sillä olisi myös vientipotentiaalia...”

www.kantaperuna.com

M-Torin grillin valikoimassa korostuu lähiruoka
Yrittäjä Jari Moisala ajeli reilu vuosi sitten kauppansa
M-Torin ohi ja mietti, että

onpas tuossa rakennuksen
toisessa päässä paljon tyhjää tiiliseinää. Jari oli jo ai-

Jari Moisala valmistaa grillin tarpeisiin itse kokolihapihvit kulmapaistipalasta ja jauhelihapihveihinkin liha jauhetaan paikan päällä.

kaisemmin pyöritellyt ideaa
omasta grillistä, joten siihen
seinäänhän sopisi hyvin grilliluukku.
- Toisella puolella seinää
oli lähes käyttämätön vihanneskylmiö, joten yhdistelimme kylmiöitä tehokkaampaan käyttöön. Parin viikon
remontoinnin jälkeen, viime
vuoden helmikuussa avasimme grillin. Se ajoittui
hyvään saumaan, kun keskustasta oli juuri toinen grilliruokaa tarjoava yritys lähtenyt, kun vanha kerrostalo
purettiin, Jari kertoo.
M-Torin grillin valikoimassa korostuu lähiruoka.
Sämpylät tulevat lähileipomolta ja Jari Moisala valmistaa itse kokolihapihvit
kulmapaistipalasta ja jauhelihapihveihinkin
liha
jauhetaan paikan päällä.
Tuotevalikoima on lähiruo-

kaperiaatteella tuotettua perinteistä grilliruokaa.
Kuukauden verran MTorin takana makasiinirakennuksessa on toiminut
viikonloppuisin auki oleva
kirpputori. Lisäksi yrittäjät
ovat kuusi vuotta kulkeneet
tapahtumissa ja markkinoilla myymässä kalatuotteita.
Yrittäjillä on siis monta rautaa tulessa.
- Vaikka nyt puhutaankin lamasta, niin uskon, että
yrittäjät, jotka tällaisena aikana investoivat rahallisesti,
kouluttamalla tai muuten
kehittämällä yritystään, niin
he ovat tulevaisuuden menestyjiä. Kilpailu on kovaa,
ja
päivittäistavarakaupan
alallakin isot jyräävät, mutta
meidän valttimme on itse tekeminen ja ideoiminen, Jari
kertoo. JK

M-Torin takana makasiinirakennuksessa on nyt myös viikonloppuisin auki oleva kirpputori. Yrittäjä Pia Moisala on itsekin
innokas kirpputoreilla kävijä, joten kirpparin pyöritys käy mukavasta harrastuksesta.
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Investoisinko nyt
– mistä rahoitusta?

Bräysylle korkea
Vapepa huomionosoitus

Talouden matalapaine on
kestänyt lähes kahdeksan
vuotta. Media on päivästä
toiseen kertonut vientiyritysten huonosta tilauskannasta, yt-neuvottelut ovat olleet mediassa esillä ja yleisen
käsityksen mukaan pankit
ovat kiristäneet luotonantoaan erityisesti yrityksille.
Euroopassa on selkeästi
ollut vaikeuksia saada talouden pyörät pyörimään ja Venäjän viimeaikainen poliittinen kehitys on tuonut omia
synkkiä pilviään tulevaisuuden ylle. Kuitenkin Yhdysvalloissa talous on kehittynyt suotuisasti jo pidemmän
aikaa ja sama tilanne on ollut
kehittyvissä talouksissa kuten Brasilia ja Turkki.
Ennemmin tai myöhemmin Euroopan talous ja sitä
myötä myös vientipainotteinen Suomen talous alkaa
kehittyä.

Tyrnävän Yrittäjien kunniapuheenjohtaja Tauno Bräysy
palkittiin Vapepan Keskustoimikunnan myöntämällä kultaisella ansiomitalilla
viime marraskuun lopulla
Pohjoisen Suomen Vapepafoorumissa Pikku-Syötteellä. Kultainen ansiomitali on
järjestön korkeimpia huomionosoituksia toiminnassaan
ansioituneille. HT

verrattuna Keski- ja EteläEurooppaan. On selvä, että
hankkeita on tarkasteltu hieman kriittisemmin ja vieraan
pääoman hinta lainamarginaalin osalta on kallistunut.
Rahoitusta on kuitenkin ollut saatavilla enemmän kuin
yritykset ovat olleet halukkaita investoimaan.
Yritys voi käyttää investointeihinsa perinteisen
pankkilainan ohella useita muita pankin tarjoamia
tuotteita. Koneet ja laitteet
kelpaavat vakuudeksi kun
käytetään osamaksu- ja leasing-rahoitusta. Nämä tuotteet vapauttavat yrityksen
vakuusmassaa ja mahdollistavat muun kasvun edellyttämän rahoituksen.
Tietysti tärkein rahoituksen myöntämisen edellytys
pankissa on hankkeen kannattavuus ja se, että yrityksen talous on riittävän hy-

”Yritys voi käyttää investointeihinsa perinteisen pankkilainan ohella useita muita pankin tarjoamia tuotteita. Tärkein rahoituksen
myöntämisen edellytys pankissa on hankkeen kannattavuus ja se, että yrityksen talous
on riittävän hyvässä kunnossa.”
Kahdeksaa laihaa vuotta
voi hyvinkin seurata useampi lihava vuosi – kuten aina
aiemmin. Yritysten tilauskannat kasvavat ja kotimaahankin aletaan jälleen investoida. Hyvänä esimerkkinä
on jo kuolleeksi mediassa
julistettu
metsäteollisuus
lähes 1,5 miljardin euron
investointiaikeillaan. Monia
hyviä talousuutisia edelleen
melankolisessa ilmapiirissä
– kasvun merkkejäkö?
Missä vaiheessa yritysten
sitten kannattaisi investoida tulevaisuutta ajatellen?
Siihen ei liene ole olemassa
oikeaa vastausta, mutta varmasti se on myöhäistä kun
ollaan jo selkeästi kasvavassa taloudessa. Kasvun merkkien seljetessä paitsi kilpailu
myös korkotaso nousee ja
nostaa
investointikustannuksia vieraan pääoman
osalta. Näitä kysymyksiä jokainen yrittäjä joskus miettii,
koska lähes kaikki haluavat
kasvattaa liiketoimintaansa.
Pankit ovat rahoittaneet
yritysten investointeja koko
ajan riippumatta taantumasta. Se on ollut vahvuus
Suomessa ja Pohjoismassa

vässä kunnossa.
Yritys, joka on tuotantokapasiteetiltaan hyvässä
kunnossa kysynnän kasvaessa, pystyy kasvattamaan
liikevaihtoaan nopeammin
sekä vastaamaan paremmin
lisääntyvään
kilpailuun.
Suunnitellessasi investointia
suosittelen ottamaan ajoissa
yhteyttä omaan pankkiisi,
jotta rahoitukseen löydetään
paras ja järkevin ratkaisu.
Mikäli Nordea ei ole oma
pankkisi, niin suosittelen
käymään myös meillä keskustelemassa
rahoitusratkaisuista ja muista yrityksen
pankkitarpeista. Toivotan
kaikille yrittäjille loistavaa
tulevaisuutta!

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

Bräysy on ollut aktiivinen vapaaehtoistyön toimija, joka
näkyy myös hänen juhlapukunsa ansiomerkeistä ja –
mitaleista.

• kalkin levitystä
• maansiirto- ja metsäojitustyöt

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

Parturi kampaamo Salon Saxiina
Vanhatie 12, Tyrnävä, puh. 08-5425595
www.salonsaxiina.fi

90-vuotias
liikuttaja
MAANRAKENNUSTYÖT
P. 040 5470 890 Jyrki Alasuutari
METALLITYÖT
P. 050 4621 460 Jukka Ojala

www.tyrnavantempaus.fi

LIITY
JÄSENEKSI

Sami Heikkilä, Nordea
Aluejohtaja Pohjois-Suomen
yritysalue Oulu

MARABEL
Erinomainen yleisperuna

• LVI-asennukset • LVI-urakoinnit
• Alan tarvikkeet

Putkirusila Oy

Kylmäläntie 67, 91800 Tyrnävä
Teemu 040 555 2657
rusila@dnainternet.net

www.oss.fi

www.finpom.com

oy

eet
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• maaliruiskut
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ar Väri-Polar
oy
oy

Kuvan kone erikoisvarustein.

400 Oulu
Kallisensuora 2,
3, 90400
Kallisenhaara
90400Oulu
Oulu
Puh.
08
311
3278,
08
375
827,
375 827,
Puh. 08 311 3278, 08 375 827, 050
343 8756
fax.
(08)
311
3278
278

lar.fi

www.varipolar.fi

John Deere 6115M

4-sylinterinen ComonRail-moottori
115hv / 2100 rpm (ECE-R24)
PowerQuad Plus 24/24-vaihteisto
6 aluetta, 4 pikavaihdetta
SoftShift
Sähköinen suunnavaihdin
Ilmastointi
480/65R28 ja
alv 0 %
600/65R38-renkaat
tai
• Etukuormain
one
• ym.
19 000 € raha/vaihtok
•
•
•
•
•
•
•
•

68 930 €

+ 680 € /k k alv 0 %
dot myyjältäsi!
Ky sy tarkemmat tie
0 76 84739
Timo Hiltunen p. 01

KEMI • OULU • JYVÄSKYLÄ • JOENSUU • LAHTI

Talon ulkomaalaus

www.agrimarket.fi

Virtasen maalitehtaan
4 Öljyn Laatumaali
on ratkaisu Sinulle
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

Koko perheen
PERUNAMARKKINAT
TYRNÄVÄLLÄ
26.9.2015
Tervetuloa!
LC Tyrnävä

Ikkunakorjauksia kaikkina
vuorokauden aikoina
• Ikkuna- ja ovilasit
• Liukuovet
• Eristyslasivalmistus, kiireelliset
lyhyellä toimitusajalla
• Peilit
• Lasihiontaa, lasityöstöt

35
(08) 333 3
PÄIVYSTYS

24h

Katso lisää lasipalvelu.fi
www.lasipalvelu.

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

Laatumukuloita pelloilla ja pirteissä…
…mikä sitten onkaan seuraava
avaus, odotamme sitä innolla. Tämän hetkisessä talous- ja yhteiskunnallisessa tilanteessa nopeat,
ketterät ja omaleimaiset pärjäävät.
Ylipäätänsä kukaan ei tänä päivänä kanna ratkaisuja valmiina pöydille. Paras lopputulos niin kuntalaisten, yrittäjien, sidosryhmien
ja kunnan itsensä kannalta syntyy
hyvästä, ketterästä ja laaja-alaisesta
yhteistyöstä sekä yhteiseen maaliin

potkimisesta. Tyrnävän kunnalla
on hienot ja tuloksekkaat perinteet
niin
ennakkoluulottomuudesta,
laadukkaasta ja jäntevästä päätöksenteosta kuin terveestä ja jämystä luottamuksesta itseensä. Näin
olemme luoneet oman näköisemme paikan elää, yrittää, asua, työskennellä, viihtyä ja juurtua.
Nopeasti kasvavana kuntana
Tyrnävällä on tarvetta monipuoliselle yrittäjyydelle. Kunta pyr-

kii auttamaan ja tukemaan niin jo
toimivia kuin uusiakin yrittäjiä eri
tavoin. Tärkein keino on luonnollisesti kaavoitus ja tämän vuoksi
kunta onkin kaavoittanut erilaisille yritystoiminnoille tontteja keskeisille paikoille kuntakeskuksen
ytimeen sekä sen läheisyydessä sijaitseville teollisuusalueille. Tontit
ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Vapaana olevia rakennuspaikkoja on ammattimaiselle

Kunnanjohtaja Marjukka Manninen luotsasi keskustelua 12.3. Tyrnävän kirjaston auditoriossa, kun eduskuntavaaliehdokkaat keskustelivat ratkaisuista elinkeinoelämän tueksi. Keskustelun paikassa paneelikeskustelijoina olivat Tomi Taka-Eilola, Hanna Sarkkinen, Tapani Tölli, Henna Kupsala, Sami
Pikkuaho ja Janne Heikkinen. Kuva Jenny Kärki

asuin- ja liiketilarakentamiselle,
hoivapuolen ja lähipalvelujen tarpeisiin sekä teollisuustoimintaa
varten. Hinnoiltaan edullisilla tonteilla on runsaasti rakennusoikeutta ja väljyyttä. Uutena mielenkiintoisena lisänä on Palkin hevosalue,
joka on herättänyt mielenkiintoa
niin hevosalan yrittäjien kuin harrastajienkin keskuudessa, myös
bioenergiayrittäjät ovat heränneet
alueen mahdollisuuksien suhteen.
Houkuttelevat, profiloituneet ja
riittävän tiiviit asuinalueet sekä
toimivat palvelut tuovat kuntaan
niin veromaksajia kuin asiakkaita
eri alan yrittäjillekin.
Kunta kehittää järjestelmällisesti kuntakuvaa, jonka tavoitteena
on veto- ja elinvoiman lisääminen.
Tämä työ on äärimmäisen tärkeää niin kunnan kuin yrittäjienkin
näkökulmasta. Konkreettisia toimenpiteitä asian suhteen on muun
muassa alueiden siistiminen ja siistinä pitäminen. Tämän työn näkyvintä osaa on ollut kuntakeskustan
suunnitelmallinen maisemanhoito

puiden kaatamisen, istutusten ja
niityn perustamisen muodossa.
Myös jatkosuunnitelmat muiden
metsäalueiden hoidosta on käsitelty ja työ pääsee käynnistymään.
Eri kyläalueiden asukkaat ovat aktivoituneet mukavasti oman ympäristönsä suhteen. Viihtyisyyttä
ja turvallisuutta tulee olennaisesti
lisäämään syksyllä valmistuva liikenneympyrä taideteoksineen.
Iso kuntakuvaa luova tekijä
konkreettisten toimien lisäksi on
viestintä. Kunta on näkynyt suhteellisen hyvin viimeaikoina niin
lehdissä kuin muissakin medioissa.
Olemme myös tehneet yhteistyösopimuksen BusinessOulun kanssa
yhteismarkkinoinnin osalta. Tärkeää on myös muistaa, että jokainen
meistä viestii kunnastamme niin
sanoin, asentein kuin teoinkin. Pidetään huolta, että Tyrnävä pysyy
positiivisesti kaikkien huulilla jatkossakin!

Marjukka Manninen
kunnanjohtaja

”Tyrnävän kunnalla on hienot ja tuloksekkaat perinteet niin ennakkoluulottomuudesta, laadukkaasta ja
jäntevästä päätöksenteosta kuin terveestä ja jämystä
luottamuksesta itseensä. Näin olemme luoneet oman
näköisemme paikan elää, yrittää, asua, työskennellä,
viihtyä ja juurtua.”

Paikka hyvälle kodille Hirvelässä
Peltomaisemien keskellä sijaitsevalla Hirvelän uudella asuinalueella ovat vuodenajat läsnä joutsenten
kevätmuutosta, perunan kukinnasta ja elokuun viljan kypsymisestä aina talven hohtavaan hankimereen. Osa tonteista tuli jakoon jo
viime viikonloppuna pidetyille Rakentajamessuille ja kiinnostuneita
oli mukavasti. Tontit ovat rakennettavissa ensi kesästä lähtien.
Hirvelän viihtyisällä alueella
on tilaa 52 uudelle kodille. Tilavien ja aurinkoisten tonttien koot
vaihtelevat 1100 neliömetristä 4000
neliömetriin ja jokainen niistä rajautuu vähintään yhdeltä sivultaan puistoalueeseen. Tontin voi
joko vuokrata tai vaihtoehtoisesti
ostaa edullisesti. Vehreyttä ja kodikkuutta alueelle luovat koteja

ympäröivät lehtipensasaidat sekä
pihoille ja katujen varsille istutettavat puustoryhmät. Alueen rakentamisessa kiinnitetään erityistä
huomiota ekologiseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen.
Hirvelässä jokaisella on hyvä
elää ja asua. Päiväkoti, koulut,
terveyspalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä kaupat ovat
kävelymatkan etäisyydellä asuinalueesta. Asukkaiden iloksi Hirvelään istutetaan omenapuupuisto ja
alueen tiestö onkin saanut puiston
innoittamana nimensä eri omenalajikkeista. Lisäksi alueelle tulee
leikkipuisto lapsille. Tonteista lisätietoa kiinnostuneille antavat palvelusihteeri Teija Mikkonen sekä
aluearkkitehti Helena Illikainen.

Hirvelän asuinalueelle rakennetaan kunnallistekniikkaa tämän
kevään aikana ja talonrakentajat voivat aloittaa heinäkuussa.

”Hirvelässä jokaisella
on hyvä elää ja asua.”

1/2015
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Tyrnävä kehittyy rohkeasti

Kirkkoristeykseen valmistuu syksyllä kiertoliittymä, jonka keskiöön viihtyisyyttä ja estetiikkaa luomaan tulee hevosaiheinen taideteos.

Työllistämisen
terveiset!
Tyrnävän kunta haluaa kannustaa
tyrnäväläisiä yrityksiä nuorten ja
pitkään työttömänä olleiden työllistämisessä. Jo pitkää toiminnassa ollut Kunnan nuorten työllistämistuki koki muutoksia ja tulevien
kesä-elokuun ajaksi tukisummaa
on nostettu 280 euroon. Myös
työaika lyheni kahteen viikkoon.
Tuen saa käyttöönsä kaikki tyrnäväläiset yritykset ja yhdistykset
palkkaamalla 17–19-vuotiaan tyrnäväläisen nuoren.
Työllistämisen tueksi on käytössä myös palkkatuki, jonka
myöntää TE-toimisto. Palkkatuen myöntämiseen tuli vuoden
vaihteessa iso muutos ja tuki on
nykyään
prosenttiperustainen.
Tukiprosentti voi olla joko 30, 40
tai 50 prosenttia riippuen työllistettävän työttömyyden kestosta.
Palkkatuen päälle kunta myöntää
kuntalisää sekä yhdistys että yritystyönantajille.
Työkokeilun avulla nuori voi
testata eri ammatteja, mikä auttaa
häntä koulutus- ja uravalinnassa.
Työkokeilu on työnantajalle maksutonta. Jos sinulla on kiinnostusta tarjota työkokeilupaikka nuorelle, otapa yhteyttä!
Tarkempia tietoja palkkatuesta
saat Pohjois-Pohjanmaan TEtoimistosta (www.te-palvelut.fi)
ja muista työllistämisen tukitoimista työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlinilta.p. 0444971067.

Yritysluettelo
tyrnäväläisistä
yrityksistä
Uuteen kerrostaloon tulee myös liiketiloja, joiden ikkunat ovat torille päin.
Käynnissä on ikkunoiden tiivistäminen.

Parhaillaan Tyrnävän keskustaan rakentuva As Oy Lakeuden Helmi on
osoitus siitä, että kysyntää on hyvillä paikoilla sijaitsevista asunnoista.

Tyrnävä on elinvoimainen, rohkea ja ennakkoluuloton kunta, jota
viedään eteenpäin yhdessä kuntalaisten kanssa. Kunnassamme arvostetaan terveellistä ja viihtyisää
liikkumis- ja elinympäristöä sekä
toimivia palveluita.
Asioiden eteen tehdään kovasti
työtä: Kirkkoristeykseen valmistuu syksyllä kiertoliittymä, jonka
keskiöön viihtyisyyttä ja estetiikkaa luomaan tulee hevosaiheinen
taideteos. Keskusta-alueelle myös
rakennetaan uusia kevyen liikenteen yhteyksiä. Uusi ja monessa
suhteessa erilainen 500 oppilaan
alakoulu tulee valmistumaan kuntakeskukseen kesällä 2017.

Parhaillaan Tyrnävän keskustaan rakentuva kerrostalo on osoitus siitä, että kunnassa on kysyntää
hyvillä paikoilla sijaitsevista asunnoista. Asuntojen tarvetta ilmenee
sukupolvenvaihdosten
myötä,
iäkkäämpien kuntalaisten siirtyessä haja-asutusalueilta palvelujen
äärelle, nuorten perheiden ensiasunnoiksi sekä talouksissa, jossa
tilantarve on omakotitaloa vähäisempää.
Tyrnävän ikärakenne on poikkeuksellinen, sillä lasten ja nuorten
osuus on suuri. Lasten määrä tulee
jatkossakin kasvamaan. Idyllinen
ympäristö, rehellinen maalaishenki, palvelualttiit yrittäjät sekä kun-

Aivan kunnan keskeisillekin
paikoille on kaavoitettu tontteja,
jotka on suunniteltu palvelemaan
erilaisia yritystoimintoja. Tyrnävän
kunta kasvaa nopeasti, joten uudelle yrittäjyydelle löytyy tilausta:
tarvitaan hoiva- ja lähipalveluita,
teollisuutta sekä ammattimaista
asuin- ja liikerakentamista. Tämän
vuoksi kunta haluaa edistää hyvinvointia tarjoamalla erilaisille
yrityksille hyvät puitteet toimia:
edullisia, helposti saavutettavia ja
väljiä tontteja, joilla on runsaasti
rakennusoikeutta.
Tontteja löytyy aivan keskeisiltä
paikoilta sekä kuntakeskuksen läheisyydestä teollisuusalueilta.

nan työntekijät ja postikorttimaisemat ovat omiaan houkuttelemaan
asukkaita kauempaakin.
Kasvun myötä tulee tarve
uusille päiväkodeille. Aavanlaidassa onkin vapaana tontti päiväkotitoimintaa varten. Paikka
soveltuisi mainiosti yksityiselle
päiväkotiyrittäjälle. Kunnan teollisuustontit sijoittuvat Nipsinkiin ja
Paavolankankaalle. Yritystontteja
on tulossa tulevaisuudessa myyntiin Haurukylän teollisuusalueelta
sekä Palkista hevosalan yrittäjille.

Helena Illikainen
Kuvat Jenny Kärki

Asuintaloja rakennetaan ahkerasti ihan keskustan tuntumaan. Tyrnävän
kunnassa kuunnellaan herkällä korvalla millaisille tonteille on tarvetta.

Kunnan kotisivut uudistuvat kevään aikana. Uusille sivuille tulee
myös yritysluettelo, johon siirrämme kaikki yritykset vanhasta luettelosta. Jos yrityksesi tietoja ei
ole luettelossa, niin ota yhteyttä
ja päivitetään yrityksesi tiedot. Yhteydenotot Sanna Mathlin p. 0444971067.
Tue tyrnäväläistä yritystoimintaa ja käytä paikkakuntasi palveluja!
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Valtakunnallisen Ruokavisan voitto Kuulammen koululle
Voittajajoukkueen näytöskeittiöissä
työskenneltiin tuomareiden mukaan
rauhallisesti ja siististi. Kuvat Ruokatieto/Tomi Auersalmi.

Tyrnävän joukkue tarjosi alkuruokana poro-leipäjuustosalaattia ja perunarieskaa, pääruokana lohimedaljongit, kermaperunoita ja höyrytettyjä
kasviksia sekä jälkiruokana vaniljapannacottaa marjojen kera.

Tyrnäväläisen Kuulammen koulun
edustajat loistivat Helsingin Messukeskuksessa Lähiruoka&Luomumessuilla, jossa pidettiin valtakunnallisen Ruokavisan loppukilpailu.
Kuulammen koulua edustivat
9.-luokkalaiset Louna Paaso, Niko
Manninen, Karita Ojala ja Linnea
Mutanen kotitalousopettajansa Erika Reinikan johdolla. Voittajat saivat palkinnoksi koulun kotitalousluokkaan uusia kodinkoneita.
Alkueriin osallistui lähes 1 800
oppilasta opettajiensa johdolla.
Tyrnäväläisten lisäksi loppueriin
raivasi tiensä Lyseonmäen koulu
Heinolasta ja Vesalan yläasteen
koulu, Helsingistä.

Edustusjoukkueiden oppilaat
olivat valmistautuneet loppukilpailuun suunnittelemalla kolmen
ruokalajin menun, jonka voisi
tarjota vaikkapa ystävälle. Ennakkotehtävässä tuli myös perustella
menu vastuullisuuden näkökulmasta. Vuoden teemat olivat taloudellinen vastuu ja paikallinen
hyvinvointi.
- Menu suunniteltiin luomua ja
lähiruokaa korostaen. Pääruuaksi
halusimme lähiseudun merilohta,
siitä menun suunnittelu alkoi. Jälkiruuan leipäjuusto oli lähialueen
juustolasta ja rieskat leivottiin paikallisen myllyn ohrajauhoista, kertoo Karita Ojala.

Loppukilpailussa nuoret saivat
näyttää käytännön keittiötaitojaan
valmistamalla suunnittelemansa
menun. Lisähaastetta työskentelyyn toi miljöö: oppilaat työskentelivät näytöskeittiössä satojen
silmäparien edessä. Päätuomari,
kokkimaajoukkueen keittiömestarijäsen Aki Kinnunen piti kisaa
äärimmäisen tasaisena.
Ruokavisa
on
yläkouluille
suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus, jonka takana ovat
Ruokatieto, tuottajajärjestö MTK ja
Kotitalousopettajien liitto.

Helsingin messukeskuksessa pidetyssä Ruokavisan loppukisassa Kuulammen koulua edustivat Louna Paaso, Karita Ojala, Linnea Mutanen ja Niko Manninen. Kuvat Ruokatieto/Tomi Auersalmi.

Tyrnävän
seurakunta

Yrittäjille apua arjen askareissa
Laskentatoimi Markkulan
Oy:n liiketoiminta ja nimi
ovat siirtyneet uuden omistajan, Finnwin Lions Oy:n
omistukseen tämän vuoden
helmikuun alusta. Yritys

kuuluu osaksi OMP-grouppia, jolla on 25 vuoden taival
takanaan suomalaisessa yrityselämässä.
Tilitoimiston viisihenkinen henkilökunta jatkaa van-

hoina työntekijöinä ja yritystä yli 30 vuotta luotsannut
Pertti Markkula jatkaa myös
myymällä
alihankintana
yritykselle muun muassa
hoitaen maatilojen ja yritys-

ten kirjanpitoasioita. KTM/
Laskentaekonomi Juha Jokikokko toimii tilitoimiston
vastaavana henkilönä toimitusjohtajan ominaisuudessa
hoitaen kokonaisvaltaisesti
yrityksen taloushallintoon
liittyviä asioita kuin myös
yrityskauppa- koulutus ja
yrityksen sukupolvenvaihdoksiin liittyviä asioita. Jokikokko kertoo olleensa koko
30 vuoden työkokemuksensa ajan tekemisissä talousasioiden kanssa muun muassa
pankkisektorilla, lääketieteen tekniikan ja konepajan
metalliteollisuuden parissa.
Tilitoimiston
palveluihin
otetaan uutena yrityskaupat,
yritysjärjestelyt ja koulutuspalvelu. Jokikokko lupaa
omalta osaltaan pitää jatkossakin kiinni Laskentatoimi

Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä
Puh. 044 737 2610
Markkulan mutkattomasta
ja ihmisläheisestä palvelusta ja aidosta halusta hoitaa
kaikki luvatut asiat loppuun
saakka.
-Tulen auttamaan yrittäjiä arjen askareissa.
OMP-group
konserniin kuuluu Laskentatoimi
Markkulan kaupan jälkeen
seitsemän yhtiötä. Pääpaikka on Oulussa, jossa myös
Jokikokko asuu perheineen
– Pertti ja Tuula Markkulan
naapurissa Toppilassa.
Oulun Teknologiakylään
on myös suunnitelmissa
avata Laskentatoimi Markkulan sivupiste tavoitteena
paremmin palvella oululaisia yritysasiakkaita.

Tyrnävän kirkko

Temmeksen kirkko

Heimo Turunen

Kevään tulon ja kapulanvaihdon kunniaksi Laskentatoimi
Markkulassa Suksitie 6:ssa tarjottiin asiakkaille kakkukahvit
torstaina 16.4. Henkilökunta vasemmalta Anu Irjala, Tuula
Alatalo, Jussi Pakonen, Sari Alatalo, aikaisempi yrittäjä Pertti Markkula,
Eija Karhula sekä yrityksen toimitusjohtaja Juha
www.leiviska.fi
Jokikokko. Kuva Jenny Kärki

www.tyrnavanseurakunta.fi
Kotisivulta löydät ajankohtaisia tietoja ja tapahtumia.
Seurakunta on Sinua varten.
Tervetuloa mukaan
toimintaan.
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Yhteistyö virkistää Tyrnävää
Tyrnävältä löytyy kiitettävästi yhdistyksiä, yrittäjiä ja muita toimijoita, jotka ovat viime aikoina antaneet
huikeita näyttöjä yhteistyön voimasta. Paikallisella tasolla jokaisen
ihmisen viihtyvyys on ensisijaisen

tärkeää ja virkeä yhdistystoiminta
tarjoaa puitteet monenlaiselle toiminnalle. Yhteistyöllä on järjestetty
muun muassa mahdollisuus tukea
vähävaraisia ihmisiä ja järjestää lapsille toimintaa.

Elintarvikkeiden jakoa Pömilässä
Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö jakaa elintarvikkeita talousvaikeuksissa eläville ihmisille. Jakelu tapahtuu
lounasravintola Pömilässä
maanantaiaamuisin klo 8.3010 tai niin kauan kuin tava-

raa riittää.
Samaan aikaan on tarjolla
puuroa. Kauhan varressa on
Marika Keränen ja puurohiutaleet lahjoittaa Tyrnävän
Mylly. Elintarvikkeet saadaan lahjoituksena Tyrnä-

vän S-marketista, M-torilta
ja K-marketista. Kerran kuukaudessa saadaan elintarvikkeita myös Temmeksen
Sale-kaupasta.
Lisätietoja
Riitalta p. 044 7372 630 tai
Salmelta p. 044 7372 631

Diskohumua ala- ja yläkouluikäisille

• Salaojien huuhtelua tehokkaalla korkeapainelaitteella
• Myös salaojakaivojen tyhjennykset

Koneurakointi Markus Oy
Puh. 0400 585030

PARI- JA RIVITALOJA

MUUTTO-

VALMIINA
PUUTÖLLILTÄ!

Oikealta vasemmalle: Kirkkomännikön koulun vanhemmista: Linda Meriruoko, MLL:ltä Ritva
Huusko, Kuulammen koulun vanhemmista sekä yrittäjäyhdistyksenpuolesta DJ:nä Petri Ervasti sekä Ravintola Rannin Vesa Huusko.
Huhtikuussa järjestettiin jo
toisen kerran tälle vuotta lasten ja nuorten disko. Diskot
järjestetään yhteistyön voimin ala- ja yläkouluikäisille.
Ravintola Ranni antaa tilansa käyttöön maksutta ja pitää yllä diskon ajan buffettia.
Joukko vapaaehtoisia vanhempia on mukana talkoilemassa.
Nuoret olivat jo pitkään
toivoneet diskoja ja näitä
päätettiin alkaa järjestää yh-

teistyössä Ravinola Rannin,
Tyrnävän
Mannerheimin
Lastensuojeluliiton ja Kuulammen- sekä Kirkonmännikön koulun vanhempaintoimikuntien kanssa. Dj:kin
löytyi talkoilemaan oman
kylän yrittäjien joukosta:
Petri Ervasti. Discojen suosio
oli yllätys ja näille on kyllä
tarvetta. Pieni euron suuruinen pääsymaksu käytetään
sekin lasten ja nuorten hyväksi. Kuulammen koulun

vanhempaintoimikunta on
esimerkiksi ostanut oppilaille tuotoilla hieman välipalan
lisuketta.
Jatkoa on myös luvassa,
sillä MLL järjestää lauantaina 30.5. nuorille koulujen
päättäjäisrock-tapahtuman,
menossa on mukana tietenkin taas joukko vapaaehtoisia. Esiintymään saadaan
Tamperelainen Räp-kokoonpano Mansesteri.

Osallistu Kevätilo-keräykseen!
MLL Tyrnävän yhdistys haluaisi haastaa tyrnäväläiset yritykset osallistumaan
Kevätilo-keräykseen
kahvipaketin hinnalla! Tämänvuotisen keräyksen tuotot
menevät nuorten yökahvilatoiminnan ylläpitoon. Haluamme tarjota tyrnäväläisille
nuorille turvallisen, lämpimän ja päihteettömän kohtauspaikan, joka on avoin
kaikille.
Yökahvilaa pidetään noin

kerran kuukaudessa ja siellä
valvojina ovat yhdistyksemme vapaaehtoiset aikuiset.
Joka kahvilassa tarjoamme
jotain pientä iltapalaa kävijöille, joita viimeksi oli jo
pitkästi yli 50 henkilöä! Tarvetta toiminnalle siis on ja
toivommekin, että Tyrnävän
yrittäjät haluavat yhdessä
yhdistyksemme kanssa auttaa tyrnäväläisiä nuoria!
Keräykseen voi osallistua
lahjoittamalla haluamansa

summan netissä virtuaalilippaaseen www.mll.fi/tyrnava tai osallistumalla markkinoilla suoraan keräykseen.
MLL on mukana kevätmarkkinoilla
myymässä
vappupalloja ja simaa sekä
munkkeja. Simalle & munkille on vapaaehtoinen maksu ja tuotto menee suoraan
Kevätilo-keräyksen hyväksi.
Nähdään markkinoilla!

Annukka Suotula-Ervasti

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

www.puutolli.fi
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TÄYDEN PALVELUN

RAUTAKAUPPA
Tähtää korkeammalle

www.plannja.fi

Katso
kattavat

IKKUNAT JA OVET ASENNETTUNA

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

jari.pietarila@hrikkunat.fi
044 279 2022

työkalut
Kaikkea mitä
tarvitset kodin
rakentamiseen ja
remontoimiseen

koiranruuat

MEILLÄ MYÖS
RAKENNUSKONE
VUOKRAUSPISTE!!!

. Jahtikulmasta

... ja paljon muuta..

Koulutie 12 TYRNÄVÄ
puh. (08) 5451 876
www.rautanet.fi
avoinnna ark. 8-17, la 9-13

Tervetuloa!

patruunat ja
metsästystarvikkeet

Avarassa maisemassa
toiveiden asuinpaikka
Asunto Oy Lakeuden Helmi rakennetaan Tyrnävän hyvien lähipalvelujen äärelle. Oulun keskustaan matkaa kertyy vain noin 30 km.
Lakeuden Helmi tarjoaa viihtyisiä ja avaria, laadukkaasti varusteltuja asuntoja. Nelikerroksisessa kerrostalossa on yhteensä 25
asuntoa. Jokaisessa asunnossa on koko huoneiston kattava
vesikiertoinen lattialämmitys sekä oma sauna, parveke ja
autokatos.

MYYNISSÄ!
Nämä huoneistot enää jäljellä!
Tyyppi

krs As.nro

3H+K+S
2H+K+S
3H+K+S
2H+K+S
3H+K+KHH+S
3H+K+S
2H+K+S
3H+K+S
3H+K+S

1
1
1
1
2
2
3
3
4

As 1
As 2
As 5
As 6
As 7
As 8
As 16
As 18
As 22

m2

Mh alk.

Vh alk.

64
57,5
64
42,5
70,5
64
42,5
64
64

61 600
55 575
61 600
47 575
69 225
63 720
50 375
66 120
68 520

153 600
138 575
153 600
118 575
172 725
95 000
125 375
165 120
171 520

Autokatos- ( 18 kpl ) tai autopaikat ( 19 kpl ),
erillisinä osakkeina. Kysy tarkemmin myyjältä.

Sovi esittely!
Vanhatie 5, 91800 Tyrnävä

As Oy Lakeuden Helmi
VANHATIE 5, 91800 TYRNÄVÄ

R A K E N N A M M E

H U O L E L L A

Rakennusliike Lapti Oy, Voudintie 4, 90400 Oulu
Myynti: Janne Karhumaa 0400 602 533,
Risto Koskela 0400 250 180
kaikki kohteet löydät osoitteesta www.lapti.fi

Oletko kiinnostunut
asuntosijoittamisesta?
Soita
Janne Karhumaa 0400 602 533
Risto Koskela 0400 250 180

