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Alavieskalaiset Myntin veljekset ovat perustaneet 
salaojitusryhmän Tyrnävän tukikohtaan 
Muhostie 38, 91800 Tyrnävä

AloiTTAA ToiMinnAn Tyrnävän seudullA

Rantalakeuden
salaojitus Oy

Tapio Perätalo 0400384216
Markku Myntti 0400890469
roope Myntti 0408474937
markku.myntti@gmail.com

KAlusTonA:
· Inter-drain 2050 Gp Aurakone 
 koneentyöpaino 36 t 
· Inter-drain 3035 Ht Kaivavakone 
 koneentyöpaino 28 t 
· Tela-alustaisia kaivinkoneita 
 painoluokasta 12-36t työmaasta riippuen 
· Tela-alustaisia sekä 
 traktorivetoisia soravaunuja
ryhmän vetäjänä Tapio Perätalo

otahan yhteyttä, 
niin laitetaan pellon 
vesitalous kuntoon!

Oulunsalon  kevätmarkkinat
pe 28.4.2017 klo 9-18 

Kauppakeskus Kapteenin edustalla 
Tervetuloa!

Reipasta markkina-

tunnelmaa ja 

haitarimusiikkia! 
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Kuntavaalit tuli ja meni, mikä 
muuttuu Tyrnävällä? Valtuustoon 
tuli 14 uutta valtuutettua, mikä on 
yli puolet valtuustosta. On mielen-
kiintoista seurata mikä vaikuttaa 
lautakuntien kokoonpanoon sekä 
vallanjakoon kokonaisuutena. 

Merkittäviä paikkoja on jaossa 
lautakuntien lisäksi myös muilla 
vallankäytön paikoilla. Näillä pai-
koilla on suuri merkitys Tyrnävän 
asemaan sekä tulevaisuuteen var-
sinkin SOTE:n osalta. Kun kuun-
telee poliitikkojen ja asiantuntijoi-
den kommentteja, niin ne tuntuvat 
etääntyvän toisistaan, eikä lähes-
tyvän, niin kuin pitäisi. Aikataulu 
on yksi suurimmista ongelmista, 

Työpaikkoja edesauttamalla paikallisia yrityksiä

Tauno Bräysy

Yrittäjävähennys on vuoden 2017 
uusi vähennys. Sillä on haluttu ke-
ventää toiminimien sekä avoimien 
ja kommandiittiyhtiöiden ts. luon-
nollisten henkilöiden verotusta.

Yksityisliikkeet ja henkilöyhtiöt 
voivat tehdä vähennyksen elinkei-
noverotuksessaan vuosittain, ja sen 
suuruus on viisi prosenttia elinkei-
notoiminnan tuloksesta. 

Tämä on ihan mukiinmenevä 
helpotus yrittäjän arkeen.

Menevätkö Yrittäjän eläkemak-
sut kankkulan kaivoon?

Yrittäjien eläke riippuu yrittäjän 
itse määräämästä työtulosta, jonka 
perusteella maksetaan eläkemak-
suja. Eläkemaksuja (YEL-maksuja) 
täytyy maksaa noin 24 prosenttia 
ilmoitetusta työtulosta. Keskimää-

Yrittäjän näkökulmasta katsottuna
räisellä 24200 euron työtulolla yrit-
täjä yltää 40 vuoden työuran jäl-
keen noin 1200 euron eläkkeeseen! 
1200 euron eläkettä varten yrittäjän 
täytyy siis maksaa joka kuukau-
si noin 500 euroa eläkemaksuja 
(24200/12*0,24).

Erp palkansaajan eläkemak-
suun on noin viisinkertainen eli 
yksityinen ammatinharjoittaja jou-
tuu maksamaan viisinkertaisesti 
saadakseen saman eläkkeen kuin 
palkansaaja saa! On siinä epäkoh-
taa kerrakseen. Mistä johtuu ero 
palkansaajan ja yrittäjän eläkemak-
sujen välillä? 

Vastaus on hyvin yksinkertai-
nen: yrittäjän eläkemaksuja ei laite-
ta lainkaan säästöön yrittäjää var-
ten, sillä niillä maksetaan nykyään 

eläkkeellä olevien eläkkeitä. Näin 
yrittäjät eivät pääse hyötymään 
lainkaan pidemmillä aikavälillä 
suuria summia kerryttävästä kor-
koa korolle -ilmiöstä. Tällä hetkel-
lä tilanne on surkuhupaisa, sillä 
maksetut maksut eivät riitä edes 
nykyisten eläkkeiden maksuun, ja 
valtio joutuu maksamaan puuttu-
van osan.

Se, ettei yrittäjien maksuja sääs-
tetä yrittäjille itselleen niin, että 
ne voisivat kasvaa korkoa, tekee 
yrittäjien eläkevakuutuksesta käy-
tännössä huijauksen. Kannattaa-
ko tällaiseen järjestelmään laittaa 
vapaaehtoisesti lainkaan rahaa? 
Yrittäjien kannattaisikin maksaa 
vain minimimäärä eläkemaksua 
kuukausittain ja käyttää yrityksen 

Tyrnävän kevään ensimmäiset 
merkit ovat muuttolintujen saa-
puminen peltoaukeamille. Tänä 
vuonna muuttolinnut saivat tulla 
lumen sekaan ja selviytyä hyvin-
kin vaihtelevista säistä. 

Tyrnävän kevään merkki on 
myös peltoaukeilla ilmestyvät 
traktorit, tänä vuonna kylläkin 
toukotyöt ovat kovasti jäljessä ja 
monet varmasti odottelevat jo kii-
vaasti pääsyä peltojen kimppuun, 
toukotyöt ovat paikoitellen vaih-
tuneet tänä vuonna lumenraivaus 
töiksi. Sateet ovat onneksi pikku-
hiljaa muuttuneet vedeksi ja anta-
neet talven lumille kyytiä. 

Hieman tuntuu vielä kaukai-
selta ajatukselta kevään tulo Tyr-

nävän lakeuksille saakka, mutta 
pientä lämmön pilkahdusta on 
välillä onneksi jo havaittavissa ja 
olemmehan me suomalaiset tottu-
neet hyvinkin nopeisiin lämpötilan 
muutoksiin, niin ei sitä tiedä vaik-
ka saisimme piakkoin nauttia ihan 
oikeasti kevään lämmöstä. 

Tyrnävän yrittäjien yksi suurin 
kevään merkki on perinteiset Ke-
vät- ja siemenperunamarkkinat, 
jotka osuvat tänä vuonna muka-
vasti Vapun tienoille. Tänäkin 
vuonna markkinoille on ilmoit-
tautunut mukava joukko markki-
namyyjiä ja yhdistykset sekä ur-
heiluseurat ovat lähteneet mukaan 
järjestämään tätä tapahtumaan 
kuntalaisten ja vierailijoiden iloksi. 

Siemenperunaa on tietenkin tar-
jolla tuttuun tapaan ja paikalla on 
myös siementalon edustaja kertoi-
lemassa lajikkeista ja antamassa 
hyviä kasvatusvinkkejä. 

Tänä vuonna markkinoilla voit 
törmätä vaikkapa Trombiperu-
naan, mikäs herkullinen ihmeel-
lisyys tämä on, selvinnee viimeis-
tään markkinapäivänä Tyrnävällä, 
jos et ole aiemmin tähän törmän-
nyt.  Mukavaa markkina pöhinää 
ja kevään tuloa sitä kannattaa tulla 
katsomaan Tyrnävälle! Tervetuloa 
viihtymään koko perheen voimin! 

Annukka Suotula-Ervasti 
Tyrnävän Yrittäjät ry
puheenjohtaja

Tervetuloa markkinoille! 

”Tänäkin vuonna markkinoille on ilmoittautunut mukava joukko mark-
kinamyyjiä ja yhdistykset sekä urheiluseurat ovat lähteneet mukaan jär-

jestämään tätä tapahtumaan kuntalaisten ja vierailijoiden iloksi.” Annukka Suotula-Ervasti

varsinkin tietojenkäsittelyn osal-
ta lähes mahdoton. Onko kukaan 
miettinyt vaihtoehtoa, että kehitet-
täisiin nykyisiä järjestelmiä pienin 
askelin. Näin saataisiin asiat pa-
remmalle tolalle.

Toinen hallituksen hanke, mikä 
huolettaa, on liikennekaaren tak-
sien tulevaisuus harvaanasutulla 
alueella, kun takseilta taksamittarit 
ja velvollisuus päivystää poistuu. 
Tuleeko kylille paljon verohuo-
jennuksen saaneita taksiautoja, 
mutta kukaan ei viitsi lähteä yöllä 
viemään asiakasta lyhyttä matkaa. 
Varsinkin jos asiakas ei muuten-
kaan satu miellyttämään sivutoi-
mista autoilijaa tai hinta laitetaan 

kohtuuttomaksi.
Ehdokkaat puhuivat kaikki yrit-

täjyyden puolesta ennen vaaleja ja 
yritysten tukemisesta, mikä hel-
posti ymmärretään rahalliseksi tu-
eksi. Mielestäni yritykset kaipaavat 
enemmänkin yhteiskunnan taholta 
tasapuolista ja rehtiä kohtelua tar-
jouspyyntöjen, toimitilojen, tont-
tien sekä lupien osalta. 

Meillä on lähtenyt hyvin ”Tyr-
nävä Tarjottimella” -hanke käyn-
tiin yritysten yhteistyön paran-
tamiseksi sekä on tulossa uusi 
elinkeinokoordinaattori (elinkei-
noasiamies olisi parempi nimi). 
Resurssit paranevat näin huomat-
tavasti. Paljon riippuu valittavan 

henkilön persoonasta, miten asiat 
lähtevät etenemään. 

Vuosikymmeniä yrittäjänä mu-
kana olleena olen aina ihmetellyt 
sitä, miksi vain puheissa ollaan 
yritysystävällisiä, tehdyt päätökset 
eivät useinkaan ole paikallisille yri-
tyksille myönteisiä. Varmin keino 
saada työpaikkoja, on edesauttaa 
paikallisia yrityksiä yhteistyöhön 
sekä kehittämään toimintaa ni-
menomaan Tyrnävällä.

Tauno Bräysy
Tyrnävän Yrittäjät Ry
Kunniapuheenjohtaja

rahat mihin tahansa muuhun kuin 
YEL-maksuihin, esimerkiksi vuok-
ra-asuntoihin ja kiinteistöihin tänä 
matalan koron aikana. Tuotto olisi 
moninkertainen maksettuun eläke-
maksuun verrattuna. Ja näin monet 
yrittäjät käytännössä tekevätkin.

Miksei yrittäjäjärjestöt pyri 
muuttamaan nykykäytäntöä mil-
lään tavoin?. Tuotahan voisi pitää 
jo ihan perustavaa laatua olevana 
tasa-arvokysymyksenä yrittäjien 
kyseessä ollessa, joka murentaa 
yrttäjien uskoa oikeudenmukai-
seen kohteluun muihin kansalai-
siin verrattuna.

Juha Jokikokko
toimitusjohtaja  
Laskentatoimi Markkula

Juha Jokikokko on Laskentatoimi 
Markkulan toimitusjohtaja.
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AjOneuvOjen ilmAstOintihuOllOt

Mika Kukkohovi
0400 282 352

• traktorit • kaivinkoneet 
• metsätyökoneet  • varaosat • autot

Kylmälänkyläntie 3181 
91500 Muhos

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

Tyrnävän Yrittäjät ry:n
KeVÄTKOKOUS

ma 22.5.2017 klo 17 Ravintola Pömilä, 
os. Meijerikatu 2 Tyrnävä

* ILMALÄMPÖPUMPUT
* ASeNNUKSeT
* TARVIKeMYYNTI

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

www.sahkomikkonen.fi

• Muuttosiivoukset • Kotisiivoukset 
• Yrityssiivoukset

• Ikkunoiden pesut • Myös keikkatyöt

www.siivousapusuvanne.com

0400 653 697

Toimintaa 10 v kokemuksella

Harva kunta on onnistunut 
ottamaan haltuunsa jonkun 
suomalaisille rakkaan ilmi-
ön tai tuotteen yhtä hyvin 
kuin Tyrnävä perunan. Täl-
lä viikolla järjestetään jälleen 
perinteiset Kevät- ja siemen-
perunamarkkinat. Pottu-se-
sonki huipentuu syksyllä Pe-
runamarkkinoihin. Minulla 
on kunnia päästä syksyllä 
sinne puhumaan. 

Kutsu on erittäin mielui-
nen, koska Tyrnävä on vah-
va yrittäjäpitäjä seudulla, 
joka on minulle monella ta-
paa tärkeä ja jossa asuu pal-
jon minulle merkityksellisiä 
ihmisiä.

Tyrnävä ja peruna ovat 
hyvä esimerkki siitä, miten 
kunnassa on ymmärretty 
käyttää hyväksi oman pi-
täjää vahvuuksia. Se tuo 
parhaimmillaan työtä sekä 
toimeentuloa – ja Tyrnävän 
tapauksessa myös lähiruo-
kaa – kuntalaisille. Kunnan 
omat vahvuudet kannattaa 
kaivaa esiin ja ottaa niistä 
kaikki irti. 

Tämä ei aina ole ihan 
helppoa. Se vaatii paljon 
tietoa, viisaita päätöksiä ja 
järkevää rahankäyttöä. Se 
vaatii myös raakaa työtä: 
kaavoitusta, rakentamista, 
hankintoja, koulutusta ja 

Pottu työllistää Tyrnävällä
neuvontaa. 

Se vaatii myös kunnan 
elinkeinostrategiaa – tärkei-
den asioiden tunnistamis-
ta ja niiden määrätietoista 
edistämistä kaikin järkevin 
keinoin.

Vastikään järjestettiin 
jälleen kerran jännittävät 
kuntavaalit. Niissä valitut 
valtuutetut pääsevät päättä-
mään edellä mainitsemistani 
asioissa. Me yrittäjäjärjes-
tössä kampanjoimme sen 

puolesta, että äänestäjät va-
litsisivat valtuustoihin myös 
yrittäjiä.

Viestin meni loistavasti 
perille: alkavalla vaalikau-
della peräti 23 prosenttia kai-
kista valtuutetuista on yrit-
täjiä. Tyrnävällä yrittäjiä on 
22 prosenttia valtuutetuista. 
Se on hyvä määrä. Kiitän 
yrittäjien puolesta kuntalais-
ten luottamuksesta.

Tämä lupaa hyvää sen 
puolesta, että kunnan pää-

töksissä muistetaan myös 
yritysten tarpeet. Se on kaik-
kien kuntalaisten etu, koska 
yrittäjyys tuo työtä, verotu-
loja ja paljon palveluita. Mitä 
paremmin kunnan yritykset 
voivat, sitä vahvempi on 
kunnan tulevaisuus ja kun-
talaisten hyvinvointi.

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen saapuu 
ensi syksynä Tyrnävälle Peru-
namarkkinoille puhumaan.

Mikko Kukkohovi on Tyrnävän 
yrittäjien varapuheenjohtaja.

Tyrnävän yrittäjien uuden 
hallituksen jäsenen ja vara-
puheenjohtajan, Mikko Kuk-
kohovin mielestä Tyrnävän 
yrittäjillä on hyvä henki.

– Meillä on hyvä yhteis-
työ, kuten myös kunnan 
kanssa. Erityisesti Kukko-
hovi on innostunut talvella 
perustetutusta innovaatio-
ryhmästä, jossa pohditaan 
yrittäjien yhteistyötä, inno-
vaatioita, kylän kehittämistä 
ja ongelmakohtiin puuttu-

Yrittäjillä hyvä yhteishenki
mista. Haluaisimme elävöit-
tää keskustaa, Kukkohovi 
sanoo.

Hänen mielestään Tyrnä-
välle kaivataan liike- ja toi-
mistotiloja.

– Tyrnävällä riittää haas-
teita yrittäjille palvelujen jär-
jestämisessä. Erityisesti eri-
koiskauppoja toivoisi olevan 
enemmän ja lausuisin ket-
juyrittäjätkin tervetulleeksi 
paikkakunnalle, Kukkohovi 
sanoo.

Kukkohovin omat yrityk-
set, Suomen Ekotalot, pai-
nettavaan elektroniikkaan 
keskittyvä Roostec ja Trom-
biperuna, eivät kuitenkaan 
ole paikkaan sidottuja, sillä 
ne toimivat paljon netissä, ja 
markkina-alueena on koko 
Suomi. JR

Mikko Kukkohovi, Tyrnävän Yrittijien varapj: 
Yrittäjillä hyvä yhteishenki s. 3
Mopedeista tuli Jarille intohimo s. 4
Hermani ohjaa musiikin pariin s. 5
Haitari-Ville markkinoilla s. 5
Markkinat vaativat pitkä suunnittelun s. 5
Tyrnävän Yrittjät ry:n hallitus 2017 s. 5
Markkinoilta 2016 kuvasatoa s. 6-7

KEVÄT- JA SiEMEnPErunAMArKKinAT ToriLLA S. 7
ilmastonmuutos auttaa suomalaista 
perunanviljelijää s. 8
Yrittäjien viesti puoliväliriiheen: 
Yrittäjän sairausajan toimeentulo turvattava s. 8
Jussi tulee Timon paikalle perunamarkkinoille s. 9
Tyrnävän siemenperunaa 
lähtee maailmalle s. 10

Tyrnävän Tempauksen B-tytöt menestyvät 
- myös naisten joukkue nousi ykköspesikseen s. 11
Lisää turvallisuutta ja valmiutta s. 11
Valtuustoihin yli 2000 yrittäjää s. 12
Puutölli tekee talot valmiiksi s. 13
Shaman Spiritsin uudistukset ja 
laajennukset valmiina s. 14 
Luottamuksen varassa s. 15

KunnAn SiVuT 16-17:
 Laatumukuloita pelloilta ja pirteistä s. 16
 Tyrnävän osaamista s. 16
 Tyrnävä hyvä paikka asua ja yrittää s. 17
 innovaatioryhmässä avoimia uusille ideoille s. 17
Tyrnävän yrittäjien toimintaa s. 18
Kaartax Vuoden Yrittäjä 2016 s.19
Entistä vetovoimaisemmat Perunamarkkinat syksyllä s. 19
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Tyrnävän kunnan osasto rakennusmessuilla ja Glamor tavara-
mopo vm 1964 museorekisteröity mopo.

Kuvassa Jari Patala  ja Muikkuluisu 2017 -kisoissa lähtötunnel-
missa

Kun mopedikerho Pappa-
razzit ajeli muutama viikko 
sitten menopeleillään erää-
seen Oulunsalon Varjak-
kaan, oli paikallinen nuoriso 
äimänä.

– He ihmettelivät, miten 
mopo voi olla 62-vuotias. 
Selitimme, että niin kyllä voi 
vain olla, tyrnäväläinen mo-
pointoilija Jari Patala sanoo.

Nuoriso ihasteli Patalan 
tyylikästä Mustang-mope-
dia vuodelta 1955.

Sama laite on ihailtava-
na Tyrnävän markkinoilla 
muiden näyttävien ja iäk-
käiden vauhtipelien ohella. 
Kaikkiaan mopoja on pari-
senkymmentä. Jotkut ovat 
entisöityjä ja jotkut alkupe-
räiskuntoisia.

Patala hurahti mopedei-
hin kolmisen vuotta sitten 
kavereiden kannustettua 
häntä mopedin hankintaan.

– Ennen rassailin auto-
ja. Teininä minulla ei ollut 
omaa mopoa, joten innos-

Mopedeista tuli Jarille intohimo

tuin niistä nyt aikuisiällä, 
Patala selittää.

Vanhin Patalan mope-
deista on tuo vuoden 1955 
Mustang. 

Uusin on vuoden 1988 
ruotsalainen Chopper. Sen 
väliltä jokaiselta vuosikym-
meneltä on mopoja. Eräs 
hienoimmista vauhtipeleistä 
on vuoden 1964 Glamour-
merkkinen tavaramopo, joi-
ta tiettävästi on vain neljä 
Suomessa.

– Olen hankkinut vain 
omasta mielestäni kauniita 
mopoja, Patala kertoo.

Kaikkiaan hän omistaa 
muutamia mopoa. Ne ovat 
kaikki yhtä lukuun ottamat-
ta ajokuntoisia.

Papparazzeissa on pari-
senkymmentä mopointoi-
lijaa. He kokoontuvat joka 
tiistai Kempeleen vanhalla 
Shellillä. Viikoittain melkein 
kaikki ajavat paikalle mo-
poillaan, säästä ja vuoden-
ajasta riippuen.

Halvatun papat tavaramopon kyydissä

Mustang 553 mopo vm 1955. Zyndapp Combinette 1959

Kellotie 1 Muhos (Autogrillin talossa)

monipuolinen palveleva kangas- 
ja lankakauppa Muhoksella

MArKKinApäivänä 29.4. 
pitsiinan kankaita tarjolla 
Tyrnävän puodin aulassa 

klo 9-15.00. 
Tervetuloa!

Pottukisan raati valitsee syksyn 
Perunamarkkinoilla palkittavat jo-
kaisesta sarjasta.  Kisaan osallistuvat 
perunat on tuotava klo 12. mennessä 
TYrnävän YriTTäJien osasTolle. 
ei muuta kuin pottuja kasvatta-
maan! 

Tyrnävän Yrittäjien järjestämän kevään Siemenperunamarkki-
noiden ja leijonien syksyllä järjestämän Perunamarkkinoiden 
välille on kehitelty yhteistyötä. Tähän avaukseksi Siemenperu-
namarkkinoilla julistetaan alkaneeksi Potun kauneuskisa.

KiSASSA on 
SEuRAAvAT SARJAT: 
- Kaunein pottu 
- Erikoisin
- Suurin (läpimitaltaan) 
- Painavin

LC Tyrnävä

Osallistu kisaan tuomalla syksyn Perunamarkkinoille 
kasvattamasi peruna, parhaat palkitaan

Potun kauneuskisa

Perunamarkkinat ovat 
lauantaina 30.9.2017

Puh. 044 750 5051 
Ketolantie 2 Tyrnävä, 

torin laidalla
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Tyrnäväläisen musiikkialan 
yritys Sointupaja Oy:n Her-
manni on mukana markki-
noilla. 

– Hermanni on nukke, 
joka on otettu toimintaamme 
mukaan. Hän esiintyy mark-
kinoilla, Anu Kanerva-aho 
Sointupajasta kertoo.

Hermanni ohjaa musiikin pariin

Sointupaja on toista toi-
mintakauttaan toimiva 
paikallinen yritys. Heidän 
toiminnassaan on soiton 
opetusta, muskareita ja seni-
oritoimintaa.

– Olemme laajentaneet 
toimintaamme niin, että 
otimme mukaan Hermanni-

nuken. Järjestämme esityk-
siä, joita viemme päiväkotei-
hin ja erilaisiin tapahtumiin. 
Kyseessä on draaman kei-
noin toteutettu musiikki-esi-
tys, Sointupajan Erja Anttila 
sanoo.

Tarkoituksena on siis esit-
tää ja opettaa musiikkia eri-

ikäisille ihmisille. 
– Toiminnassamme on 

mukana ihmisiä vauvasta 
vaariin. Muskareissa nuo-
rimmat ovat 2 kuukauden 
ikäisiä. Vanhimmat ovat yli 
90-vuotiaita, Anttila kertoo.

Opetus käsittää piano-, 
rummut-, kitara-, ukulele-, 
kantele- ja saksofoniopetus-
ta. Kanerva-aho ja Anttila 
opettavat kaikkia kyseisiä 
instrumentteja.

– Markkinoilla Hermanni 
tarjoilee hyvää mieltä. Yleisö 
pääsee osallistumaan esityk-
seen musiikin ja mukavan 
tarinan myötä, Anttila ker-
too.

Sointupajalaiset eivät etu-
käteen paljasta, mitä lauluja 
markkinoilla kuullaan.

– Ne ovat tuttuja lauluja. 
Mukana on kansansävelmiä 
eri maista ja suomalaista 
musiikkia on paljon, Kaner-
va-aho ja Anttila sanovat.

Sointupajan opetus ta-
pahtuu niin, että vakituista 
opetuspaikkaa ei ole, vaan 
opettajat tulevat oppilaiden-
sa luo. Asiakaskunta käsittää 
nykyisin toistasataa oppilas-
ta.

– Toimimme ympäri la-
keutta Oulussa asti. Olem-
me esimerkiksi kouluilla, 
kodeissa ja nuorisoseuran 
taloilla, Anttila kertoo.

Lisää tietoa sointupajasta 
saa kotisivuilta: www.soin-
tupaja.fi. Myös Facebook-
sivu on käytössä.

Haitari-villen 
harmonikkamusiikki 
sopii markkinoille

Tyrnäväläinen Haitari-Vil-
le tarjoilee markkinakansal-
le sitä mitä se haluaa kuulla: 
Metsäkukkia, Tavallinen tyt-
tö-sävelmän, Muistoja Kar-
paateilta, Suvivalssin ja niin 
edelleen.

– Soitan perinteistä suo-
malaista musiikkia. En soita 
nuottien kanssa vaan ulko-
muistista. Ohjelmistossa on 
valssia, humppaa, tangoa ja 
jenkkaa, tyrnäväläinen Vilho 
Isomursu (67v), alias Haita-
ri-Ville selittää.

Hän on esiintynyt eri ti-
laisuuksissa harmonikkansa 
kanssa kolmisenkymmen-
tä vuotta. Hän on lähtöisin 
Pudasjärveltä, ja Tyrnävällä 

hän on asunut 30 vuotta.
– Keväällä ulkosalla raik-

kaalla ilmalla esiintyessä 
sormet tahtovat mennä koh-
meeseen. Käytän siis puo-
lihanskoja. Niillä on hyvä 
soittaa, Isomursu toteaa.

Markkinoilla hän esittää 
pari tunnin esiintymisjak-
soa. Hän soittaa Kouvolan 
Kultahäki Casotto-haitaria, 
joka on 10 vuotta Vilhoa 
nuorempi.

– Sillä on kevyt soittaa. 
Kylmyydestä ja pakkasesta 
se ei oikein tykkää. Palkeet 
tahtovat kärsiä silloin. On-
neksi ne menevät harvem-
min rikki, Vilho kertoo.

Erja Anttila (vas.) ja Anu Kanerva-aho opettavat musiikkia Hermanni-nuken kanssa.

Haitari-Ville on tottunut markkinakansan viihdyttäjä.

Lettukahvila 
CASAMER

Tervetuloa jälleen markkinoilla 
letuille ja makkaralle!

Siemenperunamarkkinoiden suunnittelu on aloitettu hyvissä ajoin ja Tyrnävän Yrittäjien hallitus on kokoontunut useita kertoja asi-
an merkeissä. Helmikuun kokous pidettiin Pömillä. Kokouksessa vierailivat kunnanjohtaja Marjukka Manninen (joutui lähtemään 
ennen kuvan ottamista) ja Tyrnävän Yrittää lehden tekijäyrityksestä VKK-Mediasta Heimo Turunen (otti kuvan). Vasemmalta Annuk-
ka Suotula-Ervasti, Heli Räisänen, Minna Ahonen, Petteri Väyrynen, Maaseudun sivistysliitosta vierailija Riitta Laitinen, Marika Ke-
ränen, Mikko Kukkohovi ja Tauno Bräysy. 

Markkinat vaativat pitkän suunnittelun Mitäpä olisivat markkinat 
ilman haitarimusiikkia?

Sisko Tauriainen
p. 040 757 1253
Lepistön Lammastila
sisko.tauriainen@gmail.com
Petteri väyrynen
p. 050 597 0381 
Pohjolan Jope Oy
petteri.vayrynen@jopeoy.fi 

Puheenjohtaja 
Annukka Suotula-Ervasti
p. 044 750 5051
Tyrnävän Puoti
tyrnavan@yrittajat.fi    
varapuheenjohtaja
Mikko Kukkohovi
p. 050 555 7514 
Suomen Ekotalot Oy
mikko.kukkohovi@suomenekotalot.fi    

Sihteeri
Minna Ahonen  
p. 040 630 3343 
Jokiniemen Kissahoitola
minna.ahonen@dnainternet.net
Jari Kurola 
p. 040 714 7480, 
Soveo Oy
jari.kurola@soveo.fi    

Marika Keränen
p. 044 325 0268, Pömilä Oy 
msjkeranen@gmail.com
Heli Räisänen
p. 08 545 1737
Tyrnävän Fysikaalinen hoitolaitos
tfhl@gmail.com
Esa Saarela
p. 040 541 8779, Saarela Esa Tmi
esa.saarela@tyrnava.fi

Tyrnävän Yrittäjät ry:n  hallitus 2017



1/20176 Tyrnävä yrittää

Viime vuoden Kevät- ja 
siemenperunamarkkinoiden tunnelmia 

Siemenperunaa tullaan ostamaan kauempaakin. Heli Räisänen palvelee perunanostajaa Marika 
Keräsen seuratessa toimitusta.

Tauno Bräysy ja Heli Räisänen odottelevat asiakkaita perunaostoksille. Peruna tekikin hyvin kaup-
pansa markkinoilla.

Lapsille on omaa ohjelmaa markkinoilla. Muun muassa Maaseutunuorten järjestämä polkutrak-
torirata on ahkerassa käytössä.

MLL:n kojulla jonotettiin ilmapalloja.

Kuvat Eila Lahtinen
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Markkinoille on viime vuosina tullut runsaasti markkinamyyjiä siten, että he ovat 
perjantaina Oulunsalon markkinoilla ja lauantaina Tyrnävän Siemenperunamarkkinoilla.

Esa Saarela toimi markkinoilal juontajana.LähiruokaaHelmet ovat tyttöjen mieleen.

Tyrnävän Yrittäjien Kevät- ja siemenperu-
namarkkinat pidetään tänä vuonna lau-
antaina 29.4. viime vuosien tapaan torilla. 
Torilta saa paikallisten tuottajien laadu-
kasta siemenperunaa, perinteiseen tyy-
liin. Siementalon edustaja on myös an-
tamassa opastusta lajikkeista ja perunan 
kasvatuksesta. 

Tori on tulossa täyteen markkinamyyjiä, 
paljon paikallisia tuttuja myyjiä ja etääm-
mältäkin. On lakukauppiasta, lettukah-
vilaa, kala- ja lihatuotteita sekä paljon 

paljon muuta. Mukavaa ohjelmaakin on 
luvassa koko perheelle, saadaan kuulla 
iloista haitarinsoittoa sekä katsella Sointu-
pajan Hermanni - ja matkalaukun arvoitus 
esitystä, saattaapa paikalla vilahtaa vaikka 
Leo-leijonakin, jos oikein tarkkaavaises-
ti katselee. Nosturiliike Sulkalan kyydissä 
pääsee ihmettelemään markkinoita yläil-
moista ja ihmeteltävää riittää myös, kun 
toistakymmentä vanhaa mopedia park-
keerataan torille ihasteltavaksi. MTK:n 
osastolla on viritetty jälleen polkutraktorit 

valmiiksi, joilla pääsee perheen pienim-
mät huristelemaan. MLL;n osastolta löyty-
nee varmasti jokaiselle sopivia Vappupal-
lo, sekä saa suut makiaksi siman ja munkin 
kera. 

Toivotaan, että viime vuoden tapaan au-
rinkoinen kevätsää hellii markkinaväkeä. 

Tervetuloa viihtymään markkinoille! 

Kevät- ja siemenperunamarkkinat 2017

Annukka Suotula-Ervasti

torilla
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Ilmastonmuutoksesta on jo-
takin hyötyäkin. Se nimittäin 
auttaa suomalaista perunan-
viljelijää. Tyrnäväläisen sie-
menperuna-alan yritys Fin-
pom Oy:n toimitusjohtaja 
Heikki Markus kertoo, että 
lämmenneen sään myötä sie-
menperunan tuotanto Keski-

ilmastonmuutos auttaa 
suomalaista perunanviljelijää 

Euroopassa on muuttunut 
yhä haastavammaksi.

– Perunaa vaivaavat siellä 
kasvitaudit. Lisäksi haasta-
vuutta lisäävät muut kilpai-
levat kasvit, joita viljelijät 
haluavat viljellä. Joten tuot-
tajia ei enää ole niin helppo 
löytää.  Tämän vuoksi sie-

menentuotanto kannattaa 
siirtää pohjoisille alueille 
nimen omaan korkeissa sie-
menluokissa, jotka on tärkeä 
saada pidettyä terveinä. Sitä 
kautta satopontentiaali saa-
daan siemenissä pidettyä 
mahdollisimman pitkään, 
Markus sanoo.

Finpomin päämarkkina-
alue on kotimaa, jonne me-
nee 80 prosenttia tuotannos-
ta. Loput menevät vientiin, 
jossa pääasialliset vientimaat 
tällä hetkellä ovat Saksa, 
Englanti, Ranska ja Ruotsi.

Finpom erikoistuu tuo-
tannossaan perunoiden 
korkeampiin sukupolviin, 
jotka ovat laadultaan pa-
rempia kuin tavanomainen 
käyttösiemen. He tekevät 
toimeksiannosta korkeam-
pien siemenluokkien tuo-
tantoa yhteistyökumppa-
neilleen. Yhtiön lajikkeissa 
on Suomessa myytävien 
lajikkeiden lisäksi monelle 
suomalaiselle tuntematto-
mia nimiä, kuten Georgina 
ja Regina. Vientiin menee 
vuosittain noin 400 000 kiloa 
siemenperunaa.

– Olemme kasvava yritys. 
Lisäämme markkinaosuut-
tamme ja kysyntä kotimaan 
markkinoilla on hyvä. Lajik-
keistamme esimerkiksi Afra 
ja Marabel ovat saaneet va-
kaan aseman markkinoilla.

– Pyrimme markkinoiden 
ykköspaikalle jossakin vai-
heessa. Tarvitsemme hyviä 
uusi siementuottajia ympä-
rillemme, jotta pääsemme 
tavoitteeseemme, Markus 
tiivistää.

TYRNÄVÄN PUTKIRAKENNUS OY
LVI-TYÖT
urAKKA- TAi LASKuTuSTYÖnÄ

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

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

KEMI  •  OULU  •  JYVÄSKYLÄ  •  JOENSUU  •  LAHTI

///////////////
///////////////

tämän vuoden kisa tYRnäväLLä 
La 22.7.2017 klo 11 traktor Pulling

tRaCtoR
PuLLinG

www.lakeudentraktoriurheilijat.fi

teRvetuLoa!

kankaanlaita 1 tyrnävä

///////////////
///////////////

Liput 15 e, alle 12 v. ilmaiseksi.
Lisätietoa Lakeuden traktoriurheilijoiden facebook sivuilta.

Veteraanitraktoreiden kisa 
la 13.5.2017 klo 11.00

///////////////
///////////////

///////////////
///////////////

Kankaanlaita 1 Tyrnävä

Tässä on Afra-lajikkeen perunoita.

Yrittäjän mahdollisuutta jää-
dä sairauslomalle kannattai-
si edistää niin, että yrittäjän 
omavastuuaika sairauspäi-
värahassa lyhennetään sai-
rastumispäivään. Suomen 
Yrittäjät suosittelee, että 
hallitus voisi päättää asias-
ta puolivälitarkastelussaan 
ensi viikon alussa. 

Yrittäjä on aina työky-
vyttömyytensä ensimmäiset 
neljä päivää omalla vas-
tuulla poissa työstä ja ilman 
toimeentuloa, sillä sairaus-
päivärahaa maksetaan vasta 
viidennestä päivästä. Tämä 
on johtanut siihen, että yrit-
täjät tekevät usein töitä sai-
raanakin, sen sijaan että hoi-
taisivat terveyttään.  

 Asia nousi selkeästi esiin 
Suomen Yrittäjien kyselys-
tä viime syksynä. Kyselyyn 
vastanneista yrittäjistä noin 
72 prosenttia kertoi olleensa 
sairaana töissä viimeksi ku-
luneen 12 kuukauden aikana 
ja heistä joka viides jopa yli 
10 päivää.

– Yrittäjällä on suuri riski, 

Yrittäjien viesti puoliväliriiheen: 
Yrittäjän sairausajan toimeentulo turvattava

että sairaus pitkittyy ja jopa 
terveys menee, Suomen Yrit-
täjien toimitusjohtaja Mikael 
Pentikäinen sanoo.

– Yrittäjien tilannetta voi-
si parantaa nopeasti lyhentä-
mällä yrittäjän omavastuu-
aikaa sairauspäivärahassa 
sairastumispäivään. 

 Muutoksesta aiheutuvat 
lisäkustannukset sairaus-
vakuutusjärjestelmälle oli-
sivat enimmillään noin 10 
miljoonaa euroa. Muutos 
vähentäisi riskiä yrittäjien 
työkyvyttömyysjaksojen 
pitkittymisestä ja työkyvyn 
menettämisestä.

Suomen Yrittäjät muistut-
taa, että työllisyyden paran-
tamiseksi on välttämätöntä 
lisätä työpaikkasopimisen 
mahdollisuuksia ja helpottaa 
työllistämistä pieniin yrityk-
siin helpottamalla henkilö-
perusteista irtisanomista. 

– Oletettavissa olevalla 
talouskasvulla työttömyys-
astetta ei saada alennetuksi 
riittäväksi, joten työmarkki-
noiden rakenteita on uudis-

tettava, Pentikäinen toteaa.

8 muuta keinoa työlli-
syyden parantamiseen
Yrittäjän sairaslomamahdol-
lisuuden parantamisen li-
säksi Suomen Yrittäjät tar-
joaa hallitukselle kahdeksan 
muuta keinoa työllisyyden 
ja talouskasvun parantami-
seksi:

1.Julkisen talouden so-
peuttamista tulee jatkaa

2.Yritysrahoitusta on syy-
tä monipuolistaa

3.Liikenneverkkoa on ke-
hitettävä

4.Yritysten riskinottoha-
lua ja -kykyä on lisättävä ve-
romuutoksin

5.Paikallisessa sopimises-
sa pitää päästä eteenpäin

6.Omistajanvaihdoksia 
on edistettävä ja synnytettä-
vä yritysmarkkinoita

7.Kasvuyrittäjyyttä ja pk-
yritysten kansainvälistymis-
tä on tuettava

8.Sääntelyä on järkeistet-
tävä kunnianhimoisemmin

LiitY Jäseneksi
http://www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/tyrnava
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Perunamarkkinoille on ko-
vaa vauhtia tulossa uusia la-
jikkeita. Muun muassa van-
ha kunnon Timo-lajike on 
väistymässä ja sen tilalle on 
tulossa Jussi.

– Timo on 40 vuotta van-
ha lajike ja sillä on omat 
ongelmansa. Se menee no-
peasti vanhaksi, Suomen sie-
menperunakeskuksen toimi-
tusjohtaja Paula Ilola sanoo.

Jussi on varhaisperuna, 
joka on kellertävä, jauhoi-
sempi ja kestävämpi kuin 

Jussi tulee Timon paikalle perunamarkkinoilla
Timo. 

– Jussi on paranneltu 
Timo. Siihen on sisällytetty 
Timon parhaat ominaisuu-
det, Ilola tiivistää.

Lisäksi markkinoille on 
tulossa Jazzy- ja Rock -lajik-
keet. Jazzy on tullut mark-
kinoille vanhan Siiklin kor-
vaajaksi. Rock on puolestaan 
yleisperuna. 

– Jazzy on nopeasti kyp-
syvä kesäperuna, joka on 
keltainen ja herkullinen, Ilo-
la tietää.

Perunan hinta on viime 
aikoina pysynyt suhteellisen 
alhaisena tarjontaan nähden, 
joka tarkoittaa sitä että tuot-
tajat ovat joutuneet kiristä-
mään kukkaron nyörejään.

– Se näkyy ja heijastuu 
siemensektorille kysyntänä, 
Ilola sanoo.

Tyrnävän siemenperu-
namarkkinoilla esiintyvät 
edellä mainitut uutuusperu-
nalajikkeet. Lisäksi perunan 
ravitsevuutta ja monipuoli-

Paula Ilola on Suomen siemenperunakeskuksen puheenjohtaja.

suutta korostetaan.
– Lisäksi yritämme brän-

dätä perunaa niin, että ih-
miset osaisivat sitä jälleen 
käyttää.

– Olen huolissani siitä, 
että ihmiset ovat unohtaneet 
kuinka monipuolinen ja ter-
veellinen peruna onkaan. Ih-
miset lähtevät helposti tren-
dikkäisiin ruokajuttuihin ja 
unohtavat perusruuan, Ilola 
arvioi.

Tässä kasvatetaan ilmaperunoita aeroponisen viljelyn avulla. Veden sijasta käytetään hienojakoista ravinnesumua. Perunan juuret 
kasvavat pimeässä ilmassa roikkuen ilman kasvualustaa. Perunan varret ovat valossa ja aeroponinen viljely vaatii oman laitteiston-
sa. Menetelmän ansiosta uudet, lupaavat perunalajikkeet saadaan nopeammin markkinoille.

Jussi on paranneltu Timo. Siihen on sisällytetty Timon parhaat 
ominaisuudet.
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• Salaojien huuhtelua tehokkaalla 
 korkeapainelaitteella
• Myös salaojakaivojen tyhjennykset

Koneurakointi Markus Oy
Puh. 0400 585030

HZPC Pohjoisen Kantape-
runan siemenperunaa lähtee 
tänä keväänä kolmeentoista 
maahan.

– Sitä menee muun mu-
assa Saksaan, Italiaan, Por-
tugaliin ja Baltian maihin ja 
Valko-Venäjälle, viljelypääl-
likkö Samuli Läspä sanoo.

Vientiperunamäärä käsit-
tää noin 10 000 tonnia. 

– Suurimmat lajikkeet 
ovat Colomba ja Annabelle, 

Tyrnävän siemenperunaa 
lähtee maailmalle

Läspä kertoo.
Kummatkin lajikkeet ovat 

viljelyvarmoja ja satoisia pe-
runoita.

Pohjoinen Kantaperuna 
työllistää 6 henkilöä ja sen 
piirissä on 15 viljelijää. 

Tuoreen perunan menek-
ki on pienessä laskussa. 

– Olemme yrittäneet täh-
dentää erilaisilla viestimillä 
perunan terveellisyyttä ja 
keveyttä, Läspä sanoo.

Matinollintie 5 A 91800 Tyrnävä
Jari Matinolli

puh. 0400 685 139, 08-520 9509
telefax 08-520 9507

Ammattitaitoiset maanrakennustyöt
pyörä- ja tela-alustaisilla kaivinkoneilla

pu. 040 5470 890

Colomba on suosittu ja satoisa lajike. Colomba on kiinteä peruna, joka ei hajoa keitettäessä. Rakenne kuitenkin on löyhä ja irtonai-
nen, mikä tekee Colombasta käyttötarkoituksiltaan yleisperunamaisen. Colomba soveltuu myös muusiperunaksi.

Tulevaisuudessakin suuri 
osa Pohjoisen Kantaperu-
nan perunamäärästä menee 
vientiin.

– Yritämme pitää vien-
tikanavia auki ja kehittää 
tuotteittemma laatua, Läspä 
lupaa.

Perunan nostoon on vielä aikaa.

Samuli Läspä on Pohjoisen 
kantaperunan viljeypäällikkö.

HYVÄ TILITOIMISTO SÄÄSTÄÄ AIKAA
 - JA USEIN MYÖS RAHOJASI

Olipa asiasi yrityksesi kirjanpito, budjetointi, pal-
kanlaskenta,  yrityskaupat tai koulutus, Lasken-
tatoimen tiimi on apunasi arjen askareissa. Jätä 
meille tarkkuutta vaativat työt ja keskity rauhas-
sa  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

Timo Hiltunen p. 010 768 4739
Mikko Kontio p. 010 768 4915

Zatelliitintie 10, 90440 Kempelewww.avant.fi

Fysioterapeutti amk, HTM
Heli Räisänen

TYRNÄVÄN 
FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

Kirkkotie 1

(08) 545 1737 • 040 581 2892
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Tyrnävän Tempauksen B-tytöt  yhteispotretissa. 

Tyrnävän Tempauksen B-tytöt menestyvät

www.
tyrnavantempaus.fi

95-vuotias 
liikuttaja

www.leiviska.fi

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

Paavolantie 83 C
91900 Liminka

p. (08) 384 903 tai
050 3397 603

escurialzoo@hotmail.com

www.kukka-jaelainpuistoescurial.fi

30 v
juhlavuosi

Tervetuloa!

lisää turvallisuutta ja valmiutta
On Suomen 100 v ja Suo-
men Punaisen Ristin 140 v 
juhlavuosi. SPR Tyrnävän 
osaston tarkoitus on juhla-
vuotena parantaa Tyrnävän 
kunnan auttamisvalmiutta 
ja turvallisuutta. 

Meillä on hanke saada 
osaston ensiapuryhmän 
ja kuntalaisten käyttöön 
defibrilaattori (deffa)/sy-
däniskuri. Hankittava laite 
tulee olemaan maallikoi-
denkin käyttöön sopiva 
helppo, vaaraton, äänin ja 
kuvin neuvova puoliauto-

maattinen sydäniskuri (de-
fibrillaattori). Sydäniskuri 
sijoitettaisiin Tyrnävälle 
keskeiselle paikalle, josta se 
olisi helposti saatavilla myös 
kaikkien kuntalaisten käyt-
töön, tarvittaessa joka päivä. 
Sydäniskureita löytyy nyky-
ään mm. suurista kauppa-
keskuksista ja lentokentiltä.

Paikka on vielä hakuses-
sa, mutta yksi vaihtoehto 
olisi Tyrnävän torin vieressä 
Taksi-asemalla. Sydäniskuri 
olisi helposti saatavilla mm 
tanssiväen, toritapahtumien 

käyttöön ja liikekiinteistöt 
olisivat myös lähellä.

Sydäniskuri olisi myös 
mukana ensiapuryhmämme 
tapahtumapäivystyksissä 
mm. perunamarkkinoilla, 
tractor pulling-kisoissa jne. 
Päivystimme viime vuonna 
yhteensä 12 eri tapahtumas-
sa Tyrnävällä ja lähikunnis-
sa.

Olemme saaneet avus-
tusta Tyrnävän Lioneilta ja 
Nouseva Rannikkoseudulta, 
joten kolmasosa sydänisku-
rin hinnasta on jo koossa.

Jos sinä haluat auttaa osal-
tasi hankkeen etenemistä, 
tule ostamaan Siemenperu-
namarkkinoilla pika-arpoja 
sydäniskurin hyväksi! Pika-
arpoja on saatavilla myös 
Punaisen Ristin viikon ta-
pahtumassamme Ravintola 
Pömilän pihalla kello 11-14. 
Sydäniskurin hankittuamme 
tavoitteena on pitää julkinen 
tilaisuus, jossa tiedotamme 
kuntalaisille asiasta, kerrom-
me mistä sydäniskuri löytyy 
ja opastamme sen käyttöön. 
Toivottavasti myös lehdistö 

on paikalla hyvän tiedon le-
viämisessä. 

Järjestämme myös kaikil-
le avoimet ja maksuttomat 
juhlavuoden ensiaputaitoja 
edistäviä auttajakursseja Ra-
vintola Pömilän edessä lau-
antaina 13.5. Kurssin päät-
teeksi osallistujat palkitaan 
auttajakurssi-todistuksella. 
Juhlavuoden auttajakurs-
si on Punaisen Ristin lahja 
100-vuotiaalle Suomelle. 

Maarit Stålnacke-inkala

Sydäniskuri

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Siemenperunamarkkinoilla 
Tyrnävän Tempauksen kah-
viossa hääräilee B-tyttöjen 
pesäpallojoukkueen pelaaji-
en vanhempia ja tukijoita ja 
rahaa kerätään pesäpalloilun 
hyväksi. 

-Tempauksen pesäpal-
lolla menee hyvin. Naisten 
joukkue nousi ja pelaa tule-
vana kesänä ykkössarjassa ja 
B-tytöillä menee mukavasti, 
kertoo Tempauksen pesäpal-
lojaoston puheenjohtaja Päivi 
Hannuniemi. Viime vuonna 
B-tyttöjen supersarjassa he 
pääsivät ylempään loppusar-
jaan.

Tänä talvena treenitulok-
set ovat taas parantuneet ja 
tytöt pääsivät SM-hallipelien 
lopputurnaukseen Raumalle. 

– Siellä oli melkeinpä 
juoksusta kiinni, ettemme 
olleet pronssipelissä. Tytöillä 
on noste menossa ihan sel-
västi. He ovat pitkään yhdes-
sä pysynyt porukka ja ovat 
harjoitelleet ahkerasti, Hann-
uniemi kertoo.

Tulevanakin kesänä B-
tyttöporukka pelaa nuorten 
supersarjaa. Suuri osa tytöis-
tä pelaa myös naisten ykkö-
spesiksessä. 

Tyttöjen hyvän menes-
tyksen takana on paljon pit-
käjännitteistä työtä ja suun-
nitelmallista valmennusta. 
Lisäksi tytöt ovat innostunei-
ta kovaan harjoitteluun.

– Olosuhteet pesäpalloon 

– myös naisten joukkue nousi ykköspesikseen

Tyrnävällä ovat mainiot. 
Meillä on seuran sali, jossa 
saamme lyödä läpi talven, 
eikä meidän tarvitse pelätä, 
että tulee koloja seiniin. 

– Yhteistyömme kunnan 
kanssa toimii erinomaisesti. 
Lisäksi pääsemme talvella 

pelaamaan hallipelejä lähi-
seuduille, Hannuniemi tote-
aa.

Tyrnävällä on pitkät pe-
rinteet pesäpallossa, ja kun-
nasta on tullut paljon hyviä 
pelaajia. Ensin menestystä 
niittivät miespelaajat, mutta 

heidän rinnalleen ovat nous-
seet naispelaajat 90-luvulta 
lähtien.

– Tyrnävällä on pelattu 
pesäpalloa kauan. Täällä on 
ollut aina hyviä pelejä. Esi-
merkin voima innostaa lapsia 
ja nuoria harrastamaan pe-

säpalloa Tyrnävällä, Hann-
uniemi kertoo. 

- Toivottavasti juniorit ja 
muut pesiksen ystävät saa-
puvat ensi kesänäkin sankoin 
joukoin pelejä katsomaan, 
hän lisää. 



1/201712 Tyrnävä yrittää

Kylmäläntie 67, 91800 Tyrnävä
Teemu 040 555 2657, Timo 0400 888 388

rusila@dnainternet.net

PUTKIRUSILA OY
 • LVI-asennukset • LVI-urakoinnit 

• Alan tarvikkeet 

Parturi-Kampaamo Salon Saxiina

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

www.salonsaxiina.fi

Kosmetologi

MARABEL
Erinomainen yleisperuna

www.finpom.com

TerveTuloa PiiloPirTille viihTymään

• juhlapalvelut • kokoukset  • ruokailut 
• saunat • majoitus

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

Lakeuden laidalla, Tyrnävällä

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

hääjuhliin, syntymäpäiviin,
kokouksiin ja majoitukseen...

hannuksen piilopirtti

Tehtävänämme on parantaa 
yrittäjien asemaa ja yrittä-
misen edellytyksiä. Tavoit-
teenamme on, että menesty-
viä yrityksiä ja yrittäjiä on 
enemmän ja yrittäjien talou-
dellinen ja sosiaalinen asema 
paranevat. 

Vain yritykset takaavat 
kuntien ja siten myös valtion 
elinvoiman. Yrittäjät näky-
vät ja kuuluvat myös kun-
tien valtuustoissa: tällä val-
tuustokaudella joka viides 
valtuutettu on yrittäjä.

Suomen Yrittäjät on suo-
malaisen elinkeinoelämän 
ylivoimaisesti suurin järjes-
tö. Edustamme yli 105 000:tä 
jäsenyritystä.

Jäsenyritykset työllistävät 
noin 650 000 palkansaajaa 
eli käytännössä Suomessa 
lähes joka neljäs palkansaaja 
saa toimeentulonsa Suomen 
Yrittäjien jäseneltä. Työn-
antajayrityksistä noin 60 
prosenttia kuuluu Suomen 
Yrittäjiin.

Suomen Yrittäjät 
pienten ja 

keskisuurten 
yritysten etu- ja 
palvelujärjestö

Kierros kierrokselta. Trombiperunaa syödään ylhäältä 
alkaen kierros kierrokselta käsin repien. Joka kerrok-

sessa on maustetta, joka saa veden kielelle.

valtuustoihin yli 2000 yrittäjää

Tyrnävän yrittäjien jäsenistä valittiin kolme valtuustoon. Tauno Bräysy Keskusta, Jari Matinolli, Keskusta (uusi) ja Annukka Suotula-
Ervasti, Keskusta (uusi).
Valtuustoihin valittiin tämän 
vuoden kuntavaaleissa kaik-
kiaan 2064 yrittäjää. Yrittäjien 
osuus kaikista valtuutetuista 
on peräti 22,9 prosenttia. Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien jä-
senistä oli 315 yrittäjäehdo-
kasta, joista tuli valituiksi 67 
yrittäjää. 

Tyrnävän Yrittäjien jäsen-
yrittäjistä tuli valituksi kolme; 

Tauno Bräysy, Jari Matinolli 
ja Annukka Suotula-Ervasti, 
joista kaksi viimeksi mainit-
tua uusia. He kaikki ovat Kes-
kustan listalta.

– Kuntavaalitulos oli erin-
omainen yrittäjille. Yrittäjien 
osuus valtuustoissa vahvis-
tuu tuntuvasti. Valtuustoissa 
on osaavia yrittäjiä eri puolu-
eissa, Suomen Yrittäjien toi-

mitusjohtaja Mikael Pentikäi-
nen iloitsee.

Yrittäjävaltuutettujen o- 
suus kasvoi viime vaaleista: 
kuluvalla valtuustokaudella 
yrittäjiä on ollut 20,8 prosent-
tia valtuutetuista.

– Elinvoima on tulevan 
kunnan elinehto. Suuri yrittä-
jävaltuutettujen määrä lupaa 
hyvää kuntien elinvoimapoli-

tiikan kehittämiselle. Osaami-
nen on tärkeä osa elinvoimaa, 
Pentikäinen sanoo.

Pentikäisen mukaan vaa-
litulos on viesti maan halli-
tukselle siitä, että sen pitää 
uskaltaa tehdä työmarkkina-
uudistuksia ja jatkaa julkisen 
talouden tasapainottamista. 
HT

Olemme laajentaneet 
toimintaa salaojitukseen

Jari 0400 381 261 
Jarmo 0400 895 173
jari@jturakointi.fi

J.T
Urakointi Oy

Tyrnävä
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Yrittäjä, tule mukaan verkostoon!
Yrittäjä, kun liityt Suomen Yrittäjien jäseneksi, olet osa paikallista, alueellista ja koko maan kattavaa yrittäjäverkostoa. 
Sinulla on käytettävissäsi laajat maksuttomat neuvontapalvelut mm. lakimiesneuvonta sekä kaikki jäsenedut ja -palvelut. 
Lue lisää www.ppy.fi ja liity www.yrittäjät.fi/liity.

Osallistu keskusteluun ja tutustu meihin:
facebook.com/pohjoispohjanmaan.yrittajat • facebook.com/suomenyrittajat
twitter.com/PPYrittajat • twitter.com/suomenyrittajat

49
Pohjoissuomalainen perheyritys

€
+ mahdolliset
pakokaasumittaukset

Lakeuden Katsastus Takatie 7, Kempele 08 554 6707
Konetien Katsastus Konetie 3, Oulu (Rusko) 08 331 7151
Äimätien Katsastus Äimätie 5. Oulu (Äimärautio) 08 338 060
Katsastus Taskila Suolamännyntie 11, Oulu 08 311 7181
Putaan Katsastus Virpiväylä 11, Haukipudas 08 340 700

Ajanvaraukset: www.avainasemat.fi

Vain henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastukset

Määräaikais-
katsastus

Puutölli tekee 
talot valmiiksi
Tyrnävältä lähtöisin oleva 
PKT-Kiinteistöt Oy Puutöl-
li Oy kasvaa 15-20 prosentin 
vuosivauhtia.

Uusi talotehdas on avattu 
hiljattain Järvenpäähän, ja 
tänä vuonna Puutölli raken-
taa 60 asuntoa. Yhtiö valmis-
taa Järvenpään hallissaan 
sisätiloissa täysin valmiita 
rivitaloasuntoja.

– Toimimme pääasiassa 
pääkaupunkiseudulla, ku-
ten Vantaalla, Keravalla ja 
Espoossa, toimitusjohtaja 
Tommi Tölli sanoo.

Yhtiö on lähtöisin Tyr-
nävältä, eikä se ole vielä 
täysin hylännyt juuriaan. 
Yhtiöllä on muutama raken-
nuskohde Tyrnävällä ja Ou-
lun seudulla, mutta pääosa 
liiketoiminnasta sijoittuu 
pääkaupunkiseudulle. Lähi-
aikoina Oulun Kastelliin ja 
nousee pari Puutöllin oma-
kotitaloa. Myös Oulunsa-
loon tulee rakennuskohteita.

– Käyn yhä kotiseudulla 
lähes joka viikko ja yrityk-
semme kotipaikka on yhä 
Tyrnävä, Tölli toteaa.

Hänen mukaansa yhtiön 

PKT-Kiinteistöt Oy Puutölli Oy on avannut hiljattain Järvenpäähän uuden talotehtaan. Yhtiö val-
mistaa Järvenpään hallissaan sisätiloissa täysin valmiita rivitaloasuntoja.

Tommi Tölli

kasvu on luontaista. Järven-
pään talonrakennushalliin 
kaavaillaan kolmasosan laa-
jennusta. Samoin lisää työn-

tekijöitä rekrytoidaan.
– Tuplaamme tuotantom-

me parin kolmen vuoden si-
sällä, Tölli ennustaa.
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Viinatehtaan pullotuskone on kovassa käytössä.

 Ilpo Sulkala odottaa viinatehtaalta kovaa kasvua

Kaikille avoimella kurssilla opitaan hyödyllisiä arkielämän 
ensiaputaitoja mm. verenvuodon tyrehdyttäminen, paine-
siteen teko sekä kaverin auttaminen, jos hänellä on jäänyt 
pala ruokaa hengitysteihin? 

Juhlavuoden auttajakurssi on Punaisen Ristin lahja 100-vuo-
tiaalle Suomelle. Tavoitteena on kouluttaa tuhansia uusia 
auttajia ympäri maata. Ole osa lahjaa ja tule kurssille yksin 
tai yhdessä kaverisi, kumppanisi tai perheesi kanssa! 

Kurssin järjestäjänä ovat Suomen Punaisen Ristin Tyrnävän 
osaston vapaaehtoiset. 
Tervetuloa!

TuLE HARJoiTTELEMAAn 

lauantaina 13.5.2017 Meijerinkatu ravintola Pömilän edessä 

iLMAiSELLE AuTTAJAKuRSSiLLE
ensiaPuTaiTOja

Lisätietoja:
SPR Tyrnävän osasto, tyrnava@punainenristi.fi 

kotisivut: rednet/tyrnävä
Maarit Stålnacke-inkala 040 593 0780

noin tunnin kestäviä kursseja 
järjestetään kolme: klo 11,12 ja 13. 

Kurssin päätteeksi osallistujat 
palkitaan auttajakurssi-todistuksella. 

Shaman Spritsin uudet laa-
jennukset mahdollistavat 
tuotannon moninkertaista-
misen. Yhtiön toimitusjoh-
taja Ilpo Sulkala kertoo, että 
viimeisen puolentoista vuo-
den aikana on lisätty varas-
totilaa 600 neliötä ja lisätty 
tankkikapasiteettia, asennet-
tu uusi pullotuslinja, korjat-
tu vanhaa hallia ja kunnos-
tettu kiinteistöä.

– Kolmisen vuotta sitten 
olimme melkein lopetta-
massa koko leikin. Saimme 
kuitenkin hyvän yhteistyö-
kumppanin, Global Drinks 
Finlandin. Heillä oli hallus-
saan Laplandia-brändi, mut-
ta hyvä tekijä puuttui. 

– Me osaamme tehdä 
viinaa, mutta meillä ei ollut 
brändiä. Niinpä kaksi so-

shaman spiritsin uudistukset ja laajennukset valmiita
keaa löysi toisensa, Sulkala 
selittää.

Muutos on huomattava. 
Entisiin tuotteisiin nähden 
nykyisen Shaman Spritsin 
pullorivistöt hivelevät sil-
mää, ja tuotteiden maut-
kin ovat Sulkalan mukaan 
muuttuneet olennaisesti.

– Nyt olemme uusineet 
tehdasta kahdella miljoonal-
la eurolla. Lisäksi olemme 
hankkineet Helsinkiin kou-
lutustilan, jossa koulutam-
me ravintolahenkilökuntaa. 
Tulemme seuraavan vuoden 
aikana rekrytoimaan lisää 
työvoimaa, Sulkala kertoo.

Uuden pullotuslinjan 
myötä yhtiön tuotantoka-
pasiteetti on noussut 10 
miljoonaan pulloon vuodes-
sa kahdessa työvuorossa. 

Liikevaihdon on mahdol-
lista nousta investointien 
mukaan 40-50 miljoonaan 
euroon. Viime vuoden lii-
kevaihto on 1,1 miljonaa ja 
tänä vuonna sen arvioidaan 
olevan 2,5 miljoonaa.

Tällä hetkellä Shaman 
Spiritsin tärkein markkina-
alue on Baltiassa. Vienti on 
lisääntymässä Israeliin, Ve-
näjälle ja Englantiin.

Pullojen sisältä löytyy 
muun muun muassa mus-
tikalla, puolukalla ja hillalla 
maustettuja juomia. Kaikki-
aan Shaman Spirits valmis-
taa kymmentä makuvodkaa 
ja kahta kirkasta.

– Käytämme pohjoisia 
makuja, jotka on tehty oi-
keista marjoista. Tyrnävällä 
on maailman paras vesi, jos-

ta saa ensiluokaista vodkaa, 
Sulkala toteaa.

Perunoita Shaman Spirits 
käyttää enää vain nimeksi 
viinan valmistuksessa. Ny-
kyisin yhtye käyttää ranska-
laista viljapirtua tuotteiden-
sa perusosana.

– Se on tasalaatuisempaa 
kuin perunasta valmistettu. 
Lisäksi näillä tuotantomää-
rillä, joka meillä on jo nyt, ei 
peruna enää riitä meille, Sul-
kala perustelee.

Perunaa ei kuitenkaan ole 
vielä kokonaan hylätty, sillä:

– Tislaamme perunasta 
omia erikoispainoksia, tu-
hannen tai viidentuhannen 
pullon sarjoja, Sulkala ker-
too.

TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY

Puhdas glasiaalinen pohjavesi on paitsi 
jokapäiväinen talousvesi kotitalouksille, 
myös paras alkuaine ja lähtökohta 
kaikenlaiselle elintarvike- ja virvoketuotannolle.

Meskutie 2
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www.kantaperuna.com

Annabelle

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

Challenger

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

Carrera

Carrera on varhainen kesä-
perunalajike. Sen on maultaan
melko mieto ja vivahteikas.
Erittäin kirkas ja sileä kuori.
Matala hiilihydraattipitoisuus.

Colomba

Colomba on noussut 
yhdeksi suosituimmista
perunoista. Keitä, muussaa
pilko tai paista - Colomballa
kaikki onnistuu.

Kantaperuna on
parempien peruna-

lajikkeiden asiantuntija
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Tänä vuonna juhlimme 
100-vuotiasta Suomea. Yksi 
isänmaamme rakennuski-
vistä on ollut keskinäinen 
luottamus. Erityisesti vai-
keina aikoina luottoa toi-
nen toiseen on mitattu: naa-
puria on autettu, evakot on 
asutettu, kaveria ei jätetty. 
Toki matkan varrella luotta-
mus on kokenut kolhujakin. 
Tästä ehkä kipein esimerk-
ki on ensimmäisen itsenäi-
syyden vuoden tapahtumat. 
Kolhuista on otettu opik-
si ja aina on parannettavaa, 
mutta tänä päivänä uskallan 
väittää, että luottamuksen 
varaan rakennettu Suomi on 
maailman paras paikka elää.

Yrittäjyyteen liittyy pal-
jon luottamusta. Yrittäjäksi 
ryhtyvän on luotettava mo-
neen asiaan. Yrittäjän on 
luotettava itseensä, ammat-
titaitoonsa, ideoihinsa, työn-
tekijöihinsä sekä tuotteisiin-
sa. Lisäksi yrittäjän on oltava 
luottamuksen arvoinen. Jos 
yritys pettää asiakkaiden 
luottamuksen, se ei kauaa 

luottamuksen varassa
menesty. Menestyvän yri-
tyksen rakennusresepti on 
Suomen tarinan kaltainen: 
tarvitaan rohkeutta, luotta-
musta ja kovaa työtä. Pika-
voittoja on harvoin tarjolla, 
siksi luottamuksen rinnalla 
kulkee kärsivällisyys. Ajan 
kuluessa luotettavan yri-
tyksen palkitsee tyytyväiset 
asiakkaat. Samoin luotettava 
yritys on mieluinen työnan-
taja, jolle työntekijä haluaa 
antaa oman osaamisensa. 
Jos hyvän yrityksen resepti 
on Suomen tarinan kaltai-
nen, niin samalla voi sanoa, 
että Suomen tarina tarvitsee 
luotettavia yrityksiä. Suomi 
on tarvinnut yrityksiä ja tu-
lee niitä aina tarvitsemaan. 
Ilman luotettavia yrityksiä 
ja ihmisten keskinäistä luot-
tamusta tämä maa olisi saa-
nut aikaa sitten toisenlaisen 
suunnan.

Yritysten lisäksi Suomi 
tarvitsee luottamusta nuo-
riin. Kokemus on osoittanut, 
että kun nuoriin luotetaan, 
he haluavat osoittautua 

luottamuksen arvoiseksi. 
Nuoriin luottaminen nostaa 
esiin myös luovuuden ja sii-
nä kohden yritysten kannat-
taa olla hereillä. Luotettu ja 
luova nuoriso on koko kan-
sakunnalle ja sen yrityksille 
kultakimpale, joka turvaa 
tulevaisuuden. Mielestäni 
Tyrnävällä tähän viisauteen 
on herätty ja sillä tiellä on 
tärkeä pysyä. Luotetaan roh-
keasti nuoriin ja osoitetaan, 
että heidän luovuuttaan ja 
osaamistaan tarvitaan. Olen 
vakuuttunut, että he ovat 
luottamuksemme arvoisia ja 
100-vuotias Suomi saa jatkaa 
turvallisesti seuraavalle vuo-
sisadalleen.

Luottakaamme Luojaam-
me ja toisiimme!

Teemu isokääntä 
vs. kappalainen
Tyrnävän seurakunta

seuraKunTa KOOsTuu jäsenisTään.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tyrnävän seurakunTa
Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä

Puh. 044 737 2610

www.tyrnavanseurakunta.fi
sivuilta löydät ajankohtaisia 

tietoja ja tapahtumia.

Limingan Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Da-Pu

Tuiran Hautaustoimisto Da-Pu

Linnukkatie 2 (k-market), 91900 Liminka puh. 0400 399 679

Valtatie 59, 90500 OULU puh: 0400 399 506

Muhoksen Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Da-Pu
Valtatie 9, 90500 Muhos puh: 0400 399 486

Tyrnävä Hautauspalvelu Da-Pu
Joonaantie 4 c 1, 91800 Tyrnävä puh: 0400 399 466

Yrittäjän pankki on  
aina avoinna

Tiesithän, että voit hoitaa suurimman osan yrityksen pankkiasioista myös 
puhelimitse tai verkkotapaamisessa. Nordea Business Centre tarjoaa  

henkilökohtaista palvelua vuorokauden ympäri. Asiantuntijamme auttavat 
esimerkiksi yrityksen maksuliikenteeseen, rahoitukseen, sijoitukseen,  

säästämiseen ja vakuutuksiin liittyvissä asioissa.
 

Nordea Business Centre palvelee 24/7 numerossa 0200 2121 (pvm/mpm).

Oulu, KirKKOKatu 6,  0200 2121 (pvm/mpm),  nOrdea.Fi
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi 
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Helena Illikainen (vas.) ja Marjukka Manninen kapuavat Tyrnävän kunnantalon portaita.

Tulevaisuuden kunnalle jäävät teh-
tävät ovat sellaisia, joissa yrittämi-
sellä on merkitys kunnan hyvin-
vointiin ja elinvoimaan kertovat 
kunnanjohtaja Marjukka Manni-
nen ja aluearkkitehti Helena Illikai-
nen Tyrnävän kunnan ajankohtai-
sista elinvoimakuulumisista. 

-Tyrnävälle tärkeitä teemo-
ja ovat sekä kunnan asukkaiden, 
että yritysten tarpeista kumpuava 
yleinen elinvoiman lisääminen ja 
kasvattaminen. Elinvoimaisuuteen 
panostaminen tuottaa yrittäjyyttä, 
kehittyviä palveluita ja harraste-
mahdollisuuksia, uusia asukkaita, 
asukastyytyväisyyttä ja parempia 
verotuloja. Lapsirikkaana, nuo-
ren ikärakenteen kuntana, jossa 
alkutuotanto on merkittävässä 
roolissa, meille on tärkeää raken-
taa tulevaisuuden kuntaan näiden 
vahvuuksien päälle eli strategi-
nen linjauksemme: Hyvinvointia 
koulutuksella ja visiomme/sloga-
nimme ”Laatumukuloita pelloilta 
ja pirteistä” -ovat kantavat ohje-
nuoramme.   

Tyrnävän  
osaamista -brändi 
Tyrnävällä on reilun vuoden ajan 
rakennettu yhdessä paikallisten 
yrittäjien, yhteisöjen, kuntatoimi-
joiden ja brändiosaajien kanssa 
Tyrnävän osaamista -brändiä. 

Siinä ydinajatus on tarjota ku-
luttajille tyrnäväläistä tekemistä, 
taitoa ja laatua eri tuotteiden, lä-
hiruoan ja palveluiden muodossa 
sekä lisätä näiden laadukkaiden 
tuotteiden näkyvyyttä, tunnettuut-
ta ja myyntiä. Brändin rakentami-
sen yhteydessä on kasvatettu yrit-

”laatumukuloita pelloilta ja pirteistä”

täjiemme markkinointi-, hankinta-, 
verkostoitumis- ja brändiosaamista 
sekä lisätty yrittäjien, että heidän 
kanssaan työskentelevien eri taho-
jen välistä yhteistyötä. Varsinaisen 
brändin alle on liittynyt jo noin 15 
yrittäjää ja kaikkia heidän tuottei-
taan ja palveluitaan yhdistää se, 
että ne ovat Tyrnävällä kasvatettu-
ja, valmistettuja tai tuotettuja. Ryh-
mään kuuluvilla yrittäjillä on oma, 
ainutlaatuinen ja jäljitettävä brän-
dileima ja –numero. Kunta on si-
toutunut edistämään brändin ja sii-
hen liittyvien yrittäjien näkyvyyttä 
ja tuotteistamisen lisäämistä. 

Parhaillaan on käynnistymässä 
Osaamisen tuotteistaminen myy-
väksi -hanke. Se on reilun kahden 
vuoden mittainen hanke yhdessä 
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien ja 
Maaseudun sivistysliiton kanssa. 
Osaamisen tuotteistaminen myy-
väksi -hankkeella parannetaan 
pohjoispohjalaisten yrittäjien han-
kinta-, markkinointi-, tuotteista-
mis- ja brändiosaamista erilaisin 
toimenpitein. 

Yritysten ja niiden tuotteiden 
(sisältäen palvelut) tunnettuutta, 
saatavuutta sekä saavutettavuutta 
edistetään niin paikallisesti, alueel-

KIERTOTALOUSKYLää 
suunnitellaan Haurukylään, 
jossa pyritään monipuoliseen 
kiertotaloutta tukevaan yritys-
toimintaan. 

KUNNAN YRITTäJäKIR-
JEELLä tiedotetaan säännöl-
lisesti ajankohtaisia yrittäjyy-
teen liittyviä asioita.

Yrittäjien Facebook 
-RYHMä on perustettu yrittä-
jän aloitteesta. Ryhmässä yrit-
täjät voivat tarjota toisilleen 
yhteistyömahdollisuuksia ja 
palveluitaan sekä kertoa ajan-
kohtaisia asioita.

KUTSU VIRKAMIES KY-
LääN – on juttu, jossa kuka 
tahansa yrittäjä voi ottaa kun-
taan yhteyttä ja pyytää halu-
amansa viranhaltijat keskus-
telemaan yrityksensä asioista 
yritykseensä. Kokoonpano on 
riippuvainen aina kulloises-
takin asiasta. Ne viranhaltijat, 
jotka voivat parhaiten auttaa/
edistää työn alla olevaa asiaa, 
osallistuvat vierailulle. Viime 
vuoden aikana on tehty lukui-
sia yritysvierailuita.

INNOVAATIORYHMä on 
tuore tyrnäväläisten yrittäjien 
perustama säännöllisesti ko-
koontuva ryhmä, jossa kunnan 
henkilöstöä on mukana. 

Tyrnävän kunnan 
käytännön toimia 
elinvoiman 
kehittämisessä

lisesti kuin valtakunnallisestikin. 
Myös yritysten edellytyksiä kan-
sainvälistymiseen joko kotosuo-
messa tai ulkomailla kartoitetaan 
sekä rakennetaan kansainvälisty-
miselle pohjaa. Osaamisen tuot-
teistaminen myyväksi -hankkeessa 
yrittäjiä saatetaan yhteen yhteis-
työn, yhdessä- ja toisilta oppimisen 
edistämiseksi tavoitteena alihan-
kintaketjujen rakentaminen. Pai-
kallisen ja alueellisen brändin vai-
kuttavuutta alueen vetovoimaan 
tarkastellaan olemassa olevien, jo 
aiemmin luotujen brändien kautta.

Meillä Tyrnävällä on laatumuku-
loita pelloilla ja pirteissä, mutta sen 
lisäksi myös muita omaleimaisia 
tuotteita ja palveluita, joiden kaut-
ta pääset askeleen lähemmäksi ai-
toa tyrnäväläisyyttä. Tämä on ollut 
kantavana ideana, kun lähdimme 
reilu vuosi sitten Tyrnävä Tarjot-
timella –hankkeessa yhdessä yrit-
täjien kanssa rakentamaan omaa 
Tyrnävän osaamista –brändiä ja 
tuoteperhettä. 

Paljon on tapahtunut ja jo viisi-
toista yritystä, hyvin erilaisilta toi-
mialoilta, omine, yrityskohtaisine 
ja jäljitettävine brändimerkkeineen 
löytyy esimerkiksi kunnan kotisi-
vujen (www.tyrnava.fi/osaamis-
ta) kautta. Osan tuotteita ja palve-
luista voit myös hakea Annukalta, 
Tyrnävän Putiikista.  Brändi hieno 
osoitus yhteisen vision ja strategian 
toteuttamisesta. Se peilaa mainiosti 
arvojamme: rohkeus ja ennakko-
luulottomuus, reiluus, reippaus 
ja rehellisyys, terve ylpeys ja luja 
tahto sekä vastuullisuus ja oikeu-
denmukaisuus. Samalla se on ollut 
liikkeellepaneva voima yhteistyön 
tiivistämisessä niin yrittäjien kes-
ken kuin kunnan ja yrittäjien väli-
sessä yhteistyössä.

Olemme siis hyvällä polulla, 
jota on hyvä jatkaa ja vauhtiakin 

Tyrnävän osaamista
on varaa kirittää. Yhteistyöstä ja 
elinvoiman kehittämisestä on syy-
tä pitää tiukasti kiinni erityisesti 
tämänhetkisessä isossa maakun-
tauudistuksessa. Tulevaisuudes-
sa erilaiset elinvoiman eväät ovat 
kasvavassa määrin ratkaisevassa 
asemassa kisassa, jossa ratkotaan 
se, mitkä kunnat ja alueet ovat niitä 
kovasti puhuttuja ”Tulevaisuuden 
kuntia”. Olennaisen tärkeää yh-
teistyön ja draivin lisäksi on se, että 
uskallamme ja osaamme rakentaa 
tulevaisuutemme vahvuuksiemme 
varaan ja niistä ammentaen. Se on 
loppujen lopuksi varmin tapa saa-
da myös monipuolistettua elinkei-
noelämää 

Siemenperunamarkkinat ovat 
yksi suurimmista Tyrnävän Yrit-
täjien aktiivisen porukan ponnis-
tuksista. Tapahtuma on muuttanut 
muotoaan ja tapahtumapaikkaan-
sakin viimeisten vuosien aikana. 
Tori mahdollistaa tapahtuman 
laajentamisen ja onkin ilahdutta-
vaa nähdä, että markkinoille ke-
rääntyy vuosi vuodelta enemmän 
porukkaa. Tämä, kuten myös moni 
muu tapahtuma on viime aikoina 
vahvistanut ja aktivoinut eri tyr-
näväläisten yritysten, yhteisöjen, 
kunnan ja muiden toimijoiden pe-
rinteisestikin välitöntä, luontevaa, 

reippaasti ennakkoluulotonta ja 
omaleimaista yhteistyötä. 

Tämän hetkisessä talous- ja yh-
teiskunnallisessa tilanteessa no-
peat, ketterät ja omaleimaiset pär-
jäävät. Ylipäätänsä kukaan ei tänä 
päivänä kanna ratkaisuja valmiina 
pöydille. Paras lopputulos kunta-
laisten, yrittäjien, sidosryhmien ja 
kunnan itsensä kannalta syntyy 
hyvästä, ketterästä ja laaja-alaisesta 
yhteistyöstä sekä yhteiseen maaliin 
potkimisesta. Tärkeää on myös 
muistaa, että jokainen meistä vies-
tii kunnastamme sanoin, asentein 
ja teoin. Pidetään huolta, että Tyr-
nävä pysyy positiivisesti kaikkien 
huulilla jatkossakin!  

Siinä missä Siemenperuna-
markkinat tarjoavat hyvän paikan 
osaamisen, tuotteiden ja yritysten 
sekä kunnan näkymiselle, se antaa 
myös jokaiselle meille mahdolli-
suuden ryhtyä omien laatumu-
kuloiden tuottajaksi hankkimalla 
täältä High Grade –alueen helmet, 
siemenperunat.  Parhaiten kas-
vatus tietysti onnistuu Tyrnävän 
hedelmällisessä, puhtaassa ja oma-
leimaisessa ympäristössä. Myös 
tähän tarjoamme mahdollisuuden. 

Lähes kaikille tonteillemme voi 
perustaa oman perunamaan ja eri-
tyisen hyvin viljelmät mahtuvat 

kahdelle uudelle asuinalueelle 
Hirvelään ja Palkkiin, joiden 
tontteja luovutetaan parhail-
laan. Sekä satoisuuden mutta 
myös sen takia, että helmem-
me säilyy ja koko alueelle sekä 
maallemmekin tärkeä HG-alue 
pysyy vakavista kasvitaudeista 
vapaana, olisi myös kotitarve-
viljelijän hyvä laittaa maahan 
juuri näitä puhtaita mukuloita. 
Samoin muiden kasvien va-
linnassa on hyvä lukea raken-
nusjärjestyksen ohjeet ja tar-
vittaessa keskustella aiheesta 
viranomaisten ja viljelijöiden 
kanssa. 

Jos kotitarveviljelysi ei ai-
van onnistu markkinoiden pää-
tuotteella syystä tai toisesta tai 
tarvitset muutoin täydennystä 
perunavarastoosi, muista tulla 
hakemaan omat High Grade-
alueen laatuperunasi talvea var-
ten syksyn Perunamarkkinoilta 
– Tyrnävältä tietty ;) 

Tervetuloa Tyrnävälle! 
Marjukka Manninen
kunnanjohtaja

Tyrnävän kunnanjohtaja 
Marjukka Manninen 
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Tyrnävä hyvä paikka asua ja yrittää

Kirkkotie 8:ssa on rakennustyöt käynnissä. Asukkaat pääsevät uuteen kotiin 
viimeistään jouluksi. 

Rakenteilla oleva rivitalo Asunto Oy Tyrnävän Kirkkotie sijaitsee kaikkien pal-
velujen lähellä. 

Tyrnävän Yrittäjien hallituksen jä-
senten Soveo Oy yrittäjä Jari Ku-
rolan ja Suomen Ekotalon omista-
ja Mikko Kukkohovin ideoimana 
Tyrnävälle perustettiin kevään ai-
kana Innovaatioryhmä, jonka tar-
koituksena on kehittää Tyrnävän 
kuntaa, niin nykyistä, kuin uutta 
yritystoimintaa ja toimia uusien 
ideoiden ponnistusalustana. Tyr-
nävän kunta läksi heti alusta alka-
en aktiivisella otteella mukaan ja 
on tarjonnut muun muassa Kivi-
pirtissä kokoontumistilan käyttöön 
sekä kunnanjohtaja ja monia mui-
takin henkilöitä on osallistunut ko-
koontumisiin. 

-Olemme ilman muuta kiinnos-
tuneita tällaisesta toiminnasta, jon-
ka toiminnan tavoitteena on saada 
Tyrnävää elinvoimaisemmaksi, 
saada lisää näkyvyyttä ja toivotaan 
eri tahoilta lisää väkeäkin mukaan, 
sanomat kunnanjohtaja Marjukka 
Manninen ja aluearkkitehti Helena 
Illikainen. 

Jari Kurola kertoo, että kokoon-
tumisia on säännöllisesti torstaisin 
2-3 kertaa kuukaudessa ja ne jatku-
vat edelleen. Ryhmälle on perus-
tettu facebook ryhmä, joka laajenee 
koko ajan. Naisten osuus on ollut 
kasvussa ja tällä hetkellä heitä on 
kokoontumisissa enemmistö. 

-Ryhmässä voi esittää omia 
ideoitaan, ideoida toisten ajatuksia 
eteenpäin ja saada jatkokehityside-
oita suuremmalta ryhmältä. Apua 
on mahdollisuus saada esimerkiksi 
oman yrityksen toiminnan kehit-
tämiseen tai uuden yrityksen pe-
rustamiseksi. Ryhmä haluaa myös 
edistää jo olemassa olevien yritys-

innovaatioryhmässä ollaan avoimia uusille ideoille
ten yhteistyötä. 

Ryhmässä ollaan avoimia uu-
sille ideoille ja annetaan kannus-
tusta ja positiivista suhtautumista 
jopa hullujenkin ideoiden suhteen. 
Ryhmään kuuluminen ei vaadi 
minkään erityisen alan koulutus-
ta tai omaa yritystä. Voi olla itse-
oppinut tai on kertynyt tietoa ja 
taitoa jonkin harrastuksen parista. 
Sinä työtön, yrittäjä, eläkeläinen 
tai opiskelija, joka tunnistit itsesi 
kuvauksesta, olet tervetullut jaka-
maan ajatuksia kanssamme, kehot-
taa Jari Kurola. 

Innovaatioryhmässä on noussut 
esille muun muassa hamppukuitu, 
jota on Linnunradan tilalla viljelys-
sä. On mietitty tuotteen jatkojalos-
tusasioita. Nahkatehdasalueen tu-
levaisuudesta on keskusteltu, sillä 
vuosikymmeniä kestäneen kaupan 
hieronnan jälkeen Tyrnävän kunta 
pääsi kaupasta sopimukseen Sal-
menhaaran perikunnan kanssa. 
Tarkkaa käyttötarkoitusta kunnan-
johtaja Mannisen mukaan Nahki-
molle ei ole vielä päätetty, mutta 
se voisi olla kulttuuriin, mediaan 
ja ehkä etätyöhön keskittyvä koko-
naisuus.

Muista aiheista voi mainita esi-
merkiksi torialueen saamisesta 
raikkaammaksi. Tapahtumien ai-
kaan alueella on vilskettä, muul-
loin kaipaisi vaikkapa lisää väkeä. 

-Keskusteluaiheina ei ole siis 
pelkästään yrityspohjaiset asiat, 
vaan ollaan avoimia kaikille esiin-
nousseille kehittämisideoille. 

Mallia kokoontumisiin on otet-
tu muun muassa Oulussa kokoon-
tuneesta Yritystakomosta. Kurolan 

mukaan Tyrnävällä ryhmän toi-
minta on vapaamuotoisempaa. 

Trombiperunoita  
siemenperunamarkkinoille
Ryhmän toinen vetäjä Mikko Kuk-
kohovi on mukana Suomen Eko-
talo -yrityksessä ja pyörittää myös 
omaa konsultointiyritystään. Inno-
vaationa hän on kehitellyt perun-
alle uudenlaista käyttöä, johon sai 
idean viime kesän Ruotsin matkal-
ta. Uuden Trombiperuna -idean-
sa hän on kertonut myös Innovaa-
tioryhmässä ja siitä on keskusteltu 

Jari Kurola on Mikko Kukkohovin 
kanssa vetänyt Tyrnävän Innovaatio-
ryhmää, jossa on jo vajaan kahden 
kuukauden toiminnan aikana nous-
sut monia hyviä paikkakuntaa kehit-
täviä ideoita. 

INNOVAATIORYHMÄN TOIMIN-
TAA ohjaavat seuraavat arvot:
Luottamus – niin omaan toimin-
taan, kanssa toimijoihin ja yrityk-
sen tavoitteisiin
uskallus – kokeilla, tehdä ja ky-
seenalaistaa
välittäminen – Välitämme toisis-
tamme ja ympäristöstämme
Tekeminen – tekemällä yhdessä 
kovasti töitä voimme saavuttaa 
tavoitteemme
Hyvinvointi – tavoittelemme hy-
vinvointia niin yksilölle, yritykselle 
kuin yhteistyökumppaneille.

INNOVAATIO on jokin uusi tai 
olennaisesti parannettu, taloudel-
lisesti hyödyllinen tuote, prosessi, 
palvelu tai keksintö. Innovaatio 
voidaan ymmärtää ideana, käy-
täntönä tai esineenä, jota yksi-
löt pitävät uutena. Innovaatioita 
syntyy, kun erilaiset ja eri tavoin 
suuntautuneet ihmiset haastavat 
toisensa.

sekä osa ryhmäläisistä antanut pa-
lautetta maisteltuaan tuotetta. Pe-
runa viipaloidaan, asetetaan tikun 
nokkaan ja vedetään toisesta pääs-
tä alaspäin. Tikun ympärille muo-
dostuu kierreperuna, joka kypsen-
netään öljyssä, maustetaan ja sitten 
vain nauttimaan. 

Yleisesti tuote on ensimmäistä 
kertaa saatavana Siemenperuna-
markkinoilla. Yritys aikoo käyttää 
raaka-aineenaan ainoastaan tyrnä-
väläistä perunaa ja onhan tuote jo 
osa Tyrnävä-brändiä.

Yleisesti Trombiperunaa on ensimmäistä kertaa saatavana Siemenperuna-
markkinoilla. Tuote osa Tyrnävä-brändiä.

Tyrnävän aktiivisesta rakennus-
toiminnasta on yksi hyvä esimerk-
ki keskustaan Kirkkotien varteen 
nouseva luhtitalokohde. Siinä on 
rakentajana ja urakoitsijana tyrnä-
väläinen perheyritys Rakennuspal-
velu T&T Oy, yrittäjänä Jari Taski-
la. Asunto Oy Tyrnävän Kirkkotie 
luhtitaloon tulee 12 huoneistoa, 
joista 2/3 on jo varattu, kertoo Tas-
kila. Hän on tyytyväinen tontin si-
jaintiin (oma tontti), joka on mitä 
parhaimmalla paikalla Tyrnävän 
keskustassa. Tien toisella puolen 
on terveysasema. Kauppa, kirkko 
ja monet muut palvelut ovat myös 
lähellä. 

Rakennustyöt alkoivat huhti-
kuun alussa ja tavoitteena on, että 
asukkaat pääsevät muuttamaan 
uuteen kotiinsa jouluksi. Raken-
nusaineena on pääasiassa puu, 
mutta ääneneristyksen takia be-
toniakin käytetään muun muassa 
välipohjissa. 

Taskila kertoo yrityksen raken-
taneen Tyrnävälle aiemmin useita 
pari- ja pienrivitaloja sekä puura-
kenteisia omakotitaloja. Rantajaa-
kolassa on varattuna omakotitontti, 
jossa on meneillään ennakkomark-
kinointi. Uusia rakentamiskelpoi-
sia tontteja kartoitetaan jatkuvasti. 
Eniten kuitenkin työllistää Oulun 

kaupungin alue, jossa tälläkin het-
kellä on rakenteilla seitsemän oma-
kotitalokohdetta, muutama niistä 
jo luovutuskunnossa.  

Taskila kertoo yrityksensä tar-
joavan kokonaispalvelua alusta 
loppuun saakka. Rakennukset 
tehdään asiakkaiden toiveiden 
mukaan. Puolet kohteista on omaa 
tuotantoa. Oulussa on ollut hyvin 
saatavilla ammattirakentajille sopi-
via tontteja. 

Taskila muutti opiskelujensa 
aikaan vuonna 2003 Oulusta (lap-
suuskoti Haapavedellä) Tyrnäväl-
le. Yrityksen hän perusti pari vuot-
ta myöhemmin, joten takana on jo 
12 yrittäjävuotta. 

-Tyrnävän on hyvä paikka asua 
ja yrittää. Olen suositellut muille-
kin Tyrnävää asuinpaikkakunnak-
si. Kaikki pelaa ja palveluja löytyy 
ihan riittävästi. Erityisesti haluan 
kiittää paikallista Osuuspankkia, 
josta olen saanut rakentamiskoh-
teisiin tarvittavan rahoituksen. 
Myös paikallinen yrittäjien yh-
teistoiminta kiinnostaa. Erityisesti 
toivon kaikkien käyttävän paikal-
lisia palveluja ja ostavan tavarat 
mahdollisuuksien mukaan omalta 
paikkakunnalta. Näin edistetään 
paikallista hyvinvointia ja työllis-
tymistä, kertoo Taskila. HT

Rakennusurakoitsija Jari Taskila on 
tyytyväinen rivitalon rakennuspaik-
kaan Kirkkotien varressa.
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Yrittäjäyhdistys muistaa joka vuosi 50- tai sitä enemmän pyöreitä vuosi täyttäviä jä-
seniä. Viime vuoden kevätkokouksen yhteydessä sihteeri Minna Ahonen ja puheen-
johtaja Annukka Suotula-Ervasti jakoivat Tyrnävän yrittäjien muistolautaset merkki-
päivää viettäneille Antto Joutsiniemelle, Heli Räisäselle ja Pekka Leiviskälle. 

Tyrnävän Yrittäjät ovat järjestäneet syksyn Tyrnävän Peruna-
markkinoilla perunoiden kauneuskisan. Kuvassa lehdistön ihan-
neperuna viime vuoden markkinoilla.

Tyrnävän Yrittäjät ovat perinteisesti osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien järjestämiin tapahtumiin. Vuosikous oli viime mar-
raskuussa Kuusamossa, jossa oli samalla Kuusamon Yrittäjien 50-vuotisjuhla. Tyrnävältä kokousedustajina olivat Annukka Suotula-
Ervasti, Minna Ahonen ja Tauno Bräysy.

Tyrnävän yrittäjien toimintaa kuvina

Viime vuoden lopulla Tyrnävän Yrittäjien syyskokouksen yhteydessä jaettiin yrittäjäristejä tunnustuksena pitkäaikaisesta yksityisyrittäjyydestä. Yli 30 vuoden yrittäjyydestä timanttiristin saivat Pent-
ti Lassila, Jarmo Tauriainen ja Jari Tauriainen. Kultaisen yrittäjäristin vähintään 20 vuoden yrittäjyydestä saivat Pirkko Hannus, Heikki Hannus ja Juha Karhula. Kuvasta puuttuvat kultaisen yrittäjäris-
tin saajat Ritva Lassila ja Petteri Väyrynen. 

Tyrnävän Yrittäjien viime vuoden kevätkokous pidettiin perheretkenä Oulun keilahallilla. Keilaus oli mukavaa 
ja siihen saattoivat kaikki osallistua, olipa mukana muutama ensikertalainenkin ja keilat kaatuivat. Parhaat 
tulokset palkittiin lopuksi. 
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• Raskaan kaluston B-jarrulupa
• Eberspächer ja Webaston
  testaus ja korjaus

Juha Karhula Oy
Ollilantie 7 Tyrnävä
Puh. 0400 581 850

• Ilmastointilaitehuollot

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

Telefax 5451 578

TOUKO-KESÄKUU MA-PE 10-18, LA-SU 10-15
HEINÄKUUSSA MA-PE 10-18 LA-SU SULJETTU

Keskikyläntie 42 A, 91800 Tyrnävä
lassilan.taimisto@dnainternet.net

Palvelemme 

Lassilan Taimisto

www.lassilantaimisto.fi
 KESÄKUKKIA vIIKKo 21 AlKAEn

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

• Omena- ja muut puut  • Astiataimet • Kuljetuspalvelut

Kaartax Ay palkittiin 
Tynävän Vuoden Yrittäjänä

Tyrnävän Vuoden Yrittäjänä palkittu Kaartax Ay. Kukitettuna ja palkinnot esillä Vaula ja Hannu 
Mankinen. 

Tyrnävän yrittäjät ovat olleet viime vuosina syksyllä LC Tyrnävän järjestämillä perunamarkkinoilla esittelemässä toimintaansa 
sekä järjestäneet perunan kauneuskilpailun, jonka tulokset on julkaistu markkinoilla. Yrittäjien esittelypisteessä työvuorossa Heli 
Räisänen, Tauno Bräysy ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien puheenjohtaja Lauri Mikkonen.

Tulevia LC Tyrnävän ensi 
syksyn 27. perunamarkki-
noita on markkinapäällikkö 
Jaakko Rahkon

johdolla suunniteltu aktii-
visesti jo tammikuusta alka-
en. Yhteistyökumppaneina 
perunamarkkinoiden kehit-
telyssä ja uudistamisessa on 
Kuulammen koulun yrittä-
jyysluokan oppilaita opetta-
jansa johdolla.

Lisäksi mukana on myös 
Tyrnävän kunta, Tyrnävän 
yrittäjät ja Rantalakeus.

Entistä vetovoimaisemmat Perunamarkkinat syksyllä

Tavoitteena on saada tu-
levista markkinoista vielä 
vetovoimaisemmat ja eten-
kin nuoria kiinnostavammat. 
Toki olemme erittäin tyyty-
väisiä viime syksyn kävijä-
määrään noin 10 000 ihmis-
tä ja yli 100 torikauppiasta, 
mutta jatkuvuuden kannalta 
on hyvä etsiä uusia mahdol-
lisuuksia kehittää tapahtu-
maa. Silloin se palvelee mah-
dollisimman laaja-alaisesti 
meitä kaikkia markkinoille 
osallistujia, niin yleisöä, to-

rikauppiaita, talkoolaisia, 
perunanmyyjiä ja yhteistyö-
kumppaneita ym. 

Hyvänä esimerkkinä vii-
me syksyn perunamarkki-
noiden yhteydessä olleesta 
Tyrnävän Yrittäjien pihasta 
on tullut paljon kiitosta ja se 
on myös tulevana syksynä 
samassa paikassa kunnanta-
lon edessä.

Perunamarkkinat on Tyr-
nävän keskustassa syyskuun 
30 päivä ja niistä saaduilla 
tuloilla voimme tehdä työtä 

paikallisella tasolla nuorten 
terveen elämän ja kehityksen 
turvaamiseksi sekä ikäänty-
neiden, perheiden, vammais-
ten ja urheiluseurojen että 
nuoriso- ja vanhustyön kuin 
muidenkin apua tarvitsevien 
tukemiseksi.

Toivotaan aurinkoista ja 
menestyksellistä päivää Sie-
menperunamarkkinoille!

Juha Elsilä 
LC Tyrnävä,  
Perunamarkkinatiimin jäsen

Tyrnävän Vuoden 2016 Yrit-
täjänä palkittiin Kaartax Ay, 
yrittäjinä Hannu ja Vaula 
Mankinen. 

Palkinnon luovuttivat 
Tyrnävän kunta ja Tyrnävän 
Yrittäjät lauantaina 12.11. 
Tyrnävän Yrittäjien pikku-
joulussa Hannuksen piilo-
pirtillä. 

Palkittu yritys on perus-
tettu vuonna 2008, mutta 
Hannu Mankisen ura alalla 
alkoi jo yli 20 vuotta sitten 
työskentelynä vieraan pal-
veluksessa.

Kaartax keskittyy tuot-
tamaan laadukkaita ja mo-
nipuolisia henkilöliikenne-
palveluita ja on erikoistunut 
inva-, vammais- ja paarikul-
jetuksiin, joita varten autot 
on myös erikoisvarusteltu.

Lisäpalveluna yrityk-
sellä on myös peräkärryjen 
vuokraustoimintaa. Omasta 
pihapiiristä Tyrnävän Mur-
ron kylällä löytyy korjaa-
mohalli, jossa voi harjoittaa 
pienimuotoista korjaamotoi-
mintaa eli tarvittaessa huol-
letaan ja korjataan omat sekä 
ajan riittäessä myös muiden 
autot. Yritys tuo myös maa-
han autoja, lähinnä samalla 
alalla toimiville, muun mu-
assa invatakseja.

Toimialueena on Tyrnä-
vän ja Oulun talousalueen 
lisäksi koko Suomi sekä poh-
joismaat. Yritys pyrkii linja- 
ja taksiautojen varusteluissa 
ja kuljettajien palvelussa 

siihen, että matkustusmu-
kavuus ja turvallisuus ovat 
huippuluokkaa. Kaartax 
työllistää tällä hetkellä vaki-
tuisesti neljä henkilöä sekä 
tarpeen tullen useita kiire-

apulaisia. 
Yrityksen käytössä ovat 

50 ja 21 paikkaiset turistilin-
ja-autot, yhdeksän paikkai-
nen linja-auto sekä invataksi. 
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Ikkunakorjauksia kaikkina 
vuorokauden aikoina

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

www.lasipalvelu.

LASIPALVELUOy

• Ikkuna- ja ovilasit 
• Liukuovet
• Eristyslasivalmistus, kiireelliset       
    lyhyellä toimitusajalla
• Peilit 
• Lasihiontaa, lasityöstöt
Katso lisää lasipalvelu.fi

(08) 333 335 

PÄIVYSTYS 

24h

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

www.puutolli.fi

PARI- JA RIVITALOJA

MUUTTO-
VALMIINA
PUUTÖLLILTÄ!

PARI- JA RIVITALOJA

MUUTTO-
VALMIINA
PUUTÖLLILTÄ!

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


