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Tyrnävä yrittää
TYRNÄVÄN YRITTÄJÄT RY:N JULKAISU 1/2010 HUHTIKUU

KEVÄT- JA SIEMENPERUNAMARKKINAT

YKKÖSOSOITTEETON
JOKA TALOUTEEN JA
YRITYKSIIN TYRNÄVÄLLÄ

Tyrnävän Yrittäjät ry
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lauantaina 24.5.2010 klo 9-15
Tyrnävän perunaviinatehtaan alueella

Varmista tulevan kesän hyvä perunasato ja
tule hankkimaan hyvälaatuiset, terveet siemenperunat.
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Tyrnävän Yrittäjät ry.

Hyvän Laadun Merkki

I

Tiedustelut puh. 0400 336 136

Hannuksen
Piilopirtti
Pirkko ja Heikki Hannus
Kokoukset Lounaat Juhlapalvelut
Majoituspalvelut Savusauna

Tule tutustumaan Suomen
ainoaan yksityiseen viinatehtaaseen
ja nauttimaan
tilausravintolamme tuotteista

Puh. 040 5764 627, 0400 684 374

Lisätietoja p. 517 960
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Keskikyläntie 91800 Tyrnävä

Paikallista
Parempaa
Palvelua!

Tervetuloa - Kirkkotie 16, puh. (08) 562 9500

!

Hannuksen
Piilopirtiltä
TV-ohjelmaa
Hannuksen Piilopirtillä
on tulevana kesänä
vilkasta – kuten
aikaisempinakin
kesinä. Huhtikuussa
on jo varattu
jokainen viikonloppu
kesähäiden
pitopaikaksi, joista
tyrnäväläisen hääparin
Miia Virkkusen ja Jari
Vääräniemen häissä
kesäkuussa on mukana
TV 4: n toimittajat
ja kuvaajat. Ohjelma
”Neljät häät” on
katseltavissa TV 4
kanavalla ensi syksynä.
Tyrnäväläinen hääpari
on ensimmäinen
neljästä parista,
joka on valittu
ohjelmaan. Ohjelmaa
kuvataan varsinaisen
hääjuhlan lisäksi myös
häävalmistelujen
aikana. (ht)
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Liity yrittäjäjäseneksi
ZZZ\ULWWDMDW¿
Tyrnävän Yrittäjät ry

SE PANKKI.

Kuka asiantuntija osaa tässä maassa kertoa, mitä SEPA
tarkoittaa yrityksellesi? Se pankki on Osuuspankki.
Tervetuloa! Lisätietoja op.ﬁ/sepa
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Suomi, yhdistysten
luvattu maa

Suomessa on lukematon määrä erilaisia yhdistyksiä, joita
on aikoinaan perustettu ajamaan perustajilleen ja jäsenilleen tärkeitä asioita. Näiden toiminta-aktiivisuus on eräänlaista aaltoliikettä, alussa on innokkuutta ja virtaa suunnitella toimintaa ja uusia asioita. Mutta sen jälkeen, varsinkin rivijäseniltä, loppuu innostus, kun maailmaa ei saatukaan parannettua heti mieleisekseen.
On myös yhdistyksiä ja varsinkin suurten valtakunnallisten yhdistysten paikallisosastoja, joilla ei ole tarkoituskaan järjestää toimia paikallisesti kovin aktiivisesti, mutta
tekevät erittäin hyödyllistä työtä valtakunnan tasolla.
Suomen Yrittäjät on valtakunnallisesti yksi arvostetuimpia yhdistyksiä ja tekee valtakunnan tasolla arvokasta ja
kaikkien tunnustamaa työtä suomalaisten pienyritysten
toimintaedellytysten parantamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät ry on SY:n aluejärjestö ja tekee yrittäjyyttä tunnetuksi maakunnan tasolla yhteistyössä paikallisyhdistysten
kanssa. PPY:sä on tänä vuonna perustettu uusia valiokuntia, jotka ovat aloittaneet toimintansa kevään aikana paneutuen jokainen oman alansa asioihin.
Tyrnävän Yrittäjät ry:n jäsenmäärä on ylittänyt jo 60:n
rajan ja on edelleen kasvussa, mikä on positiivinen asia.
Mutta ongelma on jäsenten aktiivisuudessa toimintaan,
koska kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin ei tahdo löytyä
osallistujia. Minusta olisi tärkeää yrittäjienkin löytää aikaa
tähän toimintaan, sillä tapaamalla toisia yrittäjiä samalla
solmii osin tietämättään verkostoja, joista on hyötyä tulevaisuudessa. Samalla voidaan evästää yhdistyksen hallitusta esimerkiksi kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Varsinkin nyt kun naapurikunnat
ovat tekemässä suuria päätöksiä kuntarakenteissa, niin olisi
hyvä saada yrittäjien kanta esille siihen, miten esimerkiksi
Tyrnävällä hoidetaan elinkeinojen kehittäminen ensivuoden alusta alkaen.
Tähän keskusteluun on hyvä tilaisuus seuraavan kerran
29.4 kevätkokouksessa Hannuksen Piilopirtillä. Kokouksen
jälkeen nautittavan Pirkon tekemän iltapalan lomassa varmasti syntyy rakentavia ja mielenkiintoisia keskusteluja
erilaisista aiheista, joten tervetuloa jäsenet mukaan.

Tyrnävän Yrittäjät teki
retken viime kesänä
23.7 Toppilan Möljälle,
jossa oli maalaiskomedia Turvetta ja Timantteja varattu näytös yrittäjille. Eri puolilta maakuntaa oli paikalla reilut 1000 yrittäjää ja heidän henkilökuntaansa paikalla.
Maalaiskomedia-sarja on
yhteisnimitys Yleisradion
TV2:ssa esitetyille televisiosarjoille Vain muutaman
huijarin tähden, Peräkamaripojat, Mooseksen perintö
ja Turvetta ja timantteja. Jokaisessa sarjassa oli kuusi
jaksoa, joissa kuvattiin kuvitteellisen Kuusniemen elämää. Sarjat on kuvattu vuosina 1997–2006.
Maalaiskomedia on kuulunut suosituimpiin suomalaisiin televisiodraamoihin:
noin miljoona katsojaa kerrallaan on seurannut Kuusniemen asukkaiden vaiheita. Maalaiskomedian kolme
osaa on sovitettu myös kesäteatterinäytelmiksi, joista

Tyrnävän Yrittäjiin on liittynyt viime vuoden lopulta
lähtien seitsemän uutta jäsentä. Kaikkiaan jäsenmäärä
on tällä hetkellä 68.
Car Agents T&J Oy yrittäjänä Tuomo Niemelä ostaa ja myy käytettyjä moottoriajoneuvoja. Toiminnassa
on myös maahantuontia ja
vientitoimintaa.
OTH Konsultit Oy Tauno Olsbo konsultoi muun
muassa kotitalouksien jätevesijärjestelmien uusimisissa ja on pitkäaikainen kokemus kaikenlaisista LVI-alan
töistä.
Rakennuspalvelu Pajala
Samuli Pajala toimii nimensä mukaisesti rakennusalalla.

Rauta-Suotula Oy toimitusjohtajana Katja SuotulaErvasti aloitti uudelleen pienen tauon jälkeen Rauta- ja
rakennustarvikekaupan
Tyrnävällä.
Sencera Oy Joonas Tölli
aloitti puoli vuotta sitten
vesikattoremonttien tekemisen ja rakentamistoiminnan.
Yritys saneeraa myös savuhormistoja sekä suorittaa
rakentamista ja remontteja
sekä tekee rakennustarvikkeiden ja kalusteiden kauppaa.
Suunnittelu Tarmo Tarmo Oikarinen suorittaa rakennusten suunnittelua ja
hoitaa niihin piirustukset.
Lisäksi hän myy hirsitaloja
ja –tupia. (ht)

Turvetta ja Timantteja
esitykseen yrittäjien retki
toissa kesänä Toppilan Möljällä esitettiin Mooseksen
perintö, viime kesänä Turvetta ja Timantteja sekä tulevana kesänä Vain muutaman huijarin tähden, jonne
Tyrnävän Yrittäjät on jälleen tekemässä retken pe

23.7. Näyttelijöinä ovat
tv:stä tutut näyttelijät muun
muassa Risto Salmi huoltamoyrittäjä Pauli Antero
Turpeisena ja Miia Nuutila,
aluksi Kuusniemen kulttuurisihteerinä, myöhemmin
kirkkoherra Matias Pohdon

(Jarkko Tiainen) vaimona ja
kunnanjohtajana. Yleisön
suosikiksi on noussut kanttori Ilmari Piiparinen, jonka
näyttelee Tom Lindholm.

Maalaiskomedia Kuusniemestä on kiinnostanut ihmisiä tv-esityksenä ja myös kesäteatterissa.

Rauta-Suotula jälleen toiminnassa
pitkäaikainen työntekijä
Erkki Mikkonen sekä taustatukena toimiva Petri Ervasti. Osa-aikaisena työntekijänä on myös asiakkaiden
vanha tuttu Sakari Siira.
Avajaiskahvituspäivän 25.3
runsas kävijämäärä osoitti,
että kaupan toiminnan
avaamista uudelleen on todella odotettu. Myös avajaistarjouksena olleet Fiskarssin pistolapiot, rukkaset, kylpyhuoneen matot ja
moottorisahan teräketjuöljy
tekivät hyvin kauppansa.
Rauta-Suotula kuuluu
Rautanet –ketjuun, jossa on
liki 100 kauppaa Tammisaaresta Muonioon Suomessa.

Lämmintä kesää odotellen
Tauno Bräysy, puheenjohtaja Tyrnävän Yrittäjät ry

Uusia jäseniä Tyrnävän Yrittäjiin

Tyrnäväläisiä yhteisessä
kuvassa ennen esitystä.

Annukka Suotula, Erkki Mikkonen ja Pasi Suotula olivat
avajaispäivänä kiireisiä.

Vuosi sitten ilmestyneessä
Tyrnävä Yrittää lehdessä oli
uutinen, että paikkakunnan
ainoa Rautakauppa laittaa
kesän jälkeen ovensa kiinni.
Kauppa ehtikin olla kiinni
muutaman
kuukauden,
kunnes yrityksen vuonna
1985 perustanut Alpo Suotula ja nuorempi väki Pasi
Suotula ja Annukka Suotula-Ervasti avasivat kaupan
uudelleen maaliskuun lopulla. Omistajina ovat myös
Avajaispäivänä kävi kahvilla
ja ostoksilla noin 700 henkeä,
joka osoitti, että Rautakauppaa tarvitaan Tyrnävällä.

Kaupassa palvellaan rakentamiseen ja remontoimiseen
liittyvissä tarvikehankinnoissa sekä uutuutena on
laajennettu kaupan sisustustarvikepuolta.
Myös
puutarhapuolta tullaan kehittämään. Noutopiha uusine katoksineen on entistä
selkeämpi. Yhtenä toimintona on monipuolinen rakennuskonevuokrauspalvelu.
Kaupan tiloissa toimii
myös Hankkijan toimisto,
myyjänä Heikki Tauriainen,
joka palvelee maatalouspuolen asioissa.

Heimo Turunen
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TYRNÄVÄN
FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS
Kirkkotie 1

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

www.leiviska.fi

Tyrnävän
seurakunta
Mankilantie 91800 Tyrnävä
Puh. 08 564 0600
Tyrnävän kirkko

Vanhatie 10, 91800 Tyrnävä
puh. 542 5595
www.salonsaxiina.fi

Avoinna:
ma 9-19, ti 9-17
ke-pe 9-19
la 9-14

Rinnetuote Oy Kylmäläntie 23 91800 Tyrnävä
Tuomo Keränen p. 0400 280 800, Lauri Anttila p. 0400 280 810

Keskikyläntie 42A, 91800 Tyrnävä
Puh/fax (08) 545 1048
Pentti 040 839 1837, Ritva 040 761 0658
lassilan.taimisto@dnainternet.net
www.lassilantaimisto.fi
TAIMISTO AVOINNA
Touko-kesäkuu: ma-pe klo 9-19, la-su klo 9-14
Heinäkuu: ma-pe klo 9-14, la-su suljettu
Elo-syyskuu: ma-pe klo 9-19, la klo 9-14, su suljettu

HYVÄN
POHJAVEDEN TOIMITTAJA

TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY
Temmeksen kirkko

Kunnankuja, 91800 Tyrnävä
Toimisto 5587 1212, 5587 1295
Päivystys 0400 386 198

TILIPALVELU KY
Kotisivu: www.evl.fi/srk/tyrnävä
Kotisivulta löydät ajankohtaisia
tietoja ja tapahtumia.
Seurakunta on ihmisiä varten.
Tervetuloa mukaan
toimintaan.

Arja Haanela
Kirkkotie 1 91800 Tyrnävä
Puh 050 360 1178
arja.haanela@mail.suomi.net
HIERONTAPALVELU
-klassinen, IGS
NIVEL- JA NIKAMAKÄSITTELYT
SWIPE-TUOTTEET
-pesu- ja puhdistusaineet kotiin, laitoksiin,
yrityksiin
-hygieniatuotteet päivittäiskäyttöön

APULA TMI T.J. SNELLMAN
Olgankuja 1, 91800 Tyrnävä
Puh/fax (08) 545 1980

Joonaantie 4 C 1, Tyrnävä

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

www.ppy.fi p. 311 4677

Saija 0400 686 144 z Aki 040 758 1729
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Siemenperunakeskuksen lajikkeissa

tulevaisuuden tulokkaita
Suomen Siemenperunakeskuksen (SPK) kevät
on pyörähtänyt mukavasti liikkeelle. Viime kesän hyvien sääolosuhteiden ansiosta laadukasta siemenperunaa on edelleenkin jonkin verran
vielä myytävänä. Pääsiäisen aika on aina ollut
kevään vilkkaimpia aikoja, koska silloin viljelijät
hakevat aikaiset siemenperunat itämään.

Kaikenlaiset
kodin remontit

Rapen Remontti
Puh. 040 740 9330

Siemenperunan matka taimesta kuluttajan ruokapöytään menee lyhykäisyydessään seuraavasti. Mikäli
SPK ottaa itse lisäykseen lajikkeita, kuten suurimmaksi
osaksi tekee, tulee lajikkeen
jalostajalta SPK:lle in vitrokoeputki, jossa ravinnegeelissä pieni perunan taimi.
Taimi pilkotaan laboratoriossa “kappaleiksi” normaalisti noin 10 osaan, joista
kasvatetaan minimukuloita.
Ne lisätään edelleen kasvihuoneessa uudelleen.
Myöhemmin tuotanto
siirretään avomaille ja myöhemmässä vaiheessa vielä
SPK:n omille siemenviljelijöille. Aikaa in vitro -taimesta myytävään A-luokan siemeneen voi vierähtää jopa
seitsemän vuotta, joten siemenperunan kasvatus vaatii
pitkäjännitteisyyttä, suunni-

telmallisuutta sekä hyvää
ennustajan kykyä.
Suosituimpana lajikkeena voisi mainita hollantilaisen siementalon Meijerin
Melodyn, joka on melko jauhoinen ja satoisa yleisperuna. Viime vuonna ykköslajikkeen paikkaa piti vielä
Nicola. Tulevaisuuden lajikkeeksi Kortesoja mainitsee
Meijerin Musican, joka on
Nicolan kaltainen kiinteä
lajike, valtteina Musicalla
ovat MOP TOP-virus-kestävyys sekä suht’ aikainen
valmistuminen.. Muita suosittuja lajikkeita on Fambo ja
Lady Felicia, jotka sopivat
sekä ruoka- että teollisuusperunoiksi.
-Meijerin
lajikkeiden
vahvuus on ehdottomasti
niiden virusten kestävyys,
joka viime “viruskesän” jäljiltä korostuu erityisesti.

Markku Kortesoja kertoo, että viime kesän hyvien säiden
vuoksi tuli runsas sato ja siemenperunaa on edelleen saatavana.

Muita asioita, jotka viljelijät
ottavat lajikkeita valitessaan
huomioon ovat perunan satoisuus, hyvä laatu, ulkonäkö ja maku sekä yleensäkin
tautikestävyys ja käyttötarkoitus, kertoo Suomen Siemenperunakeskuksen asiakaspäällikkö Markku Kortesoja.
Uusina lajikkeina markkinoilla Kortesoja mainitsee
myös Meijerin Orchestran,

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

joka on uuniperunalajike
sekä Meijerin Lady Amarillan, joka soveltuu hyvin
teollisuusperunaksi sekä
kuorintaan.
Perunalajikkeiden käyttötarkoituksen raja on häilyvä, koska pohjoisen olosuhteet muuttavat perunan
ominaisuuksia, kuten perunan tärkkipitoisuutta, joka
määrittää onko peruna kiinteä vai jauhoinen. (ht)

Lajittelu on edennyt ripeästi Suomen Siemenperunakeskuksessa siemenperunan hyvän laadun ansiosta.

Olemme valmiit hoitamaan jätevesiasetuksen
vaatimat jätevesiasiasi kuntoon oikeassa järjestyksessä ja todellisen tarpeen mukaisesti, jolloin myös kustannukset saadaan pidettyä kurissa. Toimintamme käsittää myös LVI-valvontaa,
KVV- ja IV-työnjohtoa sekä neuvontapalveluita.

OTH Konsultit Oy
Puh. 050 911 1333
tauno.olsbo@othkonsultit.fi
www.othkonsultit.fi

Rakennusten suunnittelua ja -piirustukset
Hirsitalojen ja –tupien myynti

Suunnittelu Tarmo
Puh 040 832 8439
tarmo.oikarinen1@luukku.com

Rakennusurakointia

RAKENNUS KY
SAKARI KOSKI
0400 681 806
fax 08-386 234

RAKENNUSP
AL
VEL
U
RAKENNUSPAL
ALVEL
VELU
RKM OLA
VI OJ
ANPERÄ
OLAVI
OJANPERÄ
» Rakennuspiirustukset
» Valvonnat
» Vastaavan työjohtajan
tehtävät
Jyväskyläntie 98
91930 Ala-Temmes
p. (08) 384 828
0400 878 474
olavi.ojanpera@dnainternet.net

Tyrnävän Yrittäjät ry
LIITY JÄSENEKSI www.yrittajat.fi
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Hyvällä siemenperunalla

onnistunut sato

tarkastaja varmistaa, ettei
kasvustossa esiinny lehtiruttoa haitallisessa määrin,
ja kasvuston tulee olla vapaa vaarallisista kasvintuhoojista.
Varastokaudella siemenerille tehdään laboratoriossa rengasmätätutkimukset
sekä viranomaisten määrittelemille lajikkeille ja siemenluokille
virustestit.
Ennen siemenperunaerän
sertifiointia perunalle tehdään vielä varastotarkastus.
Varastotarkastuksessa tarkistetaan, ettei erässä esiinny yli vaadittujen rajojen
multaa ja roskia, kuiva- ja
märkämätää, mekaanista ja
fysiologista vioitusta eikä
perunarupea. Lisäksi tarkistetaan, että lajittelukoko on
oikea.
Eviran siementarkastusyksikkö tekee sertifiointipäätöksen, kun tarkastuksen kaikki vaiheet on hyväksytty.

Lajikkeilla on eroa

Kantaperunan tuotantopäällikkö Mika Paassilta (vas.), viljelijä Keijo Pirkola ja kenttämestari
Samuli Läspä laativat ensi kesän viljelysuunnitelmaa.

Ammattiviljelijät käyttävät
viljelyssään pääsääntöisesti
sertifioitua siemenperunaa.
Sillä halutaan varmistaa laadukas ja hyvä satotaso. Vähintään yhtä tärkeää tarkastetun siemenperunan käyttö
on puutarha- ja omatarveviljelijöille. Viime vuosina
tähän asiaan onkin Kantaperunassa, joka on Suomessa markkinajohtaja siemenperunakaupassa, kiinnitetty
erityistä huomiota.
Tyrnävällä pakataan viiden ja kymmenen kilon
pienpakkauksiin suosituimpien lajikkeiden siemenperunaa. Kuluttajat voivat
hankkia näitä siemenperunoita Tyrnävän siemenperunamarkkinoiden lisäksi
Multasormi-myymälöistä ja
muista hyvin varustelluista
puutarhaliikkeistä. Siemenperunamarkkinoilla
on
myynnissä varhaisperunalajike Timoa, kesäperuna
Rikeaa ja talviperuna Van
Goghia.
Sertifioidun siemenperunan toivotaan helpottavan
palsta- ja puutarhaviljelijöiden onnistumista perunan-

Kevätauringon lämmittäessä ajatukset suuntautuvat puutarhatöihin. Vaikka kaupat tarjoavat
monipuolisen valikoiman perunatuotteita, ovat
oman maan perunat monille tärkeä asia.
Tyrnävän siemenperunamarkkinoilla on tarjolla
Kantaperunan tuottamaa tarkastettua,
sertifioitua siemenperunaa.
Siemenperunamarkkinoilla on tarjolla
siemenperunoita suosituimmista lajikkeista
viiden ja kymmenen kilon pakkauksissa.
viljelyssä. Lisäksi halutaan
tuoda kuluttajien ulottuville samat uudemmat lajikkeet, joita ammattiviljelijät
viljelevät nykyisin. Vanhojen lajikkeiden tilalle on tarjolla esimerkiksi rutonkestävämpiä ja maukkaita lajikkeita.

Tarkastuksissa tutkitaan
kasvuston lajikeaitous, virustautitilanne, tyvimätä- ja
perunaseittitilanne. Lisäksi

“Perunalajikkeet ovat erilaisia ja ruuan onnistumisen
taustalla on osaltaan oikea
lajikevalinta”, kenttämestari Samuli Läspä Kantaperunasta sanoo.
“Puutarhakaupassa suosikkilajikkeita ovat olleet
Timo ja Van Gogh. Timo on
nopea kasvurytmiltään ja se
voidaan istuttaa kylmään
maahan. Yleensä suoraan
pellolta syötävät juhannusperunat ovat Timoa. Van
Gogh hieman jauhoisena
yleisperunana on Suomen
suosituin ruokaperuna. Se
sopii moniin käyttötarkoituksiin. Rikea on hieman
uudempi, maukas kesä- ja
syysperuna”, Samuli kertoo.
Kaikkien näiden lajikkeiden siemenperunaa on tarjolla siemenperunamarkkinoilla.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Säästä aikaa ja rahaa:
Älä turhaan hikoile numeroittesi kanssa,
vaan pistä meidät huolehtimaan puolestasi. Saat kokonaisvaltaista tilitoimistopalvelua yritystoimintasi tueksi!

Huolehdimme yrityksesi:
• kirjanpidot • maatalouskirjanpidot
• palkanlaskennat • neuvontapalvelut

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

Salaojien huuhtelua
tehokkaalla
korkeapainelaitteella
- salaojakaivojen tyhjennykset

Koneurakointi Markus Oy
Puh. 0400 585030
MYYTÄVÄNÄ SUORAAN MYLLYSTÄ
• ohrajauhot
• ruisjauhot
• hiivaleipäjauhot

• vehnäjauhot
• kauraryynit ja -hiutaleet
• ohramanna

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

TimoBOR on viljelyvarma, suosittu varhaisperunalajike.
(Kuva: Kantaperuna, materiaalipankki)

Näin onnistut
1.
2.

SÄÄSTÄÄ AIKAASI
- JA USEIN MYÖS RAHOJASI

Rehu- ja leipäviljan jauhatus,
myös asiakkaan omasta viljasta

Tuotantoprosessissa
useita tarkastuksia

Siemenviljelmille tehdään
kasvukauden aikana viranomaisten toimesta yksi-kaksi viljelystarkastusta. Tarkastustoiminnasta vastaa
Elinatarviketurvallisuusvirasto Evira.

HYVÄ TILITOIMISTO

Puutarhan suosikkilajikkeet (Siemenperunamarkkinolla myynnissä Timo, Rikea ja Van Gogh)
TimoBOR – suosituin varhaisperunalajike. Nopea kasvurytmi. Sietää
istutusta kylmäänkin maahan. Viljelyvarma
Käytä aina sertifioitua siemenperunaa
Rikea – kesä- ja syysperuna. Kiinteähkö lajike, joka soveltuu etenIdätä siemenperunoita 2-4 viikkoa ennen istutusta
kin salaatteihin, laatikoihin ja keitettäväksi. Hyvä varastointikes+10-14 asteen lämpötilassa valoisassa paikassa.
tävyys.
Muokkaa ja lannoita maa. Tarkista sopiva lannoite
Van Gogh – suosittu ruokaperunalajike. Maukas, hiukan jauhoimyyjältäsi.
nen yleisperuna. Käyttöominaisuuksiltaan monipuolinen.
Istuta mukulat, kun maan lämpötila on yli seitsemän
Victoria – satoisa ja monipuolinen yleisperuna. Erinomainen
astetta.
Istuta mukulat 25-30 cm:n välein 8-10 cm:n syvyyteen, maultaan ja keittolaadultaan.
Siikli – perinteinen kesä- ja syysperuna. Kiinteä ja maukas.
perunapenkkien rivivälillä 70-80 cm.
Rosamunda - perinteinen uuni- ja muusiperuna. Punakuorinen
Multaa perunapenkit, kun taimet ovat 10-15 cm
ja suurimukulainen. Melko myöhäinen.
korkeita.
Nicola - Satoisa, keskimyöhäinen ruokaperunalajike. Kiinteähkö
Kastele säännöllisesti
Nosta perunat, kun ne ovat sopivan kokoisia ja nauti. yleisperuna kotitalouksille. Ruvenkestävyys hyvä.

J.T URAK
OINTI O
Y
URAKOINTI
OY
Kalkituksen ammattilainen • Maansiirtourakointi, pusku-, traktori- ja kaivinkonetyöt

Korventie 8 B, 91800 Tyrnävä • Puh. 0400 381 261, 0400 895 173

TYRNÄVÄN MYLLY
KULJETUSLIIKE

V. ALASUUTARI OY
Maa-ainestoimitukset
-murskeita
-hiekkaa
-multaa

Kuljetukset
-rahti
-vaihtolava
-sora-autoilla

Nosturityöt
Vaihtolavat

Kuormaukset
-pyöräkuormaaja
-kaivinkonetyöt

0400 580 957

6

Tyrnävä yrittää

ASIANAJOTOIMISTO ISOLUOMA
Asianajajat, varatuomarit
Toni Isoluoma, Pirjo Isoluoma
ja Kari Pikkarainen

Työura jatkui
yrittäjyyden avulla
Lama-aika on tuottanut uutta yrittäjyyttä ainakin
Tyrnävälle, sillä rakennusalan ammattilainen
Tarmo Oikarinen perusti marraskuussa
paikkakunnalle uuden yrityksen.

Kirkkokatu 11 A 3, 90100 Oulu
Puh (08) 534 7700, fax (08) 311 6632
isoluoma@asianajotoimisto.suomi.net
Sinun asiasi on meidän asiamme!

JUHA KARHULA Ky
Ollilantie 7, 91800 TYRNÄVÄ
p. 0400 581 850

RASKAAN KALUSTON
KORJAUKSET
-jarrukorjauksen B-lupa

Tarmo Oikarinen kertoo, että
Suunnittelu Tarmo-nimellä
toimivasta yrityksestä saa
ostaa rakennustekniikkaan
liittyvää työtä, muun muassa
tilata rakennuslupa- ja asemapiirrokset.

- Toinen vaihtoehto oli työttömyys, yrittäjä kertoo, ja
jatkaa että sinänsä päätös oli
helppo, mutta vaati se toki
vaihtoehtojen puntarointia.
Suunnittelu Tarmo-nimellä toimivasta yrityksestä
saa ostaa rakennustekniik-

kaan liittyvää työtä, muun
muassa tilata rakennuslupaja asemapiirrokset. Tarmo
Oikarinen myy myös hirsirakenteisia tupia tai laskee
tarvittaessa rakennuksessa
tarvittavia materiaaleja.
- Takana on 20 vuotta rakennusalan suunnittelupuolen työtä, hän toteaa.
Oikarisen asiakaskuntaan
kuuluvat niin yksityiset kun
yrityksetkin. Yksi iso asiakasryhmä on talotehtaat,
joiden tuella yrittäjyyskin
alkoi turvallisemmin.
- Talotehdas tarjosi töitä
jo sen verran, että uskalsin
aloittaa toiminnan, hän paljastaa. Uusia asiakkaita
suunnittelutoimistoon otetaan yrittäjän ajan mukaan,
sillä Oikarisella ei ole suunnitelmissa kasvattaa yritystä heti suuremmaksi.
- Yhden miehen yrityshän tämä on. Tilat meillä on
tässä omakotitalon yhteydessä Tyrnävällä, hän selvit-

tää. Asiakkaat voivat olla
lähiympäristössä tai kauempanakin, koska tietoliikenne
vie muun muassa piirustuksia eteenpäin sähköisesti.
-Yksityisasiakkaiden
kanssa toimiminen on tietysti helpompaa, jos ollaan
tästä läheltä, Tarmo Oikarinen toteaa.
Rakennusyrittäjillä on
perinteisesti talvikaudella
hiljaisempaa, mutta huhtikuulle käännyttäessä toiminta alkaa vilkastua. Yrittäjyys vie paljon aikaa, mutta vapaa-aikakin on. Silloin
Oikarinen suuntaa koiran
kanssa lenkille.
- Tällä hetkellä en ihmeitä harrasta, mutta lenkkeilyyn ne liittyvät kuitenkin.
Minullahan on urheilutaustaa lentopallon puolelta,
hän toteaa.
- Nyt on aika mennyt
melko lailla tämän yrityksen
tiimoilla, hän myöntää.

NIMEMME MUKAISESTI
HALUAMME OLLA LÄHELLÄ

Pohjois-Pohjanmaan Lähivakuutusyhdistys
Vanhatie 14, 91800 Tyrnävä, puh. 020 522 2068
www.lahivakuutus.fi

TERVETULOA JUTTELEMAAN IHAN KASVOTUSTEN

TYRNÄVÄN
PUTKIRAKENNUS OY
LVI - TYÖT
URAKKA- TAI
LASKUTUSTYÖNÄ
Suksitie 6, 91800 Tyrnävä
Puh. 08-5638 050
Fax 08-5451 897
Vesa Olsbo 0400 284 266
vesa.olsbo@tyrnavanputkirakennus.fi

Vas. Kyllikki Matinolli ja vihreäpuseroinen Toivo Alaraappana ja rakennustoimikunnan
puheenjohtajaKeijo Hartikka, omasta mielestään porukan kahvikuski , ja joka on kotisetutalon “isäntä”, joka huoltaa ja pitää talon kunnossa.

Tyrnävän talkoohenki herätettävä
Tyrnävän kotiseutuyhduistyksellä on tiukka missio
edessään, sillä tavoitteena
on herättää tyrnäväläinen
sitkeä talkoohenki. Yhdistyksen maatalouskonemuseohanke vaatisi koko pitäjän voimia, sillä EU vaatii
100 000 euron rakennushankkeeseen 50 prosentin
omaa rahoitusta. Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja
Kyllikki Matinolli pitää
hankkeen onnistumista hyvin mahdollisena, sillä museohankkeen ideaa on kehuttu EU:ta myöten.
Hankkeen tarkoituksena
on rakentaa museohalli
maatalouskoneille, jotta ne
saataisiin asianmukaisesti
yleisön nähtäville. Kotiseutuyhdistyksellä on jo hallussaan useita koneita, jotka
tarvitsevat kattoa pään

päälle. Kotiseutuväki toimii
tulevia sukupolvia ajetellen.
- Hallin piirustukset ovat
jo valmiina ja EU -raha on
varattu. Alkupääoma pitä
kerätä ise ja siksi olemme
suunnitelleet keräystä, Matinolli selvittää. Kotiseututyö on aina talkootyötä, ja
yhdistys toivookin kaikkien
kiinnostuneiden lähtevän
mukaan yhteiseen työhön.
Rakennustyöt tullaan jakamaan useammalle vuodelle.
- Jos saisimme vanhan
tyrnäväläisen talkooperinteen herätetyksi, sitten tapahtuisi, puheenjohtaja uskoo. Hankkeelle on perustettu oma tili, jossa on jo
muun muassa yhdistyksen
saama kulttuuripalkintoraha.
- Kesää myöten on tarkoitus aloittaa työtkin, joten

rahaa tarvitaan, talkooväki
vihjaa. Keräyksenä yhdistys
tulee mahdollisesti jakamaan lomakkeita, joissa
myydään sadan euron
“osakkeita” hankkeen tukemiseksi.
- Niin sanotut osakkeet
eivät tietenkään tuota mitään, ainakaan euroja, Matinolli huomauttaa. Yhdistyksen jäsenet saavat asiasta tietoa jäsenkirjeen yhteydessä. Matinolli huomauttaa kuitenkin, että talkootyöhön ovat tervetulleita
kaikki halukkaat.
KERÄYKSEN TILINUMERO ON 548301-254965
OSUUSPANKKI. (maatalouskonemuseon rakennusrahasto)
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LAKEUDEN
KATSASTUS
VERTAA HINTAA
VERTAA LAATUA

KATSASTUKSET
(ei sisällä päästömittauksia)

50€

Henkilöautot
Pakettiautot

Tervetuloa kotimaiselle katsastusasemalle
ARVONTAA
ARVOMME JOKA KUUKAUSI STOCKMANNIN LAHJAKORTIN arvo 150 €

LAKEUDEN KATSASTUS OY
KEMPELE
Puh. 08-554 6707

www.avainasemat.ﬁ

Toimitusjohtaja Riku Räätäri Vuoden Yrittäjäpalkinnon ja tuotantoinsinööri Jani Seppänen
Keskuskauppakamarin myöntämän ansiomerkin kanssa kuvassa.

Shaman Spirits Oy
Tyrnävän Vuoden Yrittäjä
Maailman pohjoisin viinatislaamo Shaman Spirits on
perustettu vuonna 1998, joten se sivuutti hiljattain 10
vuoden
merkkipaalun.
Tänä aikana se on kehittynyt yksinomaan perunaviinatehtaasta monipuoliseksi
virvoitusjuomataloksi. Tuotevalikoimassa on erilaisia
liköörejä ja makuvodkia
sekä myös alkoholittomia
tuotteita ja virvoitusjuomia.
Lisäksi Shaman Spirits tuo
maahan laatuviinejä ja
markkinoi niitä suomalaisille ravintoloille.
Toimitusjohtaja
Riku
Räätärin mukaan yritys on
onnistunut menestymään
suomalaisessa alkoholijuomamarkkina-alalla, joka hänen mukaansa on kenties
maailman haasteellisin korkean alkoholiverotuksen ja
jakelumonopolin takia.
Shaman Spirits on luonut
kokonaan uuden SAMAANI –brändin ja tuoteperheen, jossa on laadukkaan
perunavodkan lisäksi kolme
erilaista likööriä ja makuvodkaa. Yhtiö kasvattaa
edelleen SAMAANI-tuoteperhettäään kehittämällä lisää pohjoisen puhtaaseen
luontoon ja raaka-aineisiin

Tyrnävän Yrittäjät ja
Tyrnävän kunta
palkitsivat Tyrnävän
Vuoden 2009 Yrittäjänä
Oy Ltd Shaman Spririt
perunaviinatehtaan.
kytkeytyviä SAMAANItuotteita. Kaikkiaan yhtiöllä
on yli 100 juomareseptiä.
Näistä aktiivisia on noin
neljäkymmentä. 10 tuotetta
on Alkon valikoimissa ja loput ovat ravintolamyynnissä. Tunnetuimmat tuotteet
ovat Terva ja Salmari Snapsit, Smack mansikka-salmiakki likööri sekä tietysti uudet SAMAANI -tuotteet.
Kotimaan lisäksi SAMAANI –tuotteita markkinoidaan voimakkaasti ulkomaille. Sitä viedään muun
muassa Saksaan ja Espanjaan. Itse tuotteet ovat englanninkielisiä ja tukimateriaalista on tehty myös saksan- ja englanninkieliset
versiot. Saksa on Euroopan
suurin kuluttajamarkkina ja
Espanja turisteineen on samassa luokassa. Tuotteiden
laatuun, designiin ja imagoon on satsattu paljon, jotta ne on saatu markkinointi-

kelpoisiksi millä maailman
markkinalla tahansa. Ulkomaan kauppaa Shaman Spirits on tehnyt jo vuosia
Ruotsiin
suuntautuneen
vodkan sopimusvalmistuksen muodossa.
Shaman Spiritsillä on
kuusi työntekijää sekä saman verran lisää koko maan
kattavassa ulkoistetussa
myynnissä. Kun tehtaassa
pyöritetään perunaprosessia (keitto, fermentointi, tislaus), työtä tehdään kolmessa vuorossa ja työntekijöitä
on silloin enemmän. Yhtiöllä on meneillään tutkimus,
jossa selvitetään edellytyksiä ryhtyä valmistamaan
myös bioetanolia, jolloin
tehtaan tislaamoprosessin
vapaa kapasiteetti saataisiin
käyttöön.
Tuotantoinsinööri Jani
Seppänen on ollut yhtiön
palveluksessa sen perustamisesta lähtien. Tilaisuudessa, jossa Shaman Spirits
sai huomionosoituksensa,
yhtiö luovutti hänelle Keskuskauppakamarin myöntämän 10 vuoden ansiomerkin.

91800 TYRNÄVÄ

Puh. 08-545 1880

Maalit ja lakat
Tapetit
Kaakelit
Lattiat
Lasitiilet
Työvälineet
Tarvikkeet

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

Heimo Turunen

Avoinna:
Ma-Pe 8-18
La 9-15
Ammattikuntamyynti:
Ma-Pe 7-16

Pömilä jatkaa uusien yrittäjien voimin
Tyrnävän kirjaston läheisyydessä Meijeritiellä on toiminut kolme vuoden ajan
ravintola Pömilä. Sen perustivat Petri ja Ria Keränen.
Petrin sisar Marika Keränen
ja kaksi muuta yrittäjähenkistä naista Sirkku Korkeakoski ja Karoliina Kekki ostivat Keräsiltä ravintolatoiminnan maaliskuussa. He
tarjosivat avajaiskahvit 24.3
ja samalla myytiin asiakkail-

le reilut 100 pizzaa.
Uudet yrittäjät jatkavat
kahvila-ravintolan perinteitä ja tarjoavat kotilounasruokaa ja pizzoja arkisin
10.30-14. Ravintola on
avoinna myös iltaisin ja viikonloppuina, jolloin on tarjolla pizzoja. Kahvila-ravintolan tuotteet leivotaan itse
ja leivonta on laajentunut
myös pitopalvelutoiminnaksi.

Marika Keränen ja Sirkku Korkeakoski kädessään onnittelukukat, jotka Tyrnävän Yrittäjät ry:n edustajina toivat Tauno
Bräysy ja Pertti Markkula.

Marika Keränen ja Sirkku Korkeakoski työskentelevät päivittäin ravintolassa.
Kolmas omistaja Karolina
Kekki on päivisin työssä
muualla ja hänellä on vastuulla viestintä- ja markkinointi- sekä konttorityöt.
Uudet yrittäjät kertovat, että
he saivat yrityksensä perustamisen aikaan hyvää apua
Ouluseutu yrityspalvelusta.
Työ- ja elinkeinokeskuksen
kautta saatu starttiraha ja
Finnveran naisyrittäjälaina
olivat myös edesauttamassa
yrityksen perustamisessa.
(ht)
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Kunnioitettavan perusteellinen remontti

Kotolassa kaikki uusiksi

Talous haastaa Tyrnävän

lähivuosina
Tyrnävän kunnan asukasmäärä jatkoi vuonna 2009 kasvuaan Oulun seudun nopeimmin kasvavien kuntien tahdissa. Väestö lisääntyi lähes 2,8 prosentilla, 170 ihmisellä. Vuodelle 2010 asetettu väestötavoite 6 500 on juuri ja
juuri saavutettavissa, mikäli kuluvan vuoden väestökasvu jatkuu vuoden 2009 tahdissa. Pitkään jatkunut väestön kasvu luo mahdollisuuksia palvelujen tuottamiselle
ja kehittämiselle, mutta toisaalta se tuo mukanaan haasteita palvelutuotannon järjestämiselle ja peruspalveluinvestointien rahoittamiselle.
Kunnan taloudellinen tilanne heikkeni verrattuna kahteen edellisvuoteen. Päättynyt tilikausi jäi noin 180 000
euroa alijäämäiseksi. Kuntien toimintamenot kasvoivat
vuonna 2009 edellisvuodesta keskimäärin 5 %. Vuonna
2009 Tyrnävän kunnan toimintakulut kasvoivat lähes 11
% eli yli 3 miljoonaa euroa vuoteen 2008 verrattuna. Samaan aikaan toimintatuottojen, valtionosuuksien ja verotulojen kasvu hidastui lähes puoleen edellisestä vuodesta, mikä heikensi vuosikatetta ja painoi tuloksen alijäämäiseksi. Käyttömenojen suurin kasvu toteutui sosiaali- ja terveystoimessa, jossa merkittävimmät talousarvioylitykset muodostuivat erikoissairaanhoidossa, sosiaalipalveluissa ja perusterveydenhuollossa.
Tyrnävän talouden tunnusluvut ovat pääosin kuntien
ja seudun keskiarvossa tai sen paremmalla puolella. Kunnalla ei ole rasitteenaan vanhoja kattamattomia alijäämiä.
Kunnan talouden liikkumavaraa heikentää kuitenkin toimintakulujen raju kasvu ja viimeisten vuosien aikana tehdyt merkittävät peruspalveluinvestoinnit, jotka joudutaan suureksi osaksi kattamaan velkarahalla. Kunnan
nettoinvestoinnit vuosina 2007 - 2010 ovat lähes 20 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 valmistui uusi paloasema ja
päiväkoti Toukovakan laajennus. Rakennustyöt käynnistyivät puolestaan meijerialueella, Kuulammen koululla
ja vanhainkoti Kotolassa. Nämä urakat päättyvät kuluvan vuoden lopulla. Rakennusinvestoinnit luovat valmistuttuaan erinomaiset puitteet peruspalvelujen tuottamiselle Tyrnävällä vuosikymmeniksi eteenpäin.
On selvää, että vuoden 2009 kaltainen tulojen ja menojen epäsuhtainen kehitys ei voi jatkua pitkään ilman
seurauksia. Talouden tasapaino on itsenäisen kunnan perusta ja sen eteen on ponnisteltava kaikin mahdollisin keinoin. Tyrnävän kunnalla on kuitenkin kaikki mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan, mutta se edellyttää erityisesti toimintamenojen kasvun nykyistä parempaa hallintaa. Taseeseen kertyneet ylijäämät antavat jonkin aikaa
puskuria talouden tasapainottamistoimiin, mutta kestävän ratkaisun aikaansaamiseksi toimintojen kattava ja
kriittinen tarkastelu on välttämätöntä.
Talouden tasapainottaminen vaatii tulevina vuosina
sekä kunnan henkilökunnan että luottamusmiesorganisaation tiukkaa sitoutumista talouden tervehdyttämiseen, ja toisaalta kuntalaisten ymmärtämystä niukkuutta jakaviin päätöksiin. Talouden tarkastelu joudutaan
ulottamaan kaikkiin kunnan toimintoihin. Poppakonsteja
ei ole, vaan keinovalikoima tulee sisältämään paitsi toimintojen tehostamista, palvelujen priorisoimista ja menojen karsimista myös asiakasmaksujen sekä verojen korotuksia. Tavoitteena on terve kuntatalous, ja se muodostuu näiden kaikkien edellä kuvattujen toimien summasta.

Tuomas Lohi
Vs. kunnanjohtaja

Kotolan lattiat on paikoin jo
valettu ja muissa osissa niitä vielä valetaan uusiksi. Sisäseinälevyt on uusittu, ja
ne odottavat vain pintakäsittelyä. Vesi- ja ilmanvaihtoputket ja niihin liittyvät
laitteistot on jo suurelta osin
vaihdettu ja koko talotekniikka muutoinkin nykyaikaistettu. Väliseiniä on purettu ja siirretty, niin että tilajako on tätä päivää niin
asuntojen kuin toimistotilojenkin osalta.
Asukkaiden käyttöön rakennetaan pohjoiseen siipeen uusi sauna. Ennen sitä
ei ollutkaan. Joiltakin osin
kylpyhuone- ja WC-tiloja
on rakennettu vierekkäisille
huoneille yhteiseksi, jolloin
“pikkuhuone” on saatu
avaraksi ja hyvin varustelluksi.
Kotolan länsipäätyyn
tehdään huomattava kokonaan uusi laajennusosa.
Uudisosan huoneisiin tulee
tilaa myös kahden hengen
asunnoille. Riski yksin joutumisesta puolison muutettua vanhustenkotiin vähenee.
Asumisturvallisuuteen
on kiinnitetty paljon huomioita. Sprinklereillä eli automaattisella palonsammutus-järjestelmällä pyritään
eliminoimaan tulipalonriski. Huonekokonaisuuksia
on myös osastoitu niin, että
pahimmassakin tapauksessa mahdollisen palon leviäminen estyy ja typistyy suppealle alueelle.
Kulunvalvonta puolestaan pitää huolta siitä, että
dementikon koti-ikävä ei

Vanhainkoti Kotolan peruskorjauksen, laajennuksen ja muutostöiden jälkeen talo on kuin
kokonaan uudestaan rakennettu. Sisätilojen
kaikki pinnat lattioista, seinistä ja sisäkatosta
uusitaan. Sama kohtalo on talon vanhoilla
lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmillä.
pääse aiheuttamaan yllätyksiä.
Edes ulkoseiniä Kotolan
remontissa ei ole säästetty.
Vaikka ulospäin sitä ei näekään, niin sisäkautta seinät
on rakennettu tiiliverhoukseen asti suureksi osaksi kokonaan uusiksi.
Asukkaat
päässevät
muuttamaan Uuteen Kotolaan todennäköisesti syys-

kuussa. Silti työt jatkuvat
vielä pihatöiden merkeissä.
Viherrakennustyöt kestävät
pitkälle lokakuuta.
Pihakivetykset ja istutukset tehdään arkkitehtisuunnitelman mukaisesti. Samalla rakennetaan koko rakennuksen kiertävät salaojat, ja
pihan kallistukset korjataan
asialliseksi niin, että sadevedet ja sulavedet juoksevat

kauaksi
rakennuksesta
mahdollisimman nopeasti.
Uuteen Kotolaan tulee
paikkoja täysin itsenäisesti
toimeentuleville vanhuksille, oma siipi tuetun asumisen palveluja vähän tarvitsevilla, ja oma siipi vuodepotilasasukkaille. Toimistotilat ja muut aputilat ovat
remontin jälkeen entistä laajemmat ja monipuolisemmat.
Kotolan uusia raikkaita
asuntoja odottavat malttamattomina niin asukkaat
kuin heidän omaisensakin.
Tässä remontissa mikään ei
ole jäänyt vain pintaremontiksi, vaan kaikki on tehty
“pitemmän
kaavan
mukaan”.(EL)

Rakennus-Koskela Oy:n työmaalla Tyrnävän vanhainkodilla rakennusmiehet Matti Pasanen ja Mika Kokko ovat saaneet pohtia monet kerrat, mitä seuraavaksi tehdään. Vanhainkodin kaikki putket ja pinnat ja jopa osa ulkoseinien eristeistä uusitaan.

Kesällä Tyrnävällä frisbeegolfia
Tyrnävälle rakennetaan frisbeegolfrata urheilukentän viereen sen
eteläpuolelle. Peli on kuin golfia,
jota pelataan frisbeekiekoilla, ja
jossa golfpallon reikää vastaa
miehenkorkuinen maalikori.

Frisbeegolfin pelaamisen mallia kuvassa esittää SM-hopeamitalisti turkulainen Juha Rantalaiho. Ideana pelissä on saada frisbee mahdollisimman pienellä heittomäärällä aloituspaikasta maalikoriin.

Kesällä 2010 avattava rata
sijaitsee liikuntapuistossa
aivan Tyrnävän keskustassa.
Tämä puistomainen 9väyläinen rata soveltuu
aloittelijoille ja harrastajille.
Radan par tulee olemaan 27

heittoa ja kokonaispituus
599 metriä.
Frisbee on rennonreteetä
meininkiä. Siinä ulkonaliikkuminen yhdistyy mielenkiintoiseen peliin. Sitä voi
pelata porukalla yhdessä tai
yksin.

Harrastuksena frisbeegolf on saanut tuulta siipiensä alle vahvasti erityisesti 2000-luvulla. Ensimmäinen frisbeegolfrata perustettiin vuonna 1985. Seuraavan
saatiin vasta kymmenen
vuoden kuluttua vuonna 95. Vuonna 2005 ratoja oli jo
50, mutta nyt niitä on jo yli
160. Ihan viime vuosina laji
on ollut huimassa kasvussa.
Lajissa pelataan jo SM ja
EM-tasolla. Maaliskuun lopulla tänä vuonna Haagissa
Alankomaissa
pelatussa
kansainvälisessä kisassa seniorit-40 sarjassa helsinkiläinen Kari Vesala voitti kultaa
ylivoimaisella suorituksella.
Avoimessa sarjassa hopean
Suomeen toi Juho Rantalaiho Turusta. Kaikkiaan Haagissa oli pelaamassa 22 suomalaista.
Myös SM-hopeaa napannut mitalisti ja ratasuunnittelija Rantalaiho kehuu, että
frisbeekiekko on mainio laji

Frisbeegolfin kori. Tyrnävän
liikuntapuiston frisbeegolfradalle näitä tulee yhdeksän.
[Kuva www.discking.com)

kaikenikäisille. Sitä paitsi
frisbeegolf on helposti saatavilla oleva harrastus. Esimerkiksi Tyrnävällä tätä
kiekkogolfia pääsee harrastamaan Matintien kupeeseen varta vasten rakennetulle radalle. Edes heittokiekkoa ei tarvitse välttämättä ostaa itse – sen voi
hakea kentälle mennessään
lainaksi Tyrnävän kirjastosta.
Radan suunnittelutilanteen ja muut ensikäden vinkit frisbeen harrastamisesta
saa Tyrnävällä liikuntasihteeri Jyrki Siekkiseltä. Hän
löytyy Tupostien varrelta
Tyrnävän vapaa-ajankeskuksesta.

Katso Tyrnävän frisbeegolfin kenttätiedot, säännöt sekä muut ohjeet ja lajiesittelyt osoitteista:
http://frisbeegolfradat.fi/rata/tyrnava ja www.frisbeeliitto.com/
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Porkkanaa yrityksille
työttömän palkkaamiseksi
Tuet yrityksille työttömän palkkaamiseksi halutaan Tyrnävällä
tehokkaaseen käyttöön. Sitä varten kunta on palkannut
“työttömyydentorjuntapäällikön”, jonka tehtävänä on edesauttaa työtöntä
ja hänet palkkaavaa työnantajaa löytämään toisensa.

Meijerialue-Kivipirtti-taulu. Aikoinaan Tyrnävän meijerialue on ollut koko kunnan yritystoiminnan maineikas keskus. Nyt kivipirttiin , harmaaseen rakennukseen kuvan keskellä, kunnostetaan tilat monelle yritykselle.

Kivipirtti palaa Tyrnävän
yritystoiminnan keskiöön
Kivipirtti kunnostetaan moderniksi usean eri toimijan
palvelukeskukseksi vuosien
2009 – 2010 aikana. Tilat valmistuvat käyttöön kevätkesällä 2010. Kivipirttiin tulee
viisi yrityksille tarkoitettua
toimistotilaa, joista neljään
on jo tehty ennakkovaraus,
joten viimeistä jo viedään.
Vielä vapaana on yksi 26
neliömetrin toimistotila.
Kivipirtti henkii aikansa
tunnelmaa. Huonekorkeus
on nykymittoihin verrattuna satumaiset 3,6 – 3,7 metriä. Aula on yhteinen, samoin keittiö.
Ikkunoiden ruudut ovat
syvällä kiviseinässä, ja korkeutta niilläkin on erittäin
näyttävästi. Tilan korkeus ja
linnamaisen jykevät seinät
ovat vaikuttavia. Kalustuksella ja rekvisiitalla toimiston herättämät mielikuvat
voidaan lennättää vaikka ritareiden aikaan.

Kivipirtti eli entinen
Tyrnävän meijerin
päärakennus on hyvää
vauhtia muuntumassa
kunnan yrittäjätaloksi.
Meijeri oli aikoinaan
tyrnäväläisen
yritystoiminnan
keskipiste. Parempaa
paikkaa nykyajan
yrittäjätalolle tuskin
olisi voitu löytää.
Näin ennen

“Koko meijerialue oli Tyrnävän toiminnallinen keskuspaikka. Aamuisin saattoi myllyn ja sahan edessä
olevassa hevospuomissa
olla jopa 100 hevosta, kun
eri puolilta pitäjää oli tultu
käymään meijerissä. Meije-

rin pilli ilmoitti työajan alkamisen ja päättymisen, Pömilässä vaihdettiin kuulumiset ja pelattiin kahvipeliä.”
Kunnanjohtaja Tapani
Töllin kuvailema aika oli
meijerialueen elämää 1910 ja
1930-luvulla. Silloin meijeri
oli Tyrnävän yritystoiminnan keskus. Juustoa ja voita
vietiin suoraan Englantiin.
Viereisen sahan ja myllyn
tuotteita riitti yli oman kylän tarpeen, sahatavaraa
jopa vientiin asti. Sahan voimakoneelta eli 100 hevosvoiman höyrykoneelta ja
sähkögeneraattorilta riitti
voimaa koko alueen tarpeisiin.
Meijerialue oli Tyrnävän
toiminnallinen keskus. Kivipirtin peruskorjaus ja muutostyöt yrittäjätaloksi palauttavat jotain vanhan ajan
hengestä takaisin. (EL)

YHTEYSTIEDOT:Vs kunnanjohtaja Tuomas Lohi,
puh. 0500 688 594, tuomas.lohi@tyrnava.fi
Lisätietoja ja pohjakuvia yritystiloista kunnan internet -sivuilla
www.tyrnava.fi/yritykselle
Kuulammen koulun
laajennus ja saneeraus on Tyrnävän historian suurin rakennusprojekti. Se on
isompi kuin Murron
koulun rakentaminen. Tilat on suunniteltu vajaan 600 oppilaan käyttöön. Nyt
oppilaita on 330, ja
ensi syksynä, kun
Kirkkomännikön ja
Markkuun koulun
kuutosluokkalaiset
ovat
sijoittuneet
Kuulammen koululle, sen oppilasmäärä
nousee 390:een. Jo
syksyllä 2011 oppilasmäärä
nousee
Kuulammen koulun
laajennus ja vanhan
osan perusteellinen
remontointi on Tyrnävän kunnan kaikkien
aikojen suurin rakennusprojekti. Työt jatkuvat uudispuolella
elokuun alkuun. Vanhan puolen saneerauksessa muutama
luokka ja opettajainhuone viimeistellään
lokakuun loppuun
mennessä.

Sanna Hoikkala, työnsuunnittelija, jonka toimipaikkana on Tyrnävä vapaa-ajankeskus, pohtii kahden kesken yhdessä työttömän
kanssa, millä keinoin työttömyyden jatkuminen saataisiin poikki. Tavoitteena on
löytää työnhakijan kykyihin
ja voimavaroihin sopivaa
palkkatyötä, työharjoittelupaikan tai työelämävalmennuspaikan
Tukea työttömän palkkauskustannuksiin voidaan
myöntää jopa kotitalouksille. Useimmiten työttömän
palkkatukea hakevat ja saavat yhdistykset. Peruspalkkatuki on 550 euroa kuussa,
mutta enimmillään se voi
olla jopa noin 1000 euroa
kuussa. Tuen ehtona on, että
palkkatuella työpaikkaan
menevä ei syrjäytä ketään
vanhaa työntekijää, ja että
työantaja ei ole irtisanonut
tai lomauttanut työntekijöitä, joiden tilalle sitten koitettaisiin ottaa palkkatukea firmaan tuova uusi työntekijä.
Palkkatuki
voidaan
myöntää nuoren työttömän
tai vaikka kuusikymppisen
pitkäaikaistyöttömän palkkaamisesta. Palkkatuki on
harkinnanvarainen. Sillä
työllistetään pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia,
alle 25-vuotiaita nuoria ja
työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen työmarkkinoilta.

Palkkatuki
työantajille
myönnetään työsopimussuhteessa tehtävään työhön
tai oppisopimuskoulutukseen.
- Jos miettii tyypillistä
vähän vanhempaa asiakasta, niin hänellä voi olla, että
kotipaikan maataloustyöt
on lopetettu. Sitten ei sieltä
osattu lähteä muuta etsimään. Sehän ei välttämättä
tarkoita että on huono työntekijä, jos on työttömänä,
vaan ne työnhaun taidot
ovat vähän ruosteessa. Jos
ehkä aikaisemmin ei ole tarvinnut työhakemuksia tehdä, niin kyllä se työnhaku
on rankempaa kuin työssä
käyminen, Sanna pohtii.
Ihan pelkästä myötätunnosta ja auttamisen halusta
kunta ei työttömyyttä vastaan ponnistelevaa työnsuunnittelijaa palkannut.
Kun työttömälle on kertynyt työttömyyspäiviä yli
500, niin kunta joutuu maksamaan puolet työttömyyspäivärahasta. Kunnalle jokainen pitkäaikaistyötön aiheuttaa uuden kuluerän ns.
sakkolistaan, joka voi tulla
varsin tyyriiksi.
Jos palkkatuki on tuhti
porkkana työnantajalle työttömän palkkaamiseksi, niin
sitä kasvattamassa ja vauhdittamassa on sakkolistan
vihaista keppiä kunnalle,
minkä ansioista työttömän
töihin saattaminen on kun-

nalle hyvä sijoitus. Jokainen
myönnetty tukipäätös merkitsee silkkaa voittoa kaikille osapuolille – työttömälle,
työantajalle ja myös kunnalle. (EL)

Työnsuunnittelija Sanna
Hoikkala auttaa työtöntä löytämään paikkansa työelämässä. Kun työpaikka löytyy,
niin kaikki voittavat – niin työtön, työnantaja kuin myös
kunta. Yritykset voivat myös
olla yhteydessä suoraan
Sanna Hoikkalaan yritykselle sopivan työntekijän löytämiseksi.

Terveystarkastuksia Tyrnävän työttömille
Tyrnävällä on aloitettu työttömien terveystarkastus, joka on tarkoitettu yli vuoden työttömänä olleille
sekä nuorille alle 25-vuotiaille työttömille. Sen tarkoitus on korvata jossain määrin sitä, että työttömällä ei ole työssä olevilla kuuluvaa työpaikkaterveydenhuoltoa.Aikavarauksia voi tiedustella Terttu
Kalliselta keskiviikkoisin klo 12-15 ja torstaisin ja perjantaisin klo 8-10, puh. 050 – 401 8584

Kouluasiat kerralla kuntoon
Kuulammen koulu on valmis vastaanottamaan oppilaat uusiin tiloihin
koulun alkaessa ensi syksynä. Uudisrakennukseen tulee uutta tilaa kaikkiaan noin 4000 m2. Vanhalla puolella saneerataan 2000 m2. Se käsittää
kaikki osat paitsi liikuntatilat ja vuonna 2002 rakennetun laajennusosan.
noin 460:een, kun Kirkkomännikön vitosluokkalaisetkin muuttavat uuden
koulun puolelle.
Järjestelyjen seurauksena
myös Kirkkomännikön koulun ahtaus tulee puretuksi.
- Voin sanoa jo nyt, että
todella hienot tilat. Kouluasiat saadaan kerralla hyvälle mallille, Kuulammen
koulun rehtori Jaakko Niskanen riemastelee. Erityisesti hän on tyytyväinen uusiin
nykyaikaisella tekniikalla
varustettuihin erikoisluokkiin. Koululle saadaan kokonaan uudet kielistudio,
fysiikan ja kemian laboratorio ja teknisen työn tilat.
Kuulammen koulun uudet tilat ja varustelu ovat
Niskasen mielestä sillä tasolla, että niitä kehtaa näyttää ja kehua vieraallekin. –
Onko parempaa mainosta
kunnalle, kuin että kouluasiat ovat kunnossa. On sopi-

van suurta, ei liian pientä
eikä suurta, ja varustelu on
mieluista niin opettajalle
kuin oppilaillekin, Niskanen vinkkaa.

Koko kunnan
palvelukeskus

Kuulammen koulun keittiön palvelukapasiteetti kaksinkertaistuu. Se on valmistuskeittiö, josta toimitetaan
annokset päiväkodillekin.
Samalla kotitalouden opettamisen sopivat tilat vaihtuvat raastavasta ahtaudesta
kannustavan asiallisiksi.
Rehtorille vanhat kotitaloustilat ovat olleet suuri
ongelma, kun käyttäjiä on
ollut tungokseen asti. – Kotitalous on ollut hirveen
suosittu aine. Tulijoita sinne
on ollut ylivoimaisesti eniten. Kaikki haluaa lukea kotitaloutta, mutta meillä on
ollut vain yksi luokkahuo-

ne. Nyt meille tulee iso, reilusti laajennettu keittiö, jossa on neljä linjastoa. Kotitalouden valitseville tilaa on
nyt runsaasti, Niskanen kertoo.
Jo Kuulammen kouluremontin suunnitteluvaiheessa koulun moninaiskäyttö
on otettu huomioon. Esimerkiksi lukot on sarjoitettu
niin, että kansalaisopisto tai
muut harrastuspiirit voivat
käyttää koulun tiloja ja tekniikkaa mahdollisimman
monipuolisesti.
Kuulammen koulun saneerauksen ja laajennuksen
pääurakoitsijana on ollut
Lujatalo Oy:n Pohjois-Suomen yksikkö. Keskimäärin
työmaalla on kolmisenkymmentä työntekijää. Rakentamisen eri vaiheissa toimii
yhteensä noin 20 aliurakoitsijaa.
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Siemenperunamarkkinat

perinteinen keväinen tapahtuma
Tyrnävän Yrittäjät on järjestämässä viidentenä vuonna peräkkäin Kevät- ja
Siemenperunamarkkinat Tyrnävän Perunaviinatehtaan pihapiirissä.
Perunat tekevät kauppansa. Kuva viime
vuoden siemenperunamarkkinoilta.

Tyrnävän Yrittäjien puheenjohtaja Tauno Bräysy toivoo
tapahtuman olevan kevääseen liittyvä miellyttävä,
koko perhettä kiinnostava
tapahtuma. Markkinoilla on
esillä ja myytävänä kevättöihin ja kevääseen liittyviä

tarvikkeita sekä tietenkin
markkinoille tyypillisiä tavaroita; perinneleipää, kalaa
eri muodoissa, vaatteita,
puutöitä, hunajaa, sokerittomia herkkuja, yms. Niitä
esittelevät ja myyvät sanavalmiit hyvät markkinamie-

het ja kauppiaat.
Tauno Bräysy painottaa
tavoitteena olevan se, että
ihmiset saavat oikeata kunnon perunasiemeniä ja muita hyviä siemeniä ja taimia
sekä saatavana on myös tyrnäväläistä ruokaperunaa.

Hyvä työn jälki on paras
yrityksen käyntikortti
Nuoren, 25-vuotiaan Joonas
Töllin omistama yritys Sencera Oy tekee kaikkia talon
ulkopuolisia remontteja,
kuten vesikatto- ja ulkoverhousremontteja, maalaustöitä ja savuhormistojen saneerauksia. Yritys asentaa
myös kattoturvatuotteita,
piipunhattuja ja vesikouruja. Toimialueina on Tyrnävän lisäksi Oulun seutu
sekä Päijät-Häme, jossa toimipiste sijaitsee Lahden
Hollolassa. Sencera Oy on
perustettu viime vuonna ja

Tyrnävä yrittää
lehti 1/2010

se työllistää jo 10 työntekijää, joista kolme toimii Hollolan toimipisteessä.
Sencera Oy on perheyritys, jossa työskentelevät
myös Joonas Töllin vaimo
Marika sekä veli ja isä, joka
oli myös rakennusalan yrittäjä ja jonka kautta Joonas
on saanut rakentamisalan
oppeja nuoresta pitäen.
Tyrnävällä syntynyt Joonas Tölli kävi välillä ottamassa oppeja ja elämän kokemusta Oulussa ja Hämeenlinnassa, josta Töllit

mioon. Sen jälkeen lasketaan tarkka urakkahinta ja
tehdään urakkasopimus.
-Palveluhenkisyys, joustava aikataulu ja työn laatu
paistaa toimintamme läpi.
Meillä on myös laadukkaat
yhteistyökumppanit, joilta
tulee pelti- ym rakennusmateriaalit muun muassa
VTT:n hyväksymät tuotteet
piippujen korjauksissa ja
kotimaisen putkitoimittajan
tuotteilla on vaadittava paloluokitus. Hyvä työn jälki
on kaikkein paras yrityksen
käyntikortti. Yrityksessä on
myös aktiivinen markkinointi, jossa myyntihenkilöstö ovat rakennusalan
ammattilaisia, kertoo Tölli.
(ht)

Vain Muutaman Huijarin Tähden
Ratkiriemukas Maalaiskomedia

Julkaisija:
Tyrnävän Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja:
Tauno Bräysy
Toimittajat:
Heimo Turunen,
Esko Leipälä
Sivunvalmistus
ja taitto:
VKK-Media Oy Oulu,
www.vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino
Kajaani

muuttivat Tyrnävälle viime
vuonna. Tältä matkalta on
peruja myös Hollolassa oleva yrityksen toimipiste. Tyrnävän yrittäjin Joonas liittyi
heti paikkakunnalle muutettuaan.
–Yrittäjäjärjestöön jäsenyys on itsestäänselvyys,
hän toteaa.
Joonas Tölli tuo remontointipalvelun asiakkaan
kotiin, jossa tehdään remontin tarvitsemat tutkimukset
paikanpäällä sekä otetaan
asiakkaan toivomukset huo-

Markkinoilla on myös ammattilaisten opastusta ja ohjaamista perunan ja muiden
kasvien viljelyyn.
-Tähän ihmisille mukavaan tapahtumaan toivotaan hyvää, keväistä ilmaa,
toivoo Bräysy. (ht)

Meri Oulun Kesäteatterissa 2010.
Tyrnävän Yrittäjät tekevät retken
yrittäjien varaamaan näytäntöön pe 23.7.
Lisätietoa ja ilmoittaudu :
Tauno Bräysy 0400 336 136
tauno.braysy@tupakaluste.fi
Suurmenestyksen Meri Oulun kesäteatterissa saavuttanut Maalaiskomedia -sarja jatkuu Toppilan Möljällä jälleen tulevana kesänä 2010. Kuusniemen kunnassa palataan ratkiriemukkaiden Maalaiskomedioiden alkulähteille.Vain Muutaman Huijarin Tähden tuo Möljän kesäteatteriestradille joukon tv:stä tuttuja suosikkinäyttelijöitä sekä hahmoja. Tervetuloa nauttimaan taatusti viihdyttävästä maalaiskomediasta!

• LVI-asennukset • LVI-urakoinnit
• Alan tarvikkeet

Peuranniemi 24, 91800 Tyrnävä

Putkirusila Oy

Kylmäläntie 67, 91800 Tyrnävä
Teemu 040 555 2657
Olavi 0400 381 908
rusila@dnainternet.net

Avoinna ma-to 6.30 - 2.000 pe16.00 - 21.00,
la 11.00 - 20.00, su 11. 00- 15.00
Lisätietoja: http://tyrnavanmurto.fi/palvelut/

Näky ja Tahto
Suurempia valtateitä ajaessa huomaa, että sopivin välimatkoin maantien varteen on tehty isoja ilmoituksia tai korkea informaatiotorni. Niihin on suurin
kirjaimin kirjoitettu mitä
matkan varrella on tarjolla.
Mainoksen tavoitteena on
saada asiakkaita ja tiedottaa ohikulkijoille palveluista. Ilmoitusten taustalla on
ollut suunnitelma ja tahto
sen toteuttamiseen.
Tämän tapainen ilmoittelu ei ole uusi asia. Muinoin profeetta Habakuk sai
Jumalalta
kehotuksen:
“Kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi
vaivatta lukea.”
Mitähän Tyrnävän teiden varteen olisi hyvä kirjoittaa suurin kirjaimin?
Mitä täällä on sellaista, jonka pitäisi näkyä ja osoittaa
tahtomisen suuntaa? Sitä
voi itse kukin mietiskellä.
Ajattelen, että tuossa
kirjoituksessa pitäisi ilmetä NÄKY. Näky, johon sisältyisi menneen ajan viisaus, tämän päivän tilanne
ja tulevaisuuden visiot.
Kirjoituksessa pitäisi näkyä myös TAHTO. Kun
näky tulee todelliseksi, pitää olla tahtoa sen toteuttamiseen. Monet asiat Tyrnävällä kertovat juuri tästä.
On ollut ihmisiä, joilla on
visioita ja niitä, joilla on
rohkeus ja tahto toteuttaa
niitä.
Kaikille ihmisille on annettu vapaa tahto toimia
omassa elämässään. Yrittämisessä on sama vapaan
tahdon periaate. Mutta lisäksi tarvitaan oikeita ja
kestäviä arvoja, sellaisia
jotka kestävät tapahtuipa
mitä muutoksia tahansa.
Mitä Jumala käski profeetan kirjoittaa selvästi
tauluun? Hän käski kirjoittaa näin: “Tuo kansa on
perin juurin röyhkeä ja
väärämielinen, mutta vanhurskas saa elää, kun hän
pysyy uskollisena. “Pro-

Leila Ikonen

feetta kyselee omana aikanaan Jumalalta vastauksia
mieltään painaneisiin kysymyksiin. Asiat olivat
huonosti hänen maassaan.
Jumalan vastaus oli, että oikeamielinen saa elää. Uskollisuus Jumalan sanaa
kohtaan on varmin turva.
Mitä tänä keväänä kirjoittaisimme suurin kirjaimin täällä, tasaisten peltojen, metsien saarekkeiden
reunustavien taloryppäiden, maisemaa halkovien
teiden ja tulvivien jokien
alueen asukkaille. Voisiko
kirjoituksissa lukea; TYRNÄVÄLLÄ YRITÄMME
ROHKEASTI, REHELLISESTI JA RAKASTAEN.
Kotiseurakunta toivottaa Tyrnävän yrittäjille hyvää ja siunattua kevättä ja
kesää!

Leila Ikonen
P.S.Habakukin kirja on lyhyt ja teksti on ajankohtainen. Lukeminen vie aikaa
noin viisi minuuttia
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Jätevesiasiat kuntoon
asiantuntijan avustamana
Tyrnäväläisellä yrittäjällä
Tauno Olsbolla on pitkäaikainen, yli 40 vuoden kokemus LVI-alalta. Hän perusti eläkepäivillään uuden yrityksen OTH Konsutit Oy:n,
päämääränään auttaa ihmisiä, jotka ovat tekemässä
Ympäristöministeriön asetuksen mukaisia jätevesijärjestelmiä haja-asutusalueella. Olsbo haluaisi huolehtia,

etteivät he olisi liikaa laitevalmistajien ja kauppiaiden
armoilla, vaan saisivat puolueetonta tietoa asiasta.
-Oleellista on selvittää
paikan päällä, mikä on vallitseva tilanne jätevesien
kanssa ja sen jälkeen suunnitella viranomaisten kanssa, että mikä on todellinen
tarve ja hankkia laitteet sen

Tauno Olsbo haluaa konsultoida jätevesijärjestelmäratkaisuissa kussakin tapauksessa parhainta ratkaisua.

mukaan. Eri ratkaisuilla voi
säästää selvää rahaa. Minulle on tullut tietoon tapauksia, jossa on laitettu turhan
järeitä ja kalliita laitteita
maahan, joissa olisi selvinnyt halvemmillakin ratkaisuilla, kertoo Olsbo, joka
haluaa auttaa sopivien toimittajien valinnassa ja urakkatarjouspyyntöjen teossa.
-Olemme apuna urakkatarjouksien vertailussa ja
urakoitsijan valinnassa. Valvomme urakoitsijan suorittamaa työtä, jotta se toteute-

taan sovitulla tavalla ja että
se suoritetaan sovitussa aikataulussa. Huolehdimme,
että urakoitsija antaa tilaajalle riittävän käyttöopastuksen sekä selkeät käyttöja huolto-ohjeet. Lisäksi autamme selvittämään rahoitusmahdollisuuksia esimerkiksi mahdolliset avustukset ja kotitalousvähennyksen.
Tauno Olsbon työ keskittyy lähinnä kesäajalle, joten
edessä on työn täyteistä aikaa. (ht)

TAKSI TYRN
ÄVÄ 24H
TYRNÄ

08 545 1100
Ouluseutu Yrityspalvelut
- yrittämisen voimaa
Ouluseutu Yrityspalvelut on Oulun kaupungin ja seudun kuntien
yhteinen innovatiivinen elinkeinoasioiden hoitamiseen keskittynyt
palveluyksikkö. Se opastaa yrityksen perustamisessa, tukee yrityksiä niiden kehittäessä omaa toimintaansa ja auttaa yritysten kansainvälistymistä. Lisäksi Ouluseutu Yrityspalvelut markkinoi Oulun seutua kilpailukykyisenä asuinseutuna ja yritysten toimintaympäristönä.
Tehtävänsä mukaisesti Ouluseutu Yrityspalveluilla on neljä palvelutuotetta, jotka ovat yritysstartti, yrityskehitys, kansainvälistymispalvelut ja seutumarkkinointi.
EU-osarahoitteiset ja muut hankkeet toimivat palvelutuotteiden
työkaluina. Yrityspalvelut on mukana seuraavissa EU-hankkeissa:

Elektroniikkatie 3
90570 Oulu
jarmo.lauronen@ouka.fi
p. 044 703 1307
www.ouluseutu.fi

•
•
•
•
•
•
•
•

Yrityshautomoverkosto
Imago
Draivi
Muutosvoimaa
Räty
Home Like Oulu
Nordic Business Link
Verkkokaupan palveluverkosto-hanke

Ouluseutu Yrityspalveluilla on lisäksi oma yrityshautomo Start Business Center, joka tukee hautomoyritys -statuksen saaneiden
aloittavien yritysten tuotekehitystä.Yritysneuvoja Jarmo Lauronen
on Tyrnävän kuntavastaava.

PPT Luttinen Oy
Puh. (08) 340 619
ppt@luttinen.fi
www.luttinen.fi

Jätehuolto
- kotitalouksien jätehuolto
- teollisuuden jätehuolto
- jäteastiat, -kontit, -puristimet
- jäteastioiden myynti ja vuokraus
- sakokaivotyhjennykset
- viemärihuuhtelut ja -kuvaukset
- paperin ja pahvin keräys
- purkutyöt
- rakennusjätteiden kierrätys
Viemärin aukaisut ja huuhtelut

ISO 9001:2000
laatujärjestelmä
ISO 14001
ympäristöjärjestelmä

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

Esilämmitys

ja

Hehkutus

JOHTAVA METALLIEN LÄMPÖKÄSITTELIJÄ POHJOISMAISSA
-LIIKKUVA LÄMPÖKÄSITTELY
-LÄMPÖKÄSITTELYUUNIT
-LÄMPÖKÄSITTELYTARVIKKEET
-MYYNTI JA HUOLTO

-ESILÄMMITYKSET
-MYÖSTÖT
-HEHKUTUKSET
-NORMALISOINNIT

Osoite: PL 38, 91901 Liminka • erkki.sarkioja@finnheat.fi
Puh. (08) 381 300 • Fax (08) 381 777 • Auto 0400 685 440

www.finnheat.com
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Tapani Tölli

työnteosta ansioita varTyrnävä vain
yrittää
ten,
vaan työn kautta nuoret

T
e d u s erveisi
kun ä
nast
a!

“Rohkaisen kaikkia yrittäjiä
työllistämään nuoria kesätöihin”
Talvi oli pääkaupungissa
poikkeuksellisen luminen.
Nyt Helsingissä on jo kevättä ilmassa ja eduskunnassa
työtahti kiivaimmillaan.
Valitettavasti eduskunta
näkyy julkisuudessa lähinnä kohujen valossa. Totuus
on kuitenkin toisenlainen.
Teemme täällä kovasti töitä.
Taloustilanne on edelleen haasteellinen, mutta
taantuman jälkeisestä noususta on jo nähtävillä merkkejä. Tästä kertoo muun
muassa myönteinen käänne
ulkomaankaupassa.
Hallitus vahvistaa toimillaan orastavan kasvun edellytyksiä. Hyvää kasvualustaa hallitus on luonut päätöksillään valtiontalouden
kehyksistä sekä lisätalousar-

viosta.
Työttömyys on tähän asti
pysynyt suhdannetilanteeseen nähden kohtuullisena,
mutta se tulee lisääntymään
vielä tämän vuoden aikana.
Kun tiedämme, kuinka herkässä
taloustilanteessa
olemme, tuntuvat kärjistyneet työtaistelut jopa vaarallisilta. Taantumasta selviämiseen tarvitsemme yhteistä tahtoa, emmekä vain lyhytnäköistä omien etujen
ajamista.
Kevään edetessä useat
nuoret päättävät koulunsa
ja valmistuvat ammatteihin.
Suurista odotuksista ja toiveista huolimatta ovi työelämään ei kovin helposti aukea.
Vuoden ensimmäisessä

lisätalousarviossa hallituksen painottaa nuorisotyöttömyyden hoitamista. Määrärahalisäyksillä turvataan
työpaikka 15 000 nuorelle.
Työllistyminen on tärkeää niin nuorelle itselleen
kuin koko yhteiskunnalle.
Nuoren oman elämän edellytykset paranevat, kun hän
jo nuorena tottuu työntekoon ja pääsee näin itsenäisen, taloudellisesti riippumattoman elämän alkuun.
Yhteiskunnalle kaikkien
työhön kykenevien pääsy
töihin on niin ikään elinehto: Vain työtä tekemällä
nousemme lamasta.
Rohkaisen kaikkia yrittäjiä työllistämään nuoria kesätöihin tai vakituisempaan
työhön. Aina ei ole kyse

saavat myös arvokasta kokemusta.
Hallituksen kehyspäätöksien tärkein poliittinen
anti oli SATA-komiteassa
valmisteltujen takuueläkkeen ja pienimpien kuntoutus- ja päivärahojen sitominen indeksiin. Erityisesti
taantuman aikana on tärkeää pitää huolta myös kaikkein heikoimmista.
Johtamaani hallintovaliokuntaa työllistävät eniten
tänä keväänä kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskeva selonteko, jossa linjataan uudistuksen jatkotoimenpiteet. Nämä linjaukset
heijastuvat myös Oulun
seudulle. Valiokunnassa on
työn alla myös paljon julkista keskustelua herättänyt
aselain muutos sekä neljä
ulkomaalaislain muutosta.
Maatalous on tällä hetkellä monien vaikeuksien
keskellä.
Tuottajahinnat
ovat alhaalla ja kustannukset nousseet. Tästä huolimatta kevät ja kylvön aika
koittavat pian. Yhteiskunnan tehtävä on varmistaa
maatalouden toimintaedellytykset.

Aurinkoista kevättä!
Tapani Tölli
kansanedustaja
hallintovaliokunnan
puheenjohtaja

PUUTÖLLI / PKT-Kiinteistöt Oy
Vanhatie 10, 91800 Tyrnävä
Puhelin (08) 340 770

Valmiit talot.
Katso kotisivuilta
www.puutolli.fi

Tyr
nä
unamar
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yrnä
nävvän siemenper
siemenperunamar
unamarkkina
kkinatt 24.5. 2010 klo 9-15

Kaikki kodin remontit

MARKO JUKKOLA TMI
Kempele

tmimarkojukkola@gmail.com

Puh. 0400 696 252
• maalaukset
• tapetoinnit
• laatoitukset
• parkettityöt
• vesieristykset
• kylpyhuone- ja
saunarempontit
ILMAINEN KUSTANNUSARVIO
KOTITALOUSVÄHENNYS

