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Tyrnäväyrittää

Kumppanisi kasvun 
kaikissa vaiheissa

TYRNÄVÄN

Osuuspankki
Etua elämään. OP -Pohjolasta.

Paikalliset olosuhteet tunteva 
kumppani on turvallinen valinta 
maataloustuottajan tukena. 
Kaikki päätökset tehdään siellä, 
missä niitä tarvitaan ja hyödynnetään.
Yhdessä löydämme näkymiä niin 
perinteisille kuin uusille ideoille.   

Puh. 010 2550 601 www.op.fi/tyrnava

Ota yhteyttä ja 
kysy lisää.

Hannuksen 
Piilopirtti

•Kokoukset •Lounaat •Juhlapalvelut
•Majoituspalvelut •Savusauna

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

Uudet 
saunatilat 
valmistuneet

Perinteiset hirsiladot  
Tyrnävältä

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

www.hirsilato.fi
Tyrnävä-laTO

2390 €
Tuplalato alk.

2,7 x 6 m

2250 €
Venevaja-  

kehikko alk.

2,7 x 6,0 m

Erittäin hyvin  tuulettuva rakenne!

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

suOraan valmisTajalTa kaikkialle suOmeen!
Myynti/tehdas Petri Tölli p. 0400 689 208

Myynti Ylivieska ja ympäristö p. 020 728 9220

WWW.SHAMANSPIRITS.COM

TUTUT 
KLASSIKOT

UUDESSA
ASUSSA

TUOTTEET
SAATAVILLA

KATTAVAN
VALIKOIMAN

ALKOISTA JA
RAVINTOLOISTA

tyrnävällä
Kevät- ja siemenperunamarkkinat 

la 4.5.2013 klo 9-15

• Markkinamyyjiä
• Siemenperunaa
• Viinatehtaan esittely 
 tasatunnein klo 10/11/12/13
• Saappaanheittokisailua!
• Markkinamusiikkia haitarilla klo 12.00
• Peetu ja Ippe pelle klo 11-13.30, 
 lavashow 13.00
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Tervetuloa markkinoille!
Yhdistyksessä aktiivisesti 
mukana olevana olen huo-
mannut mitkä hyödyt Suo-
men Yrittäjien jäsenyydestä 
voi saada. Oma paikallisyh-
distys avaa mahdollisuuden 
verkostoitumiseen yhteis-
työkumppaneiden kanssa ja 
yrittäjäjärjestö tarjoaa myös 
monet edut, koulutukset ja 
neuvot. Neuvonanto moniin 
ongelmiin ja kysymyksiin on 
vain yhden puhelinsoiton 
päässä.

Yrittäjät ovat monesti 
yksin eteenpäin puurtajia ja 
hyvät neuvot ovat varmaan 
kaikille joskus tarpeellisia. 
Kannattaa ottaa rohkeasti 
vain yhteyttä ja omien mah-
dollisuuksien mukaan osal-
listua myös tapahtumiin ja 
koulutuksiin. 

Paikallinen yhdistys toi-
mii myös yhteistyössä Tyr-
nävän kunnan päättäjien 
kanssa, joten viestit kuntaan 

päin kulkeutuvat myös pe-
rille. Yhdistys on myös mu-
kana kunnan teettämässä 
yrittäjyystutkimuksessa ja 
tavoitteena on saada aikaan 
entistä yrittäjämyönteisempi 
kunta. Tästä hyötyvät niin 
yritykset kuin kunnan asuk-
kaatkin.

Yritykset ovat tärkeitä 
työnantajia ja hyödykkeiden 
sekä palvelujen tuottajia.  
Näin talouden taantuman 
aikana moni yritys sinnitte-
lee eteenpäin. Päättäjät koet-
tavat tehdä hyviä ratkaisuja, 
jotta talous kääntyisi nou-
suun. Osinkovero uudistus 
on saanut monia mielipitei-
tä aikaan. Jäämme odotte-
lemaan oliko tämä ratkaisu 
oikea ja saadaanko sillä toi-
vottuja tuloksia aikaan.

Paikallinen yrittäjäyh-
distys on myös paikallinen 
hyväntekijä. Jo useampana 
vuonna Tyrnävän Yrittäjät 

on joulun alla muistanut 
vähävaraisia lahjakortein. 
Tätä perinnettä pidämme 
tärkeänä ja yhdessä tuumin 
haluamme jatkaa sitä tule-
vina vuosinakin. On tärkeää 
muistaa ja auttaa ihmisiä, 
joilla on elämässään vaikeita 
aikoja.

Viime vuonna keväällä 
vietettiin räntämarkkinoita. 
Kevät- ja Siemenperuna-
markkinoiden ajankohdan 
siirtäminen myöhäisempään 
ajankohtaan päätettiin jo sil-
loin. Toivotaan markkina-
päiväksi aurinkoista keliä ja 
iloista mieltä! 

Tervetuloa koko perheen 
voimin nauttimaan markki-
napäivästä!

Annukka Suotula-Ervasti
puheenjohtaja
Tyrnävän Yrittäjät ry

Paikallisyhdistysten merkitys 
yrittäjäjärjestössä on kaiken 
perusta. Aktiivisella toimin-
nalla pystytään vaikuttamaan 
asioihin jo valmisteluvaihees-
sa. Siksi yrittäjien yhteistyö 
myös kuntapäättäjien kans-
sa on merkittävää. Yrittäjien 
edunvalvontatyön lisäksi pai-
kalliset yrittäjäjärjestöt toimi-
vat aktiivisesti myös järjes-
tämällä erilaisia tapahtumia, 
tästä osoituksena ensi lauan-
taina yrittäjien järjestämät Ke-
vät- ja Siemenperunamarkki-
nat Tyrnävällä. 

Tyrnävän yrittäjien pitkäai-
kainen, toimintaedellytyksien 
parantamisen eteen, tehty työ 
on hieno saavutus. Viimeis-
ten vuosikymmenien aikana 
tekninen kehitys on edennyt 
valtavasti, kaikenlainen byro-
kratia on lisääntynyt huimasti, 
tässä kehityksessä yrittäjäjär-
jestön tuki yrittäjille on ollut 
ja tulee olemaan myös tulevai-
suudessa korvaamatonta. 

Hallituksen kehysriihen 
linjaukset ja valuvikojen korja-
ukset ovat aiheuttaneet vilkas-
ta keskustelua ja mielipiteiden 
vaihtoa. Merkittävin yritysten 
toimintaan vaikuttava asia 

oli yhteisöverokannan alen-
taminen 20 prosenttiin. Tällä 
ratkaisulla pyritään paranta-
maan yritysten kilpailukykyä 
verrattuna kilpailijamaihin ja 
kannustamaan yrityksiä kas-
vuun sekä sitä kautta luomaan 
uusia työpaikkoja.

Kilpailuasetelmaan vaikut-
tavia tekijöitä on verotuksen 
lisäksi muitakin, palkkaratkai-
suun ei keskitetysti löydetty 
yhteistä tahtotilaa ja syksyn 
liittokohtaisissa neuvotteluis-
sa lopullisesti selviää niiden 
vaikutus. Yrittäjien kokonais-
verotuksen suhteen vaiku-
tukset täsmentyvät jatkoval-
mistelun kuluessa, kuitenkin 
häviäjiä näyttävät olevan hen-
kilöyhtiöt ja toiminimellä toi-
mivat yrittäjät. Tämä joukko 
yrittäjistä muodostaa merkit-
tävän osan koko yrittäjäken-
tästä, ja yrittäjäjärjestön on 
tulevaisuudessa panostettava 
voimakkaasti heidän toiminta-
edellytystensä parantamiseen.

Aloitin vuodenvaihteessa 
tehtäväni aluejärjestön pu-
heenjohtajana. Työ on mielen-
kiintoista ja yrittäjäjärjestön 
vaikuttavuus on hyvällä ta-
solla. Olen itse toiminut yhtä-

jaksoisesti yrittäjänä vuodesta 
1977, aluksi yksin- ja myöhem-
min työllistävänä yrittäjänä, 
yritykseni on Oulun Neon 
Oy. Aluejärjestön puheenjoh-
tajuuden lisäksi olen Suomen 
Yrittäjien hallituksen jäsen ja 
toimin Kiimingin Yrittäjien 
puheenjohtajana.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät järjestää syyskuun alus-
sa yhdessä yhteistyökump-
paneittensa kanssa yrittäjien 
maakuntakierroksen, joka hui-
pentuu Oulussa järjestettä-
vään yrittäjäjuhlaan. Tapahtu-
man onnistumiseksi tarvitaan 
panostamista ja haastankin 
kaikki yrittäjät sekä myös kun-
tapäättäjät mukaan tapahtu-
maan.

Toivotan kaikille lukijoille 
hyvää kevättä sekä Tyrnävän 
Yrittäjille menestymistä ja on-
nistumista markkinoille!

Lauri Mikkonen
Puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät ry

Keväinen tervehdys

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

lehti 1/2013

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

Tyrnäväyrittää

Tyrnävän yrittäjien pitkäaikainen, toimintaedellytyksien paranta-
misen eteen, tehty työ on hieno saavutus, toteaa Lauri Mikkonen.

Annukka Suotula-Ervasti: Ter-

vetuloa koko perheen voimin 

nauttimaan markkinapäivästä!

JAKELU JOKA TALOUTEEN TYRNÄVÄ, KEMPELE, LIMINKA, MUHOS. NOIN 15 000 KPL
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TÄSSÄ 
LEHDESSÄ mm:

Tyrnävän 
kunnan 
sivut s. 16-18

Puheenjohtajan 
tervehdys s. 2

Miten jaksan s. 3

Tapani Töllin 
tervehdys s. 3

Vuoden 2012 
yrittäjä s. 5

Työ ja erityisesti yrittäjyys on suomalaisen hyvinvointiyh-
teiskunnan yksi perusta. Työ luo hyvinvointia ja mahdollis-
taa huolenpidon kaikista yhteiskunnan jäsenistä.

Maamme on poikkeuksellisen vakavassa taloustilan-
teessa. Olemme kohta virallisestikin taantumassa. Vaihto-
taseemme kertoo, että koko kansakunta velkaantuu. Nyt ei 
ole kyse pelkästään lamasta, vaan myös teollisuuden merkit-
tävästä tuotantorakenteen muutoksesta. Uutisia irtisanomi-
sista tulee jatkuvasti. 

Hallituksen kevään aikaiset toimet talouden kohentami-
seksi olisivat pitäneet olla paremmat. Nyt tarvittaisiin toimia 
kilpailukyvyn, teollisten työpaikkojen, koulutuksen sekä 
suomalaisen yrittäjyyden ja omistajuuden puolesta. 

Monet hallituksen suunnittelemat uudistukset ovat leväl-
lään ja investoinnit hyvin vähäisiä. Hallitus on kuluttanut 
liian paljon aikaa surulliseksi tarinaksi muuttuneen sote- ja 
kuntauudistuksen parissa. Puheet säästöistä tässä uudistuk-
sessa ovat kaukana, sillä nykylinjauksilla menot tulevat vain 
kasvamaan, kuten monet asiantuntijat ovat todenneet. Nyt 
olisi aika linjata uudistus uudelleen ja keskittyä oleelliseen 
eli palveluihin eikä kuntarajoihin ja hallintoon. 

Talouskasvun ainekset ovat pk-yrityksissä. Tätä ovat mo-
net talouselämän asiantuntijatkin korostaneet. Työllistymi-
nen on viime vuosina tapahtunut pääasiassa juuri pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä. 

Urho Kekkonen julkaisi kuusikymmentä vuotta sitten 
kirjasen: ”Onko maallamme malttia vaurastua”: Se oli ajan-
kohtainen kannanotto taloudellisen hyvinvoinnin perustan 
vahvistamiseen. Erityisesti potentiaaliset mahdollisuudet 
nähtiin jo silloin Pohjois-Suomessa. Pohjois-Suomessa onkin 
poikkeuksellisen vahvat mahdollisuudet luoda kasvua. Mit-
tava potentiaali on kaivosteollisuudessa, samoin bioenergi-
assa, mekaanisessa puussa, elintarviketeollisuudessa ja mat-
kailussa. Oleellinen asia on, osaammeko ja kykenemmekö 
tarttumaan mahdollisuuksiin.

Nyt on yhteisesti rohkaistava yrittämään. Kilpailukyvylle 
ja yritystoiminnalle on luotava paremmat edellytykset. Teol-
linen pohjamme tulee säilyttää, koska se on ehdoton edelly-
tys korkean osaamisen tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan 
säilymiselle maassamme. 

Keskusta on esittänyt uusien työpaikkojen syntymistä 
vauhdittamaan miljardiluokan rahastoa, jolla voidaan osal-
tamme varmistaa teollisuutemme uusiutuminen ilman lisä-
velanottoa. Kolmen miljardin euron uuden kasvun rahasto 
mahdollistaisi nopeamman kasvun ja positiivisen rakenne-
muutoksen teollisuudessa. Rahasto vauhdittaisi työpaikko-
jen syntyä uusiin ja jo olemassa oleviin kasvuyrityksiin.

Vaikka taloudellinen tilanne onkin vakava, kasvun ai-
nekset ovat olemassa. Tarvitsemme kykyä tehdä päätöksiä, 
kykyä toteuttaa niitä sekä luottamusta. Kokeneen valtiomie-
hen neuvo päättäjille on edelleen ajankohtainen: ”Kertokaa 
totuus, mutta rohkaiskaa!” 

Hyvää kevättä ja voimia yrittämisessä!

Tapani Tölli
kansanedustaja

Pohjois-Suomessa hyvät 
kasvun mahdollisuudet

Marika 
Keränen, 
hallituksen 
uusi jäsen 
s. 5

Vilkasta 
toimintaa 
yrittäjillä s. 7

Kahdeksannet Kevät- ja siemenperu-
namarkkinat

Kahdeksan-
net Kevät- ja 
siemenperuna-
markkinat 
s. 6

Otsikossa oleva kysymys 
lienee tuttu niin työn-
tekijälle kuin yrittäjäl-
lekin. Jokaisessa työssä 
koetaan tilanteita, jotka 
ovat toisilleen vastakoh-
tia. Usein tunteet ja aja-
tukset vaihtelevat saman 

Miten jaksan?
päivän aikana. Pettymysten 
ja epäonnistumisten hetkinä 
voimme kysellä työn tarkoi-
tusta. Joku kuitenkin moti-
voi jatkamaan. Suomalainen 
perusluonne ei anna helpol-
la periksi. Kirvestä ei heite-
tä kaivoon. Epätoivon hetki-

nä saamme palauttaa mieliin 
onnistumisen kokemukset.

Olen keskustellut eri-
laisten, eri aloilla toimivien 
työntekijöiden ja yrittäjien 
kanssa, miten heidän amma-
tinvalinta oikein menikään. 
Yksi kertoo vain ajautu-
neensa alalle, toiselle työ tai 
yritystoiminta ovat tulleet 
ikään kuin isän perintönä, 
joku on tiennyt jo lapsena 
unelmiensa toiveammatin. 
Toiset ovat ammatinvaih-
tajia. Opiskeluaikana koh-
tasin monia keski-ikäisiä, 
jotka olivat tehneet pitkän 
päivätyön, ja kaipasivat uu-
sia, motivoivia haasteita. Jos 
kokee olevansa omalla alalla 
tai tekevänsä kutsumustyö-
tä, se kannustaa. Kutsumus-
työtä voidaan tehdä mitä 
erilaisimmilla aloilla, työnte-
kijänä ja yrittäjänä. 

Suomessa arvostetaan 
työtä, yrittämistä ja ahke-
ruutta. Joskus todetaan, että 
luterilainen työmoraali ajaa 
jatkuvaan suorittamiseen ja 
otsa kurtussa tekemiseen. 
Kuitenkin kristillisen uskon 
ja kirkon opetukseen työstä 
kuuluu olennaisesti koh-
tuullisuus, ja lepopäivän 
puolustaminen. Elämää suo-
jelevissa 10 käskyssä muis-
tutetaan heti pääkäskyjen 
jälkeen lepopäivän pyhittä-
misestä. Katekismuksessa 
selitetään kolmatta käskyä 
tähän tapaan:

”Jumala on antanut ihmi-

selle työn ja levon. Pysäh-
tyminen Jumalan eteen on 
lepopäivän suurin tarkoitus. 
Sunnuntain erottaminen 
muista päivistä muistuttaa 
myös siitä, että me tarvit-
semme yhteisen lepopäivän. 
Jumalan hyvä tahto on, että 
jokaiselle annetaan mahdol-
lisuus viettää lepopäivää”. 

Jos elämämme perustuu 
pelkästään työn, menestyk-
sen ja rahan tavoitteluun, 
arvojamme voidaan sanoa 
koviksi. Työn ja yrittämisen 
lomassa tarvitsemme oikeut-
ta lepoon, virkistykseen ja 
tyhjän toimittamiseenkin. 
Lasten sattuvat sanonnat 
laittavat asioita välillä oike-
aan järjestykseen ja mitta-
suhteeseen. ”Isä, miksi olit 
niin pitkään töissä”, on tuttu 
toteamus nelivuotiaan suus-
ta. Elänkö niin kuin opetan? 
Hyvä kysymys. 

Elämän suuret asiat ovat 
lopulta lahjoja: terveys, lä-
heiset ihmiset, työ, muuta-
mia esimerkkejä mainitakse-
ni. Tavallisessa arjessa niitä 
voi erehtyä pitämään itses-
tään selvyytenä. Ne eivät 
sitä suinkaan ole. Lahjoista 
saamme olla kiitollisia.

Työn ja yrittämisen iloa 
sekä voimia ja jaksamista ke-
vään askareisiin!

Timo Liikanen 
Tyrnävän seurakunnan 
kirkkoherra

Työn ja yrittämisen lomassa tarvitsemme oikeutta lepoon, 
virkistykseen ja tyhjän toimittamiseenkin. Elämää suojele-
vissa 10 käskyssä muistutetaan heti pääkäskyjen jälkeen 
lepopäivän pyhittämisestä, muistuttaa Tyrnävän seura-
kunnan kirkkoherra, Timo Liikanen.

Tyrnävän kirkon historia alkaa yli 300 
vuoden takaa. Todennäköisesti ensim-
mäinen kirkko, josta löytyy mainin-
ta vuodelta 1647, oli vain vaatimaton 
saarnatupa. Tuolloin Tyrnävä oli papiton 
seurakunta ja liittyi emäseurakuntansa 
Limingan alaiseksi kappeliseurakunnak-
si vasta 1655.

Kappeliseurakunnan perustaminen 
vaati myös tarkoitustaan vastaavan 
Herran huoneen rakentamista, ja täl-
lainen valmistuikin vuonna 1664. Se 
oli rakennettu Tyrnävänjoen törmälle 
ja sen ympärille muodostui kiviaidalla 
ympäröity kalmisto, nykyinen vanha 
hautausmaa.

Nykyinen, Lääninarkkitehti F.W. 
Lüchowin suunnittelema, uusgootti-
nen puukirkko valmistui vuonna 1873 
ja tuolloin se oli sisältä vuoraamaton 
eikä minkäänlaista lämmitystä ollut. 
Keskuslämmitys saatiin vasta perus-
teellisen kunnostamisen yhteydessä 
vuonna 1954 ja kuusi vuotta myöhem-
min kirkko vaatii taas remonttia – tuli-
palon vuoksi.

Tulen irtipääsy havaittiin sunnuntai-
na helmikuun 14. päivänä vuonna 1960 
kesken päiväjumalanpalveluksen, kun 
sakastiin alkoi lattian raoista tunkeutua 
savua. Myöhemmin suoritetuissa tutki-
muksissa todettiin, että sakastin latti-
an alla kulkevan lämmitysjohtoputken 
eristysmateriaali oli päässyt kuumene-
maan liikaa. Onneksi palo havaittiin heti 
alkuunsa. Vahinkoa kerkesi tulla varsin-
kin kirkon sisustukselle. Eniten kärsivät 
alttari ja kirkkosalin lattia penkkeineen.

Tyrnävän kirkon alttaritaulu on vuo-
delta 1907, ja sen on maalannut taitei-
lija Toivo Johannes Tuhkanen. Alttari-
taulussa valkeaan pukuun pukeutunut 
Neitsyt Maria istuu tallin edessä kapa-
loitu Jeesus-lapsi käsivarsillaan. Taulun 
on lahjoittanut kirkolle Tyrnävän seu-
rakunnan ensimmäisen kirkkoherran, 
rovasti Adolf Castrénin, perikunta.

Lähteet Kiviranta, Jorma 1973. Tyrnävän 
kirkon historiikki.
www.tyrnavanseurakunta.fi, www.kirjasto-
virma.net

Tyrnävän kirkon historiaa
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• kalkin levitystä
• maansiirto- ja turpeennostourakointia

puh. 0400 381 261, 0400 895 173
jari.tauriainen@jturakointi.fi

J.T
URAKOINTI OY

•Juhlat
•Synttärit
•Tapahtumat

Tilaa taikuri
PEETU-PELLE

puh. 044 320 6667
www.peetupelle.com

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

Telefax 5451 578

MAANRAKENNUSTYÖT 
P. 040 5470 890 Jyrki Alasuutari

METALLITYÖT 
P. 050 4621 460 Jukka Ojala

Siemenperunan toimitukses-
sa ja käsittelyssä on useita 
huomioitavia asioita ja työ-
vaiheita, jotta asiakas saa 
mahdollisimman hyvän sa-
don, eikä siemenperunoiden 
teho mene hukkaan väärän 
käsittelyn vuoksi. 

Suomen Siemenperuna-
keskuksen tuotantopäällik-
kö Jukka-Pekka Palohuhta 
kertoo, että asiakkaankin 
kannattaa olla tietoinen pe-
runan oikeista käsittely- ja 
säilytysasioista. Kuljetuk-
sessa ja varastoinnissa oikea 
lämpötila on erittäin tärkeä 
ja perunoiden kostuminen 
tulee estää. Väärin käsitelty-
jä perunoita uhkaavat monet 
sieni- ja bakteeritaudit sekä 
kasvuongelmat.

Suomessa myytävälle sie-
menperunalle viranomaiset 
asettavat tiukat laatuvaati-
mukset. Jokainen siemenpe-
runaerä tarkastetaan ja erän 
alkuperä on tarvittaessa 
pystyttävä jäljittämään au-
kottomasti. Asia on tärkeä 
esimerkiksi kasvitautiriskien 
vuoksi, muistuttaa Palohuh-
ta.

Laadukkaan siemenperunan 
käsittely on taitolaji

Peruna tarvitsee ilmaa
Siemenperunalle lämpötila 
ei saa olla kuuma eikä kyl-
mä. Sopiva varastointiläm-
pötila on 3,5–4,0 lämpöastet-
ta. Esimerkiksi kuljetuksen 
aikana sopiva lämpötila on 
4-15 lämpöastetta. Liian kuu-
massa tai kylmässä perunan 
hengitys kiihtyy ja se käyttää 
happea enemmän. Jos peru-
nat eivät saa tarpeeksi ilmaa, 
ne voivat tukehtua. 

Pitkäaikaista välivaras-
tointia suursäkeissä suo-
sitellaan korkeintaan 500 
kilon säkeissä, koska suu-
remmissa perunat eivät saa 
tarpeeksi ilmaa. Suursäkit 
suositellaankin purettavak-
si heti vastaanoton jälkeen. 
Perunoiden kostuminen sa-
teen tai kondensoitumisen 
vuoksi aiheuttaa sieni- ja 
bakteeritauteja. Tämä tapah-
tuu, kun perunat siirretään 
esimerkiksi kylmästä koste-
aan tilaan Kosteus aiheuttaa 
hapenpuutteen ja lamauttaa 
perunan omat luontaiset 
puolustusmekanismit.

Perunoiden kuljetuksessa 
kasvitautiriskien on vuoksi 

tärkeää, että kuljetustilan 
pinnat ovat puhtaat eikä 
siellä ole edeltävän kuljetu-
serän multajäämiä. Suomes-
sa tuotetut siemenperunat 
ovat vapaita vaarallisista 
kasvintuhoojista, mutta ruo-
kaperunoissa havaitaan 
joskus rengasmätää ja peru-
na-ankeroisia (pieniä sukku-
lamatoja).

Siemenperunoiden 
asiantuntija
Suomen Siemenperuna-
keskus Oy (SPK) on johta-
va suomalainen siemenpe-
runaan erikoistunut yritys. 
Tuotannossa on yli kolme-
kymmentä eri tarkoituksiin 
jalostettua perunalajiketta. 
Suomen 

Siemenperunakeskuksel-
la on pitkä, lähes 40 vuoden 
kokemus siemenperunan 
tuottamisesta ja sen jälkei-
sistä eri käsittelyvaiheista ja 
toimittamisesta asiakkaalle. 
Pelkästään siemenperunaa 
toimitetaan vuosittain kuu-
desta seitsemään miljoonaa 
kiloa sekä yksityisille viljeli-
jöille että muille tahoille.

SPK:n tuotantopäällikkö Juk-
ka Pekka Palohuhta.

- Tunnemme lajikkeem-
me perin pohjin ja autamme 
valitsemaan niistä täsmäl-
leen oikeat käyttötarkoituk-
sen, tavoitteen ja tilanteen 
mukaan. Innovatiivisuus ja 
edelläkävijyys ovat meille 
tärkeitä. Teemmekin jatku-
vasti tutkimus- ja kehitys-
työtä yhdessä muun muassa 
yliopistojen ja tutkimuslai-
tosten kanssa, toteaa Palo-
huhta.

Pertti Kuusisto

500 kilon suursäkkejä 
lastataan autoon.

• Salaojien huuhtelua tehokkaalla
 korkeapainelaitteella
• Myös salaojakaivojen tyhjennykset

Koneurakointi Markus Oy
Puh. 0400 585030
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Tyrnävän Yrittäjät ry on va-
linnut vuoden 2012 yrittä-
jäksi rakennusperustusten 
ja sokkeleiden valamiseen 
erikoistuneen Pohjolan Jope 
Oy:n. Yrityksen toimitus-
johtaja Petteri Väyrynen otti 
palkinnon vastaan Tyrnävän 
Yrittäjien joulutapahtumas-
sa Hannuksen Piilopirtillä 
1.12.2012.

Pohjolan Jope Oy on on-
nistunut luomaan liiketoi-
mintaansa erikoistumalla 
kapean alan osaamiseen. 
Yritys työllistää kolmesta 
neljään työntekijää sekä ke-
säisin useita alan opiskelijoi-
ta. Pohjolan Jope Oy tunne-
taan parhaiten nimellä Jope 
Oy. Yrityksen hyvä maine 
on kiirinyt ihmisten korviin, 
joten mainontaa ei nykyisin 

Tyrnävän Vuoden 2012 Yrittäjä:

Petteri Väyrynen, Pohjolan Jope Oy
juuri tarvita.

Petteri Väyrynen ker-
too yrityksestään, että se 
on perustettu 1997 ja toi-
minta-alue tällä hetkellä on 
Kalajoella sekä Nivalassa. 
Myös Ylivieskassa on tehty 
perustuksia. Pääasiallises-
ti asiakkaat ovat yrityksiä. 
Viimeiset kolme vuotta ovat 
työllistäneet yritystä hyvin, 
koska Pyhäjoelle odotetaan 
ydinvoimalaa rakennetta-
vaksi. Se on poikinut alu-
eella jo nyt paljon muutakin 
rakentamista. 

- Rakennusalalla työlli-
syystilanteet vaihtelevat. Jos 
on kovia pakkasia pitkään 
niin kuin viime talvena, ei 
perustuksia voida tehdä. Se 
tarkoittaa rokulia tekijöille, 
tähdentää Väyrynen. 

Viime vuonna saamaan-
sa yrittäjäpalkintoa Petteri 
Väyrynen pitää merkittävä-
nä tunnustuksena, sillä hä-
nen mukaansa alan yrittäjiä 
ei jostain arvosteta erityises-
ti. Hän itse on ylpeä yrittä-
jyydestään ja tekemisistään, 
vaikkakin joskus jotkut tun-
tuivat katsovan hiukan ne-
nänvarttaan pitkin ”ryysyis-
sä ympäri kyliä” kulkevia 
perustusten tekijöitä. Hän 
oli neljä vuotta alalla palkol-
lisena ennen yrittäjäksi siir-
tymistään.

Väyrynen on myös uusi 
jäsen Tyrnävän yrittäjäyh-
distyksen hallituksessa. 
Omista vaikutusmahdolli-
suuksistaan yrittäjäyhdis-
tyksessä hän ei vielä osannut 
sanoa, koska hän on päässyt 

osallistumaan vasta muuta-
maan kokoukseen. Yhdistys 
sinänsä voi vaikuttaa yrit-
täjien asemaan hoitamalla 
suhteita esimerkiksi kunnal-
lisiin päättäjiin. Valtakun-
nan tasolla olisi Väyrysen 
mukaan vielä parannetta-
vaa, jotta pienempienkin 
yritysten ääni kuuluisi ja 
pk-yritysten arvo tiedostet-
taisiin laajemmin. Suuret 
firmathan saavat äänensä 
kuuluviin ja näkyvät auto-
maattisesti enemmän.

Markku Kemppainen

*	 Käsinmaalattua	posliinia	lahjaksi	
	 mm.	Tyrnävä-aiheisia
	 saatavana	myös	Tyrnävän	M-torilta
*	 Pihasuunnitelmat	ja	-konsultoinnit

Tyrnävän Viherpalvelut Ky
Alisa Hägg  p.050 376 5809

info@tyrnavanviherpalvelut.fi

Keskikyläntie 42A, 91800 Tyrnävä
Puh/fax (08) 545 1048 
Pentti 040 839 1837, Ritva 040 761 0658
lassilan.taimisto@dnainternet.net

Touko-kesäkuu: ma-pe klo 9-19, la-su klo 9-14
Heinäkuu: ma-pe klo 9-19 , la-su suljettu
Elo-syyskuu: ma-pe klo 9-19, la klo 9-14, su suljettu

TAIMISTO AVOINNA

Lassilan Taimisto

www.lassilantaimisto.fi

Tyrnävän Yrittäjien uutena 
hallituksen jäsenenä aloit-
ti myös Marika Keränen, 
joka toimii yrittäjänä Ravin-
tola Pömilässä. Kahvila- ja 
lounasravintola on taatusti 
tuttu paikka kaikille  tyrnä-
väläisille ja paikan historia 
ulottuu 1920-luvulle saakka. 
Ravintola sijaitsee kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaalla 
meijerialueella. Keränen osti 
ravintolatoiminnan veljel-
tään kolme vuotta sitten.

- Olen ollut 21 vuotta en-
nen muiden palveluksessa, 
josta ensimmäiset kymme-
nen vuotta Tuiran Tapulissa 
ja sittemmin vihannestukku-
rina. Sisäinen yrittäjä minus-
sa on asunut aina. Olen pyr-
kinyt hoitamaan hommat 
hyvin, kuin omaani hoitanut 
muiden toimintaa, toteaa 
Keränen.

Pömilästä on aikojen 
saatossa kehittynyt ”sosi-
aalitoimiston vasen käsi”. 
Pienessä kylässä päästään 
nopeasti tutuiksi, eikä Ke-

Yrittäjien hallituksen uusi jäsen

Hyväntuulinen ravintolayrittäjä Marika Keränen on uusi jäsen 
yrittäjien hallituksessa. 

Ravintola Pömilä sijaitsee 
Tyrnävän meijerialueella.

Esa 0400 890 215 
esa.hartikka@hotmail.com
www.rakennus-hartikka.fi

• Ongelmapuiden kaadot luotettavalta 
 ammattilaiselta, myös kantojen jyrsintä.
• Pienet rakennustyöt ja remontit 
 koko Oulun alueella.

Ota yhteyttä!

Rakennus-Hartikka
Tyrnävä

Tyrnävän Vuoden yrittäjä palkittiin viime vuonna yrittäjien 
pikkujoulussa Hannuksen pirtillä Petteri Väyrynen

• ohrajauhot
• ruisjauhot
• hiivaleipäjauhot

TYRNÄVÄN MYLLY

MYYTÄVÄNÄ SUORAAN MYLLYSTÄ

Rehu- ja leipäviljan jauhatus, 
myös asiakkaan omasta viljasta
Tiedustelut ja tilaukset (08) 5451 203
Janne Matinlauri 0400 884 079

• vehnäjauhot
• kauraryynit ja -hiutaleet
• ohramanna

ränen ole mikään hiljainen 
täti. Pömilässä kokoontuu 
varttuneiden tyttöjen laulu-
kerho, pyöräukkojen aamu-
kahviporukka ja iltapäivisin 
ravintola on koululaisten 
läksyjentekopaikka. Ravin-
tolan lämmin tunnelma ja 
tiskin takana häärivä puhe-
lias täti on houkutellut kir-
javan elämänrytmin luon-
nolliseksi osaksi ravintolan 
arkea.

Menevä yrittäjänainen on 
läsnä Tyrnävän yrittäjäyh-
distyksen lisäksi monessa 
muussa yhdistys- ja harras-
tustoiminnassa. Yhdistystoi-
minta tuo katkoa yrittäjän 
arkeen ja lisäksi yrittäjäyh-
distys tarjoaa paljon hyödyl-
lisiä etuja.

Yrittäjyystavoitteena 
Keräsellä on saada toimin-
nastaan järkevää palkkaa ja 
pitää yllä itselleen mielekäs-
tä toimintaa. Hän on onnis-
tunut luomaan viihtyisän 
kyläläisten oleskelupaikan, 
josta saa hyvää, edullista ja 

tavallista maalaisruokaa. 
Lähiruokaperiaatteet ovat 
tärkeitä ja raaka-aineet saa-
puvat aina mahdollisimman 
läheltä, joko paikallisilta 

tuottajilta tai esimerkiksi 
omasta pihapenkistä rapar-
perit piirakkaan.

Jenny Kärki
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Markkinamyyjiä saapuu 
Tyrnävälle ympäri Suomen 
joka kevät ja syksy. Vaikka 
markkinoiden teema raken-
tuu useimmiten Tyrnävän 
valttikortin eli perunan ym-
pärille, on myyjien joukossa 
myös kirjava joukko muita-

Metrilaku on monen ikäisten suosikki
kin artikkeleita. Lasten suo-
sikkeihin lukeutuu metrila-
ku, jota saapuu myymään 
Vul–Ventti eli Veijo Lind-
man Heinolasta. Lindman 
kertoo, että oletuksesta poi-
keten isoin asiakasryhmä ei 
olekaan ne markkinoiden 

Kahdeksatta kertaa järjestettäviä kevät- ja siemen-
perunamarkkinoita vietetään lauantaina 4.5. Pai-
kalla on paljon tuttuja, mutta myös uusia markki-
namyyjiä. Myynnissä on tietenkin markkinoiden 
päätuotetta eli siemenperunaa, jota kannattaa tulla 
hakemaan kauempaakin. Markkinapäivään mahtuu 
sekä perinteisiä tapahtumia että jotain uuttakin. Vii-
natehdas kiinnostaa yleisöä, joten tehtaan esittelyjä 
on luvassa aina tunnin välein. Esittelyssä kerrotaan 

tuotteiden valmistusprosessista, uusista tuotteista 
sekä niiden markkinoinnista ja myynnistä.

Kävijöitä ilahdutetaan myös musiikilla. Puolen 
päivän aikaan paikalla on Ristiluoman Kaisa soitta-
massa hanurilla iloista markkinamusiikkia. Perheen 
pienempiä ja toki aikuisiakin viihdyttämään saapuu 
Peetu-pelle. Myös pieni Ippe-pelle saattaa markki-
noilla vilahtaa. Omia taitojaan markkinaväki pää-
see kokeilemaan saappaanheittokisassa, jossa on 

omat sarjat lapsille ja aikuisille. Kaikki vaan mukaan 
kisaamaan mestaruudesta, tyyli on vapaa! Voitta-
jille on luvassa pienet palkinnot ja tietenkin kun-
niamainintaa. Markkinapäivän juontajana toimii 
Sakari Haataja, joka puheliaana ihmisenä saa kyllä 
yleisön hyvälle markkinamielelle. 

Tervetuloa koko perheellä mukaan markkinoil-
le!!!

Kahdeksannet Kevät- ja siemenperunamarkkinat

Pelleilyä jo toisessa 
sukupolvessa!
Markkinaväkeä viihdyttä-
mässä on tietenkin oman 
kylän Peetu-pelle. Tarkka-
silmäinen saattaa havai-
ta myös pellen jälkikasvun 
Ippe-pellen. Tosin pienem-
pi pelle on vielä hieman ujo 
ja pääsee vikkelää yleisöltä 
karkuun. Ippe on kylläkin 
nuoresta iästä huolimatta ol-
lut mukana jo muutamissa 
tapahtumissa ja messuilla. 
Viime kesän vanhainkodin 
pellekeikka on jäänyt myös 
erityisesti mieleen, koska 
siellä oli niin paljon hymyi-
leviä vanhuksia. Kukapa ei 
hymyilisi, kun näkee noin 
iloisen ja hauskan näköisen 
pikku-pellen.

Pelleilykin on välillä ihan 
oikeaa työtä. Temppuja ja 
esiintymistä täytyy harjoitel-
la kovasti. Koe-esiintymisiä 
järjestetään sitten omalle 
perheelle ja suorat palaut-

teet tempuista saadaan kyl-
lä ihan varmasti. Monen 
harjoituskerran jälkeen on 
vasta valmista yleisön eteen. 
Peetu-pellen keikka on kyl-
lä yleensä joka kerta hie-
man erilainen, eikä noudata 
tarkkaa kaavaa. Tilanteen ja 
kohdeyleisön mukaan esiin-
tyminen elää ja muuttuu. 

Pelleilyä ja temppuilua 
on tullut harrastettua jo to-
vin aikaa. Harrastuksesta 
on myös muotoutunut si-
vuammatti. Peetu-pelle on 
myös uunituore yrittäjäyh-
distyksen jäsen. Haaveena 
olisi, että joku päivä saisi 
tehdä tätä ihan päätyökseen. 
Mukavaahan se on saada ih-
miset nauramaan ja hyvälle 
tuulelle.

Pelleillään, kun tavataan!

Peetu ja Ippe 

Ippe-Pelle ja 
Peetu-Pelle

pienimmät.
- Yllättävää kyllä, mutta 

lapsia ja nuoria suurempi 
asiakasryhmä ovat keski-
ikäiset, reilusta 20 ikävuo-
desta ylöspäin. He myös 
usein ostavat isompia satseja 
kerrallaan. Toki lakut usein 
päätyvät lasten suihin, vaik-
ka mummot ja äidit tekevät 
lakritsikaupat, toteaa Lind-
man.

Vul-ventin valikoimasta 
löytyy metrilakun lisäksi tik-
kareita, palalakritsia ja muu-
ta karamellia. Vaikka Lind-
man on itse Porista kotoisin, 
yrityksen päämaja on Hei-
nolassa. Kuukaudessa tulee 
kuulemma tuntuvat säästöt 
kun ajelee ympäri Suomea 
markkinoilla hieman kes-
keisemmästä pitäjästä käsin. 

Mies kiertää markkinoita 
Helsingin ja Sodankylän vä-
lillä ympäri vuoden. Aino-
astaan tammi-helmikuussa 
reissuja kertyy vain pari.

- Lakritsan myynti on 
niin kilpailtu ala, että ei tällä 
rikastumaan pääse. Makeis-
vero on noussut kolmesti 
minun kymmenvuotisen 
yrittäjän urani aikana, paik-
kamaksut nousevat ja ben-
san hinta nousee. Samalla 
tahdilla ei pysty nostamaan 
lakujen hintaa, mutta kyllä 
tällä leivässä pysyy kiinni. 
Tyrnävän Perunamarkki-
nat ovat kannaltani Suomen 
kolmen parhaan markkina-
tapahtuman joukossa, Lind-
man kehaisee.

Jenny Kärki
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Vilkasta toimintaa yrittäjillä

Hallitus, täydennettynä Oulunsalon Yrittäjien puheenjohtajalla, pohtimassa helmikuussa tämän vuoden Kevät- ja Siemenpe-
runamarkkinoiden järjestelyjä. Vasemmalta Marika Keränen, Petteri Väyrynen, Tyrnävän kunnan edustaja Sanna Mathlin, Ou-
lunsalon Yrittäjien puheenjohtaja Katriina Ruonio, Annukka Suotula-Ervasti, Veijo Alasuutari ja Tauno Bräysy. 

Tyrnävän Yrittäjien kevät-
kokous pidettiin kahvila Pö-
milässä 24.4. Kokouksessa 
käytiin läpi normaalit tilin-
päätösasiat ja suunniteltiin 
vielä tulevia Kevät- ja sie-

Kultaisen Yrittäjäristien saajat: Tuomo Turunen, Timo Turunen, Heli Räisänen, Markku Rahko, Antti Kemppainen ja Markku Kan-
tola. 

Valtakunnallisilla yrittäjäpäivien yhteydessä luovutettiin timanttinen yrittäjäristi Pertti Mark-
kulalle. Jakajina toimivat yrittäjäneuvos Risto Heikkilä, Tyrnävän Yrittäjien puheenjohtaja 
Tauno Bräysy ja varapuheenjohtaja Annukka Suotula-Ervasti. 

paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtajaksi, kiitoksena 
ahkerasta ja aktiivisesta toi-
minnasta. 

Yhdistys osallistui loka-
kuussa Valtakunnallisille 
Yrittäjäpäiville Oulussa ja 
niiden yhteydessä luovu-
tettiin Suomen Yrittäjien 
myöntämän timanttisen 
yrittäjäristi Pertti Markkulal-
le. Kultaisen ansioristin sai-
vat Markku Kantola, Antti 
Kemppainen, Heli Räisänen, 
Tuomo Turunen, Timo Tu-
runen, Jaakko Rahko, Mark-
ku Rahko ja Sakari Koski. 

Syyskokouksessa päätet-
tiin edellisen vuoden tapaan 
tehdä lahjoitus tyrnäväläi-
sille vähävaraisille perheille 
ja entisille yrittäjille 50–200 
euron suuruisia lahjakort-
teja joululahjana yrittäjiltä. 
Lahjakortit olivat Tyrnävän 
M-Torille ja rajattu elin-
tarvikkeiden ja muiden ta-
loustarvikkeiden ostoon. 
Kauppa puolestaan lahjoitti 
jokaiselle lahjakortin saajalle 
suklaakonvehtirasian. Lah-
jakorttien saajien valinnassa 
oli mukana kunnan sosiaali-
toimen edustajat Anne Sal-
menhaara ja Kaarina Huur-
re. 

Hannuksen piilopirtillä 
pidettiin yhdistyksen pikku-
joulu, jossa jaettiin Vuoden 
yrittäjäpalkinto Pohjolan 
Jope Oy:n pitkäaikaiselle 
yrittäjälle Petteri Väyryselle.

Annukka Suotula-Ervasti, 
kuvat Heimo Turunen ja 
Annukka Suotula-Ervasti

Kevätkokouksessa muistettiin seinälautasella merkkipäivän 
johdosta Veijo Alasuutaria, Esko Dahlströmiä ja Jari Pietari-
laa. 

Kevätkokouksen osallistujia Pömilässä Saija Dahlström, Esa Saarela, Marika Keränen ja Mik-
ko Kukkohovi.

menperunamarkkinoita. Yl-
lätysohjelmanumerona oli 
kahteenkin otteeseen Tyr-
nävän Yrittäjien puheenjoh-
tajana toiminut sekä yhdis-
tyksen perustajajäsen Tauno 
Bräysyn kutsuminen kun-
niapuheenjohtajaksi, johon 
kuuluu muun muassa läs-
näolo- ja puheoikeus kaikis-
sa yhdistyksen kokouksissa.

Merkkipäivää viettäviä 
yrittäjiä muistettiin Alisa 
Häggin maalaamalla Tyr-
nävä-aiheisella lautasella. 
Veijo Alasuutari ja Esko 
Dahlström 60-vuotismerkki-
päivän sekä Jari Pietarila, Sa-
kari Koski ja Pekka Keskitalo 
50-vuotispäivän kunniaksi.

Toimintakertomus vii-
me vuodelta osoitti, että 
yhdistyksellä oli aktiivinen 
toimintavuosi. Puheenjohta-
jana toimi Tauno Bräysy, va-
rapuheenjohtajana Annukka 
Suotula-Ervasti ja sihteerinä 
Johanna Harmainen. Muina 
hallituksen jäseninä Veijo 
Alasuutari, Sakari Koski, Esa 
Saarela ja Pirkko Hannus.

Perinteiset Kevät- ja sie-
menperunamarkkinat jär-
jestettiin 14.4.2012. Viime 
keväänä ilmestyi myös Tyr-
nävä Yrittää -lehti, joka teh-
tiin yhteistyössä Oulunsalon 
yrittäjäyhdistyksen kanssa. 
Puheenjohtaja Tauno Bräysy 
kuului Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjien hallitukseen. Pert-
ti Markkula toimii Pohjois-
Pohjanmaan yrittäjien vara-
tilintarkastajana. 

PPY palkitsi vuosiko-
kouksessaan Haukiputaal-
la Tauno Bräysyn Vuoden 

Hannuksen piilopirtillä pidettiin yhdistyksen pikkujoulu.
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www.oulunseudunsahko.fi

Pohjolan Värisisustus Oy
Värisilmä Oulu
Taka-Lyötynkatu 4, 90150 Oulu

Puh.  08-534 8000

Maalit ja lakat
Tapetit
Kaakelit
Lattiat
Lasitiilet
Työvälineet
Tarvikkeet

Avoinna:
Ma-Pe 8-18
La 9-15
Ammattikuntamyynti:
Ma-Pe 7-16www.varisilma.fi

ASIANAJOTOIMISTO ISOLUOMA

Asianajajat, varatuomarit
Toni Isoluoma, Pirjo Isoluoma

ja Kari Pikkarainen

Kirkkokatu 19 A 7 90100 Oulu 
Puh (08) 534 7700, fax (08) 311 6632

toimisto@isoluoma.fi

Sinun asiasi on meidän asiamme!

Lokakuussa 2012 Pohjoisen 
Kantaperuna siirtyi hollanti-
laisen HZPC:n omistukseen. 
Muutos vahvistaa yrityksen 
kotimaista siementuotantoa 
ja uusien lajikkeiden kehit-
tämistä. HZPC Kantaperu-
nan toimitusjohtajana toimii 
Antti Hintikka.

Kantaperunan toiminta 
alkoi Pyhäjoella runsaat 25 
vuotta sitten. Vuosien saa-
tossa yrityksestä kasvoi ko-
timaassa markkinajohtaja. 
Samalla Kantaperunasta on 
kehittynyt myös kansain-
välisen tason siemenperu-
nayritys. 

Nyt HZPC Kantaperunal-
la on Suomessa 20 sopimus-

Kantaperunalla suoritettiin 
yritysjärjestelyjä

viljelijää ja 15 siemenperu-
napakkaamoa. Tuotantoala 
on noin 500 hehtaaria, jolla 
tuotetaan sertifioitua sie-
menperunaa noin 12 miljoo-
naa kiloa. Noin kolmasosa 
tuotannosta menee vientiin 
Venäjälle ja Ruotsiin sekä 
muiden muassa Saksaan, 
Ranskaan, Hollantiin ja Bel-
giaan. Tuotannosta jo yli 90 
prosenttia sijaitsee tänä päi-
vänä Tyrnävällä.

Siemenperunaa  
yli 70 maahan
HZPC on maailman johta-
va lajikejalostaja ja siemen-
perunan toimittaja. Yritys 

toimittaa siemenperunaa yli 
70 maahan. HZPC tuottaa 
paikallisesti siemenperunaa 
Hollannin ohella Euroopan 
maista Ranskassa, Saksassa, 
Iso-Britanniassa, Suomessa, 
Ruotsissa ja Puolassa. Tuo-
tantoa on lisäksi Pohjois- ja 
Etelä-Amerikassa sekä Aa-
siassa. Kokonaispinta-ala on 
noin 11 000 hehtaaria.

Lajikejalostuksen ja pe-
runatutkimuksen saralla 
HZPC työllistää tutkimus-
laitoksellaan 55 perunaan 
erikoistunutta asiantuntijaa. 
2000-luvun alussa yritys 
laajensi jalostustyönsä kat-
tamaan myös Saksan mark-
kinoiden vaatimukset. Siksi 
viime vuosina myös Kanta-
perunan lajikekokeisiin on 
saatu aiempaan verrattuna 
moninkertainen määrä kel-
tamaltoista ja yleiskäyttöi-
sempää materiaalia. Samalla 
uusien lajikkeiden testausta 
on Suomessa kehitetty ja laa-
jennettu entisestään.

Vanhoista tutuista valta-
lajikkeista esimerkiksi As-
terix, Hankkijan Timo, Van 
Gogh, Velox ja Rikea kuu-
luvat HZPC Kantaperunan 
valikoimaan. Yhä suurem-
pi osa yrityksen myynnistä 
muodostuu uudemmista 
menestyslajikkeista kuten 
Annabelle, Saline ja Chal-
lenger. Uutuuslajikkeina 
markkinoille on tuotu Suo-
men oloissa poikkeukselli-
sen nopeakasvuinen Carre-
ra, perunalastulajike Taurus 
sekä uusi yleisperunalajike 
Leonardo.

 

HZPC Kantaperunan toimitusjohtajana toimii Antti Hintikka.

Autohuolto Björnholm 
huoltaa ja korjaa avoneu-
voja yrittäjänään Mika 
Björnholm.

Kiinteistöhuolto ja 
Saneeraus Petri Aution 
yritystoimintaan kuuluu 
myös asuin- ja muiden ra-
kennusten rakentaminen.

Koneurakointi H. Pa-
tala Tmi on Heikki Pata-
lan rakennuspaikan val-
mistelutöihin erikoistunut 
yritys.

Kuljetus Martti Honka 
Oy toimii tieliikenteen ta-

varankuljetuksen parissa 
Temmekseltä käsin.

Petri Ervasti/ Peetu 
Pelle on harjoittaa esittä-
viä taiteita ja pelletoimin-
taa.

Pohjois-Suomen Au-
tovienti –yritys tekee 
henkilöautojen ja kevyi-
den moottoriajoneuvojen 
vähittäiskauppaa yrittäjä-
nään Tuomo Niemelä.

Tili- ja Hankepalvelu 
on Katja Riiskin toimini-
miyritys, joka hoitaa kir-
janpito- ja tilinpäätöspal-

veluita.
Tilitoimisto Kaisu 

Haataja tarjoaa kirjanpito- 
ja tilinpäätöspalveluita.

Turvatarkastus Mika 
Pääkkö suorittaa turva-
tarkastuksia ja tekee pie-
niä huoltotoimenpiteitä.

Tyrnävän Leipurit Oy, 
yrittäjänä Marketta Pa-
sanen, toiminta-alueena 
on Oulun talousalue ja 
suunnitelmissa aloittaa 
toukokuussa myös verk-
kokauppa.

Uusia jäseniä
Tyrnävän Yrittäjät ry on saanut puolessa vuodessa riveihin-
sä yhdeksän uutta jäsentä. Nyt jäseniä on kaikkiaan 77. 
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Noin kolmasosa HZPC:n Kantaperunan tuotannosta menee vientiin Venä-
jälle ja Ruotsiin sekä muiden muassa Saksaan, Ranskaan, Hollantiin ja Bel-
giaan. Tuotannosta jo yli 90 prosenttia sijaitsee tänä päivänä Tyrnävällä.
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Kuvauksia yläilmasta 
multikopterilla.

Ota yhteyttä!
Jari Moilanen

Puh. 0400 251 668
motokuski@wippies.fi

HYVÄ TILITOIMISTO
SÄÄSTÄÄ AIKAA

 - JA USEIN MYÖS RAHOJASI
Säästä aikaa ja rahaa:
Älä turhaan hikoile numeroittesi kanssa, 
vaan pistä meidät huolehtimaan puoles-
tasi. Saat kokonaisvaltaista tilitoimisto-
palvelua yritystoimintasi tueksi!

Huolehdimme yrityksesi:
• Kirjanpidot • Maatalouskirjanpidot
• Palkanlaskennat • Neuvontapalvelut

Suksitie 6 A, 91800 Tyrnävä
Puh. 08 563 8000, fax 545 1897

etunimi.sukunimi@laskentatoimi.net
www.laskentatoimi.net

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

Juha Karhula Ky
Ollilantie 7 Tyrnävä
Puh. 0400 581 850

• Ilmastointilaitehuollot

SAKARI KOSKI
0400 681 806

RAKENNUS
Rakennusurakointia

K 
Y

Kari Karppinen
91800 Tyrnävä

p. 050-326 8156
kari.karppinen@hakatyo.fi

SOLAR – SÄLEKAIHTIMET
SOLAR - HYÖNTEISSUOJAT

HAKATYÖ OY

Tyrnävän Leipurit Oy aloit-
taa toimintansa Tyrnävällä 
Jokisillan kupeessa touko-
kuun aikana. Yritys on rekis-
teröitynyt niinkin vasta kuin 
maaliskuussa. Nimen ta-
kaa löytyy leipuripariskun-
ta Marketta Pasanen ja Ville 
Hepoviita.

- Sysäys yrityksen perus-
tamiseen lähti löydettyäni 
leipurimieheni. Molemmilla 
ollut haaveissa oman yrityk-
sen perustaminen jo vuosi-
en ajan. Myös yrittämisen 
arki on tuttua lapsuudesta-
ni. vanhemmillani on ollut 
maatila, joten yrittäjän pitkät 
työpäivät ja arjen haasteet 
ovat tuttuja jo ennestään. 
Tässä olen minä alkuun häs-
täämässä ja avomies häärii 
taustalla tukena, Marketta 
valottaa yrityksen taustaa. 

Toiveissa on että toimin-
nan laajentuessa yritys voi 
työllistää molemmat koko-
päiväisesti. Hyvää yhdessä 
yrittämisessä on Pasasen 
mukaan se, että vastuuta voi 
jakaa.

Leipomon toiminta kes-
kittyy raakapakasteisiin ja 
niiden tukkumyyntiin. 

- Myyntiin tulee aluksi 
ainakin kakkuja, pasteijoita 
ja viinereitä. Yksityishenki-
löitä palvellaan myös verk-
kosivujen kautta ja suoraan 

Leipomo aloittaa Tyrnävällä
leipomolta. Toukokuun ai-
kana avataan verkkotilaus-
sivu, www.tyrnavanleipurit.
fi, mistä saa tilata leipomon 
tuotteita. Näillä näkymin 
tuotteita tulee myyntiin 
myös paikalliseen ruoka-
kauppaan; M-Torille. Omaa 
myymälää ei ole suunni-
telmissa perustaa ainakaan 
aluksi. Leipomon toimitilas-
ta palvellaan mielellään jo-
kaista asiakasta suoraan.

Marketta valmistui kon-
diittoriksi vuonna 2000, ja 
on siitä lähtien tehnyt alansa 
töitä. Hän on toiminut myös 
Vihiluodon kalaravintolassa 
kokkina. Leipomon toimiti-
lat Jokisillalla on rakennettu 
Marketan omaan pihaan.

- Olen syntyperäinen tyr-
näväläinen. Oman kotipai-
kan viereen olen aikoinaan 
rakentanut talon, ja leipomo 
on tehty autotalli- varasto-
kompleksiin. Tämä on vä-
hän erilaisempi ratkaisu. 
Kiinteät kulut pysyvät pie-
nempinä, meidän ei tarvitse 
maksaa vuokria tuotantoti-
loista. Monet onkin ihmetel-
leet, miten näin syrjään on 
perustettu leipomo, mutta 
täytyy kokeilla näin. Jospa 
nyt ainakin ihmiset tästä Jo-
kisillalla huomaisivat että 
täältä saa tuoretta pöytään. 

- Tilaukset kannattaa 

kuitenkin soittaa tai jättää 
leipomolle käymällä paikan 
päällä vähintään pari päivää 
aikaisemmin tarvetta. Aina-
kin aluksi tuoteryhmät pide-
tään pieninä, joten tilaamalla 
saa varmasti haluamansa 
tuotteen varmasti.

Tyrnävän yrittäjäyhdis-
tykseen Marketta on jo liit-
tynyt. Hän toivoo saavansa 
sieltä tukea alkuvaiheeseen, 
sekä neuvoja ja ohjausta 
konkareilta.

- Aloittelevalle yrittäjälle 
on tärkeää verkostoituminen 
muiden yrittäjien kanssa ja 
heiltä saatava apu ja kannus-
tus. 

Marketan haaveet yrityk-
sen alkutaipaleelle liittyvät 
perheen elättämiseen. 

- Toivon että saataisiin 
isompi tukkurisopimus, jolla 
saataisiin molemmat meidät 
työllistettyä, nythän tässä 
on vain minä. Yritys pääsisi 
kasvamaan ja palkkaamaan 
yhden tai kaksi työntekijää 
ja elättää perheensä. Alan 
työllisyystilanne on huono, 
sillä koneellistaminen on 
vienyt käsityöosuutta alalta 
pois. Aluksi kun saisi itsen-
sä nyt työllistettyä niin sekin 
riittäisi.

Kaisa Vainio

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

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

Paavolantie 83 C,
91900 Liminka

Puh. (08) 384 903 tai 
050 3397 603

escurialzoo@hotmail.com

www.kukka-jaelainpuistoescurial.fi

Jokaiselle 

jotakin

TERVETULOA!

Tervetuloa mukaan 
toimintaan.

Tyrnävän 
seurakunta

Mankilantie 91800 Tyrnävä 
Puh. 08 564 0600

www.tyrnavanseurakunta.fi
Kotisivulta löydät ajankohtai-

sia tietoja ja tapahtumia.
Seurakunta on Sinua varten.

Temmeksen kirkko

Tyrnävän kirkko

Marketta Pasanen toi-
vottaan kaikki tervetul-
leeksi tutustumaan pai-
kalliseen leipomoon ja 
maistelemaan tuotteita.

Koneet leipomoon on 
hankittu hiljalleen huu-
tokaupoista. ”Vanhat 
laitteet ovat luotettavia”, 
kehuu Marjatta Pasanen. 
Tämä Fortuna-merkki-
nen pullanpyörittäjä on 
1950-luvulta. Tyrnävän 
Leipurit Oy:n leipomo on 
rakennettu piharaken-
nukseen Marjatta Pasa-
sen kotipihaan.
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Metal Power laajentanut toimintaa Kempeleeseen

Metal Power toimii teolli-
suuden sopimusvalmistaja-
na, eli valmistaa teollisuu-
teen erilaisia koneiden osia, 
yksittäisiä komponentteja 
tai osakokoonpanoja ja ko-
neiden osia tilauksesta. Me-
tal Powerin osia tilaavat 
muunmuassa traktoritehdas 
Valtra, Agco Power  ja poh-
jois-suomalainen leikkiteli-
nevalmistaja Lappset.

 -Tietenkin kun tehdään 
teollisuuteen tuotteita, ol-
laan aika näkymättömiä. 
Ollaan kuitenkin aika iso te-
kijä tällä alalla, valaisee Me-
tal Powerin toimitusjohtaja 
Juha Nurmimäki.

Viime vuosina Metal 
Power on pystynyt kasvat-
tamaan tuotantoaan siinä 
määrin, että vanhat 6 000 ne-
liön tuotantotilat Tyrnävällä 
kävivät ahtaiksi. Noin kak-
si vuotta sitten yhtiö alkoi 
muuttaa osanvalmistustaan 

teistyökuvio traktorien pa-
kokaasun puhdistusjärjestel-
mien valmistuksen suhteen. 

Muutenkin Metal Powe-
rilla menee hyvin. 

- Meillähän nyt työtilan-
ne on hyvällä tasolla. Ihan 
tavoiteltua kasvua ei olla 
silti saavutettu, mutta viime 
vuonna oli iso kasvupyräh-
dys ja suurin piirtein sillä 
tasolla on menty. Kohtuulli-
sen hyvä työllisyys, on saatu 
uusia asiakkuuksia, ja on on-
nistuttu pitämään liikevaih-
totaso. Toivotaan vielä että 
markkinat vakautuu. Lievää 
kasvua on silti tiedossa ja 
ollaan säästytty taantumal-
ta. Meidän parhaimmat kil-
pailijamme ovat Turkissa ja 
Romaniassa. Heidän kustan-
nustasoaan vastaan joudu-
taan tässä pelaamaan. Meille 
on tärkeää että voidaan pitää 
täällä pohjoisessa töitä. Au-
tomaatioon panostamalla 

ollaan pystytty parantamaan 
tuottavuutta ja kilpailuky-
kyä, kertoo toimitusjohtaja 
Juha Nurmimäki.

Automaation lisääminen 
ei kuitenkaan tarkoita että 
väki olisi suinkaan vähen-
tynyt. Nyt puolet noin 130 
työntekijän henkilöstöstä 
toimii Tyrnävällä, ja loput 
uusissa tiloissa Kempelees-
sä. Tyrnävän toimipistettä ei 
ole tarkoitus muutosta huo-
limatta hylätä.

- Kyllä meillä on tarkoitus 
jatkaa toimintaa Tyrnävällä. 
Meidän tilat ovat siellä täyn-
nä ja täyskäytössä ja tuotan-
to pyörii hyvin, Nurmimäki 
korostaa.

Mitä Metal Power seu-
raavaksi suunnittelee? 
Nurmimäki suhtautuu tu-
levaisuuden suunnitelmiin 
maltillisesti: 

- Nyt kun ollaan saatu 
muuttoasia hoidettua, niin 
vedetään vähän henkeä ja 
haetaan uutta kauppaa ja 
maltillista kasvua. Myös 
vientikauppaa haetaan, 
kotimaan markkinat eivät 
pelkästään riitä. Vientiä on 
jo mutta sitä pyritään lisää-
mään. Nyt ollaan tyytyväi-
siä nykytilanteeseen, ja voi-
daan keskittyä tuotantoon ja 
myyntiin.

Kaisa Vainio

Metal Power Tyrnävän tehdas. 
Tilojen käytyä riittämättömik-
si, on yritys laajentanut Kempe-
leeseen. Tyrnävän toimipistettä 
ei ole tarkoitus muutosta huoli-
matta hylätä.

Kempeleeseen, ja viime syk-
synä muutto saatiin päätök-
seen. 

- Kun on tuotannollista 
tekemistä, tarvitaan lattia-
pinta-alaa. Kempeleeseen 
siirryttiin sopivien tilojen 
perässä. Siellä on nykyai-
kaiset tilat ilmastointeineen. 
Ilmanlämpötila vaikuttaa 
tuotantoprosesseihin, Nur-
mimäki selittää. Toiminta 
Kempeleessä on nyt täysi-
mittaista suunnitellussa laa-
juudessa. Siellä toimii muun 
muassa levyjen laserleikka-
us ja koneistamo.

Kempeleessä on ollut 
hyvä vastaanotto. Kunnan 
yrityspalvelut ovat tarjon-
neet palveluitaan ja kun-
nan ympäristöpalvelut ovat 
vuokralla tiloissamme. Tii-
vistä yhteydenpitoa kunnan 
kanssa on ollut tilojen mark-
kinoinnin suhteen. Meillä on 
tässä vielä vähän tyhjääkin 

tilaa johon etsitään sopivaa 
vuokralaista. Kempeleen 
kiinteistössä meillä on nyt 
niin hyvin vuokralaisia, että 
pystyimme avaamaan uu-
delleen henkilöstöravinto-
lankin. Hyvä paikka ja hyvä 
sijainti kaiken kaikkiaan. 
Työntekijöitä kun kulkee 
paljon ympäristökunnista-
kin, niin tänne on helppo 
kulkea, kiittelee Juha Nur-
mimäki.

Muutto uusiin tiloihin 
oli viime vuosien suurin 
ponnistus. Yhtiö on myös 
hankkinut uusia tuotan-
tolaitteita ja koneita 2,5 
miljoonalla eurolla. Noin 
vuosi sitten emoyhtiö osti 
alunperin vuokralla olleet 
Kempeleen toimitilat Metal 
Powerin käyttöön. Lisäksi 
uusia kauppoja on solmittu 
muun muassa kaivoskone-
teollisuuteen. Aivan uusin 
toiminnan laajennus on yh-

Metal Power toimii teollisuuden sopimusvalmistajana, eli val-
mistaa teollisuuteen erilaisia koneiden osia, yksittäisiä kom-
ponentteja tai osakokoonpanoja ja koneiden osia tilauksesta. 
Kuvassa pakoputkia.

Haluatko nuoret naiset töihin?

Suomen Yrittäjänaiset nosti tammikuussa 
julkisuuteen kolme kovaa kysymystä.

1) Haluatko lopettaa tyttöjen syrjinnän 
työmarkkinoilla?

2) Haluatko, että meillä on riittävästi 
vauvoja omien eläkkeidemme maksajiksi?

3) Haluatko, että myös naisia palkkaa-
villa yrityksillä on mahdollisuus työllistää 
uusia työntekijöitä?

Järjestö oli vakuuttunut, että moni olisi 
valmis vastaamaan kyllä. Koska tupopöy-
dissä vauvakuluista ei ole vuosien mittaan 
päästy ratkaisuun, tehtiin vanhemmuuden 
kulujen tasaamisesta kansalaisaloite.

– Vanhemmuuden kustannusten kasau-
tuminen äitien työnantajille on historial-

linen jäänne, joka loukuttaa nuoret koulu-
tetut naiset pätkätöihin ja jopa työelämän 
ulkopuolelle. Yhden hengen yrityksille 
nuoren naisen palkkaaminen on tästä syys-
tä jopa mahdotonta, toteaa Suomen Yrittäjä-
naisten puheenjohtaja Kaarina Jokinen.

Työantajan kannalta kyse on merkittä-
västä rahasummasta, sillä Yrittäjänaisten 
laskelman mukaan yhden vauvan voi las-
kea maksavan yritykselle keskimäärin 12 
000 euroa.

Ruotsi kulkee edellä
Ruotsissa peli puhallettiin poikki jo vuosia 
sitten, ja länsinaapurissa työnantajalle lap-
sista koituvat kulut korvataan verovaroista. 

– Siellä tulokset näkyvät: Palkansaajajär-
jestöt ja työnantajajärjestöt ovat tyytyväisiä, 
pienimmät yritykset luovat uusia työpaik-
koja, nuoret naiset työllistyvät ja isät osal-
listuvat lastenhoitoon enemmän, Jokinen 
listaa.

Suomen Yrittäjät sekä monet muut elin-
keinoelämän järjestöt tukevat kansalais-
aloitetta, joka pyrkii houkuttelemaan myös 
aiempaa useampia naisia yrittäjiksi. Osin 
nykysysteemin vuoksi yrittäjistä vain joka 
kolmas on nainen.

Tilastot osoittavat myös sen, että naisval-
taiset yritykset kasvavat ja kansainvälisty-
vät miesvaltaisia aloja varovaisemmin.

Suomen Yrittäjät ehdotti viime syksyn 

liittokokouksessaan, että etenkin lapsen sai-
rastumisen aiheuttamia poissaoloja hyvitet-
täisiin yrityksille.

– Nämä kustannukset ovat tarkasti las-
kettavissa, ja korvausjärjestelmä olisi mah-
dollista rakentaa Kansaneläkelaitoksen 
yhteyteen, toteaa Suomen Yrittäjien pu-
heenjohtaja Mikko Simolinna. 

Huhtikuun alkuun mennessä kansalais-
aloitteen oli allekirjoittanut sähköisesti tai 
paperilla jo yli 10000 henkilöä. Eduskun-
takäsittelyyn päästäkseen aloitteen on saa-
tava 50000 allekirjoitusta. Keräysaikaa on 
heinäkuun puoliväliin.

Pekka Mäntylä

Yksi vauva aiheuttaa äidin työnantajalle 12 000 euron kustannukset. Kansalais-
aloite vaatii, että summa ei saa enää langeta yksin työnantajan maksettavaksi.

Mikä 12 000 euroa?
Lapsen lasketaan maksavan työnantajalle 12 000 euroa. Keskeiset kuluerät ovat: 
- Raskauden aikaiset sairauspoissaolot
- Äitiyslomalla kertyvät palkat ja lomarahat
- Lapsen sairastumisen aiheuttamat äidin poissaolot

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/71 tai paperil-
le nimiä keräävissä paikoissa. Voit myös itse kerätä kannattajien nimiä paperille, kannatuslomakkeita 

voi tulostaa osoitteesta www.yrittajanaiset.fi. Sähköiseen allekirjoitukseen tarvitset pankkitunnukset. 
Allekirjoittajat pysyvät anonyymeinä, kunnes vaadittavat 50 000 nimeä on täynnä.
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puutölli
rakentaa

www.puutolli.fi

• Valmiita koteja, kysy!

• Omakoti- ja paritalot

   (x) Suunnittelu
   (x) Toteutus

 (x) Yksi sopimus

Kysy edustajalta lisää!

Väri-Polar oy
Kallisensuora 3, 90400 Oulu

Puh. 08 311 3278, 08 375 827, 
fax. (08) 311 3278

www.varipolar.fi

• värisävymittauslaite 
•  maaliruiskut
•  hiomatarvikkeet

VenemaalitMetalliteollisuus-
maalit

Puuteollisuus-
maalit

Palveleva erikoisliike

- automaalit

TYRNÄVÄN VESIHUOLTO
Puhelinnumerot:
- toimistonhoitaja Anja Keränen 08-5451 355, 040 1562 711
- toimitusjohtaja Kalevi Sarsila 08-5451 332, 0500 386 107
- vv-laitoksenhoitaja Markku Pihlajaniemi 0400 201 155
- laitoksenhoitajan sijainen J-P Patala 0400 292 108
- päivystys 0400 386 198
- fax 08-386 905

Käyntiosoite 
Tupostie 12, 91800 Tyrnävä

Sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@tyrnavanvesihuolto.fi

Jarkko Kurttila 050-5504022 Rakennustarvikkeet
Pauli Luukkonen 050-5504033 Rakennustarvikkeet
Pekka Pellikka 050-3072813 Tuotantotarvikkeet
Arto Kauppi 050-4320304 Työkoneet
Timo Kurikka 050-3628680 Työkoneet
J-P Klasila 0500-281413 Viljakauppa, tuotantotarvikkeet

Rakennustarvikkeet, 
tuotantotarvikkeet, työkoneet.

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

www.k-maatalous.fi

K-Maataloudesta

Kaikki edullisesti, 
kotiintoimitettuna
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Tauno Bräysy kutsuttiin 
Tyrnävän yrittäjien kunnia-
puheenjohtajaksi, osoituk-
sena erityisen aktiivisesta 
toiminnasta paikallisyhdis-
tyksessä. Huomionosoitus 
Tyrnävän Yrittäjien kevätko-
kouksessa tuli Bräysylle täy-
tenä yllätyksenä, mutta iloi-
sena sellaisena.

- Mielelläni otin huomi-
onosoituksen ja tehtävän 
vastaan. Olen koko yrittäjyy-
teni ajan kuulunut Puuteolli-
suusyrittäjät ry:n toimiala-
järjestöön ja olen Tyrnävän 
Yrittäjien perustajajäsen. 
Yhdistykseen kuuluminen 
on tärkeää ja Suomen Yrittä-
jät on ainoa järjestö, joka ajaa 
yrittäjien etuja, totesi Bräysy.

Bräysy yrittäjien kunniapuheenjohtajaksi

Merkittävä huomionosoitus Tauno Bräysylle oli myös paikal-
lisyhdistysten vuoden puheenjohtajuus, jonka Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjät luovuttivat hänelle viime vuoden aluejär-
jestön vuosikokouksessa Haukiputaalla. Bräysy pitämässä 
kiitospuhetta palkitsemisen jälkeen.  Kuva Heimo Turunen.

Haastavinta Tyrnävän 
yrittäjien vetäjän roolissa on 
ollut uusien jäsenten hankin-
ta. 

-Yrittäjien olisi hyvä ym-
märtää, että jäsenyys kannat-
taa. Hyötyä on paljon, muun 
muassa sosiaaliset verkostot 
rakentuvat helposti paikka-
kunnalla ja laajemminkin. 
Laajoista verkostoista ei ole 
koskaan haittaa.

- On mukava tavata sa-
manhenkistä porukkaa. Yh-
teistyökumppaneita ja asi-
akkuuksia on myös syntynyt 
sekä tullut hyviä neuvoja ja 
vinkkejä yrittäjän arkeen. 

Suomen Yrittäjät on 
muistanut aktiivista ja ai-
kaansaavaa jäsentään useal-

la eri tavalla, kuten vuonna 
2004 Suomen Yrittäjien suur-
ristillä, joka on korkein Suo-
men Yrittäjien jäsenilleen 
myöntämä huomionosoitus. 
Bräysy osaa arvostaa korke-
alle näitä merkittäviä huo-
mionosoituksia.

-Jäsenkehitys yhdistyk-
sessä on ollut tasaista PPY:n 
jäsenhankkijan ansiosta. 
Myös markkinointi ja kes-
kustelut yrittäjien kanssa 
ovat tuottaneet tulosta. Jä-
senhankintaan tulisi pa-
nostaa jatkossakin, koska 
yrityksiä myös lopetetaan 
ja on muutakin poistumaa. 
Onneksi uusia yrityksiä pe-
rustetaan myös mukavasti, 
tuumailee Bräysy. 

Hallituksen aktiiviset jä-
senet ovat olleet suuri apu ja 
tuki ja myös Tyrnävän kun-
nanjohtaja Tuomas Lohen 
kanssa yhteistyö sujunut 
erittäin hyvin. Pitää olla halu 
vaikuttaa asioihin ja mitään 
asiaa ei voi sanella. Suuntaa 
voi muuttaa vain vähän ker-
rallaan.

Kehittämisideana Bräysy 
toteaa, että hallituksen jäsen-
ten aktiiviseen yhteistyöhön 
panostaminen on tärkeää. 

-Myöskään hallituskausi 
ei saisi venyä liian pitkäksi, 
sillä vaihtuvuutta ja uudis-
tusta tarvitaan. Jokainen hoi-
taa tehtävät vuorollaan.

Annukka Suotula-Ervasti

Katso 
kattavat

JÄTEHUOLTO
PALVELUT
www.kempeleenjatekuljetus.fi 

Lisätietoja myös puh. 08 562 0310

Katso 
kattavat

JÄTEHUOLTO
PALVELUT
www.kempeleenjatekuljetus.fi 

Lisätietoja myös puh. 08 562 0310

Putkirusila Oy
• LVI-asennukset • LVI-urakoinnit

• Alan tarvikkeet

Kylmäläntie 67, 91800 Tyrnävä

Teemu 040 555 2657
rusila@dnainternet.net

TYRNÄVÄN 
FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS

Kirkkotie 1

Fysioterapeutti
AMK

Heli Räisänen
(08) 545 1737
040 581 2892

www.leiviska.fi

RAKENNUSPALVELU 
RKM OLAVI OJANPERÄ

>> Valvonnat
>> Vastaavan työ-
 johtajan tehtävät

Jyväskyläntie 98
91930 Ala-Temmes

p. (08) 384 828
0400 878 474

olavi.ojanpera@dnainternet.net

Matinollintie 5 A 91800 Tyrnävä
Jari Matinolli

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



1/2011 131/2013 Tyrnävä yrittää

Minnamaa yhteisöviljelyn pioneerina Pohjois-Suomessa
Viime- ja edelliskesänä ovat 
ohikulkijat ehkä huoman-
neet möyrintää Tyrnävän 
Pikkaralantienvarressa. Siel-
lä on toimintansa aloittanut 
pienviljelijä Minna Mäkelä 
ja hänen yrityksensä Minna-
maa. 

- Nimi yritykselle muo-
toutui luontevasti etunimis-
täni Minna Maarit. Ja tie-
tenkin siitä, että pidän niin 
kovasti maan möyrimisestä.

Minna Mäkelä hoitaa 
yritystä Oulusta käsin. Hän 
valmistui puutarhuriksi 
vuosi sitten ja silloin perusti 
yrityksen. Edellisenä kesänä 
hän oli jo istuttanut moni-
vuotisia kasveja. 

- Tyrnävälle olen pääty-
nyt anopin kautta. Hänen 
isänsä Ahti Hauru on siellä 
viljellyt peltoja aikojen alus-
ta. Tila oli jäänyt suvulle, ja 
anoppi osti tilan perikunnal-
ta, ja sitten palaset alkoivat 
loksahdella paikalleen kun 
valmistuin. Paikka on iha-
na, itselle valmiiksi tuttu ja 
se tuntui luonnolliselta pai-
kalta eikä anopillakaan ollut 
mitään asiaa vastaan, kertoo 
Minna Mäkelä.

- Meillä on monivuoti-
sia kasveja, joista parsasta 
saamme tänä kesänä ensim-
mäisen sadon. Odotettavissa 
on parin sadan kilon sato. 
Myöhempinä vuosina ovat 
satoikäisiä pensasmustikka 
ja tyrni. Tänä vuonna istu-
tamme myös raparperin juu-
rakoita. Yksivuotisia kasveja 

on paljon ja niitä ovat mm. 
kesäkurpitsa, kaalit, salaatti, 
pavut ja herneet. Ideana on 
että jatkossa marjoja saa käy-
dä itse poimimassa.

Minnamaa ei ole aivan 
tavallinen puutarha, vaan 
harjoittaa toimintaa yhtei-
söviljelyperiaatteella. Min-
na Mäkelä osallistui viime 
vuonna Rita Porkan vetä-
män KantriOulu-hankkeen 
yhteisöviljelyn pilottikokei-
luun. 

- Siinä kävi tuuri että 
löysin oikeaan paikkaan oi-
keaan aikaan ja pääsin ”per-
sonal farmeriksi” pienelle 
joukolle talouksia. 

Monivuotisten kasvien 
satoa odotellessa Mäkelällä 
oli hyvä tilaisuus kokeilla 
yhteisöviljelyä yksivuotisilla 
ruokakasveilla. Yhteisövil-
jelyperiaate tarkoittaa sitä, 
että asiakkaat tilaavat osansa 
sadosta jo etukäteen maksa-
malla satomaksun, joka on 
tänä kesänä 200 tai 270 euroa 
kahden hengen taloudelta. 
Sitä vastaan saa viikoittain 
kassillisen kasviksia syys-
kesällä noin 10 viikon ajan. 
Tänä kesänä tilaajia on 30, ja 
se on Mäkelän mukaan sopi-
va määrä. 

- Harjoitamme toki myös 
kasvisten suoramyyntiä ti-
lalta käsin, sinne kannattaa 
rohkeasti tulla ostamaan. 
Siellä ollaan kyllä varmasti 
työn touhussa maanantaista 
lauantaihin aamusta iltaan.

- Tulevaisuus näyttää mi-

ten yhteisöviljely myöhem-
min jatkuu perinteisen puu-
tarhatoiminnan rinnalla. Jos 
näyttää että intoa asiakkailla 
riittää, niin mikä ettei sitä 
jatkaisi tulevinakin vuosina. 
Tällainen tuotantotapa on 
omaa sydäntä lähellä. 

Yhteisöviljelyssä viljeli-
jän riskit ovat pienemmät, 
sillä tuotteet on tilattu etu-
käteen ja riskit jaetaan. Asi-
akkaan kannalta hyvää on 
se, että tuotteiden alkuperä 
on hyvin tiedossa ja tuotan-
tomenetelmät tunnetaan. 
Yhteisöviljelyporukoita on 
Suomessa muitakin, mutta 
Minnamaa on maan ensim-
mäinen viljelijävetoinen yh-
teisöviljelyhanke.

Tällä hetkellä Minna Mä-
kelä on ainut yrityksen työn-
tekijä. 

- Mutta täytyy sanoa, 
että minulla on aivan iha-
nia sukulaisia, jotka ovat 
auttaneet. Toiveissa on, että 
myöhemmin voisin palka-
ta puutarhurin. Toki tähän 
yhteisöviljelyyn kuuluu, että 
saa ja voi tulla pellolle autta-
maan. Nyt näyttääkin siltä, 
että kiinnostusta on. Kun 
melkein kaikki tehdään käsi-
pelillä, tekemistä kyllä riittää 
ja apu on tarpeen.

Haasteitakin on uuden 
puutarhurin tielle jo sattu-
nut. Viime kesän säät olivat 
jo yksi haasteista. Kevät tuli 
hitaasti ja peltotyöt päästiin 
aloittamaan myöhään. Syksy 
taas pakkasineen saapui ihan 

Minna Mäkelä on jo aloittanut kylvötyöt Minnamaalla.

normaaliin aikaan. Haastee-
na Mäkelä on kokenut myös 
sen, kuinka erilaista työ on 
hänen aikaisempaan kätilön 
työhönsä verrattuna. Nyt 
kaikki on pitänyt päättää itse 
ja osata hoitaa eikä aina ole 

tiennyt mistä kysyä neuvoa. 
- Vertaistukea kaipaisi, 

sillä mukavaa työtä tämä 
on. Parasta on ollut ihmis-
ten palaute, kun ahersi kas-
visten eteen ja ne kasvoivat 
reippaasti säistä huolimatta. 

Tuntui hyvältä kuulla, että 
ne olivat maukkaita ja säilyi-
vät pitkään. Lisäksi oli mu-
kavaa tavata samanhenkisiä 
ihmisiä kuin mitä itse on.

Kaisa Vainio

Tyrnävän yrittäjien uusi sihteeri Ritva Lassila:

Tyrnävän Yrittäjät ry:n uusi 
sihteeri on Ritva Lassila, joka 
pyörittää miehensä Pen-
tin kanssa Lassilan Taimis-
toa Keskikyläntien varres-
sa. Perheyritys on perustettu 
vuonna -84 ja Ritva tuli mu-
kaan toimintaan yli 20 vuot-
ta sitten.

Aikaisemmin Ritva toi-
mi kolmekymmentä vuotta 

myymälässä töissä myyjänä 
sekä esimiehenä.  Ihmislä-
heiselle ja myyntiin erikois-
tuneelle naiselle oli luon-
tevaa antaa sosiaalinen ja 
palvelualtis persoonallisuu-
tensa yrityksen käyttöön.

Lassilan Taimisto on ol-
lut jo pitkään yrittäjäyhdis-
tyksen jäsenenä ja Ritva on 
nauttinut kokouksissa käy-
misestä aikaisemminkin. Tii-
viin toiminnan seuraamisen 
lisäksi hän on toiminut myös 
yhdistyksen tilintarkastaja-
na. 

- Puutarha-alalla on tal-
visin hiljaista eikä myyntiä 
tai muuta asiakaspalvelua 
tuolloin tarvita. Olen niin 
tottunut asiakaspalveluun, 
joten talvisin kaipaan sosiaa-
lista toimintaa. Siksi olen ty-
kännyt yhdistystoiminnasta: 
tapaa ihmisiä ja saa oppia 
uusia asioita. Yhdistyksen 
kautta saa myös tietoa yrittä-
jille ajankohtaisista tärkeistä 

Yhdistystoiminnassa oppii uusia asioita ja tapaa ihmisiä

asioista, kertoo Ritva Lassila.
Lassilan Taimisto herää 

toimimaan keväällä samaa 
tahtia kun kasvitkin he-
räilevät. Puut, perennat ja 
pensaat myydään sekä tuk-
ku- että vähittäismyyntinä 

pariskunnan kotitilan piha-
maalta. Kolmen hehtaarin 
tilalla on kolme suurta kas-
vihuonetta sekä muutama 
pienempi. Perinteiset marja-
kasvit ovat suosittuja, mutta 
nykyään myös pihan somis-

tekasveja menee mukavasti.
Vuonna 2007 Lassilan 

Taimisto sai vuoden yrittä-
jän kunniamaininnan ja 2008 
yrittäjäpariskunnalle luovu-
tettiin Yrittäjien kultainen 
ansioristi.

Lassilan Taimisto herää toimimaan keväällä samaa tahtia kun kasvitkin heräilevät.

Puut, perennat ja pensaat 
myydään sekä tukku- että 
vähittäismyyntinä pariskun-
nan kotitilan pihamaalta.



1/201314 Tyrnävä yrittää

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

Oppisopimus tulee ajankohtaiseksi yrityksessä yleen-
sä silloin kun joko tarvitaan uutta työvoimaa tai jo ole-
massa olevalle henkilökunnalle tarvitaan lisäkoulu-
tusta. Jos sopivan koulutuksen saanutta henkilöä ei 
löydy työmarkkinoilta, kätevintä voi olla kouluttaa te-
kijä työskentelyn ohessa, jolloin oppiminen on inten-
siivisempää ja käytännönläheisempää. Tällöin myös 
varmistuu osuva koulutusräätälöinti juuri työnantajan 
tarpeisiin.

OSAO:n Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö jär-
jestää kaikkien alojen oppisopimuskoulutusta. Tällä 
hetkellä käynnissä on noin tuhat oppisopimusta ja 
varsinkin nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvi-
en nuorten osalta resursseja on lisätty.

Työnantajan tehtäväksi oppisopimuksessa jää tar-
jota monipuolisia työtehtäviä ja oppimisen mahdol-
lisuuksia opiskelijalle. Työnantaja tai opiskelijalle ni-
metty työpaikkakouluttaja järjestää tarpeen mukaan 
ohjausta, antaa palautetta ja arvioi opiskelijan panosta. 
Opiskelijan työturvallisuudesta ja työsuhdeasioista 
huolehtiminen on tärkeää, etenkin alaikäisten opiske-
lijoiden kohdalla on näistä seikoista oltava tarkkana.

Palkkaa opiskelijalle maksetaan työehtosopimuk-
sen mukaisesti. Työnantajalle maksetaan koulutus-
korvausta, jonka suuruus vaihtelee useista tekijöistä 
riippuen. Nuorten yhteiskuntatakuun ansiosta etenkin 
nuoren työttömän ja ammatittoman henkilön työllistä-
minen voi tulla työnantajalle edullisemmaksi. Perus-
koulun tänä vuonna päättävän nuoren työllistämisestä 
työnantaja saa korotettua koulutuskorvausta, jolloin 
useammalle nuorelle taataan mahdollisuus koulutuk-
seen.

Esimerkiksi juuri yläkoulun päättäneen nuoren 
ensimmäisenä työvuonna työnantajalle maksetaan 
koulutuskorvausta 800 euroa kuukaudessa. Toisena 
vuonna 500 euroa/kk ja kolmantena 300 euroa/kk. 
Oppisopimuskoulutukseen voi hakea palkkatukea 
myös TE-toimistolta, jos palkkaa opiskelijaksi työttö-
män työnhakijan.

Opiskelijan ammatillisen kehittymisen vuoksi on 
tärkeää mahdollistaa opiskelijan osallistuminen tie-
topuolisille lähiopetuspäiville oppilaitoksessa. Oppi-
sopimus lakkaa ilman irtisanomista oppisopimusajan 
päättyessä, eikä työnantajalla ole velvollisuutta työ-
suhteen jatkamiseen. Toivottavaa olisi, että työnantaja 
tarjoaisi mahdollisuuksien mukaan myös työpaikan 
jatkossa, mutta pakottavaa velvoitetta ei ole.

Jenny Kärki

Oppisopimus-
koulutus räätälöidään 
vastaamaan tarvetta

KURSSIMME ALKAVAT MAANANTAISIN

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

Voit ilmoittautua 
myös nettiin 

www.liikennekoulukaakinen.fi

Töllintie 26 Kastelli OULU • Kedonperäntie 11 LIMINKA • Seurojentalo TYRNÄVÄ

Kortti kesäksi!

Huom! Myös moottoripyörä- ja mopokurssit alkavat!
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Tyylikkäät teräsportaat ja

lasikaiteet mittatilaustyönä

www.jale.fi        myynti@jale.fi

Suomalaisesta teräksestä käsityönä 
valmistetut Jale-portaat ovat tyylikäs ja 
näyttävä valinta moderniin kotiin. 

Kolmesta runkomallista voit valita tyyliisi 
sopivan ratkaisun. Kaikkiin runkomalleihin 

on saatavilla tilaa avartava lasikaide sekä 
upea integroitu valaistus.

MÄÄRÄAIKAIS-
KATSASTUS 49€

Määräaikaiskatsastus 
+ päästömittaukset 
yhteishintaan 59 €

Tarjous koskee henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastuksia.

Onneksi on katsastus!
Ajanvaraukset: www.avainasemat.fi 

Lakeuden
Katsastus
Takatie 7
Kempele
08 5546 707

Putaan
Katsastus
Virpiväylä 11
Haukipudas
08 340 700

Konetien
Katsastus
Konetie 3
Oulu
(Rusko)
08 331 7151

Äimätien
Katsastus
Äimätie 5
Oulu
(Äimärautio)
08 338 060

Yrittäjä Jari Heikkinen on 
perustanut taksiyrityksensä 
vuonna 2011. Alanvalinnas-
taan hän kertoo: 

-Olen maatalousyrittäjä-
perheestä ja aina viihtynyt 
auton ratissa, joten alan va-
linta ja yrittäjäksi ryhtymi-
nen tuntui luonnolliselta. 
Jotenkin vain päädyin tähän.

Heikkinen myös liittyi 
Tyrnävän yrittäjien jäse-
neksi pian oman yrityksen-
sä perustamisen jälkeen. 
Yrittäjäyhtdistyksessä hän 
arvostaa erityisesti neuvon-
tapalvelua. Vaikka yrittäjän 
arki on välillä yksinäistä ja 
raskastakin, on Heikkinen 
ollut tyytyväinen valintaan-
sa: 

-On tämä minusta haas-
teellisempaa kuin tavallinen 
palkkatyöntekijän homma. 
Saa enemmän irti ja nauttii 
enempi. Parasta on tietyn-
lainen vapaus ja kun näkee 
oman työnsä tulokset.

Heikkinen ajaa tilataksia, 
jossa on kahdeksan asiakas-
paikkaa, jossa on invavarus-
tus ja lisävarusteena ei-kii-
reellisiin potilaskuljetuksiin 
soveltuvat paarit. Aivan 
vasta hän laajensi toimintaa 
myös tilausliikenteen puo-
lelle. Pikkubussin hän hank-
ki jo ennen vuodenvaihdetta, 
ja joukkoliikenneluvan hän 
sai huhtikuun alkupuolella. 
Bussi on 20-paikkainen mo-
dernisti varusteltu Merce-
des-Benz Sprinter. Tilausta 
on jo bussilla ollut ja lisää lie-
nee odotettavissa kiihtyvällä 
tahdilla. Yritys työllistää täl-

Ihmisläheistä kuljetuspalvelua

lä hetkellä Heikkisen lisäksi 
yhden taksinkuljettajan.

Seuraavaksi Jari Heikki-
nen on miettinyt mahdolli-
suuksia laajentaa reittiliiken-
teeseen.

-Reittiliikenteeseen voisin 
lähteä yrittämään kun mah-
dollisuuksia avautuu lähi-
vuosina. Pitää tutkia vielä 
asiaa tarkemmin.

Jarin ja muiden liiken-
neyrittäjien tilaisuus on 
käsillä aivan pian. Oulussa 
sorvataan parhaillaan jouk-
koliikenneuudistusta, mikä 
tuo muutoksia myös Oulun 
seudun joukkoliikenteen jär-
jestämismalliin. 

Mikäli suunnitelmat to-
teutuvat, siirrytään joukko-
liikennemallissa nettomal-
lista bruttomalliin. Tämä 
tarkoittaa sitä, että jatkossa 
kaupunki maksaisi liiken-
nöitsijöille korvausta linja-
kilometreistä, ei enää oste-
tuista lipuista. Uudistuksen 
myötä myös joukkoliiken-
teen liikennöitsijät kilpai-
lutetaan uudelleen tämän 
vuoden aikana. Uudistuksen 
mukainen liikennöinti alkai-
si heinäkuussa 2014. 

Kaisa Vainio

Taksiyrittäjä Jari Heikkinen viihtyy auton ratissa. - Tässä työs-
sä parasta on tietynlainen vapaus ja kun näkee oman työn-
sä tulokset.

Uusi bussi on modernisti varusteltu Mercedes-Benz Sprinter.

POHJATUTKIMUKSET
MAA- JA KIVIAINESTUTKIMUKSET
JÄTEVESIEN KÄSITTELYSUUNNITELMAT

Keskuskuja 3, 90830 Haukipudas
puh. (08) 5402 473, 0400 803 596
geopudas@geopudas.fi
www.geopudas.fi LIITY JÄSENENKSI www.yrittajat.fi
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Kunnan elinkeinopolitiikan tavoitteena on luoda 
toimintaedellytyksiä yrittämiselle. Tämä edellyt-
tää aktiivista vuorovaikutusta kunnan päättäji-
en ja yrittäjien välillä. Yhteistyö lisää keskinäistä 
luottamusta, poistaa ennakkoluuloja, avartaa kat-
santokantoja ja auttaa huomioimaan eri osapuolet 
päätöksenteossa. Olennaista on, että elinkeinopo-
litiikka on ennakoitavaa, pitkäjänteistä ja se roh-
kaisee yrittäjiä investoimaan ja kehittämään toi-
mintaansa.  

Menestyvä yritystoiminta on yksi niistä kes-
keisistä tekijöistä, jotka luovat perustaa vahvalle 
kunnalle. Hyvinvoivat yritykset paitsi synnyttä-
vät työpaikkoja, lisäävät palvelutarjontaa ja vah-
vistavat kuntataloutta myös luovat positiivista 
kuntaimagoa, kannustavaa ilmapiiriä ja mahdol-
listavat vaihtoehtoisia palveluntuotantotapoja. 
Yrittäjän kannalta Tyrnävän vahvuuksia ovat 
mm. hyvä liikenteellinen sijainti Oulun läheisyy-
dessä, harkittu maankäytönsuunnittelu, kasvava 
asukasmäärä ja toimivat peruspalvelut.

Tyrnävän kunta on päättänyt tutkia perus-
teellisesti alueen yritysilmapiiriä sekä yrittäjien 
näkemyksiä elinkeinopolitiikasta ja sen kehittä-
misestä. Tutkimuksen tekee pitkänlinjan yritys-
vaikuttaja ja -toimija Harry Wallin Walcon Ky:stä. 
Wallin jalkautuu touko-elokuun välisenä aikana 
30-50 erityyppiseen, erikokoiseen ja eri-ikäiseen 
tyrnäväläiseen yritykseen. Tavoitteena on saada 
mahdollisimman kattava ja monipuolinen kuva 
yrittäjäkentän nykytuntemuksista ja kehittämis-
ajatuksista sekä oman että kunnan toiminnan suh-
teen. Tutkimuksen tulokset kootaan raportiksi ja 
ne julkaistaan syksyllä 2013. Saatua tietoa ja ker-
tynyttä aineistoa hyödynnetään kuntastrategian 
ja erityisesti sen elinkeinopoliittisen osion laadin-
nassa vuoden 2014 aikana

Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja
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Tyrnävä kysyy 
elinkeinopolitiikasta

”Kyläkauppa-hanke”
Tyrnävän kunta ja Temmek-
sen Sale ovat lähteneet mu-
kaan valtakunnalliseen Ky-
läkaupasta yksityisten ja 
julkisten palveluiden käyttö-
liittymä – hankkeeseen. 

Kaksivuotisen hankkeen 
aikana on tarkoitus arvioida 
kyläkauppojen nykyisiä toi-
mintamalleja sekä kartoittaa 
mahdollisten lisäpalvelui-
den tarve. Hankkeen tässä 
vaiheessa ollaan vasta kuul-
tu kunnan ja Temmeksen ky-
läläisten ajatuksia ja toiveita 
kyläkaupan suhteen. Kunti-
en yhdyshenkilön Sami Tan-
tarimäen mukaan jo syksyn 
aikana on tarkoitus pilotoida 
näitä esiin nousseita palve-
luita. 

Hankkeessa ovat mukana 
Päivittäistavarakauppa ry, 
Turun yliopiston koulutus- 
ja kehittämiskeskus Brahea 
sekä Jyväskylän yliopiston 
kauppakorkeakoulu. Hank-
keesta tullaan tiedottamaan 

Työ- ja elinkeinosuunnittelijan terveiset yrittäjäväelle!
mm. kunnan nettisivujen ja 
Tyrnäväilmiön facebook-
sivujen kautta.

Milloin voin  
ottaa yhteyttä?
Alkuvuodesta työ- ja elinkei-
nosuunnittelijan toimi vaki-
naistettiin ja minut valittiin 
jatkamaan tehtävässä. Te-
suunnittelijan työnkuvahan 
jakautuu työnsuunnittelun 
(70 %) ja elinkeinoelämän 
kanssa tehtävän yhteistyön 
(30 %) kesken. 

Yrittäjät voivat olla jat-
kossakin reilusti yhteydessä 
muun muassa yritystoimin-
nan aloittamiseen ja kehit-
tämiseen liittyvissä asioissa. 
Lisäksi kerron mielelläni 
esim. miten TE-toimistosta 
voi saada rekrytointitukea 
työttömän työnhakijan palk-
kaamiseen. 

yhteistyöterveisin, 
Sanna Mathlin
p. 044 497 1067

Sanna Mathlin sanoo, että yrittäjät voivat olla reilusti yhtey-
dessä muun muassa yritystoiminnan aloittamiseen ja kehit-
tämiseen liittyvissä asioissa.

Tyrnävän Kuulammen kou-
lussa on kuluvana luku-
vuonna panostettu yrittä-
jyyden esillä pitämiseen. 
Yrittäjyyskasvatustyön taus-
tayhteisönä on Nuori Yrit-
täjyys ry:n YES-verkosto, 
jonka tarkoitus on edistää 
yrittäjämäistä asennetta ja 
aktiivista toimintaa nuorten 
keskuudessa.

Opettaja Katja Myllymä-
ki kertoo, että yhdeksännet 
luokat saivat omat kum-
miyritykset, joissa luokat 
ovat saaneet vierailla. Syk-
syllä oli YES:n päiväleiri, 
jossa vanhemmat koulu-
laiset olivat tutoreina seit-
semäsluokkalaisille, jotka 
pienissä ryhmissä kehittivät 
miniyrityksen tuotteineen. 
Yhdeksäsluokkalaiset osal-
listuivat syksyllä myös liike-
lahjaidea -kilpailuun. Kou-

Yrittäjyyttä vaalitaan Kuulammen koululla
lumme 9C-luokalla on ollut 
luokkaretkiprojekti, jonka 
rahankeruun myötä he ovat 
tutustuneet useaan yrittä-
juuden osa-alueeseen.

- Tyrnävän Yrittäjien 
puheenjohtaja on käynyt 
esittelemässä koulullamme 
mahdollisia kesätyöpaikkoja 
ja kertomassa yhdistykses-
tään. Myös opettajakunta on 
näyttänyt esimerkkiä: Reh-
tori Jaakko Niskasen johdol-
la muutama opettaja koosti 
päivänavauspaketin, joka 
löytyy jo joka viidennessä 
suomalaisessa yläkoulussa, 
Myllymäki selostaa.

Ensi vuonna Kuulammen 
koulussa pyörähtää käyntiin 
uusi valinnaisaine, jonka 
pohjana on YES:n ohjelma 
Vuosi yrittäjänä. Ohjelmasta 
on jo hyviä kokemuksia, esi-
merkiksi Oulunsalon luki-

osta. Uusi valinnaisaine sai 
suuren suosion. Oppilaat pe-
rustavat syksyllä oikean yri-
tyksen, jonka parissa riittää 
puuhaa kahdeksi vuodeksi.

YES avaa ovet koulujen 
ja yrittäjien välillä

Nuori Yrittäjyys ry:n 
YES-verkoston tehtävänä on 
tarjota tukea ja konkreetti-
sia apuvälineitä yrittäjyys-
kasvatuksen toteutukseen 
sekä saada koulut ja yrittäjät 
avaamaan ovet toisillensa. 
YES:n Heikki Keränen ker-
too, että usein suurin ongel-
ma yhteistyössä on aikatau-
lujen yhteensovittaminen 
koulukäytäntöjen mukaisek-
si.

YES:n ohjelmat antavat 
nuorille tietoa yrittäjyydestä 
ja kannustavat aktiiviseen, 
oma-aloitteiseen työottee-

seen läpi elämän. Yhteistyö-
hön kaivataan myös vielä 
lisää itse yrittäjiä, jotka oli-
sivat valmiita kertomaan 
omasta työelämästään opis-
kelijoille.

- Yrittäjälle YES-kum-
miksi alkaminen ei tarkoita 
jatkuvaa ja aikaa vievää toi-
mintaa, vaan satunnaisia ta-
paamisia koululaisten kans-
sa esimerkiksi oppitunti- tai 
yritysvierailujen merkeissä. 
Yrittäjät pääsevät näin kurk-
kaamaan koulumaailmaan 
ja touhuamaan luovien las-
ten ja nuorten kanssa. Use-
at yrittäjät ovat kokeneet 
vierailut arjessaan antoisina 
välipaloina. Samalla yrittäjä 
kantaa yhteiskuntavastuuta 
yrittäjähengen säilymisestä 
nykynuorissa, toteaa Kerä-
nen.

Jenny Kärki

ES-limsa-automaatti, Pahvipuristin ja Hyvän 
yön lasit ovat Kuulammen koulun yrittäjyyslei-
rillä ideoituja innovatiivisia tuotteita.
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PAAVOLANKANGAS

Paavolankankaan teollisuusalue sijaitsee 
Tyrnävän kirkonkylän  eteläosassa Tyrnä-
väjoen länsipuolella rajoittuen Keskiky-
läntiehen ja Korventiehen. Alueella toimii 
jo useita pienteollisuusyrityksiä. Muuta-
mia tontteja on vielä vapaana.

NIPSINKI

Nipsingin teollisuuskylä sijaitsee Tyrnävän 
kirkonkylän länsipuolella Punttala-Kori-
vaara –maantien varrella  n. 2,5 kilometrin 
etäisyydellä keskustaajamasta. Nelostiel-
tä alueelle on matkaa n. kaksi kilometriä. 
Nipsingin teollisuuskylän asemakaava-
alueella on vielä vapaana teollisuustont-
teja. Alueella on vesi- ja viemäriverkosto 
sekä tiestö valmiina. 

Lisätietoja:  TYRNÄVÄN KUNTA • Palvelusihteeri Teija Mikkonen, puh. 044 497 1051

TEOLLISUUSTONTTEJA MYYTÄVÄNÄ

Tyrnävän kunta on tilannut 
kesän aikana toteutettavan 
yrittäjyysselvityksen. Ta-
voitteena on kartoittaa tyr-
näväläisten yrittäjien tar-
vetta yritysneuvonnalle ja 
muille yrittäjyyttä tukeville 
palveluille. Toimeksiantoa 
hoitaa Harry Wallin Wal-
con Ky:stä.

- Ensi kesän aikana kier-

rän haastattelemassa yrittä-
jiä, jotka valikoin mahdol-
lisimman monelta alalta ja 
monen tyyppisistä yrityk-
sistä. Haluamme selvittää 
mistä yrittäjät nykyisin 
hankkivat yritystoiminta-
tietouttansa, miten kunta 
voisi jatkossa palvella yrit-
täjiä ja millaisia toiminta-
muotoja voitaisiin järjestää, 

kertoo Wallin.
Selvitys ei siis koske 

pelkästään yrittäjäyhdis-
tyksen jäseniä vaan kaikkia 
yrittäjiä. Wallin uskoo, että 
yhdistyksen rooli voisi olla 
toimia hankkeen ohjausryh-
mässä neuvovana tahona. 
Ohjausryhmään tulee myös 
kunnan edustus.

Wallin lähestyy kartoi-

tukseen mukaan valittuja 
yrityksiä sähköpostitse ja 
puhelimitse, mutta varsi-
naisen haastattelun on tar-
koitus tapahtua kasvotus-
ten. Haastatteluun valitaan 
30–50 yrittäjää, mutta jos 
yrittäjällä tai muilla toimi-
joilla on ideoita tai mielipi-
teitä asiasta, ne otetaan ilo-
mielin huomioon. (jk)

Yritysneuvonnan tarvetta kartoitetaan

Kartoituksessa mukana olemisen voit varmistaa ottamalla yhteyttä Harry Walliniin.  
Hänet tavoittaa sähköpostitse osoitteesta harry.wallin@walcon.fi tai numerosta 0400-586 999.
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ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY
Mäkelininkatu 15, 90100 Oulu p. 08-564 0400, fax 08-564 044
e.mail: toimisto@ylipahkala

Liikerakennusten korttelialue.

Puisto.

Lähivirkistysalue.

Suojaviheralue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia.

Alueelle voidaan sijoittaa palo- ja pelastuslaitos.

1 as Luku ilmoittaa tontille sallittujen asuntojen lukumäärän.

Ohjeellisen tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT:

Ohjeellinen vesialue.

Yleisen tien alue.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

laadulle erityisiä vaatimuksia.
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan

Ohjeellinen rakennusala.

w

Johtoa varten varattu alueen osa.

Tyrnävän kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.4.2006 , §24.

Kadun nimi.

TYRNÄVÄ, Nipsingin alue
TEOLLISUUSKYLÄN ASEMAKAAVA
13.2.2006 1 : 2000

Kaavamerkintöihin on tehty kunnanvaltuuston 20.4.2006 hyväksy-

misen jälkeen vähäinen tekninen muutos (kaavtmk esitys 24.10.2006

§ 54, khall hyv. 31.10.2006 § 272).

Kaavakarttaan on tehty vähäinen tekninen muutos ehdotuksen

nähtävilläolon 22.2.-23.3.2006 jälkeen.
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Haurukylään kaavoitetaan teollisuustontteja yrittäjille

4H-järjestö on aloittanut valtakunnallisesti nuorten yrittä-
jyysohjelman, jossa nuoret 13–28-vuotiaat voivat turvallises-
ti ja ohjatusti tutustua kaikkeen siihen, mitä yrittäjyys vaatii 
ja tuo toisaalta mukanaan.

- Tällainen kurssitus on Tyrnävällä kiinnostanut paria-
kymmentä nuorta, joista kaikki eivät ole aloittaneet omaa 
yritystä, mutta osa on. Viimeisin 4H–yrittäjä Tyrnävällä on 
Lotta Mutanen Lotan Kotipalvelu -yrityksellään. Hän tarjoaa 
monenlaista apua kotitalouksille siivouksesta lähtien, kertoo 
Tyrnävän 4H:n toiminnanjohtaja Maarit Laurila.

Laurila tähdentää, että 4H-yrittäjä on hyvissä käsissä, sil-
lä hän saa ensinnäkin yhdeksän tunnin koulutuksen. Siellä 
puhutaan siitä, mitä yrittäjyys on, kehitellään liikeideaa ja 
liiketoimintasuunnitelmaa, tutustutaan yrityksen paperiso-
taan, tehdään perustamisilmoitus ja niin edelleen. Yrityksen 
liikevaihto vuodessa on välillä 50 – 6000 euroa.

- Koulutuksen lisäksi yrittäjä saa jatkuvasti apua 4H:sta ja 
yritysohjaajalta. Yritysohjaajan tärkein tehtävä on kuunnel-
la ja antaa nuorelle palautetta. Nuori ei tarvitse yrittäjyyden 
yksityiskohdat tuntevaa eksperttiä, vaan henkilön, joka on 
kiinnostunut jakamaan kokemuksen nuoren yrittäjyydestä 
ja etsimään yhdessä vastauksia nuoren esittämiin kysymyk-
siin, toteaa Laurila.

Yrittäjyys käsitetään usein vaikeaksi lajiksi. 4H-yrittäjyys 
on kuitenkin turvallista ja riskitöntä. Liikeidean järkevyys 
käydään tarkasti koulutuksessa ja keskusteluissa läpi. Yleen-
sä yritykset ovat palvelualalla tai myyvät pienimuotoisesti 
tuotteita joten suuria pääomia ei tarvita, jos ollenkaan. Usein 
yritystoiminnan pohjana on oma harrastus ja niinpä yrityk-
siä on syntynyt esimerkiksi korunvalmistukseen, valokuva-
palveluihin, kotisivujen tekemiseen ja ohjelmapalveluihin. 
Myös omien vanhempien yritystoiminta ja osaaminen voi 
vaikuttaa.

Maarit Laurila on suhteellisen tyytyväinen kiinnostuksen 
määrään vaikka enemmänkin yrittäjyyskurssille mahtuisi 
osallistujia. Tehokkaan markkinointikanavan löytäminen on 
hänen mukaansa vielä haussa. Vielä ei ole kokemuksia siitä, 
että jatkuuko yritystoiminta sitten oikeana yrityksenä, koska 
toiminta on sen verran uutta. Mutta hyviä kokemuksia ovat 
4H-yrittäjyydestä nuoret saaneet eikä kukaan ole vielä jou-
tunut pettymään, iloitsee Laurila. Viiden nuoren Tuutilulla 
-lastenhoitoyritys toimi jopa viisi vuotta, mutta lopetti sitten 
kun yrittäjät lähtivät opiskelemaan. Yleensä 4H-yritys toimii 
2-3 vuotta, sanoo Laurila lopuksi.

Markku Kemppainen

Nuoria kasvatetaan  
yrittäjyyteen Tyrnävällä

Minna Matinlauri on tam-
mikuussa pestinsä aloittanut 
uusi Tyrnävän kunnanval-
tuuston puheenjohtaja. Luot-
tamuksenosoitus oli suuri, 
sillä alkanut valtuustokau-
si on naiselle vasta toinen. 
Matinlauri uskoo, että Kes-
kustapuolueen Tyrnävän 
paikallisyhdistyksessä han-
kittu kokemus ja näkyvyys 
edesauttoivat valinnassa.

- Aluksi minua hirvitti 

isoon tehtävään ryhtyminen, 
varsinkin kun nyt on menos-
sa taloudellisesti niin vai-
keat ajatkin. Otin kuitenkin 
tehtävän mielelläni vastaan, 
koska uskon että ihminen 
kasvaa tehtäviensä mukana. 
Tykännyt olen kyllä, vaikka 
vielä on paljon opettelua. 
Onneksi olen saanut hyvää 
tukea virkamiehiltä ja muilta 
luottamushenkilöiltä, kiitte-
lee Matinlauri.

Matinlauri on Tyrnävän 
ensimmäinen naispuolinen 
valtuuston puheenjohtaja, 
mikä on historiallinen seik-
ka. Tyrnävän seurakunnal-
la lastenohjaajana toimiva 
Matinlauri on tällä hetkellä 
äitiyslomalla kuukauden 
ikäisen esikoisensa kanssa. 
Vuoden alussa alkaneen äi-
tiysvapaan ansiosta valtuus-
ton puheenjohtajan tehtävät 
pääsivät alkamaan jouhe-
vasti.

- Onhan tämä aikamoinen 
muutosten vuosi, mutta on-
neksi positiivisissa merkeis-
sä. Ennen lapsen syntymää, 
äitiysloman alettua, oli var-
sinkin hyvin aikaa osallistua 
koulutuksiin, joita järjeste-
tään aina valtuustokausien 
alussa. Lisäksi valtuuston 
puheenjohtajien tapaamiset 
ja muut tehtävään liittyvät 
toimet ovat olleet mukavaa 
vaihtelua äitiyslomalaiselle, 
kertoo Matinlauri.

Eväät politiikasta kiin-
nostumiselle ovat lähtöisin 
Matinlaurin omasta perhees-
tä. Valtuustotyöskentely 
on antoisaa henkilölle, joka 
tuntee politiikan ja vaikut-
tamisen kutsumuksekseen. 
Tärkeäksi arvoksi hän nime-
ää myös yrittäjyyden tuke-
misen.

- Monet käsittelyssämme 
olevat asiat koskevat samal-
la tavalla yrittäjiä kuin kaik-
kia muitakin. Nyt kun talou-
den kanssa tasapainottelu on 
tärkeää, olisi samalla hyvä 
kehittää toimintamalleja 
yrittäjyyden ja sitä myöten 
työpaikkojen vaalimiselle. 
Yrittäjällä itsellään on paras 
tieto siitä, millaisilla palve-
luilla yrittäjyyttä voitaisiin 
tukea, toteaa Matinlauri ja 
viittaa kunnan tekeillä ole-
vaan yrittäjyysselvitykseen.

Ensi kesänä suoritetaan 
yrittäjiä haastattelemalla sel-
vitys yrittäjien tarpeesta neu-
vonta- ja muille palveluille. 
Jokainen yrittäjä on erilainen 
ja jokaisessa kunnassa on 
oma yrittäjyyskulttuurinsa, 
ja siksi Tyrnävälle on hyvä 
räätälöidä oma tyylinsä yrit-
täjyyden tukemiseen.

Matinlauri kiittelee Tyr-
nävän yrittäjäyhdistystä 
myös ahkerasta markkina-
kulttuurin vaalimisesta. Hä-
nellä on ollut tapana käydä 
markkinoilla joka vuosi. Jos-
kus Matinlauri on ollut jopa 
markkinamyyjän ominai-
suudessa isänsä (nykyisin 
veljensä) omistaman Tyrnä-
vän Myllyn myyntipisteellä.

Jenny Kärki

Nyt kun talouden kanssa tasapainottelu on tärkeää, olisi sa-
malla hyvä kehittää toimintamalleja yrittäjyyden ja sitä myö-
ten työpaikkojen vaalimiselle. Yrittäjällä itsellään on paras 
tieto siitä, millaisilla palveluilla yrittäjyyttä voitaisiin tukea, 
uskoo tuore Tyrnävän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Min-
na Matinlauri.

Minna Matinlaurilla
Muutosten vuosi

Kunnanvaltuusto on Suomen kunnissa kuntalain mukainen ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Kaupungeissa siitä voidaan käyttää 
myös kaupunginvaltuusto-nimeä.  Toimikauden alussa kunnanvaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan, jonka tehtävä on kut-
sua koolle valtuuston kokoukset ja johtaa niissä puhetta. Valtuusto kokoontuu tarpeen vaatiessa; tavallisesti pidetään noin 10-20 
kokousta vuosittain. Ollakseen päätösvaltainen, kokouksessa pitää olla paikalla vähintään kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuis-
ta. Kunnanvaltuuston kokoukset ovat säännönmukaisesti julkisia. Kokouksissa tehtäviin päätöksiin tarvitaan äänten enemmistö. 

Tyrnävän kunnan aluearkki-
tehti Helena Illikainen ker-
too, että Haurukylän ase-
makaava valmistuu tänä 

kaava-alueelle muodostuu 
16 teollisuustonttia.

Illikainen kertoo, että 
Haurukylän teollisuusalu-
een kaavoitus on lähtöisin 
osittain yrittäjien kiinnos-
tuksesta. Asemakaavalla 
tarjotaan yrittäjille erikokoi-
sia teollisuustontteja valta-
kunnallisesti ja paikallisesti 
tärkeän liikenneväylän var-
relta: valtatietä 4 pitkin on 
hyvät ja nopeat kulkuyhtey-
det sekä Jyväskylän että Ou-
lun suuntaan. 

- Asemakaavaluonnok-
sesta järjestettiin tammi-
kuussa avoin yleisötilaisuus, 
johon osallistui lähiseudun 
asukkaita ja toimijoita. Saim-
me tilaisuudessa hyviä nä-
kökulmia ja ajatuksia alueen 
suunnitteluun, kertoo Illikai-
nen.

Lähiseudun asukkaat 
pyysivät suunnittelussa 
huomioimaan erityisesti 
sekä kaava-alueen lähetty-
villä olevan asutuksen että 
alueen näkyvyyden Valta-

tielle 4 sekä kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaalle Hau-
rukyläntielle: asemakaavalla 
toivotaan muodostettavan 
yleisilmeeltään siistiä ja ima-
goltaan yrityspuistomaista 
aluetta, jolle tulisi ohjata 
vain ympäristöhäiriötä aihe-
uttamatonta toimintaa.

Alueelle laaditaan ra-
kentamistapaohjeistus, joka 
ohjaa rakentamista määrä-
tietoisesti. Sitovassa ohjeis-
tuksessa kerrotaan muun 
muassa rakennusten ma-
teriaaleista ja värityksestä, 

tonttien aitaamisesta ja tava-
roiden säilyttämisestä piha-
alueilla.

Kunnanhallitus on päät-
tänyt kaavan laatimisesta 
toukokuussa 2011. Alue tu-
lee rakentumaan kysynnän 
mukaan.  Lähtökohtaisesti 
kunta toivoo, että Paavo-
lankankaan ja Nipsingin 
teollisuusalueet täyttyisivät 
ensin.  Tyrnävän kunta ra-
kentaa alueen kunnallistek-
niikan, tiet ja puistoalueen.

Jenny Kärki

vuonna. Kaavaluonnos on 
ollut nähtävillä alkuvuodes-
ta ja tällä hetkellä alueelle 
laaditaan luontoselvitystä. 
Kaava-alue sijaitsee Alatem-
meksen kylässä, Valtatie 4:n 
ja Haurukyläntien risteyk-
sen luoteiskulmassa. Ark-
kitehdit Maija Niemelän ja 
Pentti Myllymäen laatimal-
le, noin 9,3 hehtaarin asema-
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Jarin Taksi ja 
Tilausliikenne

Taksipalvelut  
044 346 6893 

Bussi (20+1)  
044 330 0273

www.jarintaksi.fi

Edulliset ja viihtyisät matkat tarjoaa

OSAOsta 
ammattiin

www.osao.fi

Oulun seudun ammattiopisto OSAO on Pohjois-Suomen  
monipuolisin nuorten ja aikuisten ammatillinen kouluttaja.  
OSAOn aikuiskoulutus tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutus-
palveluita sekä oppisopimuskoulutusta. 

Oppisopimus tarjoaa yritykselle hyvän mahdollisuuden 
rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä hyödyntäen tehokkaasti 
työn tarjoamat oppimismahdollisuudet. Yritysten tarpeisiin 
OSAO tarjoaa räätälöidyt koulutukset.

OSAOn aikuiskoulutus palvelee  

Oppia ikä kaikki

Liminganlahden Nuorkaup-
pakamari ry sai alkunsa vii-
me vuoden marraskuussa. 
Liminganlahden lintuvesien 
lähikuntien 20–40-vuotiaat 
nuoret aikuiset ovat terve-
tulleita liittymään mukaan 
toimintaan. Noin puolen 
vuoden aikana mukaan on 
liittynyt jo 25 jäsentä.

- Lähdin mukaan alka-
vaan toimintaan koska koin 

Tervetuloa Nuorkauppakamari-toimintaan!
tarpeen kehittää osaamistani 
ja luoda verkostoja. Aktiivi-
siin ja nuoriin ihmisiin tu-
tustuminen on ollut oikein 
antoisaa. Olen toiminut va-
jaat kaksi vuotta yrittäjänä 
ja nimenomaan tuoreelle 
yrittäjälle tällainen toiminta 
on hyödyllistä, toteaa Lake-
uden Optiikan Seija Pihka-
koski.

Nuorkauppakamarin toi-

minta-alue on väestöllisesti 
Suomen nuorin ja vahvasti 
kasvava alue. Kamarin ta-
voitteena on olla rennosti 
aktiivinen maalaiskamari, 
mutta varsinaiset toimin-
tamuodot kehittyvät vielä. 
Hallitus kokoontuu kerran 
kuukaudessa ja välillä käy-
dään tutustumassa yrityk-
siin sekä järjestetään koulu-
tuksia.

Kuva Liminganlahden Nuorkauppakamarin perustamiskokouksesta. Kuvassa mukana vasemmalta lukien: Tiina Haapalainen, Marko Malkamäki, Niina Karvinen, Sami Tuohimaa, Vesa Moila-
nen, Seija Pihkakoski, Miia Marjanen, Antti Pihkakoski, Mariana Malkamäki ja Mari Salminen.

Tekemällä oppimista
Nuorkauppakamarijärjestö 
tarjoaa koulutusta jäsenil-
leen muiden muassa mark-
kinoinnista, ryhmätyöme-
netelmistä, johtamisesta, 
internetistä ja monista muis-
ta aiheista. 

Toimimalla aktiivisesti 
järjestön erilaisissa käytän-
nön tehtävissä ja viroissa 

oppivat jäsenet projekti-
työskentelyä, johtamista, 
ihmisten motivoimista, 
markkinointia, suunnittelua, 
esiintymistaitoa, koulutus-
ten toteuttamista ja monia 
muita taitoja.

Nuorkauppakamaritoi-
minta perustuu tekemällä 
oppimiseen. Itsensä peliin 
laittaminen on myös mitä 
parhainta koulutusta työelä-

män ”totisiin paikkoihin”. 
Paikallisen projektin vastuu-
tehtävien hoitamisesta on 
pieni hyppäys alueellisiin tai 
jopa kansallisiin tehtäviin. 
Myös kansainvälisyyttä pää-
see harjoittelemaan käytän-
nön tilanteissa, esimerkiksi 
toteuttamalla yhteisiä pro-
jekteja eri maiden edustajien 
kanssa. (JK)
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Avant 218 
-pienkuormaintarjous!

Agrimarket Konekeskus
Oulu-Kempele, 
Zatelliitintie 10
p. 010 76 84920

Tervetuloa tutustumaan laajaan  
Avant-mallistoon Agrimarketiin.
Lisätietoa myös : www.avanttecno.com
Katso videot: www.youtube.com/user/avanttecno

Uuden 200-sarjan Avant- 
pienkuormaimen ostajalle  

A33153 minikaivuri 

–50%
576,- (norm. 1153,-)

Tarjoukset voimassa 1.4.-31.5.2013.

 

12 990,- 
sis. alv 24%

Kauniina kesään!
Nyt meiltä myös 
kosmetologipalvelut

Parturi-kampaamo Salon Saxiina
Vanhatie 10, Tyrnävä
p: 08-542 5595     
www.salonsaxiina.fi

SUOTULA
Koulutie 12, TYRNÄVÄ
puhelin (08) 5451 876

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

TIETÄÄ MITÄ TARVITSET.

PALVELEVA RAUTAKAUPPA

PIKA-TEHO A 11,7 l

8990
prk

MUSTAMULTA 45 l

RAIVAUSSAHA 42,7 m3 1,25 KW

1595
5 säkkiä

PUUTARHAKOTTIKÄRRYT 65 l

2500
kpl

12900
kpl

TRIMMERI 26 m3 0,8 KW

8900
kpl

KESÄKUKAT MEILTÄ!
VUOKRAAMME 

PUUTARHAJYRSINTÄ!

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

kevätmarkkinat

perjantaina 3.5.2013 klo 9-18 
Kauppakeskus Kapteenissa sisä- ja ulkotiloissa

- Reipasta markkinatunnelmaa
- Klo 10 – 15 Kempeleen-Oulunsalon sydänyhdistys (terveysmittaukset)
- Klo 11 ja 13 Oulunsalon senioritanssijoiden esitykset
- Klo 11 – 16 Spr verenpainemittaukset ja terveystietoa

Ohjelmassa:

Tervetuloa!

Oulunsalon

VKK-Media Oy

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

www.vkkmedia.fi	•	www.pudasjarvi-lehti.fi

Kaikenlaisiin painotuotteisiin sivunvalmistukset kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.


