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MINKÄ TAKIA ASETUIT EHDOLLE?

• Maria Paaso: Haluan vaikuttaa, olla tasapuolinen ja tuoda murtolaisten asioita esille ja haluat että turvallista ja hyvä elää kaikilla

• Mirka Alapirtti: Haluan olla vaikuttamassa ja pitää Murron kylän puolta. Elinvoimankehittäminen ja perheiden hyvinvointi

• Lauri Sainio: Haluan vaikuttaa ja olla parantamassa Tyrnävää kaikkien hyväksi. Uskallan sanoa ja tuon kokemukseni yhteiseen 
käyttöön.

• Marko Partanen: Koin, että 24v kokemustani kuntapäättäjänä vielä tarvitaan Tyrnävän kunnan hyväksi. Murtolaisten ja 
kuntalaisten linkkinä kuntaan olen saanut pitkään olla ja haluan kehittää koko kuntaa edelleen.

• Timo Mäkelä: Olen ollut sote-lautakunnassa jäsenenä ja pitkään Murron kylän asioiden puolesta puhunut. Liikunta-asiat on 
sydäntä lähellä kehittää koko kunnassa.

• Heikki Patala: Haluan jatkaa kunnanvaltuustossa, murtolaisten asioita kuntaan ja olla tietoa välittämässä kuntalaisille. Nuorten 
ja vanhusten asioita haluan ajaa.



MITÄ PALVELUJA KAIPAISIT MURTOON?

• Maria Paaso: Kauppa, kioski (tonttien kysyntä vaikuttaa)

• Mirka Alapirtti: Kauppa, jos sille kysyntää. Liikuntapalveluita voi edelleen kehittää.

• Lauri Sainio: Liikuntapaikkojen parantamista tarvitaan. Ulkoliikuntamahdollisuuksia lisää. Skeittiparkki? 
Monitoimitilaa kaupassa (kuntosali, parturi, sivukirjasto..)

• Marko Partanen: Kauppa, jos sille toimijat näkee markkinan. Hiihtolatua paremmaksi. Liikuntapaikkojen 
ylläpitoa paremmaksi. Murron tiet pitäisi uusia ja kuivatus tsekata.

• Timo Mäkelä: Kauppa+monitoimitila, jos se uuden kaavan myötä mahdollistuisi. Jalkapallokenttä pitäisi 
hankkia kunnalle ja alkaa kehittämään sitä. Hiihtolatuja pitää kehittää: Yhteys Kempeleeseen ja 6km ladun 
kuivaus. Urheilukentälle tekonurmi.

• Heikki Patala: Jalkapallokenttä pitäisi tasoittaa. Liikunta paikkoihin lisää bkunnossapitorahaa.



PITÄISIKÖ TYRNÄVÄLLÄ MAKSAA ISOMPAA
KOTIHOIDON KUNTALISÄÄ?

• Maria Paaso: Jos kunnalla taloudellisesti varaa tukea lasten hoitamista kotona, niin kannatan sitä, sillä kotihoito on 
taloudellisesti tehokas malli.

• Mirka Alapirtti: Se voisi olla hyvä vetovoimatekijä, jos sitä maksettaisiin. Haluan perheille tässä valinnanvapautta.

• Lauri Sainio: Ollaan lapsirikas kunta ja tätä kannattaisi tutkia, millainen taloudellinen vaikutus olisi. Ollaan muuttotappiokunta, 
niin kaikki keinot käyttöön. Jokainen perhe valitsee palvelun tarpeen itse.

• Marko Partanen: Kotihoidontuki on n.400e ja päivähoito maksaa yli 1000e/kk lapsi. Mikäli kuntalisällä vältettäisi yhden 
päiväkodin rakentaminen, niin se olisi järkevä. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on haastava yhtälö. Voisi selvittää, jos talous antaa 
myöten.

• Timo Mäkelä: Esim. Oulu-lisä on ollut 80e/kk, tämä voisi olla merkittävä. Kunnan kannattaa miettiä vetovoimatekijöitä 
muutekin.

• Heikki Patala: Jos talous sallisi, niin miksipä ei, näkisin vetovoimatekijänä. Perheille vapaus valita.



KUINKA VOISIT VAIKUTTAA PAREMPAAN KASVUUN,
KEHITTYMISEEN JA OPPIMISEEN KOULUISSAMME?

• Maria Paaso: Tyrnävällä on hyvä oppia. Resurssit vaikuttaa: kuraattori ja koulupsykologi palvelujen riittävyys. Oppilasryhmät on 
isoja. Lapset tarvii erilaista tukea. Esim. tunne- ja ihmissuhdetaitoja tarvitaan myös.

• Mirka Alapirtti: Tunne- ja vuorovaikutustaitoja tarvitaan. Jokainen perhe voi vaikuttaa kouluilmapiiriin. Olen kuullut, että 
uimaopetusta huonosti Tyrnävän kouluissa tarjolla.

• Lauri Sainio: Valtuutettuna haluan huolehtia, että koulujen tarpeista huolehditaan. Haasteena kunnan talous. En haluaisi mennä 
lomautuksiin koulujen osalta enää. Pitkäntähtäimen taloussuunnitelmasta pitää huolehtia siksi.

• Marko Partanen: Kouluissa on paljon säästetty, mutta oppimistulokset on hyviä. Avointa oppimisympäristöä on käytetty Ranta-
Roustin koulussa. Koulun ja kodin yhteistyö on tosi hyvä. Onneksi meillä on kyläkoulu! Wilma-viestit on toimineet hyvin.

• Timo Mäkelä: Tyrnävällä sivistyspuoli toimii hyvin ja opetus on laadukasta. Kouluopetuksen ja harrastusten yhdistäminen on 
mahdollista (tähän on projektirahaa tarjolla). Haluan tätä Tyrnävällekin

• Heikki Patala: On käsitys, että Tyrnävällä on hyvä oppia ja koulut on tasokkaita. Koulukuljetukset jos toimii hyvin, niin 
koulupäivät ei tule liian raskaaksi.



MITÄ KÄYTÄNNÖN ASIOITA EDISTÄISIT, ETTÄ
TYRNÄVÄLLE SAATAISIIN UUSIA YRITYKSIÄ?

• Maria Paaso: Tyrnävällä haasteena, että toimivia tiloja ei yrittäjille ole oikein tarjota.

• Mirka Alapirtti: Hyvä liikenneyhteydet on tärkeät ja liiketilat pitää olla asialliset. Parempi julkinen liikenne tarvittaisiin, että kunnan 
ulkopuolelta tulisi asiakkaita. Teollisia työpaikkoja voisi olla enemmän.

• Lauri Sainio: Yritysten houkuttelemiseen on olemassa kehitysyhtiö. Tämä on ketterä vaihtoehto auttaa yrityksiä alkuun. 
Elinkeinostrategiaan tämä kirjattu. Toimitiloja ja tontteja tarvitaan yrittäjille. Esim. 4-tien seudun läheisyys hyödynnettävä. Yritysmyönteisyys 
– tässä on kehittämistä Tyrnävällä! Positiivinen kehä pyörimään.

• Marko Partanen: Aiemmin ollut yrityspalveluissa resurssipulaa, tähän tulee muutosta kehitysyhtiön myötä. Tyrnävällä 4-tien läheisyys ja 
mahdollinen moottoritielinjaus on heikosti hyödynnetty. Hyviä toimitiloja ei ole oikein riittävästi. Tyrnävän keskustaan tarvitaan 
palvelutiloja.

• Timo Mäkelä: Yritysten sijoittumiseen tarvitaan houkutustekijöitä: liikenneyhteydet, palvelukysyntää, markkinointi. Nykyisiäkin yrityksiä 
pitää auttaa kasvamaan ja jatkamaan. Valokuituyhteydet kunnassa on hyvät ja etätyömahdollisuudet loistavat.

• Heikki Patala: Toimin itse yrittäjänä. Työpaikan ja toimiston sijainti tärkeätä kulkemisen kannalta. Temmeksen seutua ja 4-tietä näen 
potentiaalisena kehittämisen kohteena.



MITEN KEHITTÄISIT KEVYTTÄ LIIKENNETTÄ
MURROSSA?

• Maria Paaso: Pikkaralantien varteen pitäisi saada pyörätie. Tie on vaarallinen ja siinä paljon raskasta liikennettäkin. Olemassa 
olevia teitä pitää kunnostaa. Nyt niissä vesi seisoo.

• Mirka Alapirtti: Ajotiet huonossa kunnossa ja kevyenliikenteen väyliä pitää kunnostettua. Vedet seisoo keväällä eikä mene 
mihinkään monin paikoin.

• Lauri Sainio: Metsäpoluille pääsee nopeasti ja se on hyvä. Haasteemme on se, että teitä ei suunniteltu veden johtamisen 
kannalta. Tyrnävälle ei pääse pyöräteitä pitkin ja tie on mutkainen sekä vaarallinen.

• Marko Partanen: Kevyenliikenteenväyliä tarvitaan lisää. Kunta on selvittänyt asiaa, Ely:n mielestä liikennemäärät ei riitä 
Murrontien ja Pikkaralantien kevyenliikenteen rakentamiseksi. Maastopyöräilyreittejä pitäisi virallistaa esim. Kempeleen suuntaan.

• Timo Mäkelä: Ollaan osa Oulun seudun pyörätieverkostoa ja kannata pyörätien vetämistä täältä Tyrnävän kylälle. 
Maastopyöräreittejä voidaan edelleen kehittää.

• Heikki Patala: Kevyen liikenteen väylät on liian kapeita ylläpidon kannalta, niitä pitää leventää.



MIKÄ ON KLASSISEN MUSIIKIN HARRASTAMISEN 
TILANNE TYRNÄVÄLLÄ?

• Maria Paaso: Musiikkiopisto Limingassa on. Murron Nuorisokuorossa voi laulaa ja ottaa minuun 
yhteyttä, jos haluaa mukaan tulla. Oulussa on Konservatorio. Musiikkiopistossa on paikkoja vain vähän.

• Mirka Alapirtti: Komppaan Mariaa.

• Lauri Sainio: On kiva kun Murrossa on Nuorisokuoro. Siitä olen kiitollinen.

• Marko Partanen: Musiikkiopistoon ei meinaa päästä, kun paikkoja niin vähän. Murron koululle 
tarvittaisiin kansalaisopisto ja soitinopetusta.

• Timo Mäkelä: Kempeleen puolella on musiikkiopetusta. Tyrnävälle tarvittaisiin myös. Voisiko 
etäyhteyksiä käyttää näihin.

• Heikki Patala: Komppaan edellisiä



MITÄ HALUAISIT VIELÄ SANOA KUNTALAISILLE:

• Maria Paaso: Sote-uudistus on iso kysymysmerkki, milloin se lopulta tulee. Soteasiat koskee liki jokaista ja paineistaa kuntataloutta. 
Kaikki pitää edelleenkin hoitaa. Toivon, että palvelut pysyvät ja kehittyvät. Hyvillä mielin kohti vaaleja!

• Mirka Alapirtti: Haluaisin tuoda erilaisten perheiden näkemystä ja mielestäni monenlaisia ihmisiä tarvitaan kuntapäättäjiin. Itse 
työskentelen rakennusalalla. Haluan kehittää Tyrnävän palveluja esim. liikuntapalvelujen yhteyteen.

• Lauri Sainio: Monenlaisia päättäjiä ja näkemyksiä tarvitaan. Seuraavat 4 vuotta ovat mielenkiintoiset – tuleeko Sote-uudistus ja miten 
Tyrnävä kehittää jäljelle jääneitä palveluita. Kylien kehittäminen on minulle tärkeätä, tarvimme jokaista kylää Tyrnävällä! Kunnan 
huolehdittava vetovoimatekijöistään. Haluan kannustaa kaikkia äänestämään!

• Marko Partanen: Uuden valtuuston pitää kehittää jokaista kylää erityisesti – koko kuntaa! Tästä  olisi hyvä olla vaikka seminaari 
valtuustokauden aluksi. Valtuustoon tarvitaan monenlaisia kunnanvaltuutettuja!

• Timo Mäkelä: Toivon, että Tyrnävällä käydään aktiivisesti äänestämästä ja moni murtolainen ehdokas pääsee läpi. 
Kunnanvaltuustoehdokkaiden kannattaa olla somessa nyt aktiivisia ja meidät tavoittaa facebookista. Somessa tähän oma kanava.

• Heikki Patala: Haluaisin, että saataisiin monenlaisia ihmisiä päättämään. Pidetään Tyrnävästä hyvää huolta, että se on hyvä paikka asua 
kaikille!


