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Kaikki Tyrnävän peruskoulut ovat vuoden alus-
ta olleet mukana 50/50 -energiansäästöhank-
keesssa, jossa tavoitteena on vähentää koulu-
rakennuksen energiankulutusta veden, sähkön 
ja lämmön osalta. Hankkeeseen liittyvän 50/50 
-metodin mukaisesti koulu saa käyttöönsä puo-
let energiansäästöllä aikaan saadusta rahallis-
esta säästöstä. 

Kukin koulu on tehnyt kunnan ympäristöosas-
ton kanssa sopimuksen, jossa määritellään 

hankkeen tavoitteet koulukohtaisesti. Vuoden 
2019 energiankulutusta verrataan kahden – kol-
men edellisen vuoden keskikulutukseen. 

Energiansäästöön pyritään koululla pääasiassa 
pienin käytännönläheisin toimenpitein, joiden 
toteuttamisessa oppilailla on keskeinen rooli. 
Samalla opitaan ympäristöystävällisiä toi-
mintamalleja käytännön kautta. 

Työ on vähitellen käynnistymässä kouluilla. 

Aluksi jokaiselle koululle valitaan oppilaiden ja 
henkilökunnan edustajista koostuva energiatii-
mi. Energiatiimi mm. ehdottaa ja toteuttaa en-
ergiansäästötoimenpiteitä ja tiedottaa aiheesta. 
Käytännössä energiansäästöön osallistuu koko 
kouluyhteisö. 

50/50 -toiminta on osa Tyrnävän kunnan Hinku-
työtä. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittele-
maan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 
2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. 

Tyrnävän koulut mukaan 50 / 50 -energiansäästöohjelmaan

Tyrnävän Ohjaamo
Kesätyöinfo 04.02.2020 klo 15 - 18

toisen asteen opiskelijoille 

Tule kuulemaan  kesätyömahdollisuuksista Tyrnävällä
ja ympäryskunnissa. Iltapäivän aikana saat opastusta ja

neuvontaa kesätöiden hakemiseen sekä CV:n
päivittämiseen. 

Kunnankuja 2, 91800 Tyrnävä

Lisätietoa:
Etsivä nuorisotyöntekijä: Jukka Sarpola, p.0505942365

Työ-ja elinkeinosuunnittelija Anne Tiirikainen, p.0444971067
 

MIKÄ HINKU?
Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkosto on 
perustettu vuonna 2008. Se tuo kunnat, yritykset, asukkaat 
ja asiantuntijat yhteen ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä 
ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. 
Verkostoa koordinoi Suomen ympäristökeskus, ja mukana 
on jo 70 kuntaa.
Tyrnävä liittyi Hinku-kuntien verkostoon vuonna 
2016. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 
prosentin päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 
2030 mennessä. Tyrnävällä valmistellaan parhaillaan 
Resurssiviisauden työkarttaa. 
Tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä 
kunnille, yrityksille ja kotitalouksille: Hiilineutraalisuomi.
fi
Tutustu Hinku-kunnissa ja muissa ilmastonmuutoksen 
hillinnän ja kiertotalouden verkostoissa toteutettuihin 
päästövähennyksiin:  Energialoikka

TOIMINTA-AVUSTUKSET 2020
Vuoden 2020 toiminta-avustukset julistetaan auki kunnanhallituksen kokouksessa 10.2.
Haku on auki 11.2. – 16.3. ja kunnanhallitus tekee päätökset avustuksista 30.3. 
Avustukset suoritetaan huhtikuussa. 

Mikä muuttuu?
Hallitus myöntää jatkossa toiminta-avustukset ns. ”yhden luukun periaatteella”. Uudistus selkeyttää 
avustushakua, kun myöntäviä tahoja ei ole useita ja kriteerit ovat kaikille hakijoille samat. 

Toiminta-avustusten hakulomake tulee näkyville 11.2.2020 Tyrnävän kunnan verkkosivuille kohtaan asiointi 
-> lomakkeet. Hakulomake löytyy myös kunnantalon sentraalista sekä laitamme myöhemmin myös 
linkin hakemukseen. Seuraa ilmoittelua. 

Allekirjoitettu lomake liitteineen toimitetaan kunnantalon sentraaliin. 

Lisätietoa antaa:
Anne Tiirikainen, Tyrnävän kunnan järjestöyhdyshenkilö
anne.tiirikainen@tyrnava.fi / 044 497 1067

Jyrki Siekkinen, liikuntasihteeri
jyrki.siekkinen@tyrnava.fi / 050 080 3814
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KIRJASTO JA KULTTUURI
Tyrnävän pääkirjasto (Myllykirjasto)
p. 050 3168 775 
Meijerikatu 3, 91800 Tyrnävä

ma klo 12 – 16
ti, ke, pe klo 12 – 19
to klo 9 – 16
Lehtisali avoinna arkisin klo 9.00 lähtien 
kirjaston sulkeutumiseen saakka.

Temmeksen kirjasto 
p. 050 3168 776
Temmeksentie 7, 91950 Temmes

ma klo 10-16
to klo 14-19

Kirjastojen aukioloajat voimassa 29.2.2020 saakka.

Tapahtumia kirjastoissa
ma 10.2. alkaen molemmissa kirjastoissa poistokirjojen ja 
-lehtien myyntiä. 
ti 11.2. klo 9.00-10.30 Perhepäivähoitajien tiistai, Sointupajan 
Ystävyys-muskari klo 9.00-9.30
pe 14.2. klo 18 Susannan maailma -esitys

Näyttelyt
2.- 31.1.  Ilona Kivijärvi ja Anja Kurikka: Teoksia Myllyssä
 maalauksia ja veistoksia
3. – 28.2. Leena Holmström: Merkityksettömiä hetkiä
 valokuvia

NUORISOTOIMI
Nuorisotoimen asioita ja tapahtumia voi seurata:

Tyrnävän Nuorisotoimi 

 tyrnavannuorisotoimi

Nuorisotiloista löytyy tarkemmin tietoa 
www.tyrnava.fi/nuorisotilat 
Tietoja löytyy myös kunnan nettisivuilta sekä 
nuortenelama.fi/tyrnava.
Nuorisovaltuusto löytyy www.tyrnava.fi/nuorisovaltuusto 
sekä facebookista, että instagramista nuvatyrnava.

Tyrnävän Nuokkareiden aukioloajat:

MURTO, Simontaival 7-9, 91800 Tyrnävä
Alakoululaisten nuokkariajat:
Tiistai 14.00-16.30
Yläkoululaisten nuokkariajat:
Tiistai klo 17-20 ja keskiviikko klo 18-20

TEMMES, Takalontie 7, 91800 Tyrnävä  
Alakoululaisten nuokkariajat:
keskiviikko klo 14.00-17.00

KIRKONKYLÄ, Tupostie 4, 91800 Tyrnävä
Alakoululaisten nuokkariajat:
Maanantai ja torstai klo 13.00-16.30.
Yläkoululaisten nuokkariajat:
Maanantai ja torstai klo 17.00-20.00.

Yökahvilat:
24.1., 14.2., 20.3., 17.4., 8.5. 

YHTEYSTIEDOT:
· Vastaava nuoriso-ohjaaja, puh/whatsapp:050 343 0303
· Nuoriso-ohjaaja Petra Särkelä, puh/ whatsapp: 050 466 4796
· Etsivä nuorisotyöntekijä Jukka Sarpola, 

puh/ whatsapp: 050 594 2365 
· Nuokkarin valvoja puh./whatsapp: 040 844 8777 

Tammikuu
Kevään kerhokausi avattu

Osaan kokki-, monitoimi- ja liikuntakerhoista on muutama 
paikka vapaana. Lisäksi kevään aikana on avautumassa 
myös ihan uudenlaista kerhotoimintaa.
Tarkemmat lisätiedot ja ilmoittautuminen Tyrnävän 
4H:n nettisivuilla https://tyrnava.4h.fi/4h-kerhot/
ilmoittautuminen/

4H-vaihdot 2020

Hei, sinä vähintään 18 – 20 vuotias. Haikailetko maailmalle? 
4H:ssa lennähdät matkaan helposti, edullisesti ja 
turvallisesti. Eripituisia vaihtoja (3 viikkoa - 6 kuukautta) 
järjestetään mm. Euroopan maihin, USA:han, Kanadaan 
ja Taiwaniin. Käy heti tsekkaamassa lisää osoitteesta 
https://4h.fi/tekemista/maailmalle/lahde-vaihtoon/

Haku vaihtoperheeksi kesäksi 2020

Kesällä 2020 Suomeen saapuu 18 – 25-vuotiaita vaihtareita 
Etelä-Koreasta, Itävallasta, Kanadasta, Pohjois-Irlannista, 
Saksasta, Skotlannista, Sloveniasta, Sveitsistä, Taiwanista, 
USA:sta ja Walesista. Ensimmäiset vaihtarit saapuvat 
vaihtoperheisiin juhannukseksi, viimeiset poistuvat 
syyskuussa. Vaihtoperheeksi haetaan täyttämällä lomake 
maaliskuun loppuun mennessä osoitteessa https://4h.fi/
tekemista/maailmalle/vaihtoperheeksi/ 
HOX! Toivomme hakemuksia kaikenlaisilta perheiltä, mutta 
erityisesti vaihtoperheiksi toivotaan maatiloja sekä perheitä, 
joissa on vaihtareiden ikäisiä lapsia.  

Helmikuu
4H-yrittäjien gaala 14.2.2020

Alueellinen 4H-yrittäjien gaala Muhoksella Huovisen 
navettasalilla. Järjestäjänä Tyrnävän, Muhoksen, Utajärven 
ja Oulun 4H-yhdistykset. 
Tarkemmat tiedot puhelimitse 050 3650 210.  

Kesätyöpaikat hakuun

Olethan valmiina? Kesätyöhakumme avautuu helmikuussa. 
Täytä hakemuksesi osoitteessa https://tyrnava.4h.fi/hae-
toita/toita-nuorille/kesatyohakemuslomake/ 

- 4H kesäduuni -kampanjassa asiantuntijakumppanina - 

Työpalvelua tilattavissa 

Tarvitsetko apua kotitöissä, lumitöissä tai muissa askareissa? 
4H:n reippaat ja koulutetut nuoret ovat valmiina töihin! Soita 
ja tilaa työpalvelunuori numerosta 050 3650 210. 

Tuntiveloitus arkisin ja lauantaisin: 
eläkeläiset:   20,00 € (sis. alv 24%)
yksityisasiakkaat:   23,00 € (sis. alv 24%)
taloyhtiöt ja yritykset: sopimuksen mukaan 

Kannatusjäsenyys
Paikallisen 4H-yhdistyksen järjestämää lapsi- ja 
nuorisotoimintaa voi jokainen meistä olla mukana 
tukemassa myös kannatusjäsenyydellä. Tutustu osoitteessa 
https://tyrnava.4h.fi/kannatusjasenyys/. Tehdään yhdessä 
hyvää!

Tyrnävä mukana huikeassa 
Reilu Teko ympäristöteossa
Reilu Teko -keräys

Suomessa kerättiin viime kesänä 4H-yhdistysten, 4H-liiton 
ja Yaran koordinoimassa keräyksessä 673 000 kiloa muovia. 
Samalla keräys työllisti paikallisia nuoria. Talteen kerätty 
lannoite- ja siemensäkkimäärä on noin 70 % kaikesta 
kierrossa olevasta materiaalista. Kiitos, kun olit mukana!

Oikein hyvää alkanutta 
uutta vuotta kaikille!

PERHELIIKUNTA tiistaisin klo 18-19 Temmeksen 
koulun liikuntahallilla. Perheliikunnassa saa liikkua 
vapaasti ja käyttää kaikkia hallilla olevia välineitä 
vanhemman/muun aikuisen valvonnassa.

LIIKUNTAKERHO keskiviikkoisin klo 18-19 
liikuntahallilla 1.-6.-luokkalaisille. Pelejä, leikkejä, 
sählyä ym. 
 
JOOGA liikuntahallilla klo 18-19.15 sunnuntaisin 2.2, 
23.2, 8.3, 22.3, 5.4. ja 26.4. Hinta 6,5€/kerta. Alle 
15-vuotiaat ilmaiseksi. Sopii kaikentasoisille joogaajille.

Lisätietoja: facebook.com -> MLL Temmeksen yhdistys 
tai instagram -> mll_temmes. Nettisivun www.mll.fi/
paikallisyhdistykset -> ”Temmeksen yhdistys” kautta 
pääset myös liittymään jäseneksemme ja tukemaan 
paikallista toimintaa lasten ja nuorten hyväksi.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto täyttää 100v. 
Nyt on siis juhlavuosi ja kannattaa seurailla 
ilmoitteluamme tiiviisti, kaikkea kivaa tiedossa tälle 
vuotta.
Perhekahvilat: Sekralla perjantaisin klo 9.15-12 ja 
Murrossa torstaisin klo 10-12 srk:n kerhotilassa. Seuraa 
ilmoittelua facebookissa ”Tyrnävän Perhekahvilat”
Perheliikkarit: sunnuntaisin Kirkkomännikön salissa 
klo 17-18 ja Murron koululla klo 18-19
Muskarit: Sekralla joka toinen perjantai klo 9.15-9.45 ja 
10-1030. Sekä Murrossa joka keskiviikko klo 18-19.
Nuorten yökahvilat: 28.2, 27.3, 24.4, 22.5 Seuraa 
ilmoittelua facebookissa ”Tyrnävän nuorten yökahvila”

Perinteinen Talvitapahtuma 23.2.2020

Meidät löydät:
Kotisivut: tyrnava.mll.fi
Facebook: MLL Tyrnävän Yhdistys
Instagram: mll_tyrnava

Kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalvelut tarjoavat 

Myllykirjaston
Perhepäivähoitajien 

tiistaissa 11.2.2020 klo 9.00-9.30
Sointupajan Ystävyys-muskari

Tervetuloa myös 
kotiäidit ja -isät lapsineen!



3Tyrnävän kuntatiedote 1/2020

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Perusopetuslain (26 a §) mukaan lapsen on 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna 
osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen 
tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan 
toimintaan. Vuonna 2014 syntyneillä lapsilla on oikeus 
osallistua kunnan järjestämään, elokuussa alkavaan 
esiopetukseen. Vastuu lapsen osallistumisesta on 
huoltajalla.

Lukuvuonna 2020 – 2021 esiopetusta järjestetään 
päiväkoti Käpytikassa, päiväkoti Kuumestarissa, 
päiväkoti Tenavatalossa sekä Murron ja Kirkkomännikön 
kouluilla. Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta 
tarvitsevat lapset hakeutuvat päiväkotien esiopetusryh-
miin. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus 
järjestetään Kirkkomännikön koululla ja vuorohoito 
päiväkoti Väentuvalla. Temmeksellä kaikkien lasten 
esiopetuspaikkana on päiväkoti Tenavatalo.

Esiopetukseen ilmoittautuminen ja tarvittaessa 
varhaiskasvatukseen hakeminen on ajalla 
22.1. – 16.2.2020. Esiopetusesite postitetaan 
esiopetusikäisten koteihin tammikuussa.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Tyrnävän 
kunnan kotisivuilta löytyvästä linkistä (Sähköinen 
päivähoitohakemus). 

Lisätietoja:
Riitta Kangasniemi, varhaiskasvatus, p. 050 3686 014
Antti Yrttiaho, Murron koulu, p. 044 4971 002
Tarja Hietikko, Kirkkomännikön koulu, p. 044 4971 238

 

 

 
 

Lasten hiihtokoulu 
 

La 25.1 keskustan urh.kenttä 

La 1.2 Murron koulu, hiihtolatu 

6 - 8v  klo 13.30 – 14.30 

9 - 11v  klo 14.30 – 15.30 

Hinta: 20e / lapsi, sis. molemmat kerrat 

Opettajana toimii kokenut hiihtovalmentaja ja 
personal trainer Anu Junnila. 

Lisätiedot ja ilm. 22.1 mennessä: 
040 3170 218 / Eeva Lehtola 

Huom! Lapsella oltava oma tapaturmavakuutus! 

T y r n ä v ä n  U r h e i l i j a t  r y  

HEI 16-29 -VUOTIAS NUORI!
Oletko jäänyt työttömäksi tai vaille opiskelupaikkaa? 
Etkö tiedä mikä ammatti olisi sinulle sopiva? Ota meihin 
yhteyttä.
Toimimme Koivulan tiloissa, Kunnankuja 2.

TYRNÄVÄN VALMENNUSPAJA POLKU & VERSO 

Nuorten työpaja tarjoaa monipuolisia työn paikkoja 
ja mielekästä tekemistä työttömille alle 29v. nuorille. 
Toiminnan tarkoituksena on tukea nuorta toteuttamaan 
yksilölliset suunnitelmansa, edistää nuorten työllisyyttä 
ja helpottaa opiskeluun hakeutumista. Nuoret 
suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä ohjaajien kanssa 
mielenkiintoisia työprojekteja.
Työtehtäviä ovat mm. kiinteistöhuollolliset tehtävät, 
puutyöt, pienkonekorjaukset, käsityöt, erilaiset 
tilaustyöt, kodinhoito, kotityöt, sekä luonnossa ja 
eläinten parissa tapahtuva toiminta. 

Yhteystiedot:
Osallisuuskoordinaattori Heikki Ojala p. 050 3628 524
heikki.ojala@tyrnava.fi
Pajaohjaaja Petra Särkelä p. 050 4664 796 
petra.sarkela@tyrnava.fi
Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimellä 
tyrnavan_paja

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivä nuorisotyöntekijä etsii nuoren kanssa ratkaisuja 
nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä ohjaa nuorta 
tarvitsemiinsa palveluihin – vierellä kulkien ja 
tsempaten. Saat apua esim. opiskelumahdollisuuksien
kartoittamiseen, työnhakuun, harrastuksen löytämiseen 
tai erilaisten asioiden hoitamiseen. Etsivään 
nuorisotyöhön osallistuminen on vapaaehtoista ja 
maksutonta. Toiminta perustuu luottamukseen ja 
nuoren omilla ehdoilla etenemiseen. 

Yhteistiedot:
Etsivä nuorisotyöntekijä Jukka Sarpola 
p. 050 5942 365
jukka.sarpola@tyrnava.fi
Kurkkaa somesta ajankohtaiset asiat ja tiedotteet!

Tyrnävän Etsivä Nuorisotyöntekijä Jukka Sarpola
Instagram: etsiva.jukka
Snapchat: jukkaetsiva

Olethan huomannut, että etsivään voi olla yhteydessä 
myös sähköisellä yhteydenottolomakkeella. 

TERVETULOA OMAISHOITAJIEN 
VERTAISTUKIRYHMÄÄN
Ryhmä on tarkoitettu kaikille yli 65-vuotiaan virallisena 
omaishoitajana toimiville, aiemmin omaishoitajana 
toimineille sekä omaishoidon kaltaisessa tilanteessa 
oleville.

Kokoonnumme Kotitalolle rennosti rupatellen ja 
kahvitellen.  Vapaamuotoista ohjelmaa ja keskustelua, 
sekä samalla voit tavata muita omaishoitajia.

Seuraavat tapaamiset    
- Torstai 23. tammikuuta kello 14-15.30
- Torstai 27. helmikuuta kello 14-15.30
- Torstai 26. maaliskuuta kello 14-15.30
- Torstai 23. huhtikuuta kello 14-15.30
- Torstai 28. toukokuuta kello 14-15.30

Osoite: Villentie 6, Tyrnävä

Ryhmän ohjaajana toimii palveluohjaaja, jolta voit 
kysellä myös lisätietoja numerosta 050 430 9233

KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN
Syksyllä 2020 peruskoulun ensimmäisel-
le luokalle tulevien oppilaiden kouluun 
ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa 
osoitteessa https://tyrnava.inschool.fi 
(Lomakkeet, Perusopetukseen ilmoittau-
tuminen) 

Ilmoittautumisaika on 22.1. – 16.2.2020.

Matkalla kouluun -tiedote jaetaan esiopetuksen 
oppilaille tammikuussa. Samalla jaetaan päiväkotien 
esiopetusryhmissä olevien lasten huoltajille Huoltajien 
avainkoodit Wilmaan. Koulujen esiopetuksen oppilaiden 
huoltajat ilmoittavat lapsensa nykyisillä Wilma-tun-
nuksilla. Mikäli lapsi on muuttamassa Tyrnävälle ja on 
käynyt esiopetuksen muualla, ottakaa yhteys koulutoi-
mistoon p. 044 4971 022.

Kouluun tutustumispäivä järjestetään 
torstaina 23.4.2020 
Kirkkomännikön koulu klo 17.30 –19.00
perjantaina 24.4.2020
Murron koulu  klo 9.00 – 11.00
Temmeksen koulu  klo 10.15 – 12.30

   
PERUSOPETUKSEN AAMU- JA 
ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kaikille Tyrnävän 
kunnan peruskoulun 1-2 luokkien oppilaille sekä niille 
3-9 -luokkien oppilaille, jotka kuuluvat erityisen tuen 
piiriin. Toimintaa järjestetään koulun työpäivinä (lukuun 
ottamatta lauantai- ja päättäjäispäiviä) Kirkkomänni-
kön, Murron ja Temmeksen kouluissa. Aamutoimintaa 
järjestetään vain erityistä tarvetta vaativissa tilanteissa. 
Osallistuminen toimintaan on vapaaehtoista, mutta 
maksullista. Kuljetuksista vastaavat lasten huoltajat. 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan kouluun ilmoit-
tautumisen yhteydessä Wilmassa osoitteessa 
https://tyrnava.inschool.fi (Lomakkeet, Perusopetuksen 
aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen)

Hakuaika toimintaan on 22.1. – 16.2.2020.

Ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden hakeminen 
tapahtuu samoilla tunnuksilla kuin kouluun ilmoittautu-
minen. Tulevien 2. luokkalaisten ja erityisen tuen piirissä 
olevien oppilaiden hakeminen tapahtuu myös Wilmassa 
huoltajien nykyisillä Wilma-tunnuksilla. Mikäli huoltajal-
la ei ole käytössä nettiliittymää, paperilomakkeen saa 
aamu- ja iltapäivätoimintapaikoista tai koululta.

Olethan jo huomioinut muuttuneen hinnoittelun jäteasemilla? Hinnoittelua on selkiytetty. Vuoden 2020 jätetaksa on luettavissa mm. Lakeuden EKOn 
sivuilla www.lakeudeneko.fi.

Älä varastoi turhaan
Joulu on uusien kodinkoneiden, lamppujen ja sähkölaitteiden aikaa. Jouluna myös huomataan toimimattomat jouluvalot. SER- jäte (sähkö- ja 
elektroniikkaromu) sekä vaarallinen jäte tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Säilytyksessä nämä 
muodostavat turhan riskin myös paloturvallisuuden kannalta. Vaikka jätteet eivät yksinään aiheuttaisi tulipaloa, edistävät ne usein räjähdysmäisesti 
palamista. Vanhoista maaleista, lakoista ja liuottimista sekä öljyistä voi myös höyrystyä haitallisia kaasuja hengitysilmaan. 

Kun tulevan vuoden tapahtumat ovat katsottu, lajittelethan myös tinan vaarallisiin jätteisiin. Jos ponnekaasupulloissa (spray-maali, hiuslakka, 
liuotinaine, jne.) on jäljellä ainetta, lajitellaan myös nämä vaarallisiin jätteisiin. Tyhjät ponnekaasupullot kuuluvat metallipakkauksiin. Muistathan, että 
jäteasemalle voit viedä myös hyötyjätteet, mm. pakkausmuovin.

Lisätiedot:
Lakeuden EKO | ympäristösuunnittelija Pihla Hasan | 050 324 0963 | lakeudeneko@liminka.fi | www.lakeudeneko.fi

Ilmastoystävällistä 
Uutta vuotta 2020!
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OMAISHOIDON VAPAAN JÄRJESTÄMINEN 
SÄÄNTÖKIRJA ON PÄIVITETTY OMAISHOIDON 
VAPAA/KOTIIN ANNETTAVAN PALVELUN OSALTA
Hakeutuminen palvelusetelin tuottajaksi on jatkuvaa 
-omaishoitajien vapaiden aikainen hoito hoidettavalle -palvelu-setelituottajaksi 
voitte hakeutua Tyrnävän kunnan nettisivuilla olevalla lomakkeella.
-omaishoidon vapaa/kotiin annettava palveluissa asiakas voi tarpeensa mukaan 
hankkia palvelusetelillä kotiin annettavaa palvelua tai päivä-/tuntitoimintaa
-omaishoitajan vapaan korvaava kotiin annettava palvelu tukee 
omaishoidettavan kotona asumista omaishoitajan vapaan aikana ja auttaa 
asiakasta henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei 
itse selviydy. Se on myös tiedottamista, opastamista, omatoimisuuden 
ja sosiaalisen kanssakäymisen edistämistä ja virkistystä. Kotiin annettava 
palvelu kohdistuu ainoastaan omaishoidettavaan. Omaishoitajan vapaan 
korvaavalla kotiin annettavalla palvelulla tarkoitetaan omaishoidettavan 
henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, hoitoon sekä muuhun 
tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen 
suorittamista tai niissä avustamista.
Omaishoidon palvelusetelin osalta noudatetaan niille laadittua sääntökirjaa. 

Lisätietoja palveluseteliyrittäjille alla olevasta nettiosoitteesta
https://www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Sosiaali--ja-vammaispalvelut-seka-
iakkaidenpalvelut/Iakkaiden-palvelut/Palveluseteli 

Kaikki palvelusetelin sääntökirjassa edellyttämät ja kriteerit täyttävät 
palvelutuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi 
tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus. Sääntökirja sisältää 
palvelusetelillä hankittavan omaishoidon vapaan palvelukuvauksen, 
palveluntuottajan hyväksymiskriteerit sekä asiakkaan ja palveluntuottajan 
oikeudet ja velvollisuudet palvelusetelijärjestelmässä. Osa kriteereistä on 
palvelusetelilaissa ja muissa laeissa määriteltyjä kriteereitä ja osa on Tyrnävän 
kunnan määrittelemiä mm. laatuun ja toiminnan sisältöön liittyviä kriteereitä. 
Sääntökirjassa on huomioitu kaikkien järjestelmässä toimivien näkökulmat.

Tyrnävän kunnan 
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut toivottavat 

Hyvää Ystävänpäivää!

Ja toivottaa teidät tervetulleeksi Susannan maailmaan! 
Esitys Myllykirjaston lehtisalissa pe 14.2. klo 18

Susannan maailma on tarina, joka sukeltaa 6-vuotiaan 
lapsen ajatusmaailmaan käsitellen vakaviakin 

aiheita - kuten muuton myötä kavereista eroon joutumista - 
huumorin ja musiikin avulla. 

Esitys sopii erityisesti 3-8-vuotiaille, mutta kaiken 
ikäiset nauttivat varmasti esityksestä.

Vapaa pääsy!


