
Tyrnävä
Kuntatiedote 2/2020

Hakemuksia saa kunnantalon Sentraalista ja Tyrnävän kunnan kotisivuilta. Katso vuoro-
hakemukset kunnan verkkosivulta asiointi/lomakkeet/liikuntapaikkojen vuorohakemus.

Lisätietoja liikuntasihteeriltä p. 0500 803 814.

Suomen Kiertovoima ry ja Työterveyslaitos ovat täsmentäneet jätehuoltoon liittyvää ohjeistusta 
koronaviruksen aiheuttaman COVID-19 -tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Tällä hetkellä koronavirustartunnan saaminen jätteiden kautta on epätodennäköistä Suomessa. On 
kuitenkin syytä varmistaa toimiva jätehuolto ohjeistamalla myös asukkaita, jotta ehkäistään jäte-
huoltopalveluja tuottavien yhteistyökumppanien virustartuntoja.

Ohjeistus kuntalaisille
• Lajittele nenäliinat ja lautasliinat sekajätteisiin, ei biojätteisiin.
• Sairastuneiden jätteet on kerättävä omaan roskakoriin, joka on päällystetty pussilla. Täyttynyt 
roskapussi suljetaan tiiviisti ja viedään polttokelpoiseen jätteeseen. Sairastuneiden roskakorit pitää 
tyhjentää päivittäin.
• Sulje roskapussit hyvin joko ristiin sitomalla tai teippaamalla ennen niiden viemistä polttokelpoi-
sen jätteen keräysastiaan.
• Mikäli jäteastian tyhjennyksissä tulee katkoksia, pakkaa jätteet tiiviisti ja säilö ne tilaan, jossa 
niistä ei ole haittaa terveydelle ja jossa esimerkiksi haittaeläimet eivät pääse levittämään jätteitä.
• Polttokelpoista jätettä syntyy vähemmän, kun pakkausmateriaalit lajitellaan tehokkaasti ja paka-
taan tiiviisti. Jätteitä ei pidä kuitenkaan jättää ekopisteille, mikäli jäteastiat ovat täynnä.

Muutokset toimintaan
Jäte- ja lajitteluasemat ovat auki normaalisti. 
Sen sijaan jätehuoltoviranomaisen kanssa asioidaan 
ainoastaan puhelimitse tai sähköpostitse. Läsnäolo 
Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kunnissa peruute-
taan toistaiseksi. 
Lisäksi jätehuollon info- ja tiedotustilaisuuksia, eikä 
jäteasemien vierailukäyntejä järjestetä toistaiseksi.

Lisätiedot
Lakeuden EKO
ympäristösuunnittelija Pihla Hasan
050 324 0963

lakeudeneko@liminka.fi
www.lakeudeneko.fi

MUUTOKSIA 
TOIMINTAAN

TYRNÄVÄN LIIKUNTATOIMI 
JULISTAA KESÄ- JA TALVIAJAN 
LIIKUNTAPAIKKOJEN VAKIOVUOROT 
HAETTAVAKSI 13.4.2020 MENNESSÄ

Ajankohtaisin tieto löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen verkkosivuilta www.thl.fi

TYRNÄVÄN KUNTA TIEDOTTAA 
KORONAVIRUKSEEN LIITTYVISTÄ 
ASIOISTA KUNNAN VERKKOSIVUILLA 
JA SOSIAALISESSA MEDIASSA.

Hei 

Olen Aulis Kokko, Tyrnävän kunnan uusi ympäristöjohtaja. Olen aloittanut 
työt Tyrnävän kunnassa 26.2.2020. Vastaan ympäristöosaston toiminnasta, johon 
kuuluvat ympäristöosaston hallinto, rakennusvalvonta, liikenneväylät ja yleiset 
alueet, kiinteistöt sekä ruoka- ja siivouspalvelut. 

Olen syntynyt Ranualla ja asun tällä hetkellä Oulun Karjasillalla. Olen naimisissa 
ja minulla on kaksi lasta. Koulutukseltani olen rakennustekniikan insinööri, ylempi 
AMK.

Olen työskennellyt aiempina vuosina mm. energia-alalla Imatran Voima Oy voi-
mansiirtotyömailla Lounais-Suomessa, rakennusliike NCC:n palveluksessa työmaa-
tehtävissä Oulun seudulla, Kempeleessä talonrakennusmestarina ja tilapalvelujen 
palvelualuepäällikkönä vuosina 2005-2012, kiinteistöpäällikkönä sosiaali- ja ter-
veysalan yrityksessä Nuorten Ystävät Ry:llä sekä Kannuksen kaupungin teknisenä 
johtajana 2015-2019.

Harrastan monipuolisesti musiik-
kia, kuntoliikuntaa ja mökkeilyä. 
Harrastukset ovat minulle tär-
keitä.

Pidän Tyrnävää esimerkillisenä 
Oulun seudun kuntana. Kunta on 
kasvanut sekä kehittynyt vuosien 
saatossa ja asioita on valmisteltu 
sekä toteutettu hyvässä yhteis-
työssä. Kunta on pystynyt myös 
reagoimaan muutostarpeisiin 
ripeästi.  

Kiitän siitä, että minut on otettu 
Tyrnävällä hyvin vastaan. Toivon, 
että voimme hyvällä yhteistyöllä 
viedä kunnan ja kuntalaisten asi-
oita eteenpäin.   

Tyrnävän kunta ohjeistaa Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti välttämään 
turhia kokoontumisia sekä välttämään vierailuja ikäihmisten ja riskiryh-
miin kuuluvien henkilöiden luona. Valtioneuvoston 16.3.2020 linjauksen 
mukaisesti yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista 
muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaa-
vat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset 
luottamushenkilöt. 

Kunta pyytää kuntalaisia seuraamaan kunnan ja Valtioneuvoston ohjeita 
ja tiedottamista www.tyrnava.fi , www.valtioneuvosto.fi , www.thl.fi 

TYRNÄVÄN KOULUT, KIRJASTOT, NUORTEN TYÖPAJA, 
NUORISO-, URHEILU-, HARRASTUS- JA KERHOTILAT 
SULJETTUNA AJALLA 18.3.- 13.4.2020
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KIRJASTO JA KULTTUURI
Tyrnävän pääkirjasto (Myllykirjasto)
p. 050 3168 775 
Meijerikatu 3, 91800 Tyrnävä

ma, ti, ke klo 12-19
to klo 9-16
pe klo 12-16
la klo 11-14

Lehtisali avoinna arkisin klo 9.00 lähtien kirjaston 
sulkeutumiseen saakka.

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

ma klo 12-18
to klo 14-19

Poikkeuksia kirjastojen aukioloajoissa:

To 9.4. Temmeksen kirjasto avoinna 12-16. 
Molemmat kirjastot kiinni pääsiäisen ajan 10.-13.4.
To 30.4. Temmeksen kirjasto avoinna 12-16. 
Molemmat kirjastot kiinni vappuna 1.5.

Hei!

Olen aloittanut Tyrnävän 
kirjaston osa-aikaisena 
kirjastovirkailijana 
helmikuun alussa. 
Päätehtävänäni 
on lasten- ja 
nuortenkirjastotyö. 
Kutsun luokkia ja ryhmiä 
kirjastokäynneille, 
vinkkaan hyviä kirjoja 
ja innostan lapsia ja 
nuoria lukemisen pariin 
erilaisten tapahtumien 
ja tempausten avulla. Tavoitteenani on herättää lasten 
ja nuorten lukuinnostus ja kannustaa heitä lukemaan 
monipuolisesti. Lukeminen on tärkeää, sillä se kehittää 
sosiaalisia taitoja, viestintä- ja empatiakykyä sekä parantaa 
keskittymiskykyä. Hyvä lukutaito antaa edellytykset pärjätä 
koulussa, työelämässä ja informaatioyhteiskunnassa. Minut 
tavoittaa joko puhelimitse (p. 050 531 5018) tai sähköpostilla 
(elina.kemppainen@tyrnava.fi).

Tapahtumia:

Perhepäivähoitajien tiistait klo 9.30-11.00. 
Kotiäidit ja -isät lapsineen ovat myös tervetulleita mukaan!
28.4. Vappumeininkiä
19.5. Keväisiä touhuja

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 13.00-16.30
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:
17.4. (Murto), 8.5. 

YHTEYSTIEDOT:
· Vastaava nuoriso-ohjaaja Juho Kukkonen, 
  puh/whatsapp:050 343 0303
· Nuoriso-ohjaaja Jenna Valtonen, 
  puh/ whatsapp: 050 466 4796
· Etsivä nuorisotyöntekijä Jukka Sarpola, 

puh/ whatsapp: 050 594 2365 

HEI 16-28 -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 28 v. 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, käsityöt, erilaiset tilaustyöt, kodinhoito, 
kotityöt, sekä luonnossa ja eläinten parissa tapahtuva 
toiminta. Pajan väki on myös aktiivisesti mukana 
järjestämässä erilaisia kunnan tapahtumia. Näin kevään 
lähestyessä pajalla huolletaan polkupyöriä ja suoritetaan 
henkilöautojen sisäpesuja. 

Yhteystiedot:
Osallisuuskoordinaattori Heikki Ojala p. 050 3628 524
heikki.ojala@tyrnava.fi
Pajaohjaaja Petra Särkelä p. 044 497 1025 
petra.sarkela@tyrnava.fi
Työpajaohjaaja/nuoriso-ohjaaja Jenna Valtonen 
p. 050 4664 796 jenna.valtonen@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. 

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

Yhteistiedot:
Etsivä nuorisotyöntekijä Jukka Sarpola 
p. 050 5942 365
jukka.sarpola@tyrnava.fi
Instagram: etsiva.jukka
Snapchat: jukkaetsiva

Kurkkaa somesta ajankohtaiset asiat ja tiedotteet!

To 30.4. klo 18.00-20.30 Myllykirjaston lehtisalissa 
Hyvinvointi-ilta naisille; kauneutta ja hyvinvointia, 
kehonhuoltoa, trubaduuri Markus Pätsi. Vapaa pääsy. 
Ennakkoilmoittautuminen, max. 50 henkilöä. Järjestäjinä: 
Tyrnävän Yrittäjät ry, tyrnäväläisiä yrittäjiä ja Tyrnävän 
kunta.

Näyttelyt
2.- 31.3.  Korun monet kasvot - nähtävillä Paja 1605 
-koruseppien koruja.
1.-10.4.  Vuormat: Veteraanin ehtoo - maalauksia, 
veistoksia ja valokuvia 
13.-24.4.  Lakeuden kansalaisopisto  - taideaineet 
27.4.-8.5.  Lakeuden kansalaisopisto  - kädentaidot

UIMAKOULUT 2020
6-12 VUOTIAILLE ZIMMARIIN
Alkeiskoulu vko:lla 23 1-5.6. (mahtuu 15 lasta).
Jatkokoulu vko:lla 23 (mahtuu 15 lasta).
Lähtö kunnantalolta klo 11.30. 
Linja-auto ajaa Tupostietä. 

Alkeiskoulu vko:lla 24 8-12.6. (mahtuu 15 lasta)
Jatkokoulu vko:lla 24 (mahtuu 15 lasta).
Lähtö kunnantalolta klo 11.20. 
Linja-auto ajaa Murron koulun pysäkin kautta.  
 
Ilmoittautumiset sähköisesti 19.3.2020 alk. klo 8.00.
www.tyrnava.fi /uimakoulut 

Osallistumismaksu 50 €, joka sis. kuljetuksen, 
vakuutuksen, verot ja opetuksen. 
Uimakoulu laskutetaan ennen alkamista.
 
Ota varusteeksi mukaan mm. uikkarit, pyyhe, pefletti 
ja hiuslenkki (pitkille hiuksille) sekä pientä evästä ja 
juotavaa.

Lisätietoja ja peruutuspaikkoja voi kysyä: 
Liikuntasihteeri Jyrki Siekkiseltä 0500 803814 

To 14.5. klo 18.00 Marttojen Kässäkino Meijerialueen 
auditoriossa Myllykirjaston vieressä

Illan elokuvana on kotimainen komedia ”Kun Hunttalan 
Matti Suomen osti” vuodelta 1984. Päärooleissa 
nähdään mm. Pekka Laiho, Heikki Kinnunen ja Ahti 
Kuoppala. Elokuvan kesto on noin 1,5 tuntia eikä sillä 
ole ikärajaa.

Elokuvailtaan voi halutessaan ottaa mukaan oman 
käsityön. Myös omat eväät ovat sallittuja. Kässäkino 
on kaikille avoin ja maksuton eikä siihen tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. Lämpimästi tervetuloa!

Järjestäjinä Tyrnävän Martat ja Tyrnävän kunnan 
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Ompelulanit Myllykirjaston Kivipirtissä tiistaisin
21.4. kello 17:30-20:00
28.4. kello 17:30-20:00
5.5. kello 17:30-20:00
Tule ompelemaan pieniä tai isompia töitäsi yhdessä muiden 
"ompeluihmisten" kanssa kirjastolle. Ota mukaan kankaat ja 
koneesi. Kirjaston ompelukone on ompelijoiden käytettävissä, 
joten oma kone ei ole pakollinen. Kirjaston kaavakirjat ja -lehdet 
ovat vapaassa käytössä illan ajan. Lanit ovat kaikille avoimet, ei 
ennakkoilmoittautumista.
Kahvia ja pientä purtavaa tarjolla, hinta 4 €. Tervetuloa!
Järjestää: Kirkonkylän kylätoimikunta ja Tyrnävän kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalvelut

LAKEUDEN LUONTO RY
Tervetuloa kaikille avoimiin ja maksuttomiin tapahtumiin:

· Hiihtoretki Lumijoen Varjakassa 21.3. Kokoontuminen kalasatamassa, klo tarkentuu fb-ilmoitukseen.

· Pöllöretki, seuraa ilmoittelua Facebookista

· Pönttötalkoot 3.4. klo 18-20 Kotikololla, Pappilantie 6 Liminka. Tule nikkaroimaan linnunpönttö 
omalle pihalle.

· Lintukuvafestivaalit 25.4., ulkotiloissa yhdistysesittelyä ja linnunpönttöjen nikkarointia.

· Tornien taisto Hirvinevan tornilla 9.5., klo 10.00 alkaen linturetki koko perheelle.
Tiedot tarkentuvat Lakeuden luonto ry:n facebookkiin ja Instagrammiin
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Maaliskuu
31.3.2020 Kesätyöhaku päättyy

Tänäkin kesänä kesätöitä tarjolla 13-28 -vuotiaille. Hae töitä 
osoitteessa https://tyrnava.4h.fi/hae-toita/toita-nuorille/
kesatyohakemuslomake/

Huhtikuu
Nuorten Yrittäjyyskilpailu

Ilmoitamme tarkemmat lisätiedot yrittäjyyskilpailusta 
myöhemmin! 

Kesätyöhaaste: Sponsoroi nuorelle kesätyö
Yritys, tartu 4H-kesätyöhaasteeseen ja sponsoroi 
ysiluokkalaiselle kesätyö. Ensimmäinen ovi työelämään 
aukeaa usein kesätöistä. Kesätyössä opitaan työelämätaitoja 
ja työ kasvattaa nuorta vastuuseen. Karttunut kokemus 
vahvistaa nuoren itsetuntoa ja voi tukea myös uravalinnassa. 

Miten kesätyöhaaste toimii? 
• Yritys lahjoittaa 400 €
• Paikallinen 4H-yhdistys työllistää summalla yhden 
ysiluokkalaisen kahdeksi viikoksi esimerkiksi paikalliseen 
nuorisotyöhön tai ostaa palveluita paikalliselta nuorelta 
4H-yrittäjältä
• Yritys saa kiitokseksi tunnisteen, jonka avulla voi kertoa 
olevansa mukana tukemassa nuorten työllistämistä
• Lahjoituksesta voidaan kertoa myös paikallisen 
yhdistyksen somekanavissa – tämä sovitaan aina yrityksen 
kanssa erikseen. 
Täytä lomake osoitteessa https://4h.fi/toita/ota-nuori-
toihin/4h-kesatyohaaste/, ja otamme sinuun yhteyttä. 

YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU MUUN MUASSA:

PVM TAPAHTUMA JÄRJESTÄJÄ PAIKKA
15.3.2020 alk. Säbäkerhot (2012-2015 syntyneet) Tyrnävän palloseura ry Rantaroustin liikuntahalli klo 13.30-14.30

23.3.2020 Eläkeliiton kevätkokous Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry Seurakuntatalo klo 11

30.3.2020 Markkuun seudun kyläyhdistys ry:n vuosikokous Markkuun seudun kyläyhdistys ry Markkuun koulu klo 18

3.4.2020 Pääsiäisaskartelu Murron kylätoimikunta Murron koulun ruokasali klo 17-20

6.4.2020 Proviisori Tyrnävän apteekista tulee kertomaan lääkehoidosta Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry Seurakuntatalo klo 11

6.4.2020 Pääsiäisaskartelu Tyrnävän Kirkonkylän kylätoimikunta Seurakuntatalo

20.4.2020 Validaatiokouluttaja Raakel Piri: muistisairaan kohtaaminen Eläkeliiton Tyrnävän hdistys ry Seurakuntatalo klo 11

21.4., 28.4. ja 5.5.2020 Ompelulanit Tyrnävän Kirkonkylän kylätoimikunta Myllykirjaston kivipirtti klo 17

29.4.2020 Kyläilta, Murto: paikalla kunnan ympäristöjohtaja Murron kylätoimikunta Murron koulun ruokasali klo 18

1.5.2020 Temmeltävä temmes Temmeksen kyläyhdistys ry Temmeksen koulu

4.5.2020 Kevätsiivous ja makkaran paisto Murron kylätoimikunta Murto/Murron koulu lammen ranta klo 17-19

6.5.2020 Äitienpäiväaskartelu Murron kylätoimikunta Murron koulun ruokasali klo 17.30-19

6.5.2020 Nuorisokuoron konsertti Murron nuorisokuoro Kempeleen kirkko

Seuraa ilmoittelua myös yhdistysten facebook sivuilla ja www.ihimiset.fi:ssä. 

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 parittomina viikkoina torstaisin klo 10-12 
srk:n kerhotilassa. Seuraa ilmoittelua facebookissa 
”Tyrnävän Perhekahvilat”
Kevään aikana tulossa myös iltaperhekahvila seuraa 
ilmoittelua facebookissa
Perheliikkarit: sunnuntaisin Kirkkomännikön salissa 
klo 17-18 ja Murron koululla klo 18-19
Muskarit: Sekralla joka toinen perjantai klo 9.15-9.45. 
Sekä Murrossa joka keskiviikko klo 18-19.
Nuorten yökahvilat: 27.3., 24.4., 22.5. Seuraa 
ilmoittelua facebookissa ”Tyrnävän nuorten yökahvila”

Vappu häppeninki 25.4. 
Tarjolla simaa ja munkkia sekä mahtavat vappupallot!
Kevätkokous: 23.4. klo.18.00 Kunnantalon kahvio

Kevään ja kesän aikana tulossa myös: 
isä ja lapsi retki Huikiaan sekä perheretki. 
Seuraa ilmoittelua facebookissa ja kotisivuilla.

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

TYRNÄVÄN MARTAT
Marttojen Kässäkino torstaina 14.5. klo 18 
Meijerialueen auditoriossa Myllykirjaston vieressä, 
kts. erillinen ilmoitus.

Tulossa huhtikuussa: Makkarantekokurssi! Seuraa 
ilmoittelua.

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä 
on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää 
arkea. Marttojen toiminnan lähtökohtana ovat 
ympäristölle, taloudelle ja terveydelle kestävät valinnat. 
Martat muuttavat maailmaa tekemällä pieniä asioita 
isosti. Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. 
Marttailu kuuluu kaikille, toivotamme kaikki mukaan 
toimintaamme. Marttailu on hauskaa!

Yhteystiedot:
Elina Kemppainen, pj. ja tiedottaja 040 526 0387
tyrnavanmartat@gmail.com
www.martat.fi/marttayhdistykset/tyrnavan-martat-ry
Facebook: Tyrnävän Martat 

 Tyrnävän 4H-yhdistys 
Kunnankuja 1, liikehuoneisto 5    

p. 050 3650 210

Kerhotoiminta 

Kerhoissamme on muutamia paikkoja vapaana. 
Käy tsekkaamassa kerhotarjontaamme 
https://tyrnava.4h.fi/toiminta/ilmoittautumislomake/

Apua arkeen!
Tarvitsetko apua vaikkapa kevätsiivoukseen, pihatöihin tai 
kaupassa asiointiin? 4H:n reippaat ja koulutetut nuoret tulevat 
avuksesi askareisiin iltaisin ja lauantaisin!

Työpalvelusta apua esimerkiksi:
• lumitöihin  • viikkosiivouksiin
• pihanhoitoon  • muihin kodinhoitotöihin
• kukkapenkkien hoitoon • ikkunanpesuun
• ruohonleikkuutöihin • lastenhoitoon

Tuntiveloitus:  eläkeläiset     
  20,00 euroa (sis. alv.)
  muut yksityisasiakkaat    
  23,00 euroa (sis. alv.)
  yritykset ja taloyhtiöt    
  sopimuksen mukaan

Tilaukset p. 050 365 0210 /Hanna 

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!
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TYRNÄVÄN PALLOSEURA
Tyrnävän palloseura juhlii 35-vuotista taivaltaan kehittyen ja kasvaen Tyrnävän 
kunnan yhtenä merkittävänä liikunnan ja hyvinvoinnin toimijana.

Innokkuus salibandy harrastukseen on kovassa kasvussa.
Etsimme joukkoomme uusia aikuisia ohjaamaan salibandykerhoihin ja 
apuvalmentajiksi joukkueisiin. 
 
Kesällä mahdollisesti tulossa jalkapallokoulu sekä salibandy painotteinen 
liikuntaleiri. Seuraa ilmoitteluamme Facebookissa: https://www.facebook.com/
TyPSJuniorit ja kotisivuillamme: https://www.tyrnavanpalloseura.com

HALUATKO OLLA MUKANA OPASTAMASSA 
LAKEUDELLE SAAPUVIA MATKAILIJOITA 
BUSSIKIERROKSILLA JA KÄVELYKIERROKSILLA? 
OLETKO TIEDONHALUINEN JA UTELIAS, 
SEURALLINEN JA OPPIVAINEN? 
HALUATKO OPPIA TUNTEMAAN KOTISEUTUASI? 

Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän kunnat suunnittelevat starttaa-
vansa Suomen opasliiton auktorisoiman matkailuoppaan peruskurs-
sin loppukeväästä 2020 yhteistyössä Oulun Seudun oppaat ry:n ja Go 
Arctic Oy:n kanssa. Suoritettuasi koulutuksen hyväksytysti voit liittyä 
Suomen Opasliiton ja Oulun seudun oppaat ry:n jäseneksi ja saat 
oikeuden toimia auktorisoituna matkailuoppaana näiden kolmen 
kunnan alueella. 

Tiedotamme asiasta lisää kevään aikana! 

OPAS
GUIDE
OPAS
GUIDE

   PILKKIKISAT
Lauantaina 28.3.2020 klo 11-14

Tyrnävän Suutarinjärvellä (Suutarinjärventie 16)

Sarjat: naiset 10€, miehet 10€
Lapset 5€ (kaikki lapset palkitaan)

Hiihtomahdollisuus perinteisellä tyylillä (säävaraus)

Tervetuloa koko perheellä

Tapahtuman järjestää: Suutarinkylän-Ylipään kyläyhdistys ry

Hyvät palkinnot!
Arvontaa, myytävänä makkaraa, 

mehua, kahvia, pullaa...

 

AIKUISTEN LIIKUNTATARJONTA TYRNÄVÄLLÄ  
KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ – LIIKKUMALLA KUNTOON 
Kevät 2020 
 
PÄIVÄ AIKA  MIKÄ   PAIKKA   JÄRJESTÄJÄ    
MA KLO 10.00-11.00  Senioreiden kuntosali Temmes   Liikuntatoimi     
MA KLO 19.00-20.30 KKI-Lentopallo  Murto   Liikuntatoimi 
MA KLO 18.30-19.30. Kahvakuula  Kirkkomännikkö  Tyrkky ry  
MA KLO 20.00-21.30 Karate   Kirkkomännikkö  Tyrkky ry    
TI KLO 9.30 – 10.30 Liikkuvuutta ja lihaskuntoa Seurojentalo  Tmi Katja Annukka  
TI KLO 17.45-18.30  Vaihtuva jumppa   Kuulammen liikuntahalli B TyPs/ Iikku Kolari 
TI KLO 18.00-19.00 Kuntopiiri, seka  Murto   Kansalaisopisto  
TI KLO 18.00-19.00 Kuntosalijumppa, naiset Seurojentalo  Tempaus   
TI KLO 19.00-20.00 Liikkuvuutta ja lihaskuntoa Kuulammen peilisali Tmi Katja Annukka   
TI KLO 19.15-20.15 Kuntosalijumppa, miehet Seurojentalo  Tempaus   
TI KLO 19.30-20.30 Sähly    Temmes   Temmeksen Taru  
KE KLO 18.00-19.00 Kahvakuula  Kuulammen peilis.  Typs/ Iikku Kolari 
KE KLO 18.30-19.30 Kahvakuula  Kirkkomännikkö  Tyrkky ry 
KE KLO 19.00-21.00 Lentopallo  Temmes   Temmeksen Taru 
KE KLO 19.00-20.00 potkunyrkkeily yli 12 v Kuulampi   Kickboxing team 
KE KLO 20.30-21.30 Karate   Kirkkomännikkö  Tyrkky ry 
TO  KLO  10.30-11.30 Senioreiden kuntosali Kuulammmen liikuntahalli Liikuntatoimi 
TO KLO 17.00-18.30 KKI-Naisten palloilu Kirkkomännikkö  Liikuntatoimi 
TO KLO 18:00-00:00 Dartsin viikkokisat  Ravintola Ranni  Darts Club ry 
TO KLO 19.00-20.00 Kehonhuolto  Markkuun koulu  Markkuun kyläyhdistys  
TO KLO 19.00-20.00 Sähly, naiset  Temmes   Temmeksen Taru  
PE KLO 18.30-20.00 KKI-sähly, miehet   Kuulampi AB  Liikuntatoimi 
PE KLO 20.00-22.00 KKI-lentopallo  Kuulampi B  Liikuntatoimi 
PE              KLO 18.00-1930 KKI-sähly   Murto   Liikuntatoimi 
LA  KLO 10.00-10.45 Äiti-vauvajumppa  Rantaroustin peilisali Kansalaisopisto 
LA KLO 10.30-12.30 Karate yli 14v  Kirkkomännikkö  Tyrkky ry  
LA KLO 12.30-13.30 Kahvakuula  Kirkkomännikkö  Tyrkky ry 
SU KLO 11.30-12.30 Potkunyrkkeily yli 12 v Kirkkomännikkö  Kickboxing team 
SU KLO 17.30-19.00 Sähly, naiset  Rantarousti  Typs 
SU KLO 18.30-19.30  Voimacirkuit+Kehonhuolto Kuulammen peilisali Typs/Iikku Kolari 
SU KLO 19.00-21.00 KKI Lentopallo  Kuulampi B  Liikuntatoimi 
 
LISÄTIETOA:  
www.gojuryu.fi, www.tyrnavanahmat.com, www.tyrnavantempaus.fi, www.tyrnava.mll.fi,  

www.tyteyu.com, www.tyrnava.4h.fi, www.mll.fi/yhdistykset/mannerheimin-lastensuojeluliiton-temmeksen-yhdistys-ry.  

Seurojen yhteystiedot löytyvät kunnan kotisivulta www.tyrnava.fi / palvelut/nuoriso- ja liikuntapalvelut/liikuntapalvelut/seurat. 

Lisätietoja liikuntasihteeriltä 0500 803 814 / jyrki.siekkinen@tyrnava.fi 
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www.tyteyu.com, www.tyrnava.4h.fi, www.mll.fi/yhdistykset/mannerheimin-lastensuojeluliiton-
temmeksen-yhdistys-ry. Seurojen yhteystiedot löytyvät kunnan kotisivulta www.tyrnava.fi / palvelut/
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