TYRNÄVÄ

Kuntatiedote 4/2020

Mitä kuuluu kunnassa koronavuonna 2020?
Vuosi 2020 tullaan muistamaan koronavuotena. Koronaviruksen uusi muoto COVID-19 muodostui maailmanlaajuiseksi pandemiaksi ja on sitä myöten keväästä lähtien
hallinnut niin uutisotsikoita kuin kahvipöytäkeskusteluitakin.
Nykytiedon mukaan tartuntatautiepidemia sai alkunsa
Kiinasta vuodenvaihteessa ja on matkaajien myötä levinnyt sieltä ympäri maailmaa. Myös Suomessa tartuntojen
määrä kasvoi keväällä lähes päivittäin saavuttaen huipun
huhtikuun puoleen väliin tultaessa. Korona ja sen leviämisen estämiseksi määrätyt rajoittamistoimenpiteet pudotti
pörssikursseja, perui konsertteja ja urheilutapahtumia,
sulki maiden rajoja sekä aiheutti laajoja karanteeneja ympäri maailmaa. Tyrnäväkin sai osansa. Kevään jälkeen
kaikki ja nyt edelleen loppuvuodenkin suuremmat tapahtumat peruuntuivat, myös perunamarkkinat.
Maaliskuun alussa koronapandemia laajeni toden teolla
Suomeen mullistaen samalla ihmisten arjen ja myös monen työn tai koulunkäynnin. Kymmeniätuhansia ihmisiä
lomautettiin tai menetti työnsä pidemmäksikin aikaa.
Onneksi etätyömahdollisuus pelasti monen toimeentulon
sekä yrityksen toiminnan ja palveluiden jatkuvuuden. Korona ravisutti ja ravisuttaa edelleen yhteiskuntaa monella
tavalla. Talousvaikutukset terveysvaikutusten ohella ovat
olleet mittavat ja niiden korjaaminen kestää vuosia.
Meilläkin siirryttiin perusopetuksessa ja lukiossa etäopetukseen opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti 18. maaliskuuta mennessä. 14. toukokuuta alkaen
palattiin lähiopetukseen. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt pidettiin samalla pääsääntöisesti auki kriittisten alojen työntekijöiden työssäkäyntiä turvaten. Myös
terveydenhuollossa ja muissakin asiakaspalvelutehtävissä
on toteutettu uusia työkäytänteitä.
Perusopetuksen siirtäminen kotoa käsin etänä tapahtuvaksi ja takaisin vaativat kunnassakin useita nopeita päätöksiä ja totuttujen rutiinien muuttamista. Samalla myös
muilla toimialoilla uudenlaiset työohjeet on omaksuttu
nopealla aikataululla. Kiitokset perheille, vanhemmille,
työntekijöille ja päättäjille sekä yhteistyökumppaneille
siitä, että muutoksista huolimatta tavoitteellinen työskentely poikkeusoloista huolimatta on kaiken aikaa jatkunut.
Kesän kuluessa koronatapausten määrän laskun myötä ra-

joitustoimia on edelleen hallitusti purettu. Ihmiset ovat alkaneet palaamaan takaisin normaaliin elämään, ns. uuteen
normaaliin. Osa jopa liian rohkeasti, mikä on herättänyt
huolta asiantuntijoiden keskuudessa. Monen asiantuntijan mukaan koronaviruksen toinen aalto on jo alkanut
Suomessa. Se käynnistyi heinäkuun ensimmäisen viikon
jälkeen tartuntojen jälleen noustessa.

Meiltä kaikilta vaaditaan ennen kaikkea sitä, että otamme tämän tosissaan. Pidetään etäisyydet, pestään käsiä,
käytetään käsidesiä ja ei tulla oireisena työpaikalle tai
kouluun tai päiväkotiin. Myös ulkomaan lomamatkojen
tarpeellisuutta kannattaa miettiä vastuullisesti. On hyväksyttävä se, että taudin leviämisen vaara ei ole vielä ohi,
vaikka rajoituksia on purettu.

Tartuntojen lisääntyminen liittyy mm. matkustusrajoitusten purun myötä ihmisten liikkumisen lisääntymiseen
sekä muutokseen ihmisten käyttäytymisessä. Osa ihmisistä tuntuu luulevan, että vaara on ohi. Pahimmillaan ei
enää jakseta välittää tai vähätellään koko asian vakavuutta. Jos me jatkamme samalla tavalla, meillä on ongelma
käsissämme jo kuukauden kuluessa. Haluammeko sitä?

Mielestäni on tärkeää, että nyt annettua suositusta kasvomaskien käytöstä noudatetaan. Julkisessa liikenteessä ja
ruuhkaisissa sisätiloissa etenkin riskialueella käyttö on
perusteltua. Selkeää ja kohdennettua suositusta on helppo
noudattaa. Kunnasta hoidamme kasvomaskien jakamisen
vähävaraisille ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa
oleville.

Kevään ja kesän aikana alueemme on säästynyt varsin hyvin koronalta, mutta siihen ei voi eikä saa tuudittautua.
Kunnassa pitää olla valmius tarvittaessa nopeasti vastata
pahenevaan tilanteeseen.

Jos sitten sairastuu tai epäilee kantavansa virusta, koronavirustestiin pitää mennä heti, jos on oireita. Viruksen
leviämisen ehkäisyyn suunniteltu puhelinsovellus kannattaa myös ladata käyttöön, kun se on saatavilla. Koronaviruksen saaneiden, testitulosta odottavien ja virukselle
altistuneiden tulee noudattaa karanteenia tarkasti.

Koko maan tilanteesta lähikuukausille on kolme skenaariota: tautitilanteen pysyminen rauhallisena on toivottava,
mutta lisääntyneen matkustelun ja liikkumisen vuoksi
epätodennäköinen. Toisessa skenaariossa ihmisten arki
alkaa vähitellen häiriintyä, mihin pyritään vastaamaan rajoittavilla toimilla hillitsemällä tautiryppäitä alueellisesti.
Kolmannessa skenaariossa epidemiatilanne pahenee Suomessakin, kuten se on tehnyt monessa muussa maassa.
Tällöin yhteiskunnan toiminta ja ihmisten arki häiriintyvät merkittävästi ja on yhä todennäköisempää, että tartuntaketjuja ei enää pystytä jäljittämään tai pysäyttämään.
Kevään kaltaiset sulkutoimet olisivat talouden kannalta
kestämättömiä. Ne tietäisivät yrityksille laajaa konkurssiaaltoa, jolta vielä keväällä säästyttiin. Myös kuntien
ahdinko syvenisi entisestään tavallisista perheistä puhumattakaan.
Tautitilannetta voidaan hallita tehokkailla toimilla ja pitää
yhteiskunnan ja talouden rattaat pyörimässä. Mutta asiaan
pitää paneutua kunnolla eikä vain pohdiskella. Myös selkeitä päätöksiä, määräyksiä tai suosituksia pitää tulla. Ne
eivät myöskään saa olla ristiriidassa keskenään. Muutoin
kenttä menee sekaisin ja erilaisia kyseenalaisia toimintamalleja syntyy päätösten puuttuessa.

Tätä kirjoittaessani elokuun alussa uusien tartuntojen
määrä Suomessa on edelleen varsin vähäinen, mutta niiden ilmaantuvuus on selvästi noussut heinäkuun alun lukuihin verrattuna erityisesti pääkaupunkiseudulla. OYS
erityisvastuualueella sairaalahoidossa ei ole yhtään ihmistä.
Tartuntaluvut viittaavat siihen, että monet nuoret pitävät
viruksen riskiä pienenä, ja se saa osan heistä käyttäytymään muuta väestöä huolettomammin. Tällöin tartunnat
leviävät. Onkin ensisijaisen tärkeää, että niin kodit kuin
koulut ja työpaikat muiden viranomaisten ohella kohdistavat koronaviestintää erityisesti nuorille.
Hyvää ja tervettä loppukesää!
Vesa Anttila
kunnanjohtaja
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KIRJASTO JA KULTTUURI
Muista hyvinvointisi! -kiertue Tyrnävän
kirjastolla to 27.8. klo 12 – 14.00

MUISTA HYVINVOINTISI! -KIERTUE
Maakunnallinen Muista hyvinvointisi! -kiertue jalkautuu ympäri PohjoisTYRNÄVÄN
KIRJASTOLLA
Pohjanmaata 17.-28.8.2020.
Kiertueen avulla haluamme kannustaa kaiken
terveellisen
ja liikunnallisen
elämäntavan pariin. Kiertueen
TOikäisiä
27.8.
KLO
12
–
14.00
toteuttavat yhteistyössä Pohjois- Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, Oulun
Seudun Muistiyhdistys ry, SPR sekä Yhdistyksistä hyvinvointia -hanke.

Maakunnallinen
Muista
hyvinvointisi!
Hyvinvointikiertueen aikana
kuntalaiset
pääsevät tekemään-kiertue
maksuttomiajalterveysmittauksia
kuulemaan, miten arkeen voi helposti
lisätä hyvinvointia
kautuu
ympärijaPohjois-Pohjanmaata
17.-28.8.2020.
sekä aivo- ja sydänterveyttä edistäviä asioita. Kiertueen paikkakunnat ja
Kiertueen
avulla
haluamme
kannustaa kaiken ikäisiä
aikataulun löydät
tämän
tiedotteen lopusta.
terveellisen
ja
liikunnallisen
elämäntavan pariin.
Kiertueen sisältö:
Kiertueen
toteuttavat
yhteistyössä Pohjois- PohjanTerveysmittaukset
inbody-laitteella
Lisäksi kiertueella on mahdollisuus puristusvoimamittaukseen ja
maan
Liikunta ja Urheilu ry, Oulun Seudun Muistiyhverenpaineen mittaukseen.
distys ry, SPR sekä Yhdistyksistä hyvinvointia -hanke.
Muista hyvinvointisi -kampanja
Hyvinvointikiertueen
aikana kuntalaiset pääsevät
Kiertueen kanssa yhtä aikaa käynnistyy Muista
tekemään
terveysmittauksia
ja kuulehyvinvointisi maksuttomia
- kampanja, Kampanjan
aikana
osallistuja kerää kolmen viikon ajan
maan,
miten arkeen voi helposti lisätä hyvinvointia
merkintöjä kampanjapassiin, jonka
sekä
aivo- jaonsydänterveyttä
edistäviä asioita.
tarkoituksena
herätellä ihmisiä
kiinnittämään huomiota omaan
hyvinvointiinsa ja kannustaa lisäämään arkeen
pieniä, hyvää tekeviä valintoja.
Kampanjan aikana osallistuja kerää kolmen viikon
ajan merkintöjä kampanjapassiin. Passin
palauttaneiden kesken arvotaan repullinen hyvää
tekeviä tuotteita.

Kiertueen sisältö:
• Terveysmittaukset inbody-laitteella
• Lisäksi kiertueella on mahdollisuus puristusvoimamittaukseen ja verenpaineen mittaukseen.
MUISTA HYVINVOINTISI
-KAMPANJA
Kiertueen kanssa yhtä aikaa käynnistyy Muista hyvinvointisi - kampanja, Kampanjan aikana osallistuja
kerää kolmen viikon ajan merkintöjä kampanjapassiin, jonka tarkoituksena on herätellä ihmisiä
kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiinsa ja
kannustaa lisäämään arkeen pieniä, hyvää tekeviä
valintoja.
Kampanjan aikana osallistuja kerää kolmen viikon ajan
merkintöjä kampanjapassiin. Passin palauttaneiden
kesken arvotaan repullinen
hyvää tekeviä tuotteita.

KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT
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 (5.9. alkaen)
Lehtisali avoinna arkisin klo 9.00 lähtien kirjaston
sulkeutumiseen saakka. Lehtisalin Vihreää Kamaria
on mahdollisuus varata hiljaiseen työskentelyyn tai
opiskelukäyttöön maksutta.
Taiteiden yönä pe 28.8. kirjasto avoinna klo 12-22.
Temmeksen kirjasto
p. 050 3168 776
21.9. klo 14 alkaen Temmestulvallla (Takalontie 7)
Avoinna ma klo 14-18 ja to klo 14-19 p. 050 3168 776
Varausten nouto, lehtien lukeminen, tietokoneen ja
tulostuksen käyttömahdollisuus etukäteen varaamalla,
aineiston palautus ja lainaus. Aineistoa lainattavissa supistettu
valikoima.
TAPAHTUMIA MYLLYKIRJASTOSSA:
Tyrnävän taiteiden yö pe 28.8. klo 18 alkaen
Kirjasto avoinna klo 12-22.
Poistokirjamyyntiä Juustolan varastosta.
Paavo Niskasaari esittelee teostaan.
Sointupaja esittää: Hermanni ja matkalaukun arvoitus.
Tätä en lapselleni lukisi! Kielletyt tai paheksutut lastenkirjat -näyttely.
Näyttelytilassa esillä Harri Rauhanummen valokuvia.

HEI ALLE 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 29 v. nuorille.
Toiminnan tarkoituksena on tukea nuorta toteuttamaan
yksilölliset suunnitelmansa, edistää nuorten työllisyyttä
ja helpottaa opiskeluun hakeutumista. Nuoret
suunnittelevat ja toteuttavat ohjaajien tukemana
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. Tällä
hetkellä emme tee pajalla henkilöautojen sisäpesuja
kunnantalon piharemontin takia.
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
Uusitut kotisivumme löydät osoitteessa: https://
www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Nuoriso-vapaa-aika-jaliikuntapalvelut/Tyopajatoiminta

Perhepäivähoitajien tiistait klo 9.30-11.00
8.9. Sointupajan Anu ja Erja laulattaa, leikittää ja liikuttaa
kehon rytmeillä.
3.10. Syksyisiä suhinoita.
10.11. Heijastuksia pimeyteen.
8.12. Joulu tulla jollottaa.
Tervetuloa myös kotiäidit ja -isät!

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Toiminnot: Koronan vuoksi toimintojen tilanne on vielä
avoinna, seuraa ilmoituksia facebookista ja kotisivuilta.
Uudet vapaa ehtoiset ovat tervetulleita toimintoihimme,
esimerkiksi perhekahvilaan ja perheliikkariin.
Perunamarkkinoiden peruuntumisen vuoksi ei tänä vuonna
järjestetä Munkki ja Murkina kahvila/ruokalaa.
Kotisivut: tyrnava.mll.fi
Facebook: MLL Tyrnävän Yhdistys
Instagram: mll_tyrnava

LASTENNEUVOLA
MURRON KOULULLA
Lastenneuvolatoiminta aloitetaan Murron koululla
15.9.2020 alkaen.
Terveydenhoitaja on tavattavissa ajanvarauksella:
th Aija Pietilä p. 050 316 8797 tiistaisin 15.9.20 alkaen

Yhteistiedot:
Etsivä nuorisotyöntekijä Jukka Sarpola
p. 050 5942 365
jukka.sarpola@tyrnava.fi
Instagram: etsiva.jukka
Snapchat: jukkaetsiva
Facebook: Tyrnävän Etsivä nuorisotyöntekijä Jukka
Discord: etsivajukka #1247
Kurkkaa somesta ajankohtaiset asiat ja tiedotteet!
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AIKUISTEN LIIKUNTATARJONTA TYRNÄVÄLLÄ

KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ – LIIKKUMALLA KUNTOON
syksy 2010 – kevät 2021 (kalenteri päivitetään kun saamme tietoa lisää ja päivitetty kalenteri löytyy kunnan kotisivuilta)
PÄIVÄ
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
KE
KE
KE
KE
KE
TO
TO
TO
TO
TO
TO
PE
PE
PE
LA
LA
SU
SU
SU
SU
SU

AIKA 		MIKÄ 				PAIKKA 			JÄRJESTÄJÄ
KLO 10.00-11.00 Senioreiden kuntosali 		
Temmes 			
Liikuntatoimi
KLO 12.00-13.00 Senioreiden liikkuvuus/lkunto
Päiväkoti Toukovakka
Liikuntatoimi
KLO 18.00-18.45 Syväjumppa 			
Päiväkoti Toukovakka
K.opisto
KLO 18.30-20.00 KKI- lentopallo 			
Murto 			
Liikuntatoimi
KLO 18.30-19.30. Kahvakuula 			
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
KLO 19.00-20.00 Kahvakuula 			
Kuulampi B puoli 		
Iikku Kolari
KLO 19.15-20.15 Jooga 				
Päiväkoti Toukovakka
K.opisto
KLO 20.00-21.30 Karate 				
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
KLO 18.00-19.00 Kuntopiiri, seka 			
Murto 			
Kansalaisopisto
KLO 18.00-19.00 Kuntosalijumppa, naiset 		
Seurojentalo 		
Tempaus
KLO 18.30-19.30 Vaihtuva jumppa 			
Kuulampi B puoli 		
Iikku Kolari
KLO 19.30-20.30 Liikkuvuutta ja lihaskuntoa 		
Kuulampi A puoli 		
Tmi Katja Annukka
KLO 19.15-20.15 Kuntosalijumppa, miehet 		
Seurojentalo 		
Tempaus
KLO 19.30-20.30 Sähly 				
Temmes 			
Temmeksen Taru
KLO 20.00-21.30 Salibandy miehet 			
Rantarousti 		
TyPs
KLO 18.30-19.30 Kahvakuula 			
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
KLO 18.30-19.30 Potkunyrkkeily yli 12 v 		
Päiväkoti Toukovakka
Kickboxing team
KLO 19.00-21.00 Lentopallo 			
Temmes 			
Temmeksen Taru
KLO 20.00-21.00 Latinmix 				
Kuulampi liikuntahalli B
Liikuntatoimi
KLO 20.30-21.30 Karate 				
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
KLO 10.30-11.30 Senioreiden kuntosali
Kuulammen liikuntahalli
Liikuntatoimi
KLO 12.30-13.30 Senioreiden liikkuvuus/lkunto
Temmes 			
Liikuntatoimi
KLO 17.00-18.30 KKI-Naisten palloilu 		
Kirkkomännikkö 		
Liikuntatoimi
KLO 18.00-19.00 Lihaskuntoa ja sykettä! 		
Kuulammen peilisali
Moving Tyrnävä
KLO 19.00-20.30 KKI sähly 			
Murto 			
Liikuntatoimi
KLO 19.00-20.00 Sähly, naiset 			
Temmes 			
Temmeksen Taru
KLO 17.00-19.00 Naisten jumppa 			
Temmes 			
Temmeksen Taru
KLO 18.30-20.00 KKI-sähly, miehet 			
Kuulampi AB 		
Liikuntatoimi
KLO 20.00-22.00 KKI-lentopallo 			
Kuulampi B 		
Liikuntatoimi
KLO 10.30-12.30 Karate yli 14v 			
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
KLO 12.30-13.30 Kahvakuula 			
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
KLO 12.00-13.00 Potkunyrkkeily yli 12 v 		
Päiväkoti Toukovakka
Kickboxing team
KLO 17.30-19.00 Sähly, naiset 			
Rantarousti 		
Typs
KLO 18.00-19.15 Aikuisten jooga 			
Temmes 			
MLL
KLO 18.30-19.30 Voimacirkuit 			
Kuulammen peilisali
Iikku Kolari
KLO 19.00-21.00 KKI Lentopallo 			
Kuulampi B 		
Liikuntatoimi

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTATARJONTA TYRNÄVÄLLÄ
PÄIVÄ AIKA 		MIKÄ 				PAIKKA 			JÄRJESTÄJÄ
MA
KLO 16.00-17.00 1-3 lk. liikkari 			
Rantarousti 		
4H
MA
KLO 16.00-17.00 4-6 lk. sportti 			
Rantarousti 		
4H
MA
KLO 17.30-18.30 Junnu karate 7-13 vuotiaille 		
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
MA
KLO 18.30-20.00 Karate yli 14 vuotiaille 		
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
MA
KLO 17.00-18.30 Salibandy G/H pojat 		
Rantarousti 		
TyPs
MA
KLO 18.30-19-30 Salibandy F2 pojat 			
Rantarousti 		
TyPs
MA
KLO 19.30-21.00 Salibandy D pojat 			
Rantarousti		
TyPs
TI
KLO 16.00-17.00 Sähly kerho 			
Murto 			
4H
TI
KLO 16.00-17.00 1-3 lk sportmix 			
Rantarousti 		
4H
TI
KLO 16.00-17.00 4-6 lk sportmix 			
Rantarousti 		
4H
TI
KLO 16.00-17.00 Urheilukoulu 			
Kuulampi 		
LNM yu
TI
KLO 17.00-18.30 Tyttösäbä 			
Rantarousti 		
TyPs
TI
KLO 17.00-19.00 Temppu kerho 			
Kirkkomännikkö 		
MLL
TI
KLO 18.00-19.00 Perheliikunta 			
Temmes 			
MLL
TI
KLO 18.30-20.00 Salibandy E pojat / D tytöt 		
Rantarousti 		
TyPs
KE
KLO 15.00.16.00 1-3 lk liikkari 			
Rantarousti 		
4H
KE
KLO 15.00-16.00 4-6 lk sportti 			
Rantarousti 		
4H
KE
KLO 17.00.18.00 Salibandy F1 pojat 			
Rantarousti 		
TyPs
KE
KLO 17.00-17.45 Kiddiejam 4-6 vuotiaille 		
Kuulammen peilisali
K.opisto
KE
KLO 17.30-18.30 Muksu karate 4-6 vuotiaille 		
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
KE
KLO 17.30-18.30 Potkunyrkkeily 7-12 vuotiaille
Päiväkoti Toukovakka
Kickboxing team
KE
KLO 18.00-19.00 Liikuntakerho 3-7 lk 		
Temmes			
MLL
KE
KLO 18.00-19.00 Tanssi 7-11 vuotiaille 		
Kuulammen peilisali
K.opisto
KE
KLO 18.00-19.00 Salibandy E pojat 			
Rantarousti 		
TyPs
KE
KLO 18.30-19.30 Junnu karate 7-13 vuotiaille 		
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
KE
KLO 19.00-20.00 Salibandy C tytöt 			
Rantarousti 		
TyPs
KE
KLO 19.00-20.00 Tanssi 12-17 vuotiaille 		
Kuulammen Peilisali
Liikuntatoimi
KE
KLO 19.30-21.30 Karate yli 14 vuotiaille 		
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
KE
KLO 20.00-21.00 Salibandy D pojat 			
Rantarousti 		
TyPs
TO
KLO 15.00-16:00 1-3 lk sähly 			
Rantarousti 		
4H
TO
KLO 15.00-16.00 4-6 lk sähly 			
Rantarousti 		
4H
TO
KLO 16.17.00
Sähly kerho 			
Murto 			
4H
TO
KLO 17.30-19.00 Salibandy F2 pojat 			
Rantarousti 		
TyPs
TO
KLO 16.00-17.30 Urheilukoulu 			
Rantarousti 		
LNM yu
TO
KLO 18.00-19.00 Nuorisokerho 			
Murto 			
Nuorisotoimi
TO
KLO 19.00-20.30 Salibandy D tytöt 			
Rantarousti 		
Typs
PE
KLO 17.30-19.00 Salibandy F1 pojat 			
Rantarousti 		
TyPs
PE
KLO 19.00-20.30 Salibandy C tytöt 			
Rantarousti 		
TyPs
LA
KLO 10.00.12.00 Perheliikunta 			
Rantarousti 		
Tyrnävän yrittäjät/liikuntatoimi
LA
KLO 10.30-12.30 Karate yli 14 v 			
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
LA
KLO 12.30-13.30 Lasten karate 4-6v 			
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
LA
KLO 13.30-14.30 Junnu karate 7-13v 			
Kirkkomännikkö 		
Tyrkky ry
SU
KLO 10.30-11.30 Tyttösäbä 			
Rantarousti 		
TyPs
SU
KLO 11.30-13.00 Salibandy C tytöt 			
Rantarousti 		
TyPs
SU
KLO 12.00-13.00 Potkunyrkkeily yli 12 v 		
Päiväkoti Toukovakka
Kickboxing team
SU
KLO 13.00-14.30 Salibandy E pojat 			
Rantarousti 		
TyPs
SU
KLO 14.30-16.00 Salibandy D pojat 			
Rantarousti 		
TyPs
SU
KLO 16.00-17.30 Salibandy F1 pojat 			
Rantarousti 		
TyPs
SU
KLO 17.00-18.00 Perheliikunta 			
Kirkkomännikkö 		
MLL
SU
KLO 18.00-19.15 Koululaiset jooga 			
Temmes 			
MLL
SU
KLO 19.00-20.30 Salibandy D pojat 			
Rantarousti 		
TyPs
SU
KLO 18.00-19.00 Perheliikunta 			
Murto 			
MLL
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

NUORTEN TANSSITUNNIT
12-17 -VUOTIAILLE
Kuulammen koulun liikuntahallin peilisalissa alkaa vko:lla
38 keskiviikona 16.9.2020 klo 19-20.
Tunneilla pääset kokeilemaan useampia tanssilajeja mm.
hiphoppia, nykytanssia, disco-tanssia ja show-tanssia.
Opettajana innostava ja kokenut tanssinopetta Rosa Mört.
Kurssin kesto syyskausi 16.9.-25.11.2020 ja kevätkausi 13.1.21.4.2021. Kurssimaksu 45€ (syksy ja kevät). Kurssille mahtuu
20 nuorta.
Ilmoittautumiset 19.8. alk.: www.tyrnava.fi/nuortentanssit.
Oppilaiden toiveet otetaan huomioon tunteja suunnitellessa
ja yhdessä luodaan toimiva ja mieleinen kokonaisuus.
Kaikki opetus lähtee perusteista eli aiempaa tanssitaustaa
ei tarvita. Toki jo tanssia harrastaneetkin saavat uutta
oppia. Tanssitunneilla liikutetaan kehoa kokonaisvaltaisesti
ja opitaan uusia taitoja. Tunnit koostuvat lämmittelystä,
keskilattia harjoitteista, salinpoikki harjoitteista ja
tanssisarjoista, lisäksi joskus teemme parityöskentelyä ja omia
koreografioita.

TANSSITUNNIT LATIN MIX ALKAA
VKO:LLA 38 KUULAMMEN KOULUN
LIIKUNTAHALLILLA KESKIVIIKKONA
16.9.2020 KLO 20-21.00
Opettajana innostava ja kokenut tanssinopetta Rosa Mört.
Kurssin kesto syyskausi 16.9.-25.11.2020 ja kevät kausi
13.1.-21.4.2021. Kurssimaksu 45€ (syksy ja kevät). Kurssille
mahtuu 40 henkilöä.
Ilmoittautumiset 19.8. alk.: www.tyrnava.fi/latinmix
Helppo ja hikinen kuntoilutunti! Hyvän musiikin tahdissa
helpoista tanssirytmeistä koostuva tunti. Tunnin aikana
tanssitaan sekoitus erilaisia latinalaisia tansseja, esim. salsa,
samba, jive, reagetton, chacha, rumba, tango, bachata
ym. Tunneilla keskitytään nauttimaan kehon liikkeestä ja
löytämään se luontainen liikkumistapa kaikille. Liikunnan
tuomat hyödyt saavutat kuin huomaamatta, kun keskityt
tanssiskelemaan. Askelikot ovat takuuvarmasti helppoja ja
tunti sopiikin ihan kaikille! Tunneilla tanssitaan yksin.
Tunnit koostuvat lämmittelystä, keskilattia harjoitteista,
salinpoikki harjoitteista ja tanssisarjoista, lisäksi joskus
teemme parityöskentelyä ja omia koreografioita.

SENIOREIDEN OHJATUT KUNTOSALIT JA
JUMPAT, vapaa pääsy
syksy 2020 / kevät 2021
Ohjaaja Annukka Suotula
Alkaa vko:lla 37
TEMMEKSELLÄ
MA
KLO 10.00-11.00
kuntosali
				Temmeksen koulu
TO
KLO 12.30-13.30		
liikkuvuus ja lihaskunto
				Temmeksen koulu
KIRKONKYLÄLLÄ
MA
KLO 12.00-13.00		
liikkuvuus ja lihaskunto
				Toukovakan päiväkoti
TO
KLO 10.30-11.30		
Kuulammen kuntosali
				Kuulammen koulu
SENIORIKORTTI ZIMMARIIN
Seniorikortti yli 65-vuotiaille Zimmarin uimahalliin sisäänpääsy
arkisin ennen klo 14.00 ja viikonloppuisin ei rajoitusta.
Lunastettavissa henkilökortilla uimahallin kassalta hintaan
55 € / vuosi. Kortilla pääsee Zimmarin yleisiin
vesivoimisteluihin mukaan.
Lisätietoja liikuntasihteeriltä
0500 803 814, jyrki.siekkinen@tyrnava.fi
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murto laajenee uudelle asuinalueelle
Murron asemakaavan Tyrnävän kunnanvaltuuston kesäkuussa hyväksymä täydennys ja laajennus on tullut voimaan ja
lähivuosina asuinalue tulee uudistumaan. Uusi asemakaava
mahdollistaa lisärakentamisen 117 tontille. Samalla Korkiakaarron tieyhteyden rakentamisen myötä nykyiset ulkoilureitistöt uudistuvat ja kulku Peuranmäen virkistysalueelle
tulee siirtymään Peuransarvesta Korkiakaartoon.
Rakentaminen Murtoon tullaan
toteuttamaan vaiheittain viidessä
osassa. Ensimmäisinä toteutukseen
saadaan täydennysrakentamisen
tontteja, jotka mahdollistavat
erillispientalojen rakentamisen
yhteensä seitsemään kohteeseen.
Tulevan talven kuluessa valmistelemme uuden asuinalueen
infrarakentamista ja katutöihin
päästäneen lumien sulaessa.
Ensimmäiset uuden alueen tontit
saadaan rakentajille kesällä 2021.
Jatkossa Murrossa on valmius tarjota toteutuvan kysynnän mukaan
parikymmentä tonttia vuosittain
asuinrakentamisen käyttöön.
Tonteilla on mahdollista toteuttaa
asuinpientalorakentamista, minkä
lisäksi on tarjolla muutamia kytkettyjen asuntojen rakentamisen
mahdollistavia tontteja.
Tervetuloa tutustumaan tonttitarjontaan ja tulevaan kotiin!

www.tyrnava.fi
Tyrnävän kunta

Yhdistysilta
Tyrnävällä 25.8.
klo 17-19

Kunnantalon valtuustosalissa

FRISBEEGOLFIN
TYRNÄVÄN KUNNANMESTARUUSKISAT
2020
Lauantaina 5.9. Murron frisbeegolf-radalla klo 10 alkaen
Osallistuminen on maksutonta.
Kilpailun TD Lasse Räihä (040-7248169)
Pelataan yksi kierros (18 väylää)
Sarjat: miehet, naiset, nuoret (<=15v)
Järjestäjänä
Murron kylätoimikunta
Tyrnävän Urheilijat
Tyrnävän kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, liikuntapalvelut
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen avoinna kisakoneessa pe 4.9. klo 18.00 asti
• https://discgolfmetrix.com/1384261
• discgolfmetrix.com =>
Tyrnävän kunnanmestaruus 		
2020
Ilmoittautua voi myös suoraan TD:lle

tyrnavan_kunta

TYRNÄVÄN
PALVELULIIKENNE
Palveluliikenne 1.8.2020 alkaen
Tyrnävällä liikennöi JS Matkat Oy palveluliikenne. Liikenteen tarkoituksena
on parantaa iäkkäiden ja liikuntarajoitteisten kuljetuspalveluja sekä hoitaa
koululaisten hammashoitokuljetukset (Temmes ja Murto).
Palveluliikenne toimii arkipäivisin ma-pe klo 7.30-15.00 välisenä aikana.
Kiinteät palveluliikenteen kuljetukset:
- iäkkäiden päivätoimintakuljetukset Temmekselle
- iäkkäiden päivätoimintakuljetukset Tyrnävän keskustaan/Kotola
- asiointiliikenne Kempeleeseen / kauppakeskus Zeppelin ja Zimmari
- asiointiliikenne Liminkaan / kuntakeskus
- pienryhmien asiointi- ja päiväretkikuljetukset (mielenterveyskuntoutujat,
kuntouttava työtoiminta, nuorten työpaja yms.) Tyrnävän kunnan alueella.
Kiinteiden kuljetusten väliaikoina palveluliikenne toimii kutsuliikenteenä,
jolloin asiakas tilaa kyydin (tähän sisältyvät myös koululaisten hammashoitokuljetukset / Temmes).
Palveluliikenteen maksu asiakkaalle vastaa Oulun seudun joukkoliikenteen
mukaista vyöhykehintaa. Kuljettaja perii omavastuuosuuden asiakkaalta.
Koululaisilta ei omavastuuosuutta peritä. Kuljettaja avustaa tarvittaessa
asiakasta.
Kuljetuksen saa tilaamalla numerosta 050 321 4190
Kuljetusten tilaaminen: asiakkaita suositellaan tilaamaan ennalta tiedossa
olevat kuljetukset edellisenä päivänä klo 16.00 mennessä. Kerralla voi
tilata useampia matkoja.
JS Matkat palveluliikenne voi tehdä vähäisiä muutoksia liikenteen sopimuksen mukaisiin nouto- ja tuontipisteisiin / toiminta- alueeseen ja
aikatauluun, mikäli olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset
ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai
mahdollista hoitaa sovitulla tavalla.
PALVELULIIKENTEEN KIINTEÄ AIKATAULU
MAANANTAI
8.25 Murron koulu (hammaslääkäriin lähtijät)
8.43 Tyrnävän tk (Murron oppilaat hammaslääkäriin)
9.00-10.00 Päivätoimintakuljetukset Temmekselle
10.30 Terveyskeskuksesta oppilaat takaisin Murron koululle
14.10-15.00 Päivätoimintakuljetukset Temmekseltä kotiin
TIISTAI
8.25 Murron koulu (hammaslääkäriin lähtijät)
8.43 Tyrnävän tk (Murron oppilaat hammaslääkäriin)
10.30 Terveyskeskuksesta oppilaat takaisin Murron koululle
11.00-12.00 Asiointimatkat (parittomina viikkoina Tyrnävä / parillisina
viikkoina Temmes) Liminkaan / kuntakeskus
14.00-15.00 Asiointimatkat paluu (Temmes / Tyrnävä)
KESKIVIIKKO
8.00-10.00 Asiointimatkat (parittomina viikkoina Temmes / parillisina
viikkoina
Tyrnävä) Kempeleeseen / Zeppelin ja Zimmari
13.00-15.00 Asiointimatkat paluu (Tyrnävä / Temmes)
TORSTAI
8.10 Temmeksen koulu (hammaslääkäriin lähtijät) 8.10.2020, 5.11.2020,
26.11.2020 ja 10.12.2020 (kevään 2021 päivät ilmoitetaan syksyllä 2020)
8.35 Tyrnävän tk (Temmeksen oppilaat hammaslääkäriin)
9.00-10.00 Päivätoimintakuljetukset Kotolaan
10.30 Terveyskeskuksesta oppilaat takaisin Temmeksen koululle
14.10-15.00 Päivätoimintakuljetukset Kotolasta kotiin
PERJANTAI
9.00-10.00 Päivätoimintakuljetukset Kotolaan
14.10-15.00 Päivätoimintakuljetukset Kotolasta kotiin

OSALLISTU TYRNÄVÄN
TAITEIDEN YÖN
SISÄLLÖNTUOTTAMISEEN!
Käy ennen tapahtumapäivää (28.8.) kertomassa Myllykirjastossa, minkä runon tai tekstin haluaisit Taiteiden
yössä kuulla kulttuuritoimikunnan jäsenten lukemana.
”Tämän runon haluaisin kuulla…” -vastauslaatikko löytyy Myllykirjaston lainaustiskin läheisyydestä.
Kuvapesula rakentuu Taiteiden yönä Tyrnävän torille.
Käy jo etukäteen viemässä Myllykirjaston lainaustiskille valokuva, kortti, mietelause tms., jonka haluaisit
antaa eteenpäin. Kuvapesulaan voi tapahtuman aikana
jättää kuvan tai halutessaan ottaa mukaan itseään
puhuttelevan kortin tai kuvan. Laitetaan hyvä ja kaunis
kiertämään!

PERINNEPÄIVÄ SU 13.9.
TYRNÄVÄN KOTISEUTUTALOLLA KLO 12-15
Perinneleikkejä, työnäytöksiä, vanhoja koneita.
Kotiseutuyhdistyksen buffetti.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Kansanlaulumessu klo 10 alkaen.
Järjestäjät: Tyrnävän kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, Tyrnävän seurakunta, Tyrnävän kotiseutu- ja
museoyhdistys.

