TYRNÄVÄ

Kuntatiedote 5/2020
TIEDOKSI YKSITYISTEIDEN
TIEKUNNILLE

Puolustusvoimat
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto

KUTSUNTAKUULUTUS
Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (144312007) nojalla toimitetaan vuonna
2001 syntyneiden sekä muiden alla mainittujen asevelvollisten kutsunnat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston
alueella vuonna 2020 seuraavassa järjestyksessä:

KUNTA		
SUKUNIMEN
		ALKUKIRJAIMET AIKA			TOIMITUSPAIKKA
		Päivä
Pvm
Kuukausi		Kello
TYRNÄVÄ
PE
16
LOKAKUU
09.00
Seurakuntatalo, 					
				Mankilantie 1
PAIKALLA OLTAVA VIIMEISTÄÄN KELLO 08:45
Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka:
- kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta;
- on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä
eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai
- on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi.
Kutsunnanalainen ei ole asevelvollinen, joka on saanut Suomen kansalaisuuden tai päätöksen kansalaisuudesta sinä
vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta tai sen vuoden jälkeen. Hänet voidaan kuitenkin määrätä muuhun aluetoimiston
järjestämään tarkastukseen.
Läsnäolovelvollisuus kutsunnassa
Kutsunnanalaisen tulee osallistua kutsuntatilaisuuteen henkilökohtaisesti, jollei häntä ole vapautettu
läsnäolovelvollisuudesta.

Yksityisteiden kunnossapito siirtyy tiekunnille 1.1.2021.
Auraus, hiekoitus, lanaus, niitot ja sorastukset sekä mahdolliset katuvalaistuksien yllä- ja kunnossapidot tehdään
tiekuntien tekemillä päätöksillä ja kustannuksilla.
Kunta avustaa yksityisteitä kunnanvaltuuston 11.11.2019
tekemän päätöksen mukaisesti vuosittain varattavien
määrärahojen puitteissa.
Avustusta voi hakea kustannusarvioiden perusteella kunnossapitokustannuksiin ja perusparannuskustannuksiin.
Yksityistielain mukaisesti tiekunnan tulee olla perustettuna ja rekisteröitynä maanmittauslaitoksen rekisteriin.
Avustusehdot täyttävät tiekunnat voivat hakea avustusta
vuoden 2021 kunnossapitokustannuksiin 30.04.2021
mennessä.
Perusparannus avustuksen myöntäminen edellyttää
myönteistä päätöstä myös ELY-keskukselta. Jos tiekunta
hakee perusparannus avustusta ELY-keskukselta, niin siinä
vaiheessa on hyvä olla yhteydessä kuntaan kustannusarvion osalta, että kunnalla on mahdollisuus ottaa talousarvion
valmistelussa huomioon kunnalta haettava avustusmäärä.
Ennakkoilmoitukset vuoden 2021 perusparannushakemuksista tuli toimittaa kuntaan 30.8.2020 mennessä.
Avustushakemus lomakkeet ja ohjeet laitetaan kunnan
nettisivulle tammikuussa 2021.
Ympäristöosasto

Aluetoimisto voi vapauttaa henkilökohtaisesta läsnäolovelvollisuudesta kutsunnassa asevelvollisen,
- jolla on vaikea vamma tai sairaus;
- joka on osallistunut erikoisjoukkojen valintakokeeseen ja joka on määrätty palvelukseen; tai
- joka asuu ulkomailla ja on toimittanut lääkärinlausunnon tai muun luotettavan selvityksen, jonka perusteella hänen
palveluskelpoisuutensa voidaan määrittää.
Kutsunnanalainen, joka ei ole osallistunut kutsuntatilaisuuteen laillisen esteen vuoksi, on velvollinen välittömästi
laillisen esteen lakattua näyttämään aluetoimistolle toteen esteensä. Jos kutsunnanalainen opiskelee kaukana
kutsuntapaikkakunnalta tai hänellä on muu perusteltu syy, hän voi aluetoimiston suostumuksella osallistua muuhun
saman vuoden kutsuntatilaisuuteen kuin siihen, johon hänen kutsuntakuulutuksen mukaan on osallistuttava.
Kutsunnanalainen velvoitetaan palveluskelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan kutsuntaa edeltävään
terveystarkastukseen terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvassa paikassa kutsuntavuonna. jollei
tarkastus ole tarpeeton aluetoimiston kutsunnanalaiselta tai muulta taholta kutsunnanalaisen palveluskelpoisuudesta
saaman selvityksen tai asevelvollisen ulkomailla asumisen takia taikka muusta erityisestä syystä.
Kutsunnanalaisten on kutsuntatilaisuudessa valmistauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
Asevelvollinen, joka oikeudettomasti jää määräaikaan saapumatta kutsuntaan tai poistuu tilaisuudesta ilman
sotilasviranomaisen antamaa lupaa ennen kuin hänen asiansa on käsitelty, on tuomittava poissaolosta kutsunnasta
sakkoon (AsevL 119§).

Lokakuussa jäteasemalla ma
lisäaika haravointijätteille ja risuille!
Tyrnävän jäteasema,
Mestarintie 12
to klo 14.00 – 18.00.
(kaikki jätteet)
ma klo 9 – 19.00, 5. – 26.10.
(vain haravointijäte ja risut!)
HOX! Risu- ja
haravointijätettä otetaan
vastaan ympäri vuoden!
Vältä korona rajoitukset
aiheuttavat ruuhkat ja mahdollisuuksien mukaan varastoi risuja- ja
hara-vointijätettä ”sesonkiajan” yli kotonasi. Jäteasemat ja Kempeleen
lajitteluasema ottavat vastaan haravointi- ja risujätettä aina aukioloaikojen
puitteissa, ympäri vuoden.
Ohjeet asemilla käymiseen
Asioi vain tarvittaessa; jos mahdollista, säilytä pienet jäte-erät kotona.
Lajittele tuotavat jätteet jo kotona mahdollisimman hyvin. Näin nopeutat
toimintaa asemalla. Huolehdithan turvaväleistä ja odotat tarvittaessa omaa
vuoroasi autossa! Älä asioi asemalla flunssaoireisena. Suosithan korttimaksua!
HOX! Uusimmat uutiset ja ajantasaiset tiedot jäteasemien sekä Lakeuden
EKOn toiminnasta löydätte Lakeuden EKOn (www.lakeudeneko.fi), kunnan
(www.tyrnava.fi) sekä operoijan sivuilta (www.kempeleenjatekuljetus. fi)
Ympäristösuunnittelija Pihla Hasan, 050-324 0963, lakeudeneko@liminka.fi

TERVETULOA MARRASKUUN YRITYSTILAISUUKSIIN

4.11. klo 17-19
Kuljetusten ajankohtaiskeskustelu
valtuustosalissa/Teamsissa

11.11. klo 17-19
Yrittäjäbarometrin tulokset
valtuustosalissa/Teamsissa

18.11. klo 17-19
Yritysten digituki-ilta
valtuustosalissa/Teamsissa

Markkinavuoropuhelu Tyrnävän kunnan
kuljetussopimuksen ulkopuolisista kuljetuksista.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ja Tyrnävän yrittäjät
avaavat laajan yrittäjäbarometrin tuloksia ja keskustelua kehittämiskohteina nostetuista asioista.

Ohjelma tarkentuu tapahtumakalenteriin.

25.11. Rahat riittää
Kivipirtissä/Teamsissa
Avaimet yrittäjyyteen -hankkeen kiertueella
asiaa rahasta, katteesta ja uusien asiakkaiden
hankinnasta

Seuraa tapahtumia kunnan tapahtumakalenterista www.tyrnava.fi. Yrityksille ja yrittäjille suunnattuja tapahtumia voi tarkastella valitsemalla tapahtumatyypiksi: ”Yrityksille”.
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KIRJASTO JA KULTTUURI
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
Lehtisali avoinna arkisin klo 9.00 lähtien kirjaston sulkeutumiseen
saakka. Lehtisalin Vihreää Kamaria on mahdollisuus varata
hiljaiseen työskentelyyn tai opiskelukäyttöön maksutta.
Temmeksen kirjasto
p. 050 3168 776
Temmestuvalla (Takalontie 7) rajoitetuin palveluin
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.
Toimintamallit kuntoon -hanke
Kirjastossa on alkanut 1.9. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
rahoittama Toimintamallit kuntoon -niminen hanke.
Hankkeen tavoitteena on luoda Tyrnävän kunnan
kulttuurikasvatussuunnitelmaan sisältyvä kirjastopolku.
Kirjastopolun olisi määrä tavoittaa
kaikki ikäluokat niin, että
kirjasto ja sen palvelut tulisivat
kuntalaisillemme entistäkin
luontevammiksi osaksi arkea.
Hankkeella halutaan vahvistaa
myös kirjaston ja koulujen sekä
kirjaston ja kolmannen sektorin
toimijoiden yhteistyötä.
Hanketyöntekijänä on aloittanut
Eevamaija Kukkala. Hänet
tavoittaa pääasiassa ti-to
pääkirjastolta sekä sähköpostilla
eevamaija.kukkala@tyrnava.fi tai p. 050 6533 196.

HEI SINÄ 13-28 -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 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 p. 050 4664 796
Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimellä
tyrnavan paja
Uusitut kotisivumme löydät osoitteessa: https://
www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Nuoriso-vapaa-aika-jaliikuntapalvelut/Tyopajatoiminta

Hyvinvointi-ilta kirjaston Kivipirtissä 15.10. klo 18.

Näyttelytilassa
Lokakuun ajan ”Sivupolkuja” Minna Mukari & Tiina Seppälä
Marraskuussa rovaniemeläinen mediakulttuuriyhdistys
Magneetti ry ja kuvataiteilija Riitta Uusitalo.

19.10.-20.10.2020 Kokkaillaan helppoja kotiruokia ja
		herkkuja -kurssi 1.-6. luokkalaisille
		10.00-13.00
Ilmoittautuminen 15.10.2020 mennessä täältä
https://tyrnava.4h.fi/toiminta/kurssit/
Kurssille otetaan 12 osallistujaa.
21.10.-22.10.2020 E-sport syyskurssi 6-17-vuotiaille
		10.00-14.00
Tule pelaamaan kaverisi kanssa syyslomalla upouuteen
e-sport tilaamme. Peliaikaa on luvassa kaksi tuntia ryhmää
kohti. Peliaika varattavissa täältä https://tyrnava.4h.fi/
toiminta/kurssit/
31.10.2020
Metallinkeräys
Jatkamme metallinkeräystä Startti Oy:n takapihalla lokakuun loppuun asti.

Joulukuu

Syysloman lähtölaukaus la 17.10. klo 11 alkaen
Koiramaista menoa kirjastossa. Tietokilpailuja ym.

Perhepäivähoitajien tiistait klo 9.30-11.00
10.11. Heijastuksia pimeyteen.
8.12. Joulu tulla jollottaa.
Tervetuloa myös kotiäidit ja -isät!

17.10.2020
Työpalvelukoulutus klo 12.00 - 15.00
		
15 vuotta täyttäville ja yli 15-vuotiaille
Hei sinä reipas nuori! Jos haluat työllistyä 4H-työpalveluun,
ilmoittaudu maksuttomalle syksyn kurssillemme 15.10.2020
mennessä osoitteessa https://tyrnava.4h.fi/toiminta/kurssit/

27.11.2020
4H-yrityskurssi klo 16.00-19.00
		13-28 -vuotiaille
4H-yrityskurssilla käydään läpi 4H-yritystoiminnan perustamiseen liittyvät asiat. Ilmoittautumaan pääset täältä https://
tyrnava.4h.fi/toiminta/kurssit/. Kurssi on maksuton.

Tapahtumissa huomioidaan turvavälit sekä suositellaan hyvää
käsihygieniaa, tarvittaessa myös maskeja saatavilla.

Pehmojen yö 5.- 6.11.
Tuo pehmolelusi yökylään kirjastoon, niin saat tietää
mitä pehmot puuhaavat yön tunteina kirjastossa.

17.10.2020
Kepparikurssi klo 12.00 – 15.00
		1.-3. luokkalaisille
Nyt supersuosittu kepparikurssi täällä taas! Ilmoittautuminen 15.10.2020 mennessä täältä https://tyrnava.4h.fi/
toiminta/kurssit/. Kurssille otetaan 12 osallistujaa.

Marraskuu

TAPAHTUMIA MYLLYKIRJASTOSSA:

Täyttymyksen kaikille avoin lukupiiri
kokoontuu Tyrnävän Myllykirjastossa. Lukupiirin ensimmäinen
tapaaminen on maanantaina 19.10. klo 17.30 alkaen.
Lukupiirin kirjat:
Emanuele Coccia: Kasvien elämä (Tutkijaliitto 2020)
Jacques Derrida: Eläin joka siis olen (Tutkijaliitto 2019)
Yrjö Sepänmaa: Vihreä päänsärky (Maahenki Oy 2017)
www.tayttymys.fi

Lokakuu

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
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!

12.12.2020
Kerhonohjaajien
		
Hei hulinaa- jatkokurssi klo 16.00-19.00
		13-28 -vuotiaille
4H-yrityskurssilla käydään läpi 4H-yritystoiminnan perustamiseen liittyvät asiat. Ilmoittautumaan pääset täältä https://
tyrnava.4h.fi/toiminta/kurssit/. Kurssi on maksuton.

Työpalvelu
Tilaa nuori kätevästi töihin 4H:n Helppi-palvelun kautta!
Palvelu toimii sovelluskaupoista ladattavan Helppi-sovelluksen avulla. Käyttämällä palvelua työllistät samalla lähialueesi
nuoria. Työn hinta 25e/h (sis.alv). Hyödynnä myös kotitalousvähennys. Lue lisää Helpin tarjoamista palveluista ja lataa
ilmainen sovellus sovelluskaupastasi: helppi.4h.fi
#4HSuomi #Helppi #apuarkeen #työlllistänuori #nurmikonleikkuu

Kannatusjäsenyys
Voit myös olla tukemassa paikallisen 4H-yhdistyksen
järjestämää lapsi- ja nuorisotoimintaa kannatusjäsenyydellä. Tutustu osoitteessa https://tyrnava.4h.fi/kannatusjasenyys/. Tehdään yhdessä hyvää!
Tyrnävän 4H-yhdistys ry Kunnankuja 1, liikehuoneisto,
p. 050 3650 210

KOIRAMAISTA MENOA KIRJASTOSSA
LAUANTAINA 17.10. KLO 11-14
Riemu-koira emäntänsä Minnan kanssa paikalla
noin klo 11.00-12.30. Riemu ja Minna opiskelevat
koira-avusteista toimintaa.
Lukukoiratoimintaa ovat esittelemässä Suomen KarvaKaverit Muhoksen seudulta noin klo 12.30-14.00.
Paikalla ovat Halla ja Hulta emäntiensä Sannin ja Railin
kanssa.
Tervetuloa
rapsuttelemaan
koiria kirjastoon!
Samalla voit lainata
koira-aiheista luettavaa
ja osallistua koiramaiseen
tietokilpailuun.

Tulethan
paikalle vain terveenä
ja huolehdithan hyvästä
käsihygieniasta.
Tapahtuma on
maksuton.

https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoret/etsiva-nuorisotyo.html
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hdota! VUODEN
ETYRNÄVÄLÄINEN
URHEILUTEKO 2019
Valitse kategoria (vaihtoehdot):
1.Vuoden urheilija
2.Vuoden seura tai joukkue
3.Vuoden liikuttaja

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

Ehdota vuoden palkinnonsaajaa edellä mainituista vaihtoehdoista
lyhyin perusteluin viimeistään 18.10.2020 osoitteessa
www.tyrnava.fi/vuodenurheiluteko2019

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.

Valinnan suorittaa sivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.11.2020.

BOOTCAMP la 7.11.2020
Kuulammen salissa klo 12 - 16

Zumba
Asahi
Syketreeni
Kehonhuolto
HINTA VAIN
10€!
Ilmoittautumiset
31.10.2020
Järjestää Moving Tyrnävä ry ja Tyrnävän
Ilmoitautumiset
31.10.2020
mennessä https://movingtyrnava.nettisivut.fi/
kunnan liikuntapalvelut
Järjestää mennessä
Moving Tyrnävä ry ja Tyrnävän kunnan liikuntapalvelut
https://movingtyrnava.nettisivut.fi/
LÖydät
meidät myös facesta
Löydät meidät myös
facesta

Perhekahvilat: Sekralla perjantaisin klo 9.15-11 ja
Murrossa kokoonnutaan 16.10. alkaen joka toinen
perjantai klo 10-12 srk:n kerhotilassa (parilliset viikot).
Liikunnallinen iltaperhekahvila 3.11. alkaen tiistaisin
klo 18.00-19.00 Kirkkomännikön koulun salissa. Seuraa
ilmoittelua facebookissa ”Tyrnävän Perhekahvilat”
Perheliikkarit: Joka toinen sunnuntai Kirkkomännikön
salissa klo 17-18 alkaen 18.10. ja Murron koululla klo
18-19 joka sunnuntai
Syysloma viikolla järjestetään 6-10-vuotiaille
lasten liikuntatuokio 20.-21.10. klo.12.00-14.00
Kirkkomännikön koulun salissa. Ilmoittautuminen
kotisivuilla.
Joulukalenteri keräys vähävaraisille lapsiperheille ajalla
2.-13.11.
Tulossa Pehmojen yö viikolla 45 seuraa ilmoittelua
facebookissa ja kotisivuilla
Kiitosruokailu siirretään ensi vuoteen vallitsevan
tilanteen takia.
Yhdistykseltä voi hakea harrasteraha-avustusta
vähävaraisen perheen lapsen harrastukseen, hakemus
löytyy nettisivuilta osiosta ilmoittautumiset.
Meidät löydät:
Kotisivut: tyrnava.mll.fi
Facebook: MLL Tyrnävän Yhdistys
Instagram: mll_tyrnava

ITALIALAINEN JOULURUOKA
RAVINTOLA PÖMILÄSSÄ
MEIJERIKATU 2, TYRNÄVÄ
KLO 14-17:30

MIKSI MAKSAA LASKU AJOISSA?
Monelle tulee yllätyksenä laskun perintäkulut, pienikin muutaman kympin lasku onkin muuttunut
loppupeleissä parin sadan euron laskuksi, jonka myötä on saanut myös maksuhäiriömerkinnän.
Ole siis rohkea ja soita: sovi maksuaikaa! Huomio, että sovittua aikataulua täytyy myös noudattaa!
Tyrnävän kunnan talous- ja velkaneuvonta -hanke Apua asumiseen on loppusuoralla, mutta edelleen apua
taloushuoliin voi ja kannattaa pyytää, ole rohkeasti yhteydessä:
Anne Tiirikainen, p. 044 497 1067, anne.tiirikainen@tyrnava.fi

Aterian hinta 10€/hlö maksu vain käteisellä
Take away mahdollisuus: 8€/ruokapaketti
Info ja allergioita:
soave.contact@gmail.com

SOAVE@Tyrnävä
Maun ja musiikin kohtaaminen
-CHRISTMAS EDITION-

19.12.2020

Oulun Sinfonian Kamarimuusikoiden
JOULUKONSERTTI
Tyrnävän Kirjasto (Meijerikatu 3) klo 18-19
VAPAA PÄÄSY!
Tyrnävän
Kirkonkylän
Sähköosuuskunta

Tyrnävän
Kirkonkylän
Kylätoimikunta
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Toiminnallinen joulukalenteri

Tänä vuonna yhteisöllinen joulukuusikalenteri toteutetaan hieman uudella tavalla. Kuusenkoristelun
sijaan toivomme yhteisöjä, perheitä, kaveriporukoita
ja yksityishenkilöitä järjestämään toiminnallisia joulukalenterin luukkuja. Järjestettävä toiminta voi olla
esimerkiksi jouluinen työpaja, yhteislaulu tai -leikki
joulukuusen ympärillä Meijerikadulla, striimattu tai
tallennettu esitys verkossa, jäälyhtyjen tekoa kylätien varteen -tai melkein mitä vaan keksitte tarjota
kuntalaisillemme.
Meijerialueella ja torilla tapahtuvien joulukalenterin
luukkujen aukaisu keskitetään kunnan tapahtumien
yhteyteen eli seuraaviin päiviin: 27.11., 6.12., 12.12.
ja 19.12.2020.
Toiminnallinen Joulukalenteri kootaan myös Tyrnävän kunnan verkkosivuille.
Lisätietoja: elina.huurre@tyrnava.fi, puh. 044 4971 240,
ilmoittautumiset Myllykirjastoon, kirjasto@tyrnava.fi,
puh. 050 3168 776.

Nuotioilta Pappilan pihalla

perjantaina 6.11.2020 klo 18 alkaen
Kunnanjohtaja Vesa Anttila kipinämikkona ainakin
ensimmäisen tunnin ajan. Makkaranpaistoa.
Kekripukin poltto. Tapahtuma jatkuu nuorteniltana.

Joulukalenteri kampanja v.2020
Joulun odotus alkaa pian monissa tyrnäväläisissä perheissä ihan toden teolla.
Lapsille yksi tärkeimmistä joulun odotukseen liittyvistä asioista on oma
joulukalenteri. MLL Tyrnävän yhdistys haastaa kaikki tyrnäväläiset mukaan
Joulukalenteri-kampanjaan! Toivomme, että tartut haasteeseen ja lahjoitat
suklaakalentereja vähävaraisten perheiden lapsille. Voit haastaa mukaan
myös sukulaiset ja naapurit.
Jos otat haasteen vastaan, niin tässä hieman toimintaohjetta:
•hanki haluamasi määrä suklaakalentereja (ihan perusmuotoinen
suklaakalenteri)
•toimita suklaakalenterit 2.-13.11 välisenä aikana Tyrnävän kunnantalolle,
palvelupiste Sentraaliin klo.8- 16 välillä.
Kalenterit jaetaan vähävaraisille tyrnäväläisille lapsiperheille, tarve on 200
kalenterille. MLL Tyrnävän yhdistys on sopinut kalentereiden jaosta perheille
sosiaalipalveluiden kautta. Jos kalentereita saadaan yli tarpeen, jaetaan niitä
myös muiden kunnan palveluosastojen kautta.
Lämmin kiitos jo etukäteen tuestasi - ihanaa joulun odotusta!

