TYRNÄVÄ

Kuntatiedote 6/2020
TYRNÄVÄN KUNNAN
INFLUENSSAROKOTUKSET
KAUDELLA 2020-2021

MARKKUU
KOKO SUOMEN VUODEN KYLÄ 2020
Markkuun valinta vuoden kyläksi 2020
on ansaittu. Markkuulla on tehty suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kylätoimintaa usean vuoden ajan. Kuluvana
vuonna Mahdollisuuksien Markkuu
-hankkeen tulokset ovat konkretisoituneet yksi toisensa jälkeen – Markkuun
luontopolun alkuun on toteutettu haltijapolku, luontopolkua ja hiihtolatuuria on kunnostettu, uimapaikalle on
toteutunut uimalautta ja 9-väyläinen
frisbeegolfrata sekä leikkipaikkoja
ja kotalaavu. Kaikki nämä ja lukuisat muut askareet ovat toteutuneet
hankerahoituksen ohella ahkeralla
talkootyöllä.
Markkuulle on kehittynyt vahva ja positiivinen kyläbrändi. Kylän tarjoamia
mahdollisuuksia on nostettu esille niin
verkkosivuilla kuin sosiaalisessa me-

diassa, juttujen kuvien ja videoiden
kautta.
Jos Markkuu ei sinulle ole ennestään
tuttu, se kannattaa viimeistään nyt
ottaa tutustuttavaksi. Tunnetuin kohde Markkuulla
on 20-vuotisjuhlaa
viettänyt luontopolku Ängeslevänjokivarressa.
Luontopolulla on
käyttäjiä ympäri
vuoden. Alue on
tuttu myös naapurikuntien partiolaisille leirikämpille tehtyjen retkien
myötä. Ampumaradan
uimapaikka puolestaan on
kesäpäivien suosikkikohde, jonne mo-

net pakkaavat piknikeväät mukanaan.
Kyläyhdistys järjestää Markkuun entisellä kyläkoululla lapsille säännöllistä
maksutonta kerhotoimintaa. Lisäksi niin koululla kuin muissa
kohteissa järjestettävät
tapahtumat tuovat
vilskettä kylälle.
Markkuun Seudun
Kyläyhdistyksen
facebook sivuja
seuraamalla pääsee käsiksi tapahtumatarjontaan.
Tapahtumista esimerkiksi kesäkauden
päättävä Markkuun
kulttuurikekkerit on järjestetty jo useampana vuonna
peräkkäin Galleria Conradin tiloissa.

Itsenäisyyspäivä Tyrnävällä
6.12.2020

Influenssarokotukset toteutetaan kaudella 2020–2021 ajanvarauksella
terveyskeskuksessa. Ajanvarauksella rokotuksia annetaan terveyskeskuksen aukioloaikoina (ma-to klo 8–16, pe klo 8–15).
Influenssarokotukseen voi kuntalainen varata ajan seuraavasti:
Jos olet:
Lastenneuvola/äitiysneuvolapalveluiden asiakas, voit varata ajan itsellesi
ja perheellesi terveyskeskuksen neuvolapalveluiden terveydenhoitajilta.
Äitiysneuvola/Pirjo Saariniemi p. 050 401 8582
Äitiysneuvola/lastenneuvola/Aija Pietilä p. 050 316 8797
Lastenneuvola/Päivi Nuojua p. 050 316 8811
Lastenneuvola/Marja Kainulainen p. 050 316 8796
Koululainen, voit varata ajan koulusi kouluterveydenhoitajalta.
Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulu/ Hanna-Leena Kujala p. 050 438 5372
Murron koulu/Marja-Riitta Alanko p. 044 497 1070
Kuulammen koulu, Temmeksen koulu, lukio/ Tuija Vittaniemi p. 050 384 4236
Yli 65-vuotias, voit varata ajan seniorineuvolan sairaanhoitajalta.
Rokotukset mahdollisia Temmeksellä ja Tyrnävän terveyskeskuksessa.
Seniorineuvolan sairaanhoitaja Sirpa Haapakorva p. 050 0585 410
Kotihoidon asiakas, kotihoidon sairaanhoitaja huolehtii influenssarokotuksen. Kotisairaanhoitaja Päivi Vaitiniemi p. 050 3446 773
Tehostetun palveluasumisen asukkaat saavat influenssarokotteen omassa
tehostetun palveluasumisen yksikössä.
Terveyskeskuksen vastaanotolla rokotetaan asiakkaat, joilla on vastaanotolle aika ja heidät, jotka eivät kuulu edellä oleviin muihin ryhmiin.
Ajanvaraus ma-pe puh. (08) 5587 1323 klo 12.00 jälkeen.
Koronavirustilanteen vuoksi influenssarokotuksia annetaan pääsääntöisesti vain ajanvarauksella tai muun vastaanottokäynnin yhteydessä,
jotta jonoa ei syntyisi odotustiloihin.
Maksuttoman kausi-influenssarokotuksen saavat
seuraavat ryhmät:
• 65 vuotta täyttäneet,
• 6 kk - 6 vuoden ikäiset lapset,
• sairautensa vuoksi lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat henkilöt,
• raskaana olevat naiset,
• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö ja potilas- tai
asiakastyöhön osallistuvat opiskelijat sekä
• varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset.
Myös riskiryhmiin kuuluvien läheisillä on mahdollisuus maksuttomaan
rokotukseen.
Kun saavut influenssarokotukseen, huomioi seuraavat asiat:
Tule influenssarokotukseen juuri ennen omaa aikaasi (mahdollisimman
lyhyt odotusaika ja oleskeluaika terveyskeskuksen tiloissa). Muista tullessasi käsien desinfiointi ja suojamaskin käyttö sekä hyvät turvavälit.
Ota mukaasi influenssarokotukseen Kela-kortti tai lapsen neuvolakortti.
Pue yllesi rokottamista helpottavat vaatteet, esim. pusero, jonka hihan saa
helposti nostettua ylös. Rokotuksen jälkeen on syytä varautua odottamaan
rokotuspaikalla noin 10–15 minuutin ajan. Muista myös odotustiloissa
hyvä käsihygienia, suojamaski ja turvavälit.
Johtava lääkäri
Janne Liimatainen

Kirkonkylällä:

Klo 10 Jumalanpalvelus Tyrnävän kirkossa, jonka jälkeen seppeleenlasku
sankarihaudoille. Kunniavartio.

JOULUN
AUKIOLOAJAT

Temmeksellä:

Klo 15 Itsenäisyyspäivän hartaushetki Temmeksen kirkossa, jonka jälkeen
seppeleenlasku sankarihaudoille.

Jumalanpalvelus Tyrnävän kirkosta striimataan Tyrnävän seurakunnan
Facebook-sivulle. Tilaisuuksissa noudatetaan koronaohjeistuksia.
Tervetuloa!
Tyrnävän kunta, Tyrnävän seurakunta ja Tyrnävän Reserviläiset

Kunnanvirasto on suljettu 23.12.2020–6.1.2021
Rauhallista joulun aikaa toivottaa
kunnantalon väki
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HEI SINÄ 13-28 -VUOTIAS NUORI!
Oletko jäänyt työttömäksi tai vaille opiskelupaikkaa?
Etkö tiedä mikä ammatti olisi sinulle sopiva?

Marraskuu
25.11.2020
Geokätköily -aarteenetsintäretki
		
Ouluun klo 15.30 - 19.00
Retki ja retkikyyti on ilmainen! Mukaan otetaan kaksitoista
1.-3. luokkalaista metsäsalapoliisia ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen ja lisätiedot https://tyrnava.4h.fi/
toiminta/retket/. Otathan eväät mukaasi.
27.11.2020
4H-Yrityskurssi klo 16.00 - 19.00
4H-yrityskurssilla käydään läpi 4H-yritystoiminnan perustamiseen liittyvät asiat. Kurssi on tarkoitettu 13-28 -vuotiaille.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot https://tyrnava.4h.fi/toiminta/
kurssit/4h-yrityskurssi/. Kurssi on maksuton.
27.11.2020
Jouluinen askartelukurssi
		
klo 18.00 -19.30
Kurssi kaikenikäisille. ilmoittautuminen ja lisätiedot https://
tyrnava.4h.fi/toiminta/kurssit/. Kurssi on maksuton.

Joulukuu

5.12.2020
Kerhonohjaajien
		
Hei hulinaa -jatkokurssi
		
klo 12.00-15.00
Kurssi on tarkoitettu kerhonohjaajana toimiville. Kurssi on
maksuton. Huomaathan muuttuneen kurssipäivän! Ilmoittauduthan https://tyrnava.4h.fi/toiminta/ilmoittautumislomake/

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 #työllistänuori
#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

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 4971 025
petra.sarkela@tyrnava.fi
Työpajaohjaaja/nuoriso-ohjaaja p. 050 4664 796
Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimellä
tyrnavan_paja
Uusitut kotisivumme löydät osoitteesta:
https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoret/
tyopajatoiminta

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Yhteystiedot:
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!

UUDEN VUODEN JUHLINTA

Lämpimät kiitokset kaikille joulukalenterikeräykseen osallistuneille!
MLL Tyrnävän yhdistys toivottaa kaikille rauhallista
joulun aikaa!
Meidät löydät:
Kotisivut: tyrnava.mll.fi
Facebook: MLL Tyrnävän yhdistys
Instagram: mll_tyrnava

HYVÄ
JOULUMIELI

KERÄYS 19.11.-24.12.2020
soita 0600 16555 (10,01€/puhelu + pvm/mpm)
tekstiviesti HJM numeroon 16499 (10€)
tili FI33 5780 4120 0801 60

Keräyslupa POL-2015-12549/5.2.2016,
POL-2019-25503/11.6.2019 ja POL-2020-47179/11.8.2020

Tyrnävän kunta kutsuu kuntalaiset ja yhteisöt mukaan juhlistamaan uutta vuotta ulkotulien ja -valojen sytyttämisellä
teiden varsille ja pihoille.
Muistetaan huomioida turvallisuus tulien käsittelyssä ja
sijoittelussa!
Tapahtumaa koordinoi elina.huurre@tyrnava.fi
puh. 044 4971 240

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.
Myllykirjaston joulunajan ja vuodenvaihteen
poikkeusaukioloajat
pe 27.11. 		
klo 12-20 (Joulunavaus)
la 28.11. 		
suljettu
pe 11.12. 		
suljettu (henkilökunnan virkistyspäivä)
ke 23.12. 		
klo 12-16
24.12.- 3.1.2021
suljettu
ti 5.1. 		
klo 12-16
ke 6.1. 		
suljettu (loppiainen)
Temmeksen kirjasto
p. 050 3168 776 Temmestuvalla (Takalontie 7) rajoitetuin palveluin
Avoinna ma klo 14-18 ja to klo 14-19
Varausten nouto, lehtien lukeminen, tietokoneen ja tulostuksen
käyttömahdollisuus etukäteen varaamalla, aineiston palautus ja
lainaus. Aineistoa lainattavissa supistettu valikoima.
Temmeksen kirjasto suljettu 21.12.2020-3.1.2021
TAPAHTUMIA MYLLYKIRJASTOSSA:
Tapahtumissa huomioidaan turvavälit sekä suositellaan hyvää
käsihygieniaa ja maskien käyttöä.
Perhepäivähoitajien tiistai 8.12. klo 9.30-11.00. Jouluinen
nukketeatteriesitys klo 9.30. Tervetuloa myös kotiäidit ja -isät!
Näyttelytilassa
Marraskuussa rovaniemeläinen mediakulttuuriyhdistys
Magneetti ry ja kuvataiteilija Riitta Uusitalo.
Joulukuussa Täyttymys 2021 -taiteilijaryhmän piparkakkutalot ja
Unelmien piparkakkutalo -kilpailun voittaja.

LAKEUDEN EKOn SÄHKÖINEN
ASIOINTI AVAUTUU 7.12.2020!
Tyrnävän jätehuoltoviranomaisen sähköinen asiointi
avautuu joulukuussa. Asioinnissa voit hakea poikkeuksia
jätehuoltomääräyksistä, esim. kimpan perustamiseen,
jätteenkuljetuksen keskeyttämiseen, tai tyhjennysvälin
pidentämiseen, sekä tehdä myös ilmoitukset, esim. kompostointi ja lietteen omatoimisen käsittelyn -ilmoitukset.
Myös palautteen ja muun asian ilmoittaminen onnistuu.
Sähköiseen asiointiin pääset EKOn sivujen kautta (www.lakeudeneko.
fi). Käytössä on vahva tunnistautuminen Suomi.fi:n kautta. Myös asiointi toisen puolesta onnistuu. Jos netissä asiointi ei ole sinulle mahdollista,
voi jatkossakin siinä tapauksessa asioida jätehuoltoviranomaisen kanssa
kirjeitse ja paperisilla lomakkeilla. Lomakkeita ja apuja asiointiin saa
kuntien info-pisteistä.
Onhan sinulla Suomi.fi -viestit jo käytössäsi?
Nopeutat viranomaisten kanssa kanssakäymistä, kun
saat tiedotteista ja päätöksistä tiedon suoraan sähköpostiisi. Sähköisen asioinnin voi laittaa päälle Suomi.fi -kansalaissovelluksen viestit välilehdellä. Suomi.fi mobiilisovelluksen avulla saat tiedot
suoraan matkapuhelimeesi. Sovelluksen voit ladata Google Play tai App
Store -sovelluskaupasta.
Pihla Hasan
Ympäristösuunnittelija, 050 324 0963

3

TYRNÄVÄN KUNTATIEDOTE 6/2020

NUORISOTOIMI
Nuorisotoimen asioita ja tapahtumia voi seurata
Tyrnävän Nuorisotoimi
tyrnavannuorisotoimi
Tyrnävän nuokkareiden aukioloajat:
KIRKONKYLÄ, Tupostie 4, 91800 Tyrnävä
Maanantai
3lk-6lk klo 14-16.30
7lk-17v. klo 17-20
Tiistaina
7lk-17v. klo 17-20 (Yhteistyössä Tyrnävän seurakunnan kanssa)
TEMMES, Takalontie 7, 91800 Tyrnävä
Tiistai
3lk-6lk klo 14-16
MURTO, Simontaival 7-9, 91800 Tyrnävä
Keskiviikko
3lk-6lk klo 14-16.30
7lk-17v. klo 17-19
Yökahvilat sekä joulun ajan aukioloajat päivitämme somessa.
Yhteystiedot
Vastaava nuoriso-ohjaaja Katariina Lähtevänoja, puh. 050 3430 303
Nuoriso-ohjaaja Sanna Järvitalo, 050 4664 796

Liikuntaa Rantaroustilla
joka keskiviikko 15-16

LASTENNEUVOLA MURRON KOULULLA
Tiedote 18.11.2020 Murron koulun lastenneuvolan asiakkaille
1. Tule lastenneuvolaan juuri ennen omaa aikaasi (mahdollisimman lyhyt odotusaika
ja oleskeluaika Murron koulun tiloissa).
2. Sisäänkäynti lastenneuvolaan on koulun ruokailutilan viereinen ovi. Soita ovikelloa.

p.050 5942 365

3. Terveydenhoitaja tulee avaamaan oven ja samalla antaa suojamaskin käytettäväksi
käynnillä.
• Terveydenhoitaja on tavattavissa ajanvarauksella:
th Aija Pietilä p. 050 316 8797

Järj. Tyrnävän nuorisopalvelut

Tervetuloa mukaan koko
perheen toimintoihin!
PERHEKAHVILAT (maksuton)
kirkonkylä, perjantai klo 9.15 - 11. Tyrnävän seurojentalolla eli sekralla, Ketolantie 4.
Murto, parillisen viikon perjantai klo 10 - 12. Kauttaranta 12 A 2 (SRK:n kerhotila)
LIIKUNNALLINEN ILTAPERHEKAHVILA (maksuton)
kirkonkylä, tiistai klo 18 - 19. Kirkkomännikön koulun liikuntasali.
PERHELIIKKARIT (maksuton)
kirkonkylä, sunnuntai klo 17 - 18. Kirkkomännikön koulun liikuntasali.
Murto, sunnuntai klo 18 - 19. Murron koulu.
Toiminnot eivät vaadi jäsennyyttä eikä ilmoittautumista!
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Joulunavaus 27.11.2020 klo 18-20
klo 18-19 Meijerikatu
Joulukuusien valot syttyvät. Ensimmäiset joulukuusikalenterin luukut avautuvat. Joulupukki. Hilma-hevonen.
Partiolaisten ja yrittäjien puurotarjoilu.
klo 19-20 Kulkue torille, kunnantalolle ja Pappilan pihalle
Joulupukki johtaa kulkuetta hevoskyydillä.
Torilla jouluvalojen sytytys. Tiernapojat.
Kunnantalon pihalla Murron nuorisokuoron lauluesitys.
Pappilan pihalla Jouluvalot syttyvät, Joulupuoti Pappilassa.
Osta Joulu Tyrnävältä kampanja käynnistyy.
Yökahvila kirkonkylän nuorisotilalla noin klo 20-23

tyrnävän 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, leikki joulukuusen ympärillä Meijerikadulla,
yhteinen juoksulenkki pururadalla, 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. ja 12.12.2020.
Tyrnävän Joulukalenteri kootaan myös Tyrnävän kunnan
verkkosivuille, www.tyrnava.fi/joulu2020 .
Lisätietoja: elina.huurre@tyrnava.fi, puh. 044 4971 240,
Varaa pikimmiten omasi! Ilmoittautumiset Myllykirjastoon; lainaustiskille, sähköpostitse kirjasto@tyrnava.fi
tai puhelimitse: 050 3168 776.

Joulutori 12.12.2020 klo 10-14
Meijerikadulla: seurakunnan Maailman pienin kuusi -näytelmä ja muut joulukuusikalenterin luukut avautuvat
Joulutorilla: Joulupukki, Tiernapojat, satuhetki, rekiajelua
Osta Joulu Tyrnävältä -kampanja päättyy. Arvonta.
Myyntikojuista: käsitöitä, sisustustuotteita, leivonnaisia,
arpoja
Tervetuloa!

tyrnävän joulu 2020
Katso tapahtumien ajantasainen tieto tapahtumakalenterista www.tyrnava.fi sekä joulunajan ohjelma ja
toiminnallisen joulukalenterin luukut kootusti
www.tyrnava.fi/joulu2020
Muista myös facebookjoulukalenteri Osta Joulu Tyrnävältä.
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Pidetään huolta toisistamme, aloitetaan itsestämme - tule tapahtumiimme vain terveenä. Pidä
1-2 metrin etäisyydet, ulkonakin. Huolehdi käsija yskimishygieniasta. Käytä kasvomaskia, kun et
voi pitää etäisyyttä. Lataa koronavilkku -sovellus.
Noudatamme tapahtumissa ajankohtaista ohjeistusta, tarkista toteuttamistilanne järjestävältä taholta.
TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN JOULUNAIKA:
1. adventtisunnuntai 29.11.
Messu klo 10 Tyrnävän kirkossa, toimittaa
Teemu Isokääntä, saarna Ville Karppelin, kanttori
Pentti Korkiakoski.
Temmekseltä kirkkokuljetus, ole yhteydessä Olavi
Savelaan p. 0400 280 678.
Koko perheen adventtikirkko klo 18 Tyrnävän kirkossa,
toimittaa Teemu Isokääntä, kanttori Pentti Korkiakoski,
avustaa Meiju Kaakinen ja Minna Matinlauri. Kynttiläkulkue lähtee kunnantalon pihalta kirkolle klo 17.45.
Oma kynttilä tai kynttilälyhty mukaan. Lapsille suosittelemme led-kynttilää.
Seurakunnan glögikärry
ke 2.12. klo 12-16 Tyrnävän torilla ja
pe 4.12. klo 12-16 Temmeksen Sale-kaupan edessä.
Tervetuloa tapaamaan seurakunnan työntekijöitä sekä
maistelemaan glögiä ja pipareita.
Itsenäisyyspäivä 6.12.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Tyrnävän kirkossa, toimittaa Teemu Isokääntä, kanttori Eerika Näsänen, avustaa
Reserviläiset. Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku
sankarihautausmaalla.
Itsenäisyyspäivän hartaus klo 15 Temmeksen kirkossa,
toimittaa Ville Karppelin, kanttori Eerika Näsänen. Hartauden jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoilla.
Lasten ja perheiden joulupolku 9.12.-6.1.
Tyrnävän ja Temmeksen kirkon sekä Murron rukoushuoneen ympäristössä. Ota taskulamppu mukaan ja
käy kulkemassa polku joulun ilosanoman äärelle. Seuraa
ilmoittelua seurakunnan kanavissa.
Kirkon käyttöönoton juhla sunnuntaina 20.12.
Piispanmessu su 20.12. klo 10 Tyrnävän kirkossa
Piispa Jukka Keskitalo vihkii peruskorjatun kirkon
käyttöön. Tule mukaan tai seuraa juhlaa livestriimin
välityksellä!
Linkki kotisivuilla www.tyrnavanseurakunta.fi

