
Toukokuussa jäteasemien kesäaukioloajat alkavat. Jäteasemat ovat 
auki joka toinen lau-antai. Lisäksi Tyrnävän jäteasema ottaa vastaan 
risu- ja haravointijätettä maanantaisin.  
Tyrnävän jäteasema, Mestarintie 12 
to klo 14.00–18.00 (kaikki jätteet)  (parittomilla viikoilla alk. 15.5.) la klo 10.00–14.00 (kaikki 
jätteet)  3.5.–31.5. ma klo 9.00–19.00 (vain haravointijäte ja risut!) 
HOX! Risu- ja haravointijätettä otetaan vastaan ympäri vuoden!
Kaikki jäteasemat ja Kempeleen lajitteluasema ottavat vastaan haravointi- ja risujätettä 
aina aukioloaikojen puitteissa, ympäri vuoden. Hyödynnä myös naa-
purikunnan jätease-man aukioloajat. Katso ajantasaiset aukioloajat 
EKOn sivuilta (jätepisteet).
HOX! BIOJÄTTEET KIERTOON -kampanja menossa! 
Vielä on ilmaisia biojäteastioita varikolla noudettavaksi! Sovi bio-
jät-teen erilliskeräyssopimus jätekuljetusyrityksen kanssa ja sovi as-
tian hakuaika kunnan varikolle 050 346 6018! Naapurit kimppaan!
Pihla Hasan 050 324 0963 lakeudeneko@liminka.fi 
www.lakeudeneko.fi

TOUKOKUUSSA MAANANTAIN LISÄAIKA 
HARAVOINTIJÄTTEELLE JA RISULLE

 

 
 
 
 
Tervetuloa yhteisiin siivoustalkoisiin torstaina 6.5. klo 15-19.00 
välillä. Tukikohtana toimii vanhan pappilan piha, josta saa 
jätesäkkejä, lainapihtejä yms... Sekä tarjotaan myös 
talkoomakkarat ja kahvit, tuu mukaan vaikka osaksi aikaa, 
siivottavaa riittää kyllä. Omat haravat voi ottaa mukaan. 
 

Järjestää Kirkonkylän kylätoimikunta & Tyrnävän kunnan ympäristöosasto. 
Huomioimme voimassa olevat koronarajoitukset. 
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1.5. 2021  Metallinkeräys 
Keräyspisteemme vastaanottaa metallia kirkonkylällä Startti Oy:n 
takapihalla ajalla 1.5.−31.10.2021 ja Murron ekopisteellä (osoitteessa 
Kauttaranta 42) ajalla 1.5.−31.5.2021 ja syksyllä 2.8.−2.9.2021.
Erillisiä vastaanottoaikoja keräyspisteillä ei ole, voit käydä viemässä 
metalliromun lavalle silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Keräysmetalli 
uusiokäytetään raaka-aineena vähentäen maasta louhittavan metallin 
tarvetta. Näin myös sinä voit olla vähentämässä jättämäämme hiilija-
lanjälkeä!
Metallinkeräykseen VOIT JÄTTÄÄ mm. polkupyöriä, peltejä, räystäs-
kouruja, kaapeleita, metallisia koneita (polttoaineet ja öljyt poistet-
tava) ja metallihuonekaluja, jotka sisältävät pieniä määriä esimerkiksi 
muovia. 
Nämä sen sijaan EIVÄT KUULU keräykseen: sekajäte (ei esimerkiksi 
sohvia), vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet esimerkiksi pesukoneet, säh-
köliedet, jääkaapit, pakastimet, televisiot ja atk-laitteet.

15.5.2021  4H-yrityskurssi osa 1. klo 10.00–14.00 
On toinenkin tapa työllistyä, jos kesätyöpaikka jäi saamatta, sillä 
4H-yrittäjänä voit työllistää itse itsesi! Ensimmäisessä osassa tunnistat 
omat vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteesi sekä opit hyödyntämään 
niitä yritysideassasi. Opit myös kannattavan liiketoiminnan perustei-
ta ja osaat perustaa 4H-yrityksen. Kurssi on maksuton ja tarkoitettu 
13−28-vuotiaille. Ilmoittautumaan pääset kotisivujemme kautta osoit-
teessa https://tyrnava.4h.fi/4h-akatemia/ilmoittautumislomake/

17.5.2021   Reilu Teko -kampanja käynnistyy
Lannoite- ja siemensäkkikeräys on jälleen tutussa paikassa M-torin ta-
kana kaarihallin vieressä rajatulla alueella kesän ajan 17.5.−15.8.2021. 
Tarkemmat tiedot keräyksessä mukana olevista säkkimerkeistä ilmoi-
tamme myöhemmin. 

22.5.2021  4H-yrityskurssi osa 2. klo 10.00–14.00 
Kurssi on maksuton ja tarkoitettu 13−28-vuotiaille. Ilmoittautumaan 
pääset täältä https://tyrnava.4h.fi/4h-akatemia/kurssit/tyot-alka-
vat-koulutus/

25.5.2021   Kerhokausi päättyy

TYRNÄVÄN 4H-YHDISTYS 90-VUOTTA

TYRNÄVÄN 4H:N LEIRIKESÄ!
7.6.–11.6.2021  Supersuosittu SummerCamp-päiväleiri  
  7–10-vuotiaille klo 10.00–15.00
Tyrnävällä kirkonkylän kerhotilalla ja lähiympäristössä. Leirillä muun 
muassa retkeillään,     askarrellaan ja leivotaan.
Jäsenille ilmainen. Mikäli et ole jäsen, voit valita joko 35 € kerhon kau-
simaksun, yksilöjäsenmaksun 35 € tai 70 € perhejäsenmaksun. Hin-
taan sisältyy lounas, vakuutus ja materiaalit. Sitova ilmoittautuminen 
24.5.2021 mennessä.

14.6.–17.6.2021 4H-urheilupäiväleiri 7–14-vuotiaille 
  klo 12.00–16.00
Nyt ihan uusi, tutustu kesälajeihin päiväleiri tulossa Tyrnävän kirkon-
kylän urheilukentällä! Leirillä ma–ke mukana lajitekniikkaa opettamas-
sa Jari Matinolli ja loppuviikko painottuu opitun myötä leikkimielisiin 
olympialaisiin. 
Jäsenhinta 20 € ja ei-jäsenhinta 35 €. Hintaan sisältyy vakuutus. Otat-
han eväät mukaasi. Sitova ilmoittautuminen 24.5.2021 mennessä.

21.6.2021  Eräleiri 6–9-vuotiaille klo 10.00–15.00
22.6.2021  Eräleiri 6–9-vuotiaille klo 10.00–15.00
Jälleen tänäkin kesänä luvassa mukava ja perinteikäs leiri Muhoksen 
ampumaradalla (Lummelammentie, Muhos). Leirillä on ohjelmassa 
mm. retkeilyä, kalastusta, kaupunkisotaa ja nikkarointia metsästystee-
maan liittyen sekä muuta mukavaa touhua!

Jäsenhinta 15 € ja ei-jäsenhinta 25 €. Hintaan kuuluu vakuutus, ruoat ja 
materiaalit. Sitova ilmoittautuminen 31.5.2021 mennessä. 

Huomaathan, että maanantain ja tiistain leiripäivät ovat samanlaiset, 
joten ilmoitathan lapsesi vain toiseen leiripäivään. Järjestäjänä Tyrnä-
vän, Muhoksen ja Utajärven 4H-yhdistykset.

21.6.2021  Parkour-päiväleiri 10–12-vuotiaille klo 12.00–16.00
22.6.2021  Parkour-päiväleiri 13–15-vuotiaille klo 12.00–16.00 
Nyt ihan uusi leiri parkourista kiinnostuneille Muhoksella tähtiareenan 
piha-alueella! 
Jäsenhinta 25 € ja ei-jäsenhinta 35 €. Hintaan sisältyy vakuutus. 

Otathan omat eväät mukaasi. Sitova ilmoittautuminen 31.5.2021 men-
nessä. Järjestäjänä Tyrnävän, Muhoksen ja Utajärven 4H-yhdistykset.

23.6.–24.6.2021  Yön yli telttaeräleiri 10–14-vuotiaille
Muhoksen ampumaradalla (Lummelammentie, Muhos). Leiri alkaa ke 
klo 11 ja päättyy torstaina klo 14.00. 
Leireillä on ohjelmassa mm. retkeilyä, kalastusta, kaupunkisotaa ja 
nikkarointia metsästysteemaan liittyen sekä muuta mukavaa touhua! 
Ohjelmaan kuuluu myös linja-autoretki Muhoksen venesatamaan, jos-
sa on myös teeman mukaista extraohjelmaa. 
Jäsenhinta 30 € ja ei-jäsenhinta 40 €. Hintaan kuuluu vakuutus, ruoat ja 
muut materiaalit. 
Yön yli leirillä majoitumme teltoissa, joten otathan oman telttasi mu-
kaan! Sitova ilmoittautuminen 31.5.2021 mennessä. Järjestäjänä Tyrnä-
vän, Muhoksen ja Utajärven 4H-yhdistykset.

29.6.–1.7.2021 Junnuleiri (yöleiri) 9–13-vuotiaille  
Sotkanhelmessä Utajärvellä luonnonkauniissa maisemissa! Leiri alkaa 
tiistaina klo 13.00 ja päättyy torstaina klo 14.00.

Luvassa on mm. uintia, kädentaitoja sekä paljon muuta mukavaa toi-
mintaa teltassa yöpymisineen. Otathan oman telttasi mukaan! 
Jäsenhinta 60 € ja ei-jäsenhinta 70 €. Hintaan sisältyy ruoat, vakuutus 
ja materiaalit. 
Sitova ilmoittautuminen 31.5.2021 mennessä. Järjestäjänä Tyrnävän, 
Muhoksen ja Utajärven 4H-yhdistykset. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Koronan vuoksi noudatamme erityistä varovaisuutta kaikilla leireilläm-
me. Muutokset mahdollisia. Tiedotamme mahdollisista muutoksista 
henkilökohtaisesti ilmoittautuneille. 
Leireille voit ilmoittautua kotisivujemme kautta https://tyrnava.4h.fi/
leirit/

Lisätiedot toiminnasta p. 050 365 0210 / tyrnava@4h.fi. 

Aurinkoista kevättä, 
Tyrnävän 4H-yhdistys
Kunnankuja 1 liiketila 5, 91800 TYRNÄVÄ
https://tyrnava.4h.fi/


