
TYRNÄVÄ
Kuntatiedote 4/2022www.meidantyrnava.fi

Kunnanjohtaja TARJOAA 
50-vuotiskahvit taiteiden 
yössä – Tule PORISEMAAN!
Kunnanjohtaja Vesa Anttila täyttää 50 vuotta 
24. elokuuta. Merkkipäivän johdosta Vesa 
tarjoaa Taiteiden yössä Pömilän edessä 
perjantaina 26.8.2022 klo 18-21 kaikille 
munkkikahvit ja -mehut. 

Vesa toivoo, että syntymäpäiväkahveja 
vvietetään rennosti poristen, ilman puheita, 
kukkia tai lahjoja. 

Mahdolliset muistamiset pyydetään osoittamaan tyrnäväläisten vähävaraisten 
perheiden lasten joululahjakeräykseen (saaja: Tyrnävän kunta, tilinumero: 
FI14 5483 0120 0000 34, viestikenttään teksti: Kunnanjohtaja 50 vuotta).  

  

Tyrnävän Taiteiden yö 
                      26.8.  klo 18-22

Kunnantalo
18:30 & 19:45 Oulun Vanha Musiikki

 - Music Within. Ainutlaatuinen 
konserttielämys, joka vie kuulijan 
matkalle itseensä barokkimusiikin
herättämien mielikuvien kautta.  

EEnnakkoilmoittautuminen:
Klo 18:30: tyrnava../musicwithin1
Klo 19:45: tyrnava../musicwithin2

Meijerikatu
18:00 Kunnanjohtaja Vesa Anttila

tarjoaa 50-vuotissyntymäpäiväkahvit. 
Mahdolliset muistamiset pyydetään 

osoittamaan tyrnäväläisten vähävaraisten 
perheiden lasten joululahjakeräykseen 

((saaja: Tyrnävän kunta, 
tilinumero: FI14 5483 0120 0000 34, 

viestikenttään: Kunnanjohtaja 50 vuotta).

18:00-21:00 Ravintola Pömilä avoinna.
Pömilän buffet 5 euroa/hlö, 

lapset ”metrihinnoittelulla”.

Tapahtuma-alue
18:00-21:00 Seurakunnan Liikkuva 

jukeboxi kiertelee tapahtuma-alueella. 

18:00-20:00 Koiramies-maskotti 
seikkailee alueella.

Kasvomaalausta, liikennepuisto,  kepparit, 
ssaippuakuplia, katuliituja, sel.e-alue.

Myllykirjasto
18:00 & 19:00 Yhteisiä arjen helmiä 

-näyttelykierrokset, oppaana Tuija Visuri 
Oulun taidemuseosta.

18:00 Lehtisalissa sarjakuvavinkkaus, 
sarjakuva-arvonta, tyrnäväläisten lasten 

piipiirtämät Rauhankoneet esillä.

18:30 & 19:00 Sarjakuvatyöpaja 
Jaana Suorsa, Kivipirtti.

12:00-21:00 Poistokirjamyynti. 

Torin lava
18:30 Taikuri Elias Kvistin lavashow.

19:30 Elias Kvistin lähitaikuutta yleisössä. 

20:00-21:00 Yhteislaulua
 Nikke Leiviskän luotsaamana.

Katso Taiteiden yön päivittyvä ohjelma osoitteessa: tyrnava.fi/taiteidenyo

Etäkohteet
19:30-20:30 Riikka Lumiaho ja 

Smaranda Iftime Seurakuntatalolla: 
Musiikkia sellolle ja pianolle.

18:00-22:00 Ossi Räbinän veistoksia.
Sahrakuja 3, www.ossirabina.com

17:00-03:00 17:00-03:00 Ravintola Ranni avoinna 
  (18:00 Tyrnävä Darts Club viikkokisa). 

17:00-20:00 Esinemuseo avoinna.

Koivula & Pappila
18:00-21:00 Nuorten nuotioilta 
Koivulassa, makkaranpaistoa.

21:30 Kekripukin poltto

11:00-01:00 Vanhatien Ravintola avoinna.

Maitolaituri & Auditorio
18:30 Annukka Suotula: lihashuolto 15 min.

18:00-21:00 Esa Holopaisen sarjakuvavideo
Auditoriossa non-stoppina.

19:00-20:00 Esa Linnola: Rauhan ja toivon 
lauluja ja runoja. Lähetä omat runotoiveesi 

kikirjasto@tyrnava.. tai toimita ne 
Myllykirjaston tiskille.

Yrittäjä, yhdistys, kuntalainen – varaa MAKSUTON 
myyntipaikka TYRNÄVÄN Taiteiden yöHÖN tai 
perunamarkkinoiden tyrnävä-pihalle!

Myyntipaikat ovat maksuttomia niin yrityksille, yhdistyksille kuin 
yksityishenkilöille. Huom! Taiteiden yön myynti- ja kirpputoripaikkojen 
varaus sulkeutuu jo maanantaina 22.8. Perunamarkkinoiden 
TTyrnävä-pihan myyntipaikkavaraukset 14.9. mennessä.

Kysy lisää ja varaa paikkasi, ota yhteyttä Janna Kumpulaan, 
janna.kumpula@tyrnava.., p. 040 162 6149. 
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Kirjasto ja kulttuuri

Lakeuden kansalaisopisto

MYLLYKIRJASTON AUKIOLOAJAT

Tyrnävän pääkirjasto (Myllykirjasto)
p. 050 3168 775 Meijerikatu 3, 91800 Tyrnävä · ma-ke 12-19, to 9-16, pe 12-16, la 11-14 
 (lauantain aukiolo 1.9. alkaen)

Lehtisali avoinna arkisin klo 9.00 lähtien kirjaston sulkeutumiseen saakka.
Lehtisalin Vihreää kamaria on mahdollisuus varata hiljaiseen työskentelyyn tai opiskelukäyttöön maksutta 
kirjaston asiakaspalvelusta.

Temmeksen kirjakaappi Temmeksen liikuntasalin aulassa, sisäänpääsyyn tarvitaan kulkuavain, jonka saa 
maksutta käyttöön Myllykirjastosta. 
Murron kirjakaappi sijaitsee Murron koululla sisäpihan puoleisessa eteistilassa. Kirjakaappien käyttö vaatii 
OUTI-kirjastokortin lisäksi pin-koodin, jonka saa Myllykirjastosta tai muusta OUTI-kirjastosta. Kirjakaapit 
ovat kuntalaisten käytettävissä maanantaista sunnuntaihin kello 5:00–23:00. 

Myllykirjastosta voit lainata urheiluvälineitä, esim. koripalloja, kävelysauvoja ja eripainoisia 
kahvakuulia. Uusia välineitä tulossa pian. Tule tutustumaan! 

Ota seurantaan Tyrnävän kirjaston sometilit Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa. Kerromme 
siellä mm. kirjaston ajankohtaisista asioista, esittelemme kirjaston arkea ja vinkkaamme hyviä kirjoja. 

 
  Tyrnävän kirjasto        @tyrnavan_kirjasto       Tyrnävän kulttuuritoimi

TAPAHTUMAT
Näyttelyt 
Elokuu: Yhteisiä arjen helmiä -näyttely. Oulun taidemuseon vastuumuseotutkija Tuija Visurin kuratoima 
näyttely Tyrnävän kunnan taidekokoelman teoksista.
Syyskuu: Sakari Matinlauri - veistoksia
Lokakuu: Taina Otsamo ja Johanna Pétursdóttir

Perjantaina 26.8.2022 klo 18-22 Tyrnävän Taiteiden yö. Taidetta, esityksiä, ihmisiä ja hauskanpitoa eri 
kohteissa Tyrnävän kuntakeskuksessa. 
Lauantaina 24.9.2022  klo 9-15 Tyrnävän perunamarkkinat
Syksyn ensimmäinen perhepäivähoitajien tiistai 27.9. klo 9.30-11.00. 
Tervetuloa mukaan myös kotiäidit ja -isät lapsineen!

Nuorisotoimi
Nuorisotilojen viikoittaiset aukioloajat sekä muut ajankohtaiset asiat löydät  
Tyrnävän nuorisotoimen sometileiltä.

 Tyrnävän Nuorisotoimi        @tyrnavannuorisotoimi

Nuoriso-ohjaajien yhteystiedot:

Anni Hemmilä
Vastaava nuoriso-ohjaaja
p. 050 343 0303
anni.hemmila@tyrnava.fi

Sanna Järvitalo
Nuoriso-ohjaaja/pajaohjaaja
p. 040 502 6086
sanna.jarvitalo@tyrnava.fi

Antti Kumpulainen
Nuoriso-ohjaaja
p. 040 182 5933
antti.kumpulainen@tyrnava.fi

TYRNÄVÄN VALMENNUSPAJA POLKU & VERSO 

Askarruttaako sinua tulevaisuus tai koulutusvalinnat? Tarvitsetko tukea työnhakuun? 
Haluatko turvallisen ympäristön, jossa voit harjoittaa työelämätaitojasi? Onko arkirytmin 
kanssa haasteita? Haluatko tukea elämänhallinnan taitoihisi? Kaipaatko yhteisöä, jossa 
voit olla oma itsesi ja tehdä mielekkäitä sinua kiinnostavia asioita osana ryhmää? Etsitkö 
mielekkyyttä elämääsi? Tarvitsetko kannustusta sen seuraavan askeleen ottamiseen 
elämässäsi?

Mikäli vastasit mielessäsi johonkin näistä kysymyksistä kyllä, mieti voisiko työpajan toiminta 
olla juuri sinua varten?

Tyrnävän Nuorten työpaja on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille. Pajalle hakeutuvat nuoret 
ovat työttöminä tai ilman toisen asteen tutkintoa, ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen 
ja/tai tarvitsevat työ- sekä toimintakyvyn selvitystä.

Tervetuloa työpajan asiakkaaksi!
Teemme työpajalla erilaisia asiakastöitä, mm. henkilöautojen sisäsiivouksia, polkupyörähuoltoja, 
puu- ja metallitöitä sekä pihatöitä. Maksaminen tapahtuu joko kortilla kunnantalolla tai käteisellä 
työpajalla. Olethan ennakkoon yhteydessä tullessasi käymään, jotta tiedetään olla paikalla. 
Lisäksi valmistamme pajalla erilaisia tuotteita. Tervetuloa kaupoille.
Hinnasto (hintoihin sis. alv 24 %)
Työ    Hinta, huomioitavaa
Henkilöauton sisäsiivous 20 €, penkkien pesulla 30 €
Tila-auton/pakettiauton sisäsiivous  25 €, penkkien pesulla 35 €
Pyöränhuolto 20 € + mahdolliset tarvittavat osat
Muut asiakastyöt Materiaalikulut ja 13,75 € / h tehdystä työstä

Yhteystiedot:
Pajatoiminnan vastaava Petra Särkelä 
p. 044 497 1025, petra.sarkela@tyrnava.fi
Työpajaohjaaja Petri Pakonen
p. 050 362 8524, petri.pakonen@tyrnava.fi
Työpajaohjaaja/nuoriso-ohjaaja Sanna Järvitalo
p. 050 466 4796, sanna.jarvitalo@tyrnava.fi

Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimellä tyrnavan paja
Uusitut kotisivumme löydät osoitteessa:  
https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoret/tyopajatoiminta

TYRNÄVÄN LIIKUNTATOIMI www.tyrnava.fi

TYRNÄVÄN LIIKUNTATARJONTA JA LIIKUNTALUKUJÄRJESTYKSET 
julkaistaan elo-syyskuun vaihteessa Tyrnävän kunnan verkkosivulla.
Ota siis seurantaan:
www.tyrnava.fi
www.tyrnava.fi/liikunta
Facebook:
Tyrnävän liikuntapalvelut 

SENIOREIDEN ILMAISET OHJATUT KUNTOSALIT JA JUMPAT TYRNÄVÄLLÄ
syksy 2022/kevät 2023 ohjaaja Annukka Suotula

Alkaa vko:lla 36

TEMMEKSELLÄ
MAANANTAI KLO 11.45-12.45 liikkuvuus ja lihaskunto
KESKIVIIKKO KLO 10.00-11.00 kuntosali

KIRKONKYLÄLLÄ
MAANANTAI KLO 10.00-11.00 Kirkkomännikön kuntosali liikkuvuus ja lihaskunto
TORSTAI KLO 10.30-11.30 Kuulammen kuntosali

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.

Sunnuntaina 11.9. klo 12-15 
PERINNEPÄIVÄ KOTISEUTUTALOLLA
Ohjelmassa muun muassa:
Lettujen paistoa
Perinneleikkejä
Hevoskärryajelua klo 12-14
Työnäytökset
Konemuseo auki
Lotta-pirtin ja saunan rakennusvaiheiden esittely

ILMOITTAUTUMINEN LAKEUDEN KANSALAISOPISTON KURSSEILLE 
lukuvuoden 2022 – 2023 opintoihin alkaa 
maanantaina 22.8.2022 klo 18.00!

Ilmoittaudu haluamallesi kurssille osoitteessa www.opistopalvelut.fi/liminka.
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TUU MUKAAN! -KERHOT
Harrastamisen Suomen mallin mukaiset 1.-9. luokkalaisille suunnatut 
harrastuskerhot käynnistyvät viikolla 36. Kullekin koululle on oma koulukohtainen 
kerholukujärjestys. Lukujärjestykset tulevat kunnan nettisivuille viikon 33 aikana. 
Kerhojen järjestämisessä on otettu huomioon lasten ja nuorten omat toiveet. 
Kerhoissa on huomioitu monipuolisuus, jotta mahdollisimman moni lapsi ja nuori 
löytäisi itselleen mieluisen harrastuksen koulupäivän yhteyteen. Muiden muassa 
eläinkerhoja on laajennettu nyt kaikille kouluille ja täysin uutena tulee ala- ja 
yläkoululaisille omat koodauskerhot, joihin voi osallistua myös etänä kotoa. 
Kerhoihin osallistuminen on mahdollista myös avustajaan oikeutetut lapset ja 
nuoret yhdessä avustajan kanssa. Huoltajat hankkivat lapselleen avustajan ja palkkio 
maksetaan hankkeen kautta.
Lisätietoja saat Hankekoordinaattori Eevamaijalta, eevamaija.kukkala@tyrnava.fi, 
040 653 3196 tai Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Elina Huurteelta,  
elina.huurre@tyrnava.fi tai 044 4971 240.

Tour de Kids Murron ajot
Lauantaina 20.8.2022 klo 12 

pyöräilytapahtuma Murron koulun alueella.

Sarjat 2-12v. Kaikki palkitaan mitalilla.

Tapahtumassa pomppulinna ja kahvio sekä 
mahdollisuus kokeilla jousiammuntaa!

Tapahtuman järjestää Murron kylätoimikunta
yhteistyössä Terva-ajot ry:n ja PoPLin Nuorille

toimintaa kylille -hankkeen kanssa.

Tervetuloa!

 

 

 

 

 
 
 

 

Lauantaina 20.8.2022
alkaen klo 18.00

Matka Siltojen
Temmekseltä
Venetsialaisiin

Temmeksen tarinoiden sillat johdattavat sinut 
Venetsialaisiin kylän kesäkahvilaan. Reitti kulkee 
kolmen sillan kautta: 
Hongan silta – Uusi silta – Riippusilta – Kesäkahvila. 
Reitin voi kävellä, pyöräillä tai autoilla. 
Tarinoiden kertojina Saksion veljekset.
Venetsialaisissa asfalttitanssit (teltta sateen 
varalta). DJ:nä Tuomo.
Kahvilan tarjonnassa myös hodareita ja 
grillimakkaraa.
 

Tervetuloa tummuvaan 
  elokuun iltaan!
     Temmeksen kyläyhdistys
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Mukavampi arki etsii nyt tekijöitä!
Työyhteisömme kun-
nassa on pidetty ja meil-
lä on hyvä ja kannusta-
va henki. Tule mukaan 
tekemään mukavampaa 
arkea lähellä kaupunkia! 

Katso kaikki avoimet 
työpaikat

www.tyrnava.fi/rekry

Oletko sinä uusi 
työkaverimme Tyrnä-
vän kunnassa? Liity 
ennakkoluulottomaan 
joukkoomme!

Tunnetko omaksesi 
asiakirjahallinnon, pää-
tearkiston sekä tieto-
suoja-asiat? Jatkoimme 
hakuaikaa hallinnon 
tehtävään
Asiahallintavastaava

Varhaiskasvatuksen 
osaaja - haluaisitko 
työskennellä maaseu-
tuympäristössä lähellä 
luontoa? 
Varhaiskasvatuksen 
lastenhoitaja (3) ja 
Varhaiskasvatuksen 
opettaja

TILAA ELÄMÄLLE.

OMA LÄHIKOULU.

LÄHIFrisbeegolf.

Mukavampi arki lähellä kaupunkia.

METSÄÄN 
RAJAUTUVAT TONTIT.

2 PÄIVÄKOTIA.

15-20 MINUUTTIA 
OULUN KESKUSTAAN.

Katso tontit ja varaa osoitteessa: meidantyrnava.fi

REITTI KUNTOPORTAILLE,
MAASTOPYÖRÄPOLUILLE, 
MURRON FRISBEEGOLF-
RADALLE ja LADUILLE.

Tyrnävältä löydät paikan unelmiesi kodille. Meillä palvelut ovat lähellä, ja arki sujuvaa ja 
turvallista. Olemme lasten ja perheiden kunta, jossa on hyvä harrastaa ja käydä koulua. 
Meiltä on kätevää käydä töissä kaikkialla Oulun seudulla sekä hyödyntää seudun
koko tarjontaa. Koti Tyrnävällä tarjoaa mukavampaa elämää lähellä kaupunkia. 

Ota yhteyttä ja valitse oma kodinpaikkasi Murrosta:
– seitsemän omakotitonttia varattavissa vanhan Murron alueelta täydennystontteina hintaan 12 €/m2 *
– – seitsemän asuinpientalotonttia, joista yksi Läpimurrossa ja kuusi Peuransarvessa 
   Peuranmäen ja Murron Liikuntamaan tuntumassa hintaan 15 €/m2 *
– katso myös muut tontit osoitteessa: meidantyrnava..
* Tontin hinta ei sisällä liittymä-, lohkomis- tai muita kuluja.

                        


