
TYRNÄVÄ
Kuntatiedote 2/2021

Liikuntatoimi julistaa kesä- ja talviajan liikuntapaikkojen vakiovuorot 
haettavaksi 18.4.2021 mennessä.
Hakemuksia saa kunnantalon Sentraalista ja Tyrnävän kunnan 
kotisivuilta. Lisätietoja liikuntasihteeriltä 0500 803 814. 
Katso vuorohakemukset kunnan kotisivulta 
asiointi/lomakkeet/liikuntapalvelut/liikuntapaikkojen vuorohakemus.

LIIKUNTATOIMI

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIOSASTO

Alkeiskoulu vko:lla 23: 7.−11.6. (mahtuu 15 lasta). 
Jatkokoulu vko:lla 23 (mahtuu 15 lasta).
Lähtö kunnantalolta klo 11.30. Linja-auto ajaa Tupostietä. 
Alkeiskoulu vko:lla 24: 14.−18.6. (mahtuu 15 lasta).
Jatkokoulu vko:lla 24 (mahtuu 15 lasta).
Lähtö kunnantalolta klo 11.20. Linja-auto ajaa Murron koulun pysäkin kaut-
ta.   
Ilmoittautumiset sähköisesti: alkaen 1.4.2021  klo 8.00 www.tyrnava.fi /uima-
koulut 
Osallistumismaksu 50 €, joka sis. kuljetuksen, vakuutuksen ja opetuksen.  
Ota varusteeksi mukaan mm. uikkarit, pyyhe, pefletti ja hiuslenkki (pitkille hiuk-
sille) sekä pientä evästä ja juotavaa.
Lisätietoja ja peruutuspaikkoja: liikuntasihteeri Jyrki Siekkiseltä 0500 803 814 

UIMAKOULUT 2021 6-12-vuotiaille Zimmariin

PUOLEN SIVUN TONTTIMAINOS

Ota seurantaan www.tyrnava.fi - ajantasainen tieto kunnan palveluista

AVAAMME MURTOON TÄYDENNYSTONTTEJA 
- RAKENTAMAAN KESÄLLÄ 2021

Koti 
Murrosta

kunta

Ensimmäisinä tontteina Murtoon olemme avanneet täydennystontit, 
jotka sijoittuvat Jyrkänpartaalle, Pronssikauteen, Särkkärantaan ja 
Kauttarantaan. Vapaita omakotiasumisen tontteja on yhteensä 6 
kpl ja niiden koko vaihtelee 1133-1479 m2 välillä. Rakennusoikeutta 
tonteilla on 250 + 120 m2. Tontit on mahdollista ostaa omaksi tai 
vuokrata. Hyvitämme maksetun vuokran, jos tontin lunastaa omaksi 
viiden vuoden kuluessa.
Katso tarkemmin näistä ja muista vapaista asumisen tonteista www.
tyrnava.fi/tontit. Tonttivarauksen varattavina oleville tonteille voit 
tehdä osoitteessa www.tyrnava.fi/tonttiporssi.
Murron tonttien varaamisesta I vaiheen laajennusalueelle (Läpimur-
to, Peuransarvi, Korkiakaarto) ilmoitamme myöhemmin lisää. Jos 
haluat tiedon tulevista tonteista suoraan sähköpostiisi, voit jättää 
meille yhteystietosi.
Lisätietoja Teija Mikkonen, etunimi.sukunimi@tyrnava.fi, 
puh. 044 497 1051.

AO
Kortteli 146
Tontti 1 1254 m2 ja
Tontti 2 1336 m2

250+120

AO
Kortteli 153
Tontti 1 1270 m2

250+120

AO
Kortteli 18
Tontti 1 1479 m2

250+120

päätöksenteko
Kunnan päätöksenteon toimieli-
mien esityslistat ja pöytäkirjat 
löydät etusivun linkkivalikon pika-
linkistä sekä päätöksenteko ja kunta 
-otsikon alta, jonne on koottu 
myös toimielinten kokoonpano ja 
muita vaikutamisen kanavia.

Etusivun pikalinkit
Näiden linkien taakse on koottu 
kuhunkin teemaan Tyrnävän 
kunnan verkkopalvelusta löytyviä 
asiakokonaisuuksia. Pikalinkkien 
linkkivalikko täydentyy sitä mu-
kaan, kun huomaamme sinne ly-
hytlinkin lisätä. Jos sinä huomaat 
sinulle tärkeän asiakokonaisuuden 
puuttuvan, anna palautetta!

ajankohtaista
Uutiset, tiedotteet, verkossa luet-
tava kappale kuntatiedotteesta, 
tapahtumat ja avoimet työpaikat 
ovat luettavissa etusivulta.

Tapahtumakalenterissa on mah-
dollista julkaista myös muiden 
yhteisöjen järjestämiä tapahtumia. 
Tapahtumakalenterista voi hakea 
itseään kiinnostavia tapahtumia 
myös tapahtumatyypin mukaises-
ti. Tällä hetkellä tapahtumakalen-
teri on lähes tyhjentynyt rajoitus-
ten vuoksi.
ajankohtaista koronavirukseen 
liittyen -linkin taakse etusivulle 
olemme koonneet koronavirus-
epidemiaan liityvät tiedotteet ja 
ajankohtaiset linkit.

asiointi,yhteistiedot, palaute
Ylävalikkoon olemme koonneet 
keskeiset sähköiset asiointikana-
vat asiointi -ylävalikkoon.
Kunnan viranhaltijoiden ja toimi-
henkilöiden yhteystiedot löydät 
puhelinluettelostamme yhteystie-
dot -ylävalikon alta.
Jätä vapaamuotoista palautetta tai 
tee aloite Palaute -ylävalikon alta.

maaliskuun linkkivinkit:
Vapaana ja varattavissa olevat 
asumisen ja yrittämisen tontit:
www.tyrnava.fi/tonttiporssi
(ohjaus valikoista: Asuminen ja 
ympäristö, tontit)

Vähähiilinen Tyrnävä ja ener-
gianeuvonnan vinkit ja linkit 
energia-avustuksiin 
www.tyrnava.fi/hinku

Tyrnävän kylät saavat mahdolli-
suuden esittäytyä täällä myös 
www.tyrnava.fi/kylat Katso nyt 
ja vastaa kyselyyn! Miten sinä 
kehittäisit Markkuuta?
kysely avoinna 30.3.-16.4.2021.

Seuraa meitä myös sosiaalisessa 
mediassa, FB: Tyrnävän kunta
Instagram: tyrnavan_kunta

varattu

Tyrnävällä temmekseltä tontti omaksesi 1 eurolla
    - Oletko  jo etsinyt uudelle 

      kodillesi paikkaa?

  - Haluatko toteuttaa unelmiasi        

    lähellä luontoa?

- Voit löytää ne 

  Temmekseltä.

Varaa omasi. Saatavilla yhteensä kuusi 
omakotirakentamisen tonttia Temmeksen taajamasta. 

Varattavat tontit:

Pesoskangas, Mustikkatie 8, 1140 m2

Pesoskangas, Möllötie 10, 1280 m2

Pesoskangas, Möllötie 12, 1350 m2

Pesoskangas, Möllötie 14, 1206 m2

Remeskangas, Petäjäsuvannontie 15, 1487 m2

Remeskangas, Petäjäsuvannontie 18, 1496 m2

-  Tiesitkö?

Tyrnävältä ajaa alle 30 min Ouluun, 20 min Kempeleeseen sekä 15 min Liminkaan.

Temmekseltä on 40 min Ouluun, 30 min Kempeleeseen ja 20 min Liminkaan.

www.tyrnava.fi/tontit

Taustani on kansainvälisissä vies-
tinnän ja markkinoinnin tehtävissä 
teknologiayhtiöissä, Lahden alueen 
kehittämisyhtiössä sekä markkinoin-
titoimisto Avalonissa Oulussa. Kou-
lutukseltani olen filosofian maisteri 
kansainvälisen yritysviestinnän kou-
lutusohjelmasta Oulun yliopistosta. 
Olen syntynyt Loviisassa ja nuoruu-
dessani muuttanut vanhempieni mu-
kana Pohjois-Pohjanmaalle, josta tuli 
minunkin kotiseutuni. Valmistumisen 
jälkeen lähdimme puolisoni kanssa 
töiden perässä Etelä-Suomeen, jossa 
asuimme kymmenisen vuotta. Veri 
veti kuitenkin takaisin pohjoiseen. 
Näen alueen vahvuudet ja haluan 
olla mukana luomassa viestintää, 
joka rakentaa seudulle elinvoimaista 
tulevaisuutta.

Vapaa-ajalla lenkkeilen ja liikun mo-
nipuolisesti luonnossa ympäri vuo-

den. Kesäkaudella viihdyn vesillä 
SUP-laudalla. Perheeseemme kuuluu 
lisäksi pitkäkarvainen collie, joka kul-
kee harrastuksissa mukana. Minulta 
kysyttiin myös lempiruokaani peru-
nasta. Bravuurini on kotikeittiössä 
alusta saakka perunasta valmistettu 
gnocchipasta. 

Tyrnävän vahvuuksiin kuuluvat oma-
leimainen ja viihtyisä kulttuuriympä-
ristö, suositut satokauden tapahtu-
mat sekä tietysti vahva alkutuotanto 
ja asema yhtenä Euroopan viidestä 
parhaasta siemenperuna-alueesta. 
Haluan omassa roolissani tuoda Tyr-
nävän entistäkin voimakkaammin 
esille Oulun talousalueella paikkana, 
jonne muuttaa tai sijoittua yritykse-
nä. Tyrnävä tarjoaa Oulun alueella 
työskentelevälle viihtyisän ja veh-
maan, mukavasta elämänmenostaan 
ja palveluistaan tunnetun kotikunnan 

lähellä kaupunkia. Tyrnävälle sijoittu-
va yritys löytää meiltä toiminnalleen 
erinomaiset edellytykset sujuvien lo-
gististen yhteyksien äärellä.

Haluan rakentaa tiivistä yhteistyö-
tä kuntalaisten, yrittäjien, kolman-
nen sektorin sekä muiden alueen 
toimijoiden kanssa. Olkaa minuun 
yhteyksissä ja vinkatkaa esimerkiksi 
onnistumisista ja kohokohdista toi-
minnassanne. Nostetaan näitä mah-
dollisuuksien mukaan yhdessä esille!

Hei, olen Mikko Lehtinen, Tyrnävän kunnan 
uusi viestintäkoordinaattori. Aloitan 1.4.2021 
vastuualueenani kunnan sekä tuoreen elin-
keinoyhtiön viestintä ja aluemarkkinoinnin 
kehittäminen.
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Kirjasto ja kulttuuri
KIRJASTOJEN 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 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kirjaston tilat ovat suljettuina, mutta kirjastoon pääsee aukioloaikojen 
puitteissa kuusi asiakasta kerrallaan pika-asioimaan. Huomioikaa turvavälit odottaessanne oven 
ulkopuolella. Aineiston palautus mielellään lukion puoleisen oven palautusluukkuun.
Lehtisalin omatoimiaika (klo 9-12) ei ole käytössä.

Temmeksen kirjasto
Temmestuvalla (Takalontie 7) rajoitetuin palveluin
avoinna ma klo 14-18 ja to klo 14-19 p. 050 3168 776
Varausten nouto, tietokoneen ja tulostuksen käyttömahdollisuus, aineiston palautus ja lainaus. Aineistoa 
lainattavissa supistettu valikoima.
Temmeksen kirjastossa on myös käytössä pika-asiointi, yksi asiakas kerrallaan sisälle Temmestuvalle.

Muista kirjastossa asioidessasi turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia. Tule kirjastoon vain 
terveenä.

MYLLYKIRJASTOSSA TAPAHTUU
 
Perhepäivähoitajien aamupäivät Myllykirjastolla tauolla koronatilanteen vuoksi.

Keväisen iloinen ja aurinkoinen Sointupajan Kevätmuskari tulossa viikolla 13 Tyrnävän kulttuuritoimen 
Youtube-kanavalle!  Seuraa julkaisujamme kirjaston Facebookissa, Instagramissa ja kunnan nettisivulla.

Keskiviikkona 14.4. klo 15 Tyrnävän kirjasto vierailee Outi-kirjastojen Vinkkaamo instalivessä. Instagram: 
@vinkkaamo

Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen -hanke

Kunnassa on alkanut 8.2.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Lukemisen kulttuurin 
ja lukutaidon vahvistaminen -hanke. Hankkeen tavoitteena on tukea varhaiskasvatus- sekä esi- ja 
alkuopetusikäisten lasten lukemisen kulttuurin kehittymistä. Tarkoitus on kehittää Tyrnävän kunnan 
toimintamalleja, joilla lasten kielenkehitystä ja varhaista lukuharrastusta tuetaan monipuolisesti sekä 
varhaiskasvatuksessa, kouluissa että kodeissa. Hanke on käynnissä kuluvan vuoden loppuun saakka ja 
sen osa-aikaisena hanketyöntekijänä toimii Elina Kemppainen. Elinan tavoittaa kirjastolta sähköpostitse 
elina.kemppainen@tyrnava.fi tai p. 050 531 5018

Iki-ihana Molli kirjaston satutuokiolla
Satutuokiotallenne Katri Kirkkopellon 
kirjasta Mollin iltahepuli on katsottavissa 
Tyrnävän kulttuuritoimen Youtube-
kanavalla 1.-30.4.2021.

Lukuviikko
Lukuviikko on valtakunnallinen lukutaidon teemaviikko, jonka tavoitteena on tarjota 
tietoa ja sisältöjä lukutaidon ja lukemisen ajankohtaisista kysymyksistä. Tänä vuonna 
Lukuviikkoa vietetään 5.-11.4. ja sen teemana on Lukutaito on kansalaistaito. Leikkaa tästä 
Lukulahjakortti ja lahjoita lukuhetki jollekin sinulle tärkeälle ihmiselle.

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

Tyrnävän kunnan näyttelytilan näyttelyajat vuodelle 2022 haussa 16.4.2021 asti

Tyrnävän kunnan näyttelytilaan Myllykirjastossa on avoin jatkuva haku. Vuoden 2022 näyttelyaikoja 
jaettaessa huomioidaan ensisijaisesti 16.4.2021 mennessä saapuneet hakemukset. 
Hakuajat täytetään siten, että näyttelykalenteri tarjoaa mahdollisimman mielenkiintoisen ja 
monipuolisen kattauksen kuntalaisille.

Lisätietoja hakuprosessista: https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/nayttelytila/
nayttelyaikojen-haku.html
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tilaa ja aikaa leikille

leikki tekee hyvää – kaikille.

leikkipaiva.fi

Leikki-
 päivä

Valtakunnallinen Leikkipäivä 
lauantai 24.4.2021 klo 12–18
Teemana on " Leikkien lähelle luontoa", jolla
nostetaan esiin luonnon ja lähiympäristön merkitys
leikissä. Nyt on mahdollisuus osallistua koko
perheen voimin omatoimiselle luontopolulle, jossa
on seitsemän tehtävärastia. Polku lähtee
Kotiseututalolta ja etenee kuntopolun maastossa.
Rasteilla on QR- koodein lisämateriaalia! 
Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.
Tervetuloa mukaan liikunnalliseen Leikkipäivään!

Järjestäjä: MLL Tyrnävän yhdistys

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 6.5.2021 klo 19.00. Kokoukseen 
voi osallistua etänä, ilmoittaudu 28.4.2021 mennessä osoitteeseen 
mlltyrnavanyhdistys@gmail.com. 

Muut toiminnot tauolla vallitsevan tilanteen takia, seuraile ilmoitteluamme 
kotisivuilla ja somessa. 

Meidät löydät:
Kotisivut: tyrnava.mll.fi
Facebook: MLL Tyrnävän Yhdistys
Instagram: mll_tyrnava

 

”BIOJÄTTEET KIERTOON” -KAMPANJA ALKOI TYRNÄ-
VÄLLÄ!
Jäteastian koko on 140 litraa. Biojäteastian tyhjennysväli 
on kesällä kaksi viikkoa ja talvella neljä viikkoa. Biojätteen 
erilliskeräys (tai kompostointi) antaa sinulle mahdollisuuden pidentää polttokel-poisen 
jäteastian tyhjennysväliä enintään 12 viikkoon ilmoittamalla siitä suoraan jätekuljetusyri-
tyk-sellesi. Yli 12 viikon tyhjennysväli anotaan jätehuoltoviranomaiselta Lakeuden EKOlta. 
Muistathan tehdä kompostoinnista aina ilmoituksen Lakeuden EKOlle.

Naapurit mukaan; kimpassa biojätteiden keräys on kustannustehokasta!
Tee näin: Kilpailuta ja solmi biojätteen erilliskeräyssopimus. 
Soita kunnan varikolle (Mäläskänsuora 3) 050 346 6018, 
varaa astia ja sovi hakuaika. Pääsääntöinen hakuaika on 
keskiviikkoisin 12−15. 

Tilaa Lakeuden EKOn uutiskirje!
Lakeuden EKOn sivuilla (www.lakeudeneko.fi) voit liittyä 
uutiskirjeen tilaajaksi. Uutiskir-jeessä tiedotamme ajankohtaisista aiheista alueeltamme 
sekä mielenkiintoisia juttua Suomesta ja maailmalta.

Nuorisotoimi
NUORISOTOIMI

Nuorisotilojen aukioloajat ja yhteystiedot:
Nuorisotilojen viikoittaiset aukioloajat löydät Tyrnävän nuorisotoimen somesta.

             Tyrnävän Nuorisotoimi

             tyrnavannuorisotoimi

Kirkonkylän nuorisotilat:
3.lk-6.lk  Paikka: Koivula, Kunnankuja 2.
7.lk-17v Paikka: Kuulammen koulun B-aula, Tupostie 4.

Murron nuorisotila:
Paikka: Murron nuokkari, Simontaival 6-8.

Temmeksen nuorisotila:
Paikka: Temmestupa, Takalontie 7

Ohjaajien yhteystiedot:
Vastaava nuoriso-ohjaaja Katariina Lähtevänoja 050 3430 303
Nuoriso-ohjaaja Katariina Rautiainen 050 4664 796
Koulunuorisotyöntekijä Sebastian Savolainen 040 6430 936

Tiekunta voi hakea Tyrnävän kunnalta rahallista avustusta vuosittain avustuskelpoisen yksi-
tyistien perusparannukseen ja kunnossapitoon.
Avustushakemukset tulee toimittaa 30.4.2021 mennessä. Avustushakemukset liitteineen 
toimitetaan sähköpostilla kyosti.isopahkala@tyrnava.fi tai paperisena osoitteella:
Tyrnävän kunta / ympäristöosasto, Kyösti Isopahkala, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Avustushakemus ja ohjeet löytyvät: https://www.tyrnava.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/
yksityistiet.html

Yksityistieavustukset haettavana 
30.4.2021 mennessä
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Harkintaa, Harjaannusta, 
Hyvyyttä ja Hyvinvointia 90 vuotta

MAALISKUU

Kerhotoiminta

Kevätkauden kerhotoimintaa järjestetään tilannetekijät huomioiden lähi- tai 
etätoteutuksena. Muistathan pitää yhteystietosi ajan tasalla, jotta saamme 
mahdollisia muutoksia koskevat tiedot tarvittaessa nopeasti jaettua.  

1.3.2021−31.3.2021 Kesätyöhaku yli 14-vuotiaille 31.3.2021 saakka avoinna  

Kesätöiden saaminen on yhtä aikaa haasteellista ja äärimmäisen tärkeää! Koe kanssamme 
ainutkertainen mahdollisuus jättää muistijälki siitä, että kotikunta on hyvä paikka asua, tehdä 
työtä ja yrittää ja muistathan, ensimmäinen työpaikka avaa tietä seuraaville! Työhakemus-
lomakkeen pääset täyttämään osoitteessa https://tyrnava.4h.fi/4h-akatemia/toita-nuorille/
kesatyohakemus/

HUHTIKUU

13.4.–30.4.2021  Leijonan pesä -yrityskisa 

Tyrnävän 4H:n Nuoret tapahtumatuottajat juhlavuoden hanke järjestää nuorille Leijonan 
pesä -yrityskisan verkossa. Kisa on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille. Kilpailussa on kaksi 
sarjaa: 13−17-vuotiaat ja 18−28-vuotiaat. Kilpailun ensimmäiselle kierrokselle osallistut täältä 
https://tyrnava.4h.fi/4h-akatemia/ilmoittautumislomake/

Kummastakin sarjasta viisi esikarsinnasta valituksi tullutta pääsee finaaliin, joka järjestetään 
verkkotapahtumana huhtikuussa.

Miksi sinun kannattaa osallistua kilpailuun? 
- pääset testaamaan yritysideoitasi − parhaat palkitaan
- saat aidolta yrittäjältä sparrausta pitsaukseen ja yritysidean kehittämiseen
- liiketoimintasi saa vauhtia kannustavan leijonaraadin vauhdittamana

1. TARKOITUS
Kilpailun tarkoituksena on tarjota tukea nuorten yritysideoiden eteenpäin viemiseen, synnyt-
tää menestystarinoita ja lisätä alueen elinvoimaa.

2. PALKINNOT
Kolme parasta palkitaan. Palkinnot jakautuvat kolmen parhaan kesken seuraavasti 
(kaksi sarjaa): 
1. 200 €
2. 75 €
3. Tavarapalkinto

Palkinnon saajat julkaistaan finaalissa. Rahapalkinnot ovat yksityishenkilölle veronalaista 
tuloa.

3. OSALLISTUMINEN
Sarjat: 13−17-vuotiaat ja 18−28-vuotiaat. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa 
https://tyrnava.4h.fi/4h-akatemia/ilmoittautumislomake/

Liikeidean liitteeksi voit halutessasi ladata yhden (1) minuutin kestoisen videon, jolla liikeide-
aa esitellään liikeideakilpailun raadille. Liikeideaan liittyvä video ja muut liitteet toimitetaan 
sähköpostilla osoitteeseen tyrnava@4h.fi.

4. KILPAILUAIKA JA -OHJELMA
− Ilmoittaudu kotisivuillamme ja lähetä esittelyvideo 13.4.2021 mennessä 

sähköpostiosoitteeseen: tyrnava.fi 
− Finalistit saavat tarvittavat tiedot jatkosta 22.4.2021 mennessä sähköpostitse. 
− Finalisteille järjestetään valmennustilaisuus verkossa 27.4.2021 klo 16−19. 
− Finaali on 30.4.2021 klo 16 verkossa. Finaalissa kisaa viisi esikarsinnasta jatkoon päässyttä 

kummastakin sarjasta.

5. JÄRJESTÄJÄ
Tyrnävän 4H-yhdistys
Nuoret tapahtumatuottajat juhlavuoden hanke
p. 050 365 0210 / Hanna Ranta-Hirvonen

 Mukana myös: Tyrnävän Osuuspankki, MTK Tyrnävä, Tyrnävän Yrittäjät, Tyrnävän kunta

TOUKOKUU  

15.5.2021 4H-yrityskurssi osa 1. klo 10.00–14.00 

Vielä ehditään: tule yrityskurssille! 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 perusteita ja osaat perustaa 4H-yrityksen. Kurssi on maksuton ja tarkoitettu 
13−28-vuotiaille. Ilmoittautumaan pääset kotisivujemme kautta osoitteesta https://tyrnava.4h.
fi/4h-akatemia/ilmoittautumislomake/

22.5.2021 4H-yrityskurssi osa 2. klo 10.00–14.00 

Kurssin jatko-osassa tehdään liiketoimintasuunnitelma ja käydään läpi yrittäjän velvollisuuk-
sia. Kurssi on maksuton ja tarkoitettu 13−28-vuotiaille. Ilmoittautumaan pääset täältä https://
tyrnava.4h.fi/4h-akatemia/ilmoittautumislomake/

29.5.2021 Työt alkavat -koulutus (myös 4H-yrittäjille) klo 12.00–15.00

Koulutus on tarkoitettu 13–28-vuotiaille. Ilmoittauduthan koulutukseen osoitteessa https://
tyrnava.4h.fi/toiminta/kurssit/. Koulutuksen käyminen on osa perehdytystä ja siten pakollinen 
yhdistykseen työllistyville tai yhdistyksen kautta työllistyville. 

APUA ARKEEN!
Tarvitsetko apua kevätsiivoukseen, pihatöihin tai kaupassa asiointiin? 4H:n reippaat ja koulute-
tut nuoret tulevat avuksesi askareisiin. Tilaa nuori kätevästi töihin 4H:n Helppi-palvelun kautta!
Palvelu toimii sovelluskaupoista ladattavan Helppi-sovelluksen avulla. Käyttämällä palvelua 
työllistät samalla lähialueesi nuoria. Työn hinta 25 e/h (sis.alv). Hyödynnä myös kotitalousvä-
hennys. Lue lisää Helpin tarjoamista palveluista ja lataa ilmainen sovellus sovelluskaupastasi: 
helppi.4h.fi

KANNATUSJÄSENYYS!
Paikallisen 4H-yhdistyksen järjestämää lapsi- ja nuorisotoimintaa voi jokainen meistä olla 
mukana tukemassa myös kannatusjäsenyydellä. Tutustu osoitteessa https://tyrnava.4h.fi/
kannatusjasenyys/. Tehdään yhdessä hyvää!    

Aurinkoista kevättä kaikille!
Yhteystiedot: 

Hanna Ranta-Hirvonen, Tyrnävän 4H-yhdistys
Kunnankuja 1, liikehuoneisto 5   p. 050 365 0210

Murron Kylätoimikunta ry:n kevätkokous ja kyläilta torstaina 22.4.2021 Skypen välityksellä 
 
Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat klo 18.00 alkaen. 
 Virtuaalisessa kyläillassa keskustellaan klo 18.30 alkaen kylän ajankohtaisista asioista mm. 
Murron alueen rakentamiseen liittyen. Paikalla myös kunnan edustajana rakennustarkastaja 
Hanna Ollila.. 
Kokouksen Skype-linkki löytyy Murron kotisivuilta ja ilmoitetaan myös Murron Facebook-sivulla.
www.tyrnavanmurto.fi

             Murto 

 Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan oman kylän asioista!
 Murron Kylätoimikunta ry:n hallitus

Kolme askelta työelämään
Kasvatustavoite: aktiivinen, vastuullinen ja yritteliäs nuori

Kasvu kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen

1 Ryhmätoiminta 
- arjen taitoja
4H -harrastekerhot, teemakerhot
leiritoiminta, kilpailut, kouluyhteistyö

TOP-tehtäväpankki
Kasvit ja viljely
metsä ja luonto
eläimet
kokkaus ja leivonta
käsityö ja teknologia
leikki ja liikunta
viestintä ja vuorovaikutus
ympäristö ja kierrätys
> www.toptehtavat.fi

2 4H-akatemia
-työelämätaitoja
· opintopisteitä ja osaamis-
  merkkejä
· työelämä- ja yrittäjyystaitoja
· kansainvälisyyttä
· nuorten omia projekteja ja 
  tapahtumatuotantoa
· vapaaehtoisuutta
· vaikuttamismahdollisuuksia

3 Työpaikka
Ensimmäiset työkokemukset 
4H-yhdistyksen avulla. 4H on 
vastuullinen työnantaja.

4H-yritys
· Nuorena oma yritys
· Tukena vapaaehtoinen yritys-  
  ohjaaja
· Myynti 50-7000€/vuosi 

Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 
14.4. klo 18.30-20.30 etäyhteydellä. 

Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään 12.4. osoitteeseen yhdistys@markkuu.fi. Ilmoittautuneille 
lähetetään osallistumislinkki sähköpostitse. Tervetuloa!


