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Tyrnävän kirjastopalvelut tulevaisuudessa 
-verkkotilaisuudet

kuulemme kuntalaisia, osallistu ja vaikuta:
tuunaa tyrnävää -työpajat

kuulammen koulun 8 D 
-yrittäjyysluokan  
asukastutkimuskysely

Kirkonkylä
tiistai 18.5. klo 17.30-18.30

Tyrnävän kylät
tiistai 18.5. klo 19.00-20.00

Tyrnäväläinen, tule mukaan 
Teams-tilaisuuksiin (linkki päi-
vittyy tapahtuma-
kalenteriin www.tyrnava.fi/tapah-
tumat), joilla pyrimme saamaan 
tietoa kuntalaisten kirjasto-
palvelutarpeista ja ideoimaan 
yhdessä tulevaisuuden palveluita!
Taajamissa asuville on aikataulun 
mukaisesti omat tilaisuutensa, ja 
Tyrnävän muissa kylissä asuville 
on yksi yhteinen verkkotilaisuus. 
Tilaisuudet ovat samansisältöisiä, 
joten voit osallistua myös oman 
aikataulusi puitteissa.

Temmes
torstai 20.5. klo 17.30-18.30

Murto
torstai 20.5. klo 19.00-20.00

Tilaisuuksien ohjelma:
Alustus
Työpajatyöskentelyä ja keskus-
telua
Yhteenveto
Kysely -info

Lisäksi toteutamme 
17.–23.5.2021 kuntalaiskyse-
lyn Tyrnävän kirjastopalve-
luista. 
Lisätietoa kyselystä Teams-tilai-
suuksissa sekä kunnan verkkosi-
vuilta.

TYRNÄVÄ
Meidän

Nyt sinulla on mahdollisuus 
vaikuttaa Tyrnävän kunnan 
palveluihin ja ympäristön 
kehittämiseen.

Kuulammen 8D-yrittäjyysluok-
ka on tuottanut kyselyn, jolla 
kartoitetaan kuntamme asuk-
kaiden toiveita.Kysely on tehty 
yhteistyössä Tyrnävän yrittäjät 
ry:n ja kunnan elinkeinotoi-
men kanssa.

Vastaa ja vaikuta!
https://link.webropol.com/s/
asukastutkimus

Tuomme osallistavan budjetoinnin hyvinvointirahan kyselyllä 
koostettavat ideat kuntalaisten arvioitaviksi työpajatilaisuuk-
siin, jotka järjestämme mahdollisuuksien mukaan joko Tyrnävän 
torilla tai verkkotilasuuksina Teamsissa. Merkitse ajankohdat 
jo alustavasti kalenteriisi ja tule mukaan tuunaamaan! Tarken-
namme työpajojen sisältöjä teiltä koostettavien ideoiden myötä. 
Seuraa tapahtumakalenteria.

Työpaja I 
tiistaina 25.5. klo 17.30-19

Työpaja II
keskiviikkona 26.5. klo 17.30-19

Lasten ja nuorten työpaja
perjantaina 28.5. kouluissa

Mihin sinÄ 
käyttäisit 

25 000 
€?

Katso lisätietoa ajankohtaisista tapahtumista  www.tyrnava.fi/tapahtumat, 
tutustu myös www.meidantyrnava.fi!

TUUNAA TYRNÄVÄÄ!  
Millaista tekemistä toivot kotikuntaasi? Mikä tekisi Tyrnävästä 
entistäkin mukavamman paikan elää? Nyt JUURI SINULLA on 
mahdollisuus ottaa osaa kunnan hyvinvointityöhön ja lähettää 
meille omat ideasi kotikuntasi tulevaisuuden rakentamiseksi. 
Osallistu Tuunaa Tyrnävää -kyselyyn ja vaikuta!

Tuunaa Tyrnävää -kysely on osa Tyrnävän kunnan osallistuvan budjetoinnin 
mallia, jossa asukkaat pääsevät ohjaamaan 25 000 euroa tärkeiksi 
kokemiinsa kehittämiskohteisiin kunnassa. Ollakseen toteuttamiskelpoinen 
idean täytyy kohdistua kuntalaisten tai vaikkapa kyläsi yhteiseksi hyväksi.

Kun ideat on kerätty kyselyllä, järjestämme kuntalaisille työpajoja, 
joissa ideoita voidaan jatkokehittää yhdessä. Lopuksi kuntalaiset valitsevat 
kehitetyistä ideoista parhaat äänestämällä. Parhaiksi valittuja ideoita kunta 
ryhtyy toteuttamaan syksyllä 2021.

Tuunaa Tyrnävää -kyselyyn voit osallistua sähköisen kyselyn lisäksi 
viereisellä kyselylomakkeella tai Tyrnävän kunnantalon Sentraalissa, 
Myllykirjastossa, Temmeksen Salessa ja Murron koululla saatavissa olevilla 
lomakkeilla. Toimi heti, sillä vastausaikaa kyselyssä on vain 14.5. saakka. 
Rakennetaan meidän Tyrnävästä entistäkin parempi!  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Se on tietoista 
voimavarojen kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. 
Käytännössä kyse on tehtävistä, joiden tavoitteena on kuntalaisten 
hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja 
syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Näitä tehtäviä 
toteutetaan kunnan kaikilla toimialoilla. Edistämällä hyvinvointia ja 
osallisuutta parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyttä, 
työkykyä ja tuottavuutta ja hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuu-
den kasvua. Tyrnävän kunnan osallistuvan budjetoinnin malli on osa tätä 
kokonaisuutta.

Lisätiedot: työ- ja elinkeinosuunnittelija Anne Tiirikainen, p. 044 497 1067 

MITEN SINÄ KEHITTÄISIT TYRNÄVÄÄ? KERRO MEILLE EHDOTUKSESI.  
TOTEUTAMME PARHAAT IDEAT SYKSYLLÄ 2021.

SIIRRY SÄHKÖISEEN KYSELYYN 
OSOITTEESSA TYRNAVA.FI/TUUNAA  
TAI OHEISELLA QR-KOODILLA!

kunta

EST. 1867

OSALLISTU TUUNAA TYRNÄVÄÄ! -KYSELYYN
Tuunaa Tyrnävää -kyselyssä jokainen kuntalainen voi ehdottaa oman 
ideansa Tyrnävän kehittämiseksi. Idea voi olla pieni tai suuri. Kutsumme 
lapset, nuoret, työikäiset ja seniorit kaikki yhdessä mukaan Tyrnävän 
kunnan hyvinvointityöhön! 
 
Tuunaa Tyrnävää -kyselyyn voit osallistua sähköisesti Tyrnävän  
kunnan verkkosivuilla osoitteessa tyrnava.fi/tuunaa tai tämän  
ilmoituksen QR-koodilla. 

Voit myös leikata tämän kyselylomakkeen ja toimittaa sen  
täytettynä 3.5. alkaen palautuspisteisiin, jotka sijaitsevat Tyrnävän kunnan-
talon Sentraalissa, Myllykirjastossa, Temmeksen Salessa ja Murron koululla. 
Vastaa pian, sillä kysely sulkeutuu jo 14.5.

 
          Asuinympäristö
          Kulttuuripalvelut
          Harrastaminen
          Liikunta
          Kurssit
          Tapahtumat
          Ympäristö ja luontokohteet

         Lapset
         Nuoret
         Perheet
         Ikäihmiset
         Sinkut
         Yksinäiset
         Muu, mikä? ___________________

KIRJOITA ALLE LYHYESTI OMA IDEASI VALITSEMIISI 1-3 OSA-ALUEESEEN.  
MITEN SINÄ KEHITTÄISIT VALITSEMAASI OSA-ALUETTA TYRNÄVÄN KUNNASSA? 
 
          

VALITSE NE OSA-ALUEET TAI TEEMAT, JOITA SINÄ HALUAISIT KEHITETTÄVÄN 
OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN HYVINVOINTIRAHALLA (ENINTÄÄN 3 KPL):  

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
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Kunnanvirasto on suljettuna 13.-14.5.2021 sekä ajalla 28.6.−30.7.2021  

Muina aikoina palvelupiste sentraali palvelee arkisin klo 8−15.

Sosiaalitoimiston päivystys kiireellisissä asioissa:
28.6.−30.7.2021 sosiaalipäivystys virka-aikana klo 8−16 p. 044 497 1058 ja virka-ajan ulko-
puolella yleinen hätänumero 112.
Sulkemisaikana 28.6.-30.7.2021 hoidetaan vain kiireelliset ja päivystysluontoiset asiat. Sosi-
aalityötä, lastensuojelua ja toimeentulotukea koskevat asiat ajanvarauksella. 

Kiinteistöpäivystys toimii kesäaikana normaalisti, p. 040 038 6198

KUNNANVIRASTON 
PALVELUT KESÄAIKANA

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 kello 9-20. Kuntavaaleissa valitaan Tyrnä-
vän kuntaan kaksikymmentäseitsemän (27) valtuutettua ja heille varajäsenet.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat Tyrnävällä seuraavat:

Äänestysalue  Äänestyspaikka   Osoite
1. Kirkonkylä  Tyrnävän kunnanvirasto  Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä
2. Murto   Murron koulu   Simontaival 6-8, 91800 Tyrnävä
3. Temmes  Temmeksen koulu   Temmeksen Liikuntasali 
     Koulutie 9, 91950 Temmes

ENNAKKOÄÄNESTYS
Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Tyrnävän kunnanvirasto, osoite Kunnankuja 4, 91800 
Tyrnävä.

Ennakkoäänestys järjestetään Tyrnävän kunnanvirastolla 26.5.-8.6.2021 seuraavasti:
Arkipäivisin (ma-pe): kello 12-20
Viikonloppuisin (la-su) kello 9-18

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN
Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Henkilöllisyyden todistamiseen käyvät hen-
kilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja esim. 
passi, ajokortti tai kuvallinen kelakortti. Jos äänestäjä ei omista henkilöllisyystodistusta, 
hän voi hankkia poliisilaitokselta äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilö-
kortin.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei 
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa 
äänes-tää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestyk-
seen oikeu-tetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa 
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Tyrnävän kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä 
hänen ko-tikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi siten äänestää omaishoitaja, joka 
on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidetta-
vansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa kes-
kusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16. Ilmoituksen voi tehdä 
äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoituksen voi tehdä Sentraalin palvelupis-
teen numeroon 050 360 2302, tai ilmoittautumisen voi lähettää keskusvaalilautakunnalle 
postitse osoitteella Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä tai sähköpostina, jolloin sen käsittelyssä 
noudatetaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003). Sähköposti-
osoite on kunta@tyrnava.fi.

VAALIMAINONTA
Vaalimainonta kunnan luvanvaraisilla vaalimainospaikoilla voidaan aloittaa 19.5.2021. Vaa-
limainospaikoista vastaa kunnassa työnjohtaja Timo Kangasjärvelä puh. 050-3466018.

Tyrnävän kunnan keskusvaalilautakunta

KUULUTUS
KUNTAVAALIT 2021

Ulkoäänestys on mahdollista karanteenin aikana. Ilmoittautuminen ulkoäänestykseen 
etukäteen puh. 050 316 8773/keskusvaalilautakunnan sihteeri. Tiedotamme verkkosivuilla 
tarkemmin lähempänä vaalien ajankohtaa. 

Huom! Temmeksen äänestyspaikka on Temmeksen koulun liikuntasali.

KUNTAVAALIT 2021

Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut on tarkoitettu kotihoidossa oleville 2−5-vuotiaille 
lapsille. Toiminta on ohjattua ja tavoitteellista varhaiskasvatusta, joka perustuu Tyrnävän 
kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.  
Avoimen varhaiskasvatuksen hakuaika on 5.–19.5.2021.

Hakemus tehdään sähköisesti kunnan nettisivuilla kohdassa Koulutus ja kasvatus -> Var-
haiskasvatus -> Sähköinen asiointi -> Hakemus uusille asiakasperheille.

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan toiminta-aika on 1.9.–22.12.2021 ja 10.1.–31.5.2022.
Esiopetuksen / koulujen loma-aikoina ei ole toimintaa. Ryhmät toimivat kaksi kertaa viikos-
sa noin kolme tuntia kerrallaan.

Kunnan tarjoama avoin varhaiskasvatustoiminta on maksullista. Kuukausimaksu on 10 
€ / kk / lapsi. Ryhmät toimivat Kirkonkylällä, Murrossa ja Temmeksellä. Murrossa avoin 
varhaiskasvatustoiminta on ulkopainotteista ja suunnattu 3−5-vuotiaille lapsille.

Ryhmien toiminta-ajat ja -paikat tarkentuvat hakuajan jälkeen.

Lisätietoja: 
päiväkodinjohtaja Heli Liedes, puh. 044 497 1052 ja
varhaiskasvatusjohtaja Riitta Kangasniemi, puh. 050 368 6014 

AVOIMEN 
VARHAISKASVATUKSEN HAKU

Kaatuneitten muistopäivä su 16.5.2021 Tyrnävällä

klo 10 Jumalanpalvelus Tyrnävän kirkossa
Kunniavartio
Seppeleen lasku sankarihautausmaan muistomerkille 

klo 12 Seppeleen lasku Temmeksen sankarihautausmaan muistomerkille
Kunniavartio
Tilaisuudet suoratoistetaan Tyrnävän seurakunnan Facebook-tilillä.
Tyrnävän kunta, Tyrnävän seurakunta ja Tyrnävän Reserviläiset

YHTEISLAULUILLAT 
TYRNÄVÄN TORILLA
8.6.2021 klo 18
13.7.2021 klo 18
3.8.2021 klo 18

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus jatkaa 
maakunnan perinnemaisemakohteiden 
inventointia vuonna 2021. Päivitysin-
ventoinnit käynnistyivät vuonna 2019. 
Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit 
ovat luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet 
perinteisen maatalouden aikakaudella 
siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous 
alkoivat vakiintua Suomessa. 1990-luvun 
valtakunnallisessa perinnemaisemainven-
toinnissa luonnonlaitumista ja -niityistä 
löydettiin enää rippeitä. Nykyään kaikki 
perinnebiotooppien luontotyypit on 
arvioitu uhanalaisiksi. Niiden hoitoon on 
voinut saada tukea maatalouden ympä-
ristötukijärjestelmästä. Pitkäjänteinen 
hoitotyö alkaa näkyä esimerkiksi niittyjen 
uhanalaisen lintu- ja kasvilajiston ja ava-
ran maiseman palautumisena.

Perinnemaisemat kartoitetaan uudel-
leen, koska 1990-luvulla kerätty tieto 
on jo vanhentunut. Luontotyyppien tila 
on muuttunut, uusille alueille on tehty 
ympäristösopimuksia ja vanhoja alueita 
on kasvanut umpeen. Maatalouden tukiohjelmakauden vaihtuessa tarvitaan tietoa arvok-
kaiden perinnebiotooppien sijainnista ja hoitotarpeista. Kartoitus ei kuitenkaan velvoita 
alueiden hoitamiseen, eikä kyseessä ole myöskään alueiden suojelu. Koko maassa tehtävää 
kartoitusta varten on laadittu yhtenäiset Perinnemaisemien inventointiohjeet https://www.
doria.fi/handle/10024/136257.  

Vuonna 2019 inventoinnit keskittyivät suurimmaksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. 
Vuonna 2020 inventointeja tehtiin rannikolla ja sisämaassa. Vuonna 2021 inventointeja 
tehdään pääasiassa sisämaassa. Maastotyöt käynnistyvät kesäkuun puolivälissä. Kohteiden 
maanomistajille ja hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä 
ennen maastokäyntiä. Maastokäynnillä päivitetään tiedot kohteen rajauksesta, maankäy-
tön historiasta ja nykyisestä hoidosta. Kohteilla kartoitetaan kasvillisuutta ja puustoa. Tie-
dot tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, josta ne ovat käytettävissä 
esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen hoitoa suunniteltaessa. 

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta: Marika Lax, marika.lax@ely-keskus.fi, 
puh. 0295 038 366 ja Maarit Vainio, maarit.vainio@ely-keskus.fi, puh. 0295 037 007. 
Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

Perinnemaisemien päivitysinventoinnit 
Tyrnävällä

Laulattajana Niilo Leiviskä.

Tapahtumaan vapaa pääsy. Kotiseutuyhdistys myy kahvia ja pullaa.
Tilaisuuksissa huomioidaan voimassaoleva koronaohjeistus.

Järjestäjät: Tyrnävän kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistys, 
Tyrnävän kirkonkylän kylätoimikunta
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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 
Lauantai-aukioloa ei kesä-elokuussa.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Myllykirjastossa voi pika-asioida aukioloaikojen puitteissa. 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. 050 316 8776
Temmeksen kirjastossa on myös käytössä pika-asiointi. Suljettu heinäkuun ajan.

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

MYLLYKIRJASTOSSA TAPAHTUU

Perhepäivähoitajien aamupäivät Myllykirjastolla tauolla koronatilanteen vuoksi.
Satutuokiot Tyrnävän puistoissa
Pyrimme järjestämään satutuokioita kesän aikana Tyrnävän eri puistoissa, seuraa 
ilmoittelua.
Kirjaston satupolku tulossa toukokuussa Meijerialueen leikkipuistoon.

Kirjasto tulee lähestymään kuntavaaliehdokkaita kyselyllä, johon toivomme runsaasti vastauksia. 
Ehdokas, seuraathan sähköpostiasi!

Näyttelyt
Toukokuu: Oulun ammattikorkeakoulun videotaidetta. 
Kesäkuu: Eeva Haapala: "Hetki luonnossa parantaa" − kuvateoksia luonnosta
Heinäkuu: Asumispalveluyksikkö Kipinä

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

Teatteri Tie esiintyy Tyrnävällä 28.7.2021
Temmeksen museoalueella klo 14.00
Murrossa koulun piha-alueella klo 18.00

Kesällä 2021 Teatteri Tie esittää vanhoja kotimaisia satuja ja tarinoita, 
lähteenään ensisijaisesti teos ”Suomen kansan satuja ja tarinoita” (SKS 
1955). Pienoisnäytelmien välissä jutustellaan yleisön kanssa tarinoiden 
herättämistä ajatuksista ja yleisölle erityisesti lapsille tarjotaan 
mahdollisuus matkia näytelmän hahmoja ja leikkiä teatterileikkejä nähtyjen episodien 
innoittamina.

Esityksen nimi: ”Tuhkamo ja muita Suomen kansan satuja ja tarinoita”

Esityksen kesto väliaikoineen n. 1 h Rooleissa: Juhana Hurme, ohjaus: Hannu Raatikainen 
Ikäsuositus: Yli viisivuotiaille

Yhteistyössä: Tyrnävän kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, Temmeksen kotiseutuyhdistys, MLL Temmes ja Murron kylätoimikunta

KOKO PERHE LIIKKUU PÄIVÄ 22.5 KLO 12.00 KOTISEUTUTALOLLA
Järj. Kirkonkylän kylätoimikunta 

KKI LENTOPALLO NAISILLE JA MIEHILLE
Kuulammen liikuntahallissa perjantaisin klo 20.00-22.00 ja sunnuntaisin klo 19.00-21.00 alkaen 4.6. 
Järj. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

LIIKK UVUUTTA & LIHASKUNTOA! KAIKENIKÄISILLE:
Kesäkuussa joka keskiviikko alkaen 2.6. 
Temmes koulun areena klo.  10-11.00
Kirkonkylä urheilukenttä klo. 12-13.00
Järj. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Vetäjä: Annukka Suotula 

UIMAKOULUT 2021 6-12 vuotiaille Zimmariin
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 kautta.   
Ilmoittautumiset sähköisesti.: alkaen 31.3.2021 klo 8.00 alk. www.tyrnava.fi /uimakoulut 
Osallistumismaksu 50€, joka sis. kuljetuksen, vakuutuksen ja opetuksen.

Moving Tyrnävä 

JOOGA tiistaisin klo 18-19 Koskelan puisto/Rantaroustin koulun peliaitio 26.4-30.6.
TOIMINNALLINEN KAHVAKUULA keskiviikkoisin klo 18-19 urheilukentällä 26.4-30.6.
PIHAZUMBA  27.5., 3.6. ja 10.6. klo 18-19.

Ilmoittautuminen ja tiedot löytyvät nettisivultamme. movingtyrnava.nettisivut.fi 
 

Tyrnävän Palloseura

JALKAPALLOKOULU 5-13-VUOTIAILLE
Jalkapallokoulu järjestetään kesäkuun ajan maanantaisin ja keskiviikkoisin, klo 16.30-
20.00 

Klo 16.30-17.15 (45 minuuttia) 2016 syntyneille, 30€
Klo 17.30-18.15 (45 minuuttia) 2015 syntyneille, 30€
Klo 18.30-20.00 (1,5 tuntia) 2014 syntyneet ja vanhemmat, 40€
Pienten jalkapallokoulu Rantaroustin koulun peliareenoilla ja isompien urheilukentällä. 
Ilmoittautumiset nettisivujen kautta: https://www.tyrnavanpalloseura.com/kesan-jalkapallokoulu

SALIBANDYLEIRI 
Kaksi salibandyleiriä Rantaroustin koululla, alkaen vuonna 2012 syntyneille ja tätä vanhemmille
14.-18.6. 5 päivää, 9.30-15.00, sisältää lounaan Pömilässä, 70€
21.-24.6. 4 päivää, 9.30-15.00, sisältää lounaan Pömilässä, 60€
Mikäli osallistuu molemmille viikoille, hinta on 120€
Ilmoittautumiset nettisivujen kautta: https://www.tyrnavanpalloseura.com/leiri-tapahtumat/

NUORTEN PALLOILU
Erilaisia pallopelejä, osallistujat voivat vaikuttaa mitä pelataan! Salibandya, koripalloa, sulkapalloa, 
lentopalloa.
Koko kesän ajan, joka maanantai klo 18.30-20.00 Kuulammen koulun liikuntasalissa
13-17-vuotiaille -ilmainen! Ilmoittautumiset nettisivujen kautta: https://www.tyrnavanpalloseura.com/
nuortenpalloilu/
Tervetuloa mukaan TyPSin toimintaan!
Tiedotamme muut kesätoimintamme kotisivuillamme: https://www.tyrnavanpalloseura.com/uutiset/
sekä facebook sivuillamme: Typs juniorit salibandy 

Tyrnävän kahvakuula- ja karateyhdistys TYRKKY ry:

KAHVAKUULAHARJOITUKSET 
Kirkkomännikön koulun pihalla ja kovemman sateen sattuessa koulun salissa 
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18.30 – 19.30. 
Hinta 20 €   (31.5.-30.8.2021) tai 2 €/kerta. Ilmoita ennakkoon, jos tarvitset 
lainakuulaa harjoitusten ajaksi!  

KARATEHARJOITUKSET 
Kirkkomännikön koululla maanantaisin:  klo 17.30 – 18.30: junnukarate
    klo 18.30 – 20: yläkouluikäiset ja aikuiset
    klo 20 – 21.30: aikuiset, ylemmät vyöarvot
   ja keskiviikkoisin: klo 17.30 – 18.30: muksukarate
    klo 18.30 – 19.30: junnukarate
    klo 19.30 – 20.30: yläkouluikäiset ja aikuiset
    klo 20.30 – 21.30: aikuiset, ylemmät vyöarvot
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Jonna (050 361 9677) tai Karri (050 359 0339)

URHEILUKOULUT 
1.6.alkaen heinäkuun loppuun asti tiistaisin ja torstaisin urheilukentällä.
4-6 vuotiaat klo 18.15-19.15
7-10 vuotiaat klo 16.30-18.00

HEITTOKOULU 
1.6. alkaen heinäkuun loppuun asti tiistaisin ja torstaisin urheilukentällä klo 17.00-19.00.
Lisäksi järjestetään kahdet seurakisat kesän aikana sekä kahdet heittokisat. Ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin.
Ilmoittautumiset: www.lnmyu.fi  Tiedustelut: Jari Matinolli p.0400 685 139

KUNNAN YLEISURHEILUMESTARUUSKISAT 
Ke 24.8. klo 17.00 kirkonkylän yleisurheilukentällä.  
Ilmoittautumiset www.lnmyu.fi/tyrnavanmestaruuskisat  tai paikan päällä klo 16.30.

Askarruttaako sinua tulevaisuus tai koulutusvalinnat? Tarvitsetko tukea työnhakuun? Halu-
atko 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 mielek-
kyyttä elämääsi? Tarvitsetko kannustusta sen seuraavan askeleen ottamiseen elämässäsi?
Mikäli vastasit mielessäsi johonkin näistä kysymyksistä kyllä, mieti voisiko työpajan toimin-
ta 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, polkupyörä-
huoltoja, puu- ja metallitöitä sekä pihatöitä. Maksaminen tapahtuu joko kortilla kunnan-
talolla tai käteisellä työpajalla. Olethan ennakkoon yhteydessä tullessasi käymään, jotta 
tiedetään olla paikalla. 
Lisäksi valmistamme pajalla erilaisia tuotteita. Nyt kevään tuotteina ovat kukkalaatikot, 
istutuslaatikot, puunkantotelineet ja linnunpöntöt. Tervetuloa kaupoille.
Hinnasto (hintoihin sis. alv 24 %)
Työ    Hinta, huomioitavaa
Henkilöauton sisäsiivous  20 euroa, penkkien pesulla 30 euroa
Tila-auton/pakettiauton sisäsiivous  25 euroa, penkkien pesulla 35 euroa
Pyöränhuolto   20 euroa + mahdolliset tarvittavat osat
Muut asiakastyöt   Materiaalikulut ja 13,75 € / h tehdystä työstä
Yhteystiedot:
Osallisuuskoordinaattori Heikki Ojala p. 050 362 8524
heikki.ojala@tyrnava.fi
Pajaohjaaja Petra Särkelä 
p. 044 497 1025, petra.sarkela@tyrnava.fi
Työpajaohjaaja/nuoriso-ohjaaja Katariina Rautiainen
p. 050 466 4796, katariina.rautiainen@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 VALMENNUSPAJA POLKU & VERSO 
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Nimeni on Taina Jaakola-Kuosmonen ja 
aloitan Tyrnävän uutena etsivänä nuoriso-
työntekijänä 10. toukokuuta alkaen. Olen 
28-vuotias ja koulutukseltani yhteisöpe-
dagogi. Olen työskennellyt aikaisemmin 
nuorten parissa mm. kaupungin nuoriso-
palveluissa, seurakunnalla, lastensuojelussa 
ja järjestöpuolella. Odotan kovasti, että 
pääsen tulemaan tutuksi Tyrnävän nuorten 
kanssa. Nähdään pian!

Taina Jaakola-Kuosmonen
puh. /WA 050 5942 365

Uusi etsivä 
nuorisotyöntekijä esittäytyy

Nuorisotoimi

KESÄAJAN TAPAHTUMAT JA RETKET TYRNÄVÄLLÄ

Nuorisotoimi järjestää kesällä muun muassa seuraavia tapahtumia ja retkiä:

KESÄKUU
5.6. Päättärit 
8.6. Retki Suutarinjärvelle.
16.6. Päivä Temmeksellä. Luvassa palloilupelejä 3.-6.-luokkalaisille sekä 7.lk-17-vuotiaille 
nuotioilta.
17.6. Päivä Murrossa. Luvassa palloilupelejä 3.-6.-luokkalaisille sekä 7.lk-17-vuotiaille nuotioilta.
22.6. Retki Oulun SuperParkiin.
Liikuntakerho 19.7.-23.7. Kirkonkylällä 3.-6.-luokkalaisille. Luvassa palloilupelejä ja liikunnallisia 
leikkejä. 

ELOKUU

5.8. Retki Powerparkiin 

Nuorisotyötä järjestämme kesän ajan pääosin ulkotiloissa. Luvassa mukavaa yhdessä tekemistä.
Kaikista ajankohtaisista asioista ilmoitamme nuorisotoimen somessa.

Tyrnävän Nuorisotoimi

tyrnavannuorisotoimi

Ohjaajien yhteystiedot:

Vastaava nuoriso-ohjaaja Katariina Lähtevänoja
050 343 0303

Nuoriso-ohjaaja Katariina Rautiainen
050 466 4796

Koulunuorisotyöntekijä Sebastian Savolainen
040 643 0936

KESÄKERHOTOIMINTA 7.6.-23.6.2021

Tyrnävän kunta järjestää kesäkerhotoimintaa 1. – 4.-luokkalaisille arkipäivisin klo 9-13 Murron, 
Rantaroustin ja Temmeksen kouluilla. 

Ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden 
henkilöstön kanssa. 

Osallistumismaksu on 15 €/lapsi. Omat eväät, kunta tarjoaa pienen välipalan.

Sitovat ilmoittautumiset ajalla 5.5. – 16.5.2021 Webropol-kyselyn kautta: 
https://link.webropolsurveys.com/S/334F96F2C592C726

Kesäkerhotoiminnan osallistujamäärä on rajattu. 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja www.tyrnava.fi

TYRNÄVÄLLÄ TAPAHTUU KESÄLLÄ 2021
− Oulun ammattikorkeakoulun videotaidetta verkkonäyttelynä 31.5. asti.
− Kylä siistiksi! -siivoustalkoot 6.5. klo 15−19
− Kirjaston satupolku Meijerialueen leikkipuistossa 18.5.−13.6.
− 4H-yrityskurssi osa 1. 15.5. klo 10−14
− Reilu Teko -kampanja (lannoite- ja siemensäkkikeräys) 17.5.−15.8.
− 4H-yrityskurssi osa 2. 22.5. klo 10−14
− Kaatuneitten muistopäivänä 16.5. jumalanpalvelus Tyrnävän kirkossa klo 10, 

jonka jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoille. Seppeleenlasku Temmeksen 
sankarihaudoille klo 12.

− Kuntalaiskysely Tyrnävän kirjastopalveluista 17.−23.5.
− Tyrnävän kirjastopalvelut tulevaisuudessa -verkkotilaisuudet 18.5. ja 20.5.
− Koko perhe liikkuu -päivä Kotiseututalolla 22.5. klo 12
− Osallistuvan budjetoinnin työpajat 25.5. ja 26.5. klo 17−19 sekä 28.5. 

klo 10−12
− Pihazumba 27.5. klo 18−19
− Kesäkuun näyttely: Eeva Haapala: ”Hetki luonnossa parantaa” – kuvateoksia 

luonnosta
− Pihazumba 3.6. ja 10.6. klo 18−19
− Päättärit 5.6.
− SummerCamp-päiväleiri 7−10-vuotiaille 7.−11.6. klo 10−15
− Liikuntakerho kirkonkylällä 19.−23.7. (3.−6. lk.)
− Yhteislauluilta Tyrnävän torilla 8.6. klo 18
− Retki Suutarinjärvelle 8.6.
− Kuntavaalit 13.6. klo 9−20
− 4H-urheilupäiväleiri 7−14-vuotiaille 14.−17.6. klo 12−16
− Päivä Temmeksellä 16.6. Palloilupelejä 3.−6.-luokkalaisille, nuotioilta 

7.-luokkalaisille – 17-vuotiaille.
− Päivä Murrossa 17.6. Palloilupelejä 3.−6.-luokkalaisille, nuotioilta 

7.-luokkalaisille – 17-vuotiaille.
− Alkeis- ja jatkouimakoulut 6−12-vuotiaille Zimmariin 7.−11.6.
− Alkeis- ja jatkouimakoulut 6−12-vuotiaille Zimmariin 14.−18.6.
− Salibandyleiri 14.−18.6. klo 9.30−15 Rantaroustin koululla
− Salibandyleiri 21.−24.6. klo 9.30−15 Rantaroustin koululla
− Eräleirit 6−9-vuotiaille Muhoksen ampumaradalla 21.6. ja 22.6. klo 10−15
− Parkour-päiväleiri 10−12-vuotiaille Muhoksella 21.6. klo 12−16
− Parkour-päiväleiri 13−15-vuotiaille Muhoksella 22.6. klo 12−16
− Yön yli -telttaeräleiri 10−14-vuotiaille Muhoksen ampumaradalla 23.6.−24.6.
− Täyttymys-näyttely Pirkolan perunahallissa 19.6.−1.8. Avoinna joka päivä 

klo 14−18.
− Retki Oulun SuperParkiin 22.6.
− Junnuleiri 9−13-vuotiaille Utajärvellä 29.6.−1.7.
− Heinäkuun näyttely: Asumispalveluyksikkö Kipinä
− Yhteislauluilta Tyrnävän torilla 13.7. klo 18
− Teatteri Tie esittää vanhoja kotimaisia satuja ja tarinoita Tyrnävällä 28.7.
− Täyttymyksen Kesäkoulu 31.7.
− Yhteislauluilta Tyrnävän torilla 3.8. klo 18
− Retki PowerParkiin 5.8.
− Kunnan yleisurheilumestaruuskisat 24.8. klo 17 urheilukentällä

TAPAHTUMAT, RETKET JA LEIRIT

TOUKOKUU

KESÄKUU

HEINÄKUU

Lisätietoa: www.tyrnavanpalloseura.com, http://www.gojuryu.fi/, https://movingtyrnava.nettisivut.fi/, https://liminganniittomiehet.sporttisaitti.com/, https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntapalvelut/liikun-
tatarjontakalenterit.html, https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika.html, www.tyrnava.fi
Urheiluseurojen yhteystiedot: https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntapalvelut/urheiluseurat.html Lisätietoa saa: liikuntasihteeriltä, 0500 803 814 / jyrki.siekkinen@tyrnava.fi ja kulttuuri- ja vapaa-aikajoh-
tajalta, 044 497 1240 / elina.huurre@tyrnava.fi

LIIKUNTATARJONTA

MA 18.30−20.00 Nuorten palloilu Kuulammen koulu Tyrnävän Palloseura
MA 18.30−19.30 Kahvakuulaharj. Kirkkomännikön koulu TYRKKY ry
MA 17.30−18.30 Karateharjoitukset: Kirkkomännikön koulu TYRKKY ry
  junnukarate 
MA 18.30−20.00 Karateharjoitukset:  Kirkkomännikön koulu TYRKKY ry
  yläkouluikäiset ja aikuiset
MA 20.00−21.30 Karateharjoitukset:  Kirkkomännikön koulu TYRKKY ry
  aikuiset, ylemmät vyöarvot
MA 16.30−17.15 Jalkapallokoulu;  Rantaroustin koulu Tyrnävän Palloseura
  2016 syntyneet
MA 17.30−18.15 Jalkapallokoulu;  Rantaroustin koulu Tyrnävän Palloseura
  2015 syntyneet
MA 18.30−20.00 Jalkapallokoulu;  Urheilukenttä Tyrnävän Palloseura
  2014 syntyneet ja vanhemmat
TI 18.00−19.00 Jooga Koskelan puisto /  Moving Tyrnävä ry
   Rantaroustin koulu
TI 16.30−18.00 Urheilukoulu; 7-10-v Urheilukenttä LNM
TI 18.15−19.15 Urheilukoulu; 4−6-v Urheilukenttä LNM
TI 17.00−19.00 Heittokoulu Urheilukenttä LNM 
KE 10.00−11.00 Liikkuvuutta &  Temmeksen koulu Kulttuuri- ja vapaa-aikapalv.
  lihaskuntoa! kaikenikäisille
KE 12.00−13.00 Liikkuvuutta ja Urheilukenttä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalv. 
  lihaskuntoa! kaikenikäisille
KE 18.00−19.00 Toiminnallinen Urheilukenttä Moving Tyrnävä ry
  kahvakuula
KE 16.30−17.15 Jalkapallokoulu; s. 2016 Rantaroustin koulu Tyrnävän Palloseura
KE 17.30−18.15 Jalkapallokoulu; s. 2015 Rantaroustin koulu Tyrnävän Palloseura
KE 18.30−20.00 Jalkapallokoulu;  Urheilukenttä Tyrnävän Palloseura
  2014 syntyneet ja vanhemmat
KE 18.30−19.30 Kahvakuulaharjoitukset Kirkkomännikön koulu TYRKKY ry
KE 17.30−18.30 Karateharjoitukset:  Kirkkomännikön koulu TYRKKY ry
  muksukarate
KE 18.30−19.30 Karateharjoitukset:  Kirkkomännikön koulu TYRKKY ry
  junnukarate
KE 19.30−20.30 Karateharjoitukset:  Kirkkomännikön koulu TYRKKY ry
  yläkouluikäiset ja aikuiset
KE 20.30−21.30 Karateharjoitukset:  Kirkkomännikön koulu TYRKKY ry
  aikuiset, ylemmät vyöarvot
TO 16.30−18.00 Urheilukoulu, 7−10-v Urheilukenttä LNM
TO 18.15−19.15 Urheilukoulu, 4−6-v Urheilukenttä LNM
TO 17.00−19.00 Heittokoulu Urheilukenttä LNM
PE 20.00−22.00 KKI lentopallo Kuulammen koulu Kulttuuri- ja vapaa-aikapalv.
SU 19.00−21.00 KKI lentopallo Kuulammen koulu Kulttuuri- ja vapaa-aikapalv.

PÄIVÄ AIKA TAPAHTUMA PAIKKA JÄRJESTÄJÄ

ELOKUU

kunta


