
TYRNÄVÄ
Kuntatiedote 4/2021www.meidantyrnava.fi

Etäkohteina Esa Holopaisen Neulaset jonossa ja muita kuvia -näyttely Markkuun vanhalla kyläkoululla, 
Tyrnävän esinemuseo, Ossi Räbinän moottorisahaveistoksia (Sahrakuja 3), Ravintola Ranni avoinna klo 15-01. 

Seuraa tarkentuva ohjelmainfo kunnan verkkosivuilta. Lähituotetorin ja Varaslähtö Siivouspäivään -kirpputorin myyntipaikkatiedustelut 
Janna Kumpula, janna.kumpula@tyrnava... Myyntipaikka on maksuton.

Meijerikadulla
Runopolku, hulahula, 

saippuakuplia, 
poistokirjamyynti

Ravintola Pömilä
Pömilän 100-vuotisjuhlat 

ja lähiruokabuffet!

Vanha Pappila
Kekripukin poltto klo 22 

Vanhatien ravintola avoinna klo 11-23

Koivula
Nuorten nuotioilta, 
säbänopeustutka, 

valomaalausta

Torin lava
SANA (Sanna Rönnberg),

Suvi Partanen & Sisko Loimulahti 
laulavat Olavi Merjanahon sanoituksia,

Murron nuorisokuoro: 
Syksyiset laulut ja runot

Kunnantalon piha
Temppurata pyöräilijöille

Maitolaituri
Nuojuan teatteripaja esittää: 

Maatila lomailee klo 18,
Talk show: Lukevat(ko) 

uudet luottamushenkilöt? klo 19.30,  
live-karaoke

Seurakuntatalo
Riikka Lumiahon konsertti klo 18,

pianomusiikkia

Kävelykierrokset
Tyrnävän raitti klo 18-19

Meijerikatu & Myllykirjasto klo 20-21
Opastus geokätköilyn saloihin klo 19, 20, 21

Tori
Lähituotetori, katuliitutaiteilu, 

Varaslähtö Siivouspäivään -kirpputori

Auditorio
Esa Holopaisen video 

piirtämisestä (nonstop)

Myllykirjasto &Kivipirri
Santeri Rautiainen: Ääniä välitetyille -kitarakonsertti klo 19,

Ruusa Pirkola – julisteita ja piirroksia,
Pottudesign-näyttely, 

Tätä en lapselleni lukisi! – paheksutut lastenkirjat 

Tyrnävän Taiteiden yö 
                                                27.8. klo 18-22
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Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta 
(144312007) nojalla toimitetaan vuonna 2003 syntyneiden sekä muiden alla mai-
nittujen asevelvollisten kutsunnat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston 
alueella vuonna 2021 seuraavassa järjestyksessä:

Puolustusvoimat
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto

Kutsuntakuulutus

Kunta Sukunimen    Aika  Toimituspaikka
 alkukirjaimet Päivä   Pvm    Kuukausi          Kello

Tyrnävä   PE          1    MARRASKUU  09.00 Seurakuntatalo
      Mankilantie 1

PAIKALLA OLTAVA VIIMEISTÄÄN KELLO 08:45

Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka:
 - kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta;
 - on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palvelus 
 kelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole 
 täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai
 - on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi.

Kutsunnanalainen ei ole asevelvollinen, joka on saanut Suomen kansalaisuuden 
tai päätöksen kansalaisuudesta sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta tai sen 
vuoden jälkeen. Hänet voidaan kuitenkin määrätä muuhun aluetoimiston järjes-
tämään tarkastukseen.

Läsnäolovelvollisuus kutsunnassa
Kutsunnanalaisen tulee osallistua kutsuntatilaisuuteen henkilökohtaisesti, jollei 
häntä ole vapautettu läsnäolovelvollisuudesta.

Aluetoimisto voi vapauttaa henkilökohtaisesta läsnäolovelvollisuudesta kutsun-
nassa asevelvollisen,
 - jolla on vaikea vamma tai sairaus;
 - joka on osallistunut erikoisjoukkojen valintakokeeseen ja joka on 
 määrätty palvelukseen; tai
 - joka asuu ulkomailla ja on toimittanut lääkärinlausunnon tai muun 
 luotettavan selvityksen, jonka perusteella hänen palveluskelpoisuu-
 tensa voidaan määrittää.

Kutsunnanalainen, joka ei ole osallistunut kutsuntatilaisuuteen laillisen esteen 
vuoksi, on velvollinen välittömästi laillisen esteen lakattua näyttämään aluetoi-
mistolle toteen esteensä. Jos kutsunnanalainen opiskelee kaukana kutsuntapaik-
kakunnalta tai hänellä on muu perusteltu syy, hän voi aluetoimiston suostumuk-
sella osallistua muuhun saman vuoden kutsuntatilaisuuteen kuin siihen, johon 
hänen kutsuntakuulutuksen mukaan on osallistuttava.

Kutsunnanalainen velvoitetaan palveluskelpoisuuden selvittämiseksi osallis-
tumaan kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen terveyskeskuksessa tai 
muussa tarkastukseen soveltuvassa paikassa kutsuntavuonna. jollei tarkastus 
ole tarpeeton aluetoimiston kutsunnanalaiselta tai muulta taholta kutsunnan-
alaisen palveluskelpoisuudesta saaman selvityksen tai asevelvollisen ulkomailla 
asumisen takia taikka muusta erityisestä syystä.

Kutsunnanalaisten on kutsuntatilaisuudessa valmistauduttava todistamaan 
henkilöllisyytensä.
Asevelvollinen, joka oikeudettomasti jää määräaikaan saapumatta kutsuntaan 
tai poistuu tilaisuudesta ilman sotilasviranomaisen antamaa lupaa ennen kuin 
hänen asiansa on käsitelty, on tuomittava poissaolosta kutsunnasta sakkoon 
(AsevL 119§).

BRUNSSIHERKKUJA -ruokakurssi 
la 11.9.2021 klo 10 srk-talolla. 
Jäsenille ilmainen ja muille 10€. 
Järj. yhteistyössä Oulun sekä 
Temmeksen Maa- ja kotitalousnaisten kanssa.

Lisätietoja: facebook.com » MLL Temmeksen yhdistys tai 
instagram » mll_temmes. Nettisivun www.mll.fi/paikallisyhdistykset 
» ”Temmeksen yhdistys” kautta pääset myös liittymään jäseneksemme 
ja tukemaan paikallista toimintaa lasten ja nuorten hyväksi.
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

MURRON KYLÄTOIMIKUNTA RY 

Tour de Kids -pyöräilytapahtuma 21.8.2021 klo 12.00 alkaen 
(ilmoittautuminen klo 11.00 alkaen). 
Lapsiperheille suunnattu pyöräilytapahtuma koululla. Pyöräilyn lisäksi 
myös muuta ohjelmaa/kisailua sekä kylätoiminnan kahvio, josta ostetta-
vissa mm. vohveleita.

Uuden kotalaavun ja frisbeegolf-kentän yhteisavajaiset 
25.8.2021 klo 18.00 alkaen koulun lammella. 
Tervetuloa tutustumaan koko perheellä frisbeegolfin saloihin, tutustu-
maan kyläläisiin ja nauttimaan makkaratarjoilusta. Tarjolla myös kahvia 
ja mehua. Rata on tarkoitettu aloittelijoille, joten kaikki vähänkin lajista 
kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita harjoittelemaan.

Tulossa myös kyläläisten yhteiset porrastreenit syyskuun 
alussa. Seuraathan ilmoittelua Murron sosiaalisessa 
mediassa Facebookissa ja Instragramissa. 

Tyrnävän kunta on saanut rahoitusta Tuu mukaan! - Harrastamisen Suomen malli Tyrnävällä 
-hankkeelle Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Suomen Harrastamisen mallin tavoitteena 
on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän 
yhteydessä.

Lukuvuonna 2021-2022 harrastustoimintaa tarjotaan Tuu mukaan! -hankkeen kautta kaikilla 
Tyrnävän kouluilla yhteensä yli 30 kerhon muodossa. Kerhoja järjestetään 1.–9.-luokkalai-
sille lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten harrastustoiveita on pyritty toteuttamaan mah-
dollisuuksien mukaan olosuhteet huomioiden. Toiveita kartoitettiin harrastamisen Suomen 
mallin koululaiskyselyllä joulukuussa 2020. Lisäksi Tyrnävällä toteutettiin keväällä 2021 
koululaisille oma harrastekysely.

Kerholukujärjestykset julkaistaan Tyrnävän kunnan verkkosivuilla elo-syyskuunvaihteessa, 
ja sähköinen ilmoittautuminen (www.tyrnava.fi) avautuu syyskuussa 2021. Seuraa siis kun-
nan ilmoittelua niin verkkosivuilla kuin kunnan sosiaalisen median kanavillakin. 

OHJAAJAHAKU:
Muutamilta kerhoiltamme puuttuu vielä ohjaaja. Etsimme ohjaajaa niin liikunta, käden-
taidot ja muotoilu kuin koodaukseenkin liittyville kursseille. Myös Murron eläinkerholle 
etsimme vielä ohjaajaa tai tilaa, jossa kerholaiset voisivat vierailla. Jos haluaisit toimia oh-
jaajana Tuu mukaan! – Harrastamisen Suomen malli Tyrnävällä -kerhossa, otathan pikaisesti 
yhteyttä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajaan (elina.huurre@tyrnava.fi).

HARRASTAMISEN 
SUOMEN MALLI

Soolo-
saksofoni-
konsertti:

JOHANNES 
SALOMAA
pe 24.9.2021 

klo 18 
Myllykirjasto

Vapaa pääsy!
 Tervetuloa!

Järj. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalvelut
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Nuorisotoimi
NUORISOTOIMI

Nuorisotilatoiminta jatkuu viikolla 33. Nuorisotilojen viikoittaiset aukioloajat ja muut 
ajankohtaiset asiat löydät Tyrnävän nuorisotoimen somesta. Nuorisotoimella on aloittanut kaksi 
sijaistavaa nuoriso-ohjaajaa, Anni Hemmilä ja Tuomas Tyynelä. 

             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 Anni Hemmilä 050 3430 303
Nuoriso-ohjaaja Tuomas Tyynelä 050 4664 796

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivän nuorisotyöntekijän sijaisena on aloittanut Sebastian Savolainen. Sebastian on toiminut 
Tyrnävän nuorisotoimella nuoriso-ohjaajana vuoden alusta lähtien. Etsivän nuorisotyöntekijän 
tavoitat Koivulasta (Kunnankuja 2), somesta, puhelimitse ja sähköpostilla.  

Etsivä nuorisotyöntekijä
Sebastian Savolainen
sebastian.savolainen@tyrnava.fi
050 594 2365

Tyrnävän Etsivä Sebastian

tyrnavanetsiva

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 (4.9. alkaen) 
Lauantai-aukioloa ei kesä-elokuussa.

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

Myllykirjastosta voit nyt myös lainata urheiluvälineitä, esim. koripalloja, kävelysauvoja ja eripainoisia 
kahvakuulia. Tule tutustumaan!

Tyrnävän Taiteiden yönä pe 27.8. kirjasto avoinna klo 12-22.

Temmeksen kirjasto suljettu 1.8.2021 alkaen. Temmeksen kirjastosta lainatun aineiston voi 
palauttaa Tyrnävän kirjastoon tai muihin OUTI-kirjastoihin.

TAPAHTUMIA MYLLYKIRJASTOSSA

Näyttelyt
Elokuu: Ruusa Pirkola - julisteita ja piirroksia
Syyskuu: Martti ”Huuhaa” Innanen – maalauksia
Lokakuu: Jorma Styng ja Marja-Leena Tykkyläinen: Tämä hetki

Tyrnävän taiteiden yö pe 27.8. klo 18 alkaen.
- Poistokirjamyyntiä Juustolan varastosta. Kassillinen 5 € (kassin koosta riippumatta) ja 0,50 €/kpl.  
  Oma kassi mukaan ja ostoksille! 
- Nuojuan Teatteripajan lastenesitys Maatila lomailee klo 18 Maitolaiturilla.
- Runopolku Meijerialueella.
- Kielletyt tai paheksutut lastenkirjat -näyttely. Otteita Lastenkirjainstituutin 
   Tätä en lapselleni lue! -näyttelystä. 
- Näyttelytilassa esillä Ruusa Pirkolan julisteita ja piirroksia ja Santeri Rautiaisen 
   Ääniä välitetyille -kitarakonsertti klo 19.
- Lukevat(ko) uudet luottamushenkilöt – kuntapäättäjien ajatuksia lukemisesta ja 
   kirjastosta -keskustelutilaisuus klo 19.30 Maitolaiturilla

Kirjoittavien ihmisten kerho aloittaa to 2.9. klo 18 kirjaston tiloissa. Vastavuoroista ja innostavaa 
keskustelua kirjoittamisesta kirjoittajille. Pia Ronkainen-Pelkonen keskustelun avaajana. Kerho on 
maksuton ja ilmoittautua voi osoitteeseen: kirjasto@tyrnava.fi

Maanantaina 6.9. klo 18 Pikku Kulkurin esitys Leppäkerttu Pilkuton Myllykirjaston lehtisalissa. 
Esitys on maksuton ja sopii 2-vuotiaista ylöspäin. Tervetuloa!

Perhepäivähoitajien tiistait klo 9.30-11.00. Aloitamme ti 7.9 klo 9.30. Pikku Kulkurin esitys 
Leppäkerttu Pilkuton. Laita kalenteriisi ylös myös muut perhepäivähoitajien tiistait: 5.10., 9.11. ja 
7.12. Tervetuloa mukaan myös kotiäidit ja -isät lapsineen!

Johannes Salomaan Saksofonikonsertti pe 24.9.2021 klo 18 Myllykirjastossa

Perunamarkkinapäivänä, lauantaina 25.9.2021, Myllykirjasto avoinna klo 9-15.
-Martti ”Huuhaa” Innanen – maalauksia.
-kirjasto jalkautuu Tyrnävä-pihalle

Tyrnävän kirjastossa on käytössä Kirjakärppä-lukudiplomi. 
Luokkakohtaiset kirjalistat ja tehtävälistat löytyvät kirjaston 
verkkosivuilta www.tyrnava.fi ja paperimuotoisina lastenosastolta. 
Tutustu Kirjakärppään ja lue itsellesi lukudiplomi!

Elo-syyskuun aikana kutsumme kaikki Kuulammen koulun seitsemännet luokat kirjaston 
käytönopetukseen. Tällöin jokainen kirjastokorttinsa kadottanut seiskaluokkalainen saa uuden 
kirjastokortin maksutta. Normaali uusimishinta on 2 €.

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

Maanantaina 6.9 klo 18
Myllykirjastossa:

Pikku Kulkurin 
nukketeatteriesitys:

Leppäkerttu Pilkuton
Esitys on maksuton ja sopii 

2-vuotiaista ylöspäin.

Tervetuloa!

Pohjautuu Niina Bellin Leppäkerttu ilman 
pilkkuja -nimiseen lasten kuvakirjaan.

Tyrnävän liikuntatarjonta 
ja liikuntalukujärjestykset 

julkaistaan 
elo-syyskuunvaihteessa 

Tyrnävän kunnan 
verkkosivuilla.

Ota siis seurantaan:
www.tyrnava.fi

www.tyrnava.fi/liikunta
Facebook: 

Tyrnävän liikuntapalvelut
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Martti ”Huuhaa” Innanen -maalauksia
6.9. – 2.10.2021
Monipuolisen taiteilijan Martti Innasen (1931–2014) 
näyttely Tyrnävän kunnan näyttelytilassa, Myllykirjastossa. 

Näyttely avoinna kirjaston aukiolojen mukaisesti. Vapaa pääsy!

Näyttelyn mahdollistavat Suomen Gallupin säätiö, 
Lions Club Tyrnävä ja Tyrnävän kunta.

Martti Innanen: 
Tyrnävän potuntervaajat vievät 
markkinoille käsintervattuja 
suopottuja. 
©Suomen Gallupin säätiö

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 hakeu-
tuvat 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. Nyt kevään tuotteina ovat kukka-
laatikot, 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

Lokakuussa lisäaika haravointijätteille ja risuille! 
Lokakuussa Tyrnävän jäteasemalla on normaalin torstain aukioloajan lisäksi 

maanantaisin risu- ja haravointijätteen vastaanotto klo: 9 – 19. 

Tyrnävän jäteasema, Mestarintie 12 
to klo 14.00 – 18.00. (kaikki jätteet) 

4. – 25.10. ma klo 9.00 – 19.00 (vain haravointijäte ja risut!) 

VVieraskasvijätteen hävittäminen
Kitkettyjä ja leikattuja vieraskasvijätettä otetaan vastaan jäteasemalla velotuksetta. 

Pakkaa kasvin lisääntyvät osat: juuret (jos leviää juurista), ilmaversot, siemenet ja kielukat). 
Kuivata jäte mahdollisuuksien mukaan ja pakkaa läpinäkymättömään muovipussiin. 

Pilaantuneiden ja syömäkelvottomien omenoiden vastaanotto
Jäteasemat ottavat vastaan syömäkelvottomia omenoita; 

muovipussillinen 5 € ja jätesäkillinen 10 €. Omenat hävitetään biojätteen mukana. 

KKatso lisäohjeet vieraskasvilajien sekä omenoiden hävittämiseen EKOn sivuilta!

Pihla Hasan 050-324 0963 lakeudeneko@liminka.. www.lakeudeneko..


