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VASTAA TUUNAA TYRNÄVÄÄ -KYSELYYN! 
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 
kkohdistua kuntalaisten tai vaikkapa kyläsi yhteiseksi 
hyväksi.

Ideointivaiheen 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 ideoimaan! Voit myös ehdottaa 
uuseampaa ideaa.

Kun ideat on kerätty kyselyllä, järjestämme kuntalai-
sille työpajoja, joissa ideoita voidaan jatkokehittää 
yhdessä. Lopuksi kuntalaiset valitsevat kehitetyistä 
ideoista parhaat äänestämällä. Kunta toteuttaa 
parhaaksi valitut ideat.

Voit vastata osoitteessa tyrnava../tuunaa2022 , 
QQR-koodilla tai palauttamalla viereisen 
kyselylomakkeen ideoidesi kera palautuspisteisiin 
kunnantalon Sentraalissa, Myllykirjastossa, 
Temmeksen liikuntasalin ulkopuolella sekä Murron 
koululla. Jätä ideasi pikimmiten, sillä 
kyselyyn voi osallistua vain 8.4. saakka! 

Tuunaa Tyrnävää tulee jälleen!

ViikKo TÄYNNÄ OHJELMAA, MM. Koulujen 
välinen lukukilpailu, KIRJANÄYTTELYSSÄ 
LuottamushenkilöideN KIRJAVINKIT, 
Johtoryhmän KIRJAVINKIT KUNNAN SOMESSA,
varhaiskasvatukseN TEEMAKASSIT. 
Maanantai 4.4.
Eskarien Kirjastoseikkailu* klo 9.30–10.15
TIISTAI 5.4.
Eskarien Kirjastoseikkailu* klo 9.30–11.00
KESKIVIIKKO 6.4.
Viskarien Kirjastoseikkailu* klo 9.30–10.15,
Lukutunti Kotolassa klo 14.00 
(yhteistyössä Tyrnävän seurakunta) 
SEKÄ Tietokirjailijavieraana 
Jenni Räinä Myllykirjastossa 
kklo 18.00.

TORSTAI 7.4.
Kirjasto KYLÄILEE terveyskeskukseSSA 
klo 9–11 ja klo 12–14,  
Kirjastonuokkari Myllykirjastossa 
3-6lk klo 15–17, 7lk-17 v. klo 17–19, 
ohjelmassa lautapelejä ja pieniä yllätyksiä.
PERJANTAI 8.4.
VIskarien Kirjastoseikkailu klo 9.30–10.15
LAUANTAI 9.4.
Lasten lauantai Myllykirjastossa klo 11–14, 
Ohjelmassa mm. satutuokio, satuhieronta-
klinikka, askartelua ja arvontaa. 
Tapahtuma-AIKANA yrittäjyysluokan kahvio 
Kivipirtissä, tuotto yrittäjyysluokalle.

* yhteistyössä 
Aikakausmedia.

4.-10.4.2022Mukavampi arki etsii nyt tekijöitä! 
PSST! Etsimme nyt useampaa uutta osaajaa. Tule tekemään työtä, jOLLA RAKENNETAAN laadukkaita lähipalveluita ja mukavampaa arkea.
          LÄhihoitaja (5 paikkaa)                                             
          Lähihoitajan sijaisuudet opiskelijoille                                       
          KULTTUURIOHJAAJA                                           
          Psykologi                                                                    
          Fysioterapeutti                                                                                                                                                  

Järjestelmäasiantuntija
Kunnallistekniikkapäällikön virka
Rakennustarkastajan virka                                                                
Koulunkäynninohjaaja (2 paikkaa)                                                             
Määräaikainen koulunkäynninohjaaja  
                                                                                              LUE LISÄÄ JA HAE: tyrnava.fi/REKRY                                                                                                                              

Äidinkielen ja kirjallisuuden tuntiopettaja
Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka
Musiikin päätoiminen tuntiopettaja                                                                
Erityisopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (2 paikkaa)                                                             
Erityisluokanopettajan virka  
                                                                                                                                                                                                                     

Miten puhua kasvattajana nuorelle 
seksuaalisuudesta?

MARI KORPELA

Vanhempi, tule keräämään hyödylliset 
vinkit nuoren seksuaalikasvatukseen 
torstaina 14.4.2022 klo 18:00-19:45! 

Tyrnävän kunnan tarjoama maksuton 
tilaisuus pidetään Myllykirjaston Kivipirtissä! 
Tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa.

AAihe on nykykasvattajalle tärkeä, joten 
tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää!  

Varaa paikkasi ja ilmoittaudu 12.4. 
mennessä: noora.pinoniemi@tyrnava..

KesäkerhoJEN ILMOITTAUTUMINEN ALKAA!
Suosittujen kesäkerhojen ilmoittautuminen 
alkaa! Ilmoittautumisaika on 18.4.-2.5. 

Kesäkerhopaikkoja on rajoitetusti, joten 
varaa lapsesi kerhopaikka mahdollisimman  
pian ilmoittautumisen auettua. 

KKunta tarjoaa tyrnäväläisille lapsille 
laadukasta kerhotoimintaa alkukesään 
Rantaroustin, Temmeksen ja Murron kouluilla 
6.6.-22.6.2022. Kerhoissa tutustutaan 
lähiluontoon, eri liikuntalajeihin ja lasten 
kirjallisuuteen – kädentaitoja unohtamatta. 
Ohjaajina toimii tuttu kouluhenkilökunta 
ssekä vierailevat ohjelman järjestäjät.
 
Sitovat ilmoittautumiset sähköisesti 18.4. 
alkaen: tyrnava../kesäkerho2022 

Osallistumismaksu 15€/lapsi, 
sis. kerhosisällöt ja -materiaalit, pienen 
välipalan ja vakuutuksen sekä verot.
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Marttojen kaikille avoin käsityö- ja porinapiiri Myllykirjaston 
Kivipirtissä tiistaina 5.4. klo 18–20 sekä tiistaina 3.5. klo 18–20. 
Ota oma käsityö mukaasi ja tule viettämään mukava ilta kans-
samme! Kahvi- ja teetarjoilu.

Lataa Martat-sovellus!
Martat-sovellus on Marttaliitto ry:n tarjoama ohjelma älypuheli-
melle. Sovelluksesta löytyy herkullisia ruokaohjeita ja ajan-
kohtaista tietoa puutarhan ja kodin hoidosta. Sovelluksessa on 
ohjeiden ja vinkkien lisäksi myös oma Marttayhteisö, jossa voit 
kysyä neuvoa ja jakaa vinkkejä muiden sovelluksen ladannei-
den kanssa. Sovellus on maksuton ja sen voi ladata, vaikka ei 
olisikaan marttojen jäsen.

Martat on puolueisiin sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka 
edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden 
arvostusta. Tyrnävän Martat järjestää mm. erilaisia retkiä ja ruu-
anlaittokursseja. Liittymällä Marttoihin saat mm. kuusi kertaa 
vuodessa ilmestyvän Martat-lehden. Martoissa on mahdollisuus 
uuden oppimiseen, yhdessä tekemiseen, vaikuttamiseen ja 
elämyksiin. Tervetuloa mukaan!

Yhteystiedot: puheenjohtaja Elina Kemppainen
040 526 0387, tyrnavanmartat@gmail.com
www.martat.fi/marttayhdistykset/tyrnavan-martat-ry
Facebook: Tyrnävän Martat    Instagram: tyrnavanmartat

Hakemuksia saa kunnantalon Sentraalista ja Tyrnävän kun-
nan kotisivuilta. Lisätietoja liikuntasihteeriltä 0500 803 814. 
Katso vuorohakemukset Kunnan kotisivulta 
asiointi/lomakkeet/liikuntapalvelut/liikuntapaikkojen 
vuorohakemus.

Liikuntatoimi julistaa kesä- 
ja talviajan liikuntapaikko-
jen vakiovuorot haettavaksi 
18.4. 2022 mennessä.

Tiekunta voi hakea Tyrnävän kunnalta rahallista avustusta 
vuosittain avustuskelpoisen yksityistien perusparannukseen 
ja kunnossapitoon.
Avustushakemukset tulee toimittaa 30.4.2022 mennessä. 
Avustushakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostilla 
tomi.leinonen@tyrnava.fi tai paperisena osoitteella:
Tyrnävän kunta / Tekninen osasto
Tomi Leinonen, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä
Avustushakemus ja ohjeet löytyvät: https://www.tyrnava.fi/
asuminen-ja-ymparisto/liikenne/yksityistiet.html

Yksityistieavustukset haet-
tavana 30.4.2022 mennessä

Temmeksen kyläyhdistyksen vuosikello

Vuosi 2022

TAMMIKUU
• Kuukausittaiset

kokoontumiset
Wäinölässä alkavat

JOULUKUU
• Itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.
• Puurojuhla Wäinölässä
• Joulupukkipalvelu 24.12.
• Uuden vuoden juhla

31.12. meijerinaukio

TOUKOKUU
• Wapputapahtuma 1.5.
• Äitienpäivälounas 8.5.
• Frisbeegolf-kuukausikisa
• Vuosikokous

LOKAKUU
• Halloween 30.10.

MARRASKUU
• Joulumarkkinat

Wäinölässä
• Isänpäivälounas 13.11.

KESÄKUU
• Siltojen Temmes
• Frisbeegolf-kuukausikisa
• Akseli Klonk teatteri

Wäinölässä 10.6.

HELMIKUU
• Laskiaisrieha 27.2.

SYYSKUU
• Pottumarkkinat
• Frisbeegolf-

mestaruuskisat
(kauden päättäjäiset)

HEINÄKUU
• Frisbeegolf-

kuukausikisa

ELOKUU
• Frisbeegolf-

kuukausikisa

MAALISKUU
• Tuuletushiihto 19.3.
• Kylähullu-ilta 22.3.

HUHTIKUU
• Varmuusvarastokoulutus
• Etsintäkoulutus (Vapepa)

Lauantaina 26.3.2022

klo 11-14
( jäävaraus )

Tyrnävän SuutarinjärvelläTyrnävän Suutarinjärvellä
( Suutarinjärventie 16 )( Suutarinjärventie 16 )

Sarjat:  Naiset 10 € , Miehet 10 €

             ja alle 15-vuotiaat 5 €                    

Tervetuloa koko perheellä!Tervetuloa koko perheellä!

Tapahtuman järjestää: Suutarinkylän-YlipäänTapahtuman järjestää: Suutarinkylän-Ylipään

kyläyhdistys rykyläyhdistys ry

Hyvät palkinnot!

Arvontaa, myytävänä 

makkaraa, mehua,

kahvia, pullaa...

Avustuksia voivat hakea yhdistykset, seurat, yhteisöt ja/tai 
yksityishenkilöt – riippuen avustuslajista.
Lue lisää www.tyrnava.fi/avustukset

Tyrnävän kunnan avustukset 
haettavissa 31.3.2022 saakka

Haku Tyrnävän kunnan kesätyöpaikkoihin 
on menossa. Hakuaika on 14.2.-31.3.2022.

Töitä on tarjolla mm. siivoustehtävissä, 
viheralueiden hoidossa, päiväkodeissa, 

ikäihmisten palveluissa, kirjastolla, nuoriso- 
ja liikuntapalveluissa sekä viestinnän osastolla. 

Työsuhteen kesto on 2 viikkoa ja työpäivän pituus 
6 tuntia. Kunnan kesätyöpaikat on tarkoitettu 

ensisijaisesti 9. luokkalaisille, mutta loput 
täyttämättä jääneet paikat arvotaan toisen 

asteen opiskelijoille. 

Lisätietoa: 
Anne Tiirikainen, työ- ja elinkeinosuunnittelija 

p. 044 497 1067
Sebastian Savolainen, etsivä nuorisotyöntekijä 

p. 050 594 2365

Hakemukset: https://www.tyrnava.fi/tyo-ja-
yrittajyys/tyollisyyspalvelut/kesatyopaikat.html
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Kirjasto ja kulttuuri
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

Myllykirjasto on suljettu pääsiäisen ajan 15.-18.4.2022.

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 on otettu käyttöön 15.11.2021 alkaen. 
Liikuntasalin sisäänpääsyyn tarvitaan kulkuavain, jonka saa maksutta käyttöön Myllykirjastosta. Kirjakaapin 
käyttö vaatii OUTI-kirjastokortin lisäksi pin-koodin, jonka saa Myllykirjastosta tai muusta OUTI-kirjastosta. 
Kirjakaappi on kuntalaisten käytettävissä maanantaista sunnuntaihin kello 5:00–23:00.

Kirjastosta lähetettävien myöhässä olevien lainojen palautuskehotusten hinta on noussut 10.1.2022 
alkaen. Ensimmäinen palautuskehotus lähetetään, kun lainat ovat myöhässä 7 päivää ja se maksaa 1,50 €. 
Toinen kehotus lähetetään 35 päivän kuluttua eräpäivästä ja se maksaa 3 €. Palautuskehotukset 
lähetetään sähköpostiosoitteeseen tai kirjepostina, jos asiakkaalla ei ole sähköpostiosoitetta kirjaston 
asiakasrekisterissä tallennettuna. Kehotukset lähetetään myös lasten ja nuorten lainoista.

Myllykirjastosta voit nyt myös lainata urheiluvälineitä, esim. eripainoisia kahvakuulia, kävelysauvoja 
ja palloja. 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
Maaliskuu: Sisko Määttä - Tilkkua ja 
paperisilppua sekä jotain muuta
Huhtikuu: Lakeuden kansalaisopiston 
näyttely
Toukokuu: Sakari Hintsalan maalauksia

Perhepäivähoitajien tiistait klo 9.30-11.00. 
Tervetuloa mukaan myös kotiäidit ja -isät 
lapsineen!  
Seuraavan kerran 12.4. klo 9.30 Sointupajan 
keväinen pääsiäismuskari.

4.-10.4.2022 Lukuviikko Koko Tyrnävän 
lukee teemalla ”Lukemalla parempi 
maailma”
ks. ohjelma erillisestä ilmoituksesta

14.4.2022 klo 18-19.45 Luento nuorten 
seksuaalikasvatuksesta Kuulammen 
yläkoulun oppilaiden vanhemmille 
Myllykirjaston lehtisalissa

10.5.2022 klo 15-17 Muista hyvinvointisi 
-kiertue Myllykirjaston lehtisalissa

NÄYTTELYAIKAHAKU 
TYRNÄVÄN KUNNAN NÄYTTELYTILAAN 3.4.2022 ASTI!

Tyrnävän kunnan näyttelytila sijaitsee Myllykirjastossa (Meijerikatu 3, Tyrnävä). 
Näyttelytilaan on avoin jatkuva haku, vuoden 2023 näyttelyaikoja jaettaessa huomioidaan 

ensisijaisesti 3. huhtikuuta 2022 mennessä saapuneet hakemukset. Hakuajat täytetään siten, että 
näyttelykalenteri tarjoaa mahdollisimman mielenkiintoisen ja monipuolisen kattauksen kuntalaisille. 

Näyttelytilassa on vuosittain 12-15 näyttelyä. Näyttelytila on näytteilleasettajille maksuton tila. 
Näyttelytila on avoinna kirjaston aukiolojen mukaisesti.

Lisätietoja näyttelytilasta https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/nayttelytila.html

Ajantasaiset tiedot sekä hakemukset/ilmoitukset 
jätehuoltoviranomaiselle osoitteessa: www.lakeudeneko.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 Sherin Asheesh
p. 050 466 4796 
sherin.asheesh@tyrnava.fi

  tyrnavan_paja       @tyrnavan_paja

Uusitut kotisivumme löydät osoitteessa: 
https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoret/tyopajatoiminta

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

 Tyrnävän Nuorisotoimi        @tyrnavannuorisotoimi

Yhteystiedot:

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

Noora Pinoniemi
Nuoriso-ohjaaja/hanketyöntekijä
p. 040 643 0936
noora.pinoniemi@tyrnava.fi

Uuden työntekijän esittely:

Morjens! Olen Antti Kumpulainen ja aloitin nuoriso-ohjaajana Tyrnävän 
nuorisotoimella 21.2.2022. Minuun voi törmätä nuorisotiloilla, Koivulassa ja 
erilaisissa tapahtumissa.

Sherin Asheesh
Nuoriso-ohjaaja/pajaohjaaja
p. 050 466 4796
sherin.asheesh@tyrnava.fi

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

Olethan 
jo uutiskirjeemme 

tilaaja?

MAANANTAI 
8:25  Murron koulu (hammaslääkäriin lähtijät)
8:43  Tyrnävän tk (Murron oppilaat hammaslääkäriin)
10:30  Terveyskeskuksesta oppilaat takaisin Murron 
 koululle

TIISTAI
8:25  Murron koulu (hammaslääkäriin lähtijät)
8:43  Tyrnävän tk (Murron oppilaat hammaslääkäriin)
10:30  Terveyskeskuksesta oppilaat takaisin Murron 
 koululle
11:00-12:00  Asiointimatkat (parittomina viikkoina Tyrnävä 
 / parillisina viikkoina Temmes) Liminkaan / 
 kuntakeskus
14:00-15:00  Asiointimatkat paluu (Temmes / Tyrnävä)

KESKIVIIKKO 
8:00-10:00  Asiointimatkat (parittomina viikkoina Temmes/  
 parillisina viikkoina Tyrnävä) Kempeleeseen /  
 Zeppelin ja Zimmari 
13:00-15:00  Asiointimatkat paluu (Tyrnävä / Temmes)

TORSTAI
8:10  Temmeksen koulu (hammaslääkäriin lähtijät) 
 21.10.2021, 18.11.2021 ja 16.12.2021, 20.1.2022, 
 24.2.2022, 7.4.2022 ja 12.5.2022
8:35  Tyrnävän tk (Temmeksen oppilaat hammas-
 lääkäriin)
10:30 Terveyskeskuksesta oppilaat takaisin Temmeksen koululle

PERJANTAI
Ei suunniteltuja kuljetuksia

PALVELULIIKENTEEN AIKATAULU
Tyrnävällä liikennöi JS Matkat Oy -palveluliikenne. Liikenteen tarkoituksena on parantaa iäkkäiden ja liikuntarajoitteisten kulje-
tuspalveluja sekä hoitaa koululaisten hammashoitokuljetukset (Temmes ja Murto).
Palveluliikenne toimii ikäihmisten asiointiliikenteenä tilausperiaatteella p. 050 321 4190

Murron ja Kirkonkylän perhekahvilat etsivät edel-
leen vapaaehtoisia jotta toiminta voisi jatkua. 

Harrastusraha-avustuksia on edelleen 
haettavissa kotisivujemme kautta. 

Talvitapahtuma Markkuun uimamontulla 
20.3. klo 12.00-15.00

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

Minun pihani kurssit:. Temmes 4.4, Kirkonkylä 6.4 ja Murto 7.4. Kurssilla suunnitellaan 
oma harrastepuutarha omaan kotiin, kylvetään ensimmäiset jutut jne.

Äitienpäiväkakkukurssit:  Temmes 6.5, Kirkonkylä 7.5 ja Murto 5.5. Tehdään äidille täy-
tekakku juhlapäiväksi. Huom pohjat tehdään valmiiksi kurssille.

Äitienpäivälahjakurssit: Temmes 28.4, Kirkonkylä 25 ja Murto 4.5. Tehdään äidille ihana 
lahja ja kortti omin käsin. Paketoidaan lämmöllä

4H-yrityskurssi 13-18 -vuotiaille 29.4 ja 14.5. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kurssilla 
ohjaajana myös paikallinen nuori yrittäjä sekä Tyrnävän Kehitys Oy:stä Lasse Lyijynen.  
”4H-yritys on mahdollisuus omien unelmien tavoittelemiseen. Tule mukaan koulutuk-
seen, niin unelmasi on lähempänä. Kehitetään ideastasi sinulle oma yritys.”

KÄY KURKKAAMASSA LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMASSA LISÄTIETOJA TAPAH-
TUMISTA YHDISTYKSEMME KOTISIVUILTA

UUSIA KERHOJA

Iloa ja yhdessäoloa-kerho: Kerho / nuorisoilta 7-29 -vuotiaille kehitysvammaisille. Toi-
minta pohjautuu kävijöiden innostuksen mukaan erilaisiin aiheisiin leivonnasta pelaami-
seen tai vain hengailuun

Safkasankarit – kokkikerhot: Käynnistyivät nyt keväällä Markkuulla ja Murrossa. Käy-
hän kurkkaamassa.

KESÄTYÖLLISTÄMINEN

Taloyhtiöt ja kotitaloudet: antakaa töitä nuorelle. Kauttamme nuoret piha- ja puutarha-
töihin. Näin työllistät paikkakuntamme nuorisoa. 

Meiltä myös koulutetut nuoret avuksi erilaisiin kotityöpalvelutehtäviin: siivous, ruuanlait-
to ym. Huomaa kotitalousvähennys!

Kerhotoimintamme 
pyörii edelleen. 

Tarjonnassa tänä vuonna 
kokki-, liikunta-, luonto-, 
kädentaito-, monitoimi- 

ja e-sport -kerhoja.

Ilmoittautumaan pääset entiseen 
tapaan kotisivuillamme avoinna 

olevien ilmoittautumis-
lomakkeiden kautta. 

Tervetuloa kerhoon!


