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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 7.–24.5.2020.

Hakemus tehdään sähköisesti Sähköinen päivähoito-hakemus - linkistä kunnan 
varhaiskasvatuksen www-sivuilla. Huomaathan, että hakemus tulee tehdä, 
vaikka lapsi olisi avoimessa varhaiskasvatuksessa kuluvalla toimintakaudella.

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan toiminta-aika on 
1.9.–19.12.2020 ja 7.1.–31.5.2021.
Esiopetuksen / koulujen loma-aikoina ei ole toimintaa. 
Ryhmät toimivat kaksi kertaa viikossa noin kolme tuntia kerralla. 

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

Kunnantalo on suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina 22.5.2020
sekä 29.6. – 31.7.2020.

Kiinnioloaikana päivystysluonteinen palvelu järjestetään niitä tarvitseville asiakkaille.

Kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan sähköisellä ilmoitustaululla kunnan www-sivuilla.

KUNNANTALON KESÄAJAN AUKIOLO AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN HAKU

Tyrnävän kunnasta soitetaan kaikille Teille kuntalaisille, jotka olette täytteet 70  
vuotta tai olette sitä vanhempia. Yhteydenotto tulee kunnan koronapuhelimesta 
numerosta 046 921 7392. Puhelut soitetaan arkisin klo 9-15. Puheluiden aikana 
kartoitetaan teidän hyvinvointianne, kotiarjen sujumista sekä mahdollisia poik-
keusajan aiheuttamia pulmia. Ohjaussoitot ovat teille vapaaehtoisia. 

Ohjaussoitot eivät ole terveysneuvontaa. Terveydellisissä asioissa otattehan 
yhteyttä Tyrnävän kunnan terveyskeskukseen puh. 08 55871 323 maanantaista-
torstaihin klo 8-16 sekä perjantaisin klo 8-15. Muina aikoina yhteys Oulun yli-
opistollisen sairaalan neuvontapuhelimeen puh. 08 315 2655. Hätätapauksessa 
ota aina yhteys 112.

PUHELUT IKÄIHMISILLE (70+ V.)

Tyrnävän kunta palvelee poikkeusoloissa Koronavirusepidemiatilanne on 
kuluvana keväänä aiheuttanut muu-
toksia normaalioloihin. Ajantasaisin 
tieto Tyrnävän kunnan palvelujen 
tilasta on kooottu verkkosivullemme 
etusivulta löydettävän linkin taakse. 
Katso lisää www.tyrnava.fi, klikkaa:

puh. 046 921 7392

Koronapuhelimesta saa          
palvelulohjausta ja -neuvon-
taa arkisin klo 9-15.

Numerosta ei saa terveysneuvon-
taa. Jos kyseessä on mahdollisista 
oireista, ota yhteys terveyskes-
kukseen puh. 08 558 71323, tai päi-
vystysaikoina Oulun yliopistollisen 
sairaalan neuvontapuhelimeen 
puh. 08 315 2655.

terveyskeskus
- terveyspalvelut toimivat ajanvara-
uksella normaalisti ma-to klo 8-16 ja 
pe klo 8-15. Suunterveydenhuollossa 
hoidetaan vain päivystykselliset 
ja kiireelliset asiat. Huomioi kulku 
terveyskeskuksen tiloihin:
Pääovi: tartuntatautivastaanotto
Kaitatie: neuvolapalvelut, puhetera-
pia, kuntoutus ja mielenterveyspalv.
Laboratorion sisäänkäynti: laborato-
rio, terveyskeskuksen vastaanotto, 
hammashuolto ja tavarantoimitukset

- tartuntatautivastaanotto koskee 
hengitystieoireisia, vatsatauteja ja 
muita tarttuvia tauteja
- kaikki ajanvaraukset pyydetään 
soittamalla terveyskeskukselle, puh. 
08 558 71323

Jos sairastut vakavasti, sinulla on 
hengenahdistusta tai yleistilasi 
laskee, soita heti terveyskeskukseen 
tai päivystykseen. Vain kiireellisessä 
hätätilanteessa hätänumeroon 112.

Koronavirus aiheuttaa sairauden, 
jonka nimi on Covid-19. Useimmi-
ten se aiheuttaa lievän taudin, joka 
paranee kotihoidossa. Jokainen voi 
vähentää tartuntariskiä hyvällä käsi-
hygienialla, välttämällä lähikontakte-
ja ja suojaamalla läheisiä. Jos sinulla 
on flunssan oireita, jää kotiin.

kuulutko riskiryhmään?
Yli 70-vuotiaiden ja perussairairauk-
sia sairastavien on vastustuskyvyn 
heikennyttyä syytä erityisesti välttää 
tartuntariskiä.

Hyödynnä läheisiä ihmisiä ja naapu-
reita auttamaan asioinnissa. Vierailu-
ja tulee välttää, mutta yhteydenpito 
muutoin on tärkeää. Ulkoillessa ja 
omatoimisessa asioinnissa muista 
pitää etäisyyttä muihin ihmisiin ja 
välttää tungosta. 

Kunnan koronapuhelimeen soitta-
malla saa keskusteluapua poikkea-
van tilanteen tukemiseen.

kunnantalo
- kunnantalolta saatavissa palveluis-
sa palvelemme ajanvarauksella
- tavoitat meidät parhaiten puheli-
mitse tai sähköpostitse

kirjasto
- katso erillinen ilmoitus seuraavalla 
sivulla
- valmistaudumme avaamaan kirjas-
tojen tilat jälleen kesäkuussa

liikuntapaikat
- ulkoliikuntapaikat ovat käytössä 
14.5. alkaen
- valmistaudumme avaamaan sisälii-
kuntapaikat kesäkuussa

nuorisotilat
- katso ilmoituksemme kuntatiedot-
teen takana
- seuraa ilmoitteluamme kesätoimin-
nasta

nuorten työpaja
- katso ilmoituksemme kuntatiedot-
teen takana
- työtilauksia ei oteta toukokuussa 
vastaan
- valmistaudumme avaamaan pajan 
kesäkuussa

päiväkodit
- 13.5.2020 asti varhaiskasvatusta 
järjestetään perheille, joiden lasten 
hoitoa ei ole voitu järjestää muilla 
tavoin. Lasten hoitoa kotona suosi-
tellaan mahdollisuuksien mukaan.
- varhaiskasvatuksen toimipaikat 
ovat auki kaikille lapsille 14.5.2020 
alkaen

koulut
- etäopetus jatkuu 13.5.2020 asti, 
siihen saakka lähiopetusta koulun 
tiloissa järjestetään vain esiopetuk-
sen oppilaille, 1-3 luokkien oppilaille 
ja erityisen tuen päätöksen saaneille 
oppilaille
- lähiopetukseen paluusta 14.5.2020 
alkaen jaetaan koulukohtaisesti 
lisätietoa suoraan koteihin Wilman 
välityksellä. Seuraa viestejä!
- jos oppilas tai hänen perheenjäse-
nensä kuuluu riskiryhmään, hoitava 
lääkäri arvioi, voiko lapsi palata kou-
luun tai varhaiskasvatukseen

joukkoliikenne
- 14.5.2020 alkaen liikennöivät talvi-
aikataulujen mukaisesti linjat
56 Kempele - Murto - Tyrnävä
57 Kempele  - Murto - Oulu
- linja 54 jatkaa kesäaikataulussa
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KIRJASTO JA KULTTUURI
Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti kirjastot avataan 
1.6.2020.

Uloslainaus aloitetaan Myllykirjastossa ke 6.5.2020 ja 
Temmeksen kirjastossa to 7.5.2020.

Tarkempi ohjeistus kirjaston verkkosivuilta ja 
somekanavista. 

Kirjaston sulkuaikana Outi-kirjastojen e-aineisto on 
käytettävissä ympäri vuorokauden. 

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan e-aineistot (https://outi.finna.
fi/Content/ekirjasto) ja paljon muuta saa käyttöönsä kotoa 
käsin kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla.  

PIN-koodin saa OUTI-verkkokirjaston Unohditko 
PIN-koodisi -linkin avulla asiakastietoihin kirjattuun 
sähköpostiosoitteeseen. Jos sähköpostiosoitetta ei 
ole tallennettu, voi ottaa yhteyttä Tyrnävän kirjaston 
asiakaspalveluun joko sähköpostitse kirjasto@tyrnava.fi tai 
soittamalla 050 3168 775, vastaamme arkisin klo 9-15 välillä. 
Mikäli kirjastokorttia ei ole lainkaan tai se on kadonnut, on 
mahdollista saada väliaikainen e-asiakastunnus e-aineistojen 
käyttöä varten joko ottamalla yhteyttä kirjastoon em. tavoilla 
tai täyttämällä verkkolomake. Tunnus on väliaikainen ja 
poistuu poikkeusajan päätyttyä.

Kulttuuritoimen Youtube-kanavalta löytyy myös Tyrnävän 
kirjaston tuottamia kirjavinkkejä.
Käy tsekkaamassa myös kunnan nettisivut, Tapahtumat 
osiosta löydät “Tekemistä ja harrasteita poikkeusajaksi” 
(https://www.tyrnava.fi/fi/Ajankohtaista/Tapahtumat)

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Voit olla etsivään nuorisotyöntekijään yhteydessä 
poikkeusajasta huolimatta normaalisti. Etsivä nuorisotyö 
tarjoaa tietoa, tukea ja yksilöllistä ohjausta muun muassa 
koulutus-, harrastus- ja työllistymisasioissa alle 29 -vuotiaille 
nuorille. 

Ole rohkeasti yhteydessä. Olethan huomannut, että 
minuun voi olla yhteydessä  myös yhteydenottolomakkeella 
ja Discord -sovelluksen kautta.

https://www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Nuoriso-vapaa-aika-ja-
liikuntapalvelut/Etsiva-nuorisotyo-

Ollaan yhteyksissä!

Jukka Sarpola
p. 050-594 2365
jukka.sarpola@tyrnava.fi
Fb: Tyrnävän Etsivä nuorisotyöntekijä Jukka
Ig: etsiva.jukka
Snapchat: jukkaetsiva
Discord: #1247 etsivajukka

TEMMEKSEN KOTISEUTUYHDISTYS
Temmespäivien (5.7.) järjestämisessä noudatetaan 
valtakunnallisia ohjeita. 
Seuraa ilmoittelua.

Kesän näytelmän "Hoivakoti Herrankukkaro" 
esittämisajankohta ilmoitetaan
myöhemmin.

Johtokunta

Kirjaston satupeikon satutuokiot katsottavissa Tyrnävän 
kulttuuritoimen Youtube-kanavalta. Sieltä löytyvät 
klassikkosadut Kolme pukkia sekä Jänis ja kilpikonna sekä 
satupeikon omat tarinat Karhu ja sininen polkupyörä, 
Hulina-keiju ja pääsiäistaika sekä Kaksi kuusta.

Huomio kaikki alakouluikäiset lukijat ja 
myös opettajat! Kirjakärppä-lukudiplomi 
on tulossa syksyllä käyttöön Tyrnävällä. 

Voit käydä jo ennakkoon tutustumassa siihen 
Tyrnävän kirjaston nettisivulla 
www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Kirjasto-ja-kulttuuri

Huhti-toukokuu 
1.4. Metallinkeräyspisteet avattu

Tyrnävän 4H on mukana ympäristötalkoissa tänäkin 
vuonna. Metallinkeräys järjestetään yhteistyössä Utacon 
Oy:n kanssa Startti Oy:n takapihalla kesän ajan. Murron 
ekopisteellä osoitteessa Kauttaranta 42 kevään keräys 
järjestetään viikoilla 18-20. Murron syksyn keräysaika 
ilmoitetaan myöhemmin. Keräyspisteillä ei ole erillisiä 
aukioloaikoja. Voit tuoda romumetallit silloin, kun sinulle 
parhaiten sopii. Lapset ja nuoret kiittävät tuestasi!

1.4. Etäkerhoillaan

Etäkerhoissamme on vielä tilaa. Tervetuloa mukaan!  
Ilmoittautumaan pääset nettisivujemme kautta 
https://tyrnava.4h.fi/4h-kerhot/ilmoittautuminen/

18.5. Reilu Teko -kampanja käynnistyy

Lannoite- ja siemensäkkikeräys on jälleen tutussa 
paikassa M-torin takana kaarihallin vieressä rajatulla 
alueella kesän ajan 18.5.-15.8.2020. 

26.5. 4H-yrityskurssi 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa  
https://tyrnava.4h.fi/toiminta/kurssit/4h-yrityskurssi/

28.5. Työt alkavat -koulutus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa 
https://tyrnava.4h.fi/toiminta/kurssit/tyot- 
alkavat-koulutus/

 Tyrnävän 4H-yhdistys 
Kunnankuja 1, liikehuoneisto 5    

p. 050 3650 210

Kesä-heinäkuu
Seuraamme tilannetta kesäleirien järjestämisen 
suosituksista ja informoimme tarkemmin aikatauluista 
nettisivuillamme sekä Facebookissa!

SummerCamp  (päiväleiri) 7-10 -vuotiaille 
(1.6.-5.6. mahdollisesti siirtyy)
Eräleiri   (päiväleiri) 6-9 -vuotiaille 
(15.6. mahdollisesti siirtyy)
Eräleiri (päiväleiri) 6-9 -vuotiaille 
(16.6. mahdollisesti siirtyy)
Eräleiri (yön yli eräleiri) 10-14 -vuotiaille 
(17.-18.6. mahdollisesti siirtyy)
Junnuleiri (yöleiri) 9-13 -vuotiaille  
(30.6.-2.7. mahdollisesti siirtyy)

Lisätiedot toiminnasta ja tapahtumista  
p. 050 3650 210/ tyrnava@4h.fi 

Aurinkoista kevättä kaikille!

Tyrnävän Marttojen kevään tapahtumat  
on peruttu koronavirustilanteen takia.

Marttaliitto tarjoaa kotitalousneuvontaa aiempaa 
laajennetummin, voit kysyä marttajärjestön 
asiantuntijoilta esimerkiksi ruokaan, ravitsemukseen, 
kotivaraan ja kodinhoitoon liittyviä kysymyksiä. 
Kysy martalta -chat (martat.fi -sivun alalaidassa) 
ja neuvontapuhelin (p. 050 430 6520) ovat avoinna 
31.5.2020 saakka ma–su klo 10–19. Chat on maksuton 
ja neuvontapuhelin on normaalihintainen kotimaan 
matkapuhelinnumero, johon soittamisen hinta 
riippuu asiakkaan omasta operaattorista ja liittymän 
hinnoittelusta.

Martat.fi -sivustolta löytyy paljon vinkkejä koko 
perheelle ruokaan, käsitöihin ja muuhun ajanvietteeseen 
liittyen. Sivustolta löytyvät ohjeet myös kotivaraan, 
hyvään käsihygieniaan sekä siivoukseen ja esimerkiksi 
kasvomaskin ompeluun. Martat jakavat vinkkejä 
myös Facebookissa (Martat vinkkaa), Instagramissa 
(marttailu) ja YouTubessa (MartatTV).

Pysytään terveinä ja pidetään toisistamme huolta!

Yhteystiedot:
Elina Kemppainen, pj. ja tiedottaja
040-5260387
tyrnavanmartat@gmail.com
www.martat.fi/marttayhdistykset/tyrnavan-martat-ry
Facebook: Tyrnävän Martat
Instagram: tyrnavanmartat

TYRNÄVÄN  
MARTAT
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Lisäaukioloaikoja
Tyrnävän kunnan jäteasema (Mestarintie 12) 
on avoinna torstaisin klo 14 – 18.  
Poikkeuksellisesti ajalla 30.4. – 29.5. aukioloaikaa  
jatketaan kahdella tunnilla, eli klo 14 – 20 
sekä toukokuussa lisäksi ma klo 12 – 20 
(vain risu- ja haravointijätteelle).  
Normaalit kesä aukiolon (1.5.-31.8.) lauantait alkavat 
toukokuussa. Tyrnävän jäteasema on auki parittoman  
viikon la klo 10 – 14. 

Nyt kun haravointi ja risu/oksajätteiden tuojat 
kasvattavat asiakasmääriä, halutaan lisäaukioloajoilla
taata turvallinen ja sujuva asiointi jäteasemilla.  
Myös muut Lakeuden EKOn jäteasemat sekä  
Kem-peleen lajitteluasema ovat kuntalaisten käytössä. 
Katsothan ajantasaiset aukioloajat Lakeuden EKOn 
tai Kempeleen Jätekuljetuksen sivuilta.

Ohjeet asemilla käymiseen
Jäteasemalle saa jalkautua yhtä aikaa enintään viisi autokuntaa (max 10 hlö), odotathan tarvittaes-sa omaa vuoroasi au-
tossa! Älä asioi asemalla flunssaoireisena. Asioi vain tarvittaessa; jos mahdol-lista, säilytä pienet jäte-erät kotona. Lajittele 
tuotavat jätteet jo kotona mahdollisimman hyvin. Näin nopeutat toimintaa asemalla. Vältä maksamista käteisellä!

Terveisin: 
Lakeuden EKO  
ympäristösuunnittelqwija Pihla Hasan, puh. 050 324 0963
lakeudeneko@liminka.fi
www.lakeudeneko.fi

Jäteaseman toiminnan muutoksia

Tyrnävän kunta etsii esiintyjiä, työpajojen tai ohjel-
manumeroiden toteuttajia! Tyrnävän Taiteiden yötä 
on järjestetty syksystä 2015 lähtien ja vuosien varrella 
on nähty monenlaisia esityksiä, pajoja ja näyttelyitä. 
Joka vuosi haluamme tarjota jotain uutta tapahtu-
missamme. 

Olisitko sinä seuraavan Taiteiden yön (pe 28.8.) tai 
Perunamarkkinoiden Tyrnävä-pihan ja Meijerialueen 
(la 26.9.) esiintyjä ja toteuttaja? 

Ilmianna itsesi tai kaverisi:   
elina.huurre@tyrnava.fi tai p. 044 4971 240

TYRNÄVÄN KUNTA   
ETSII ESIINTYJIÄ

Oulun seudun ympäristötoimi tiedottaa 

MALTTIA KEVÄISEEN POLTTOON 
Avotulentekoa ja jätteiden polttoa säätelevät mm. pe- 
lastuslaki, jätelaki sekä kuntien jätehuolto- ja ympäristön- 
suojelumääräykset. Myös maalaisjärki ja yleinen huomaa-vaisuus 
naapureita kohtaan on syytä ottaa käyttöön.

Haravointijätteiden polttaminen asemakaava-alueella on 
aina kiellettyä

Risujen, oksien, lehtien, heinien, hakkuutähteiden ja muiden 
vastaavien avopoltto on aina kielletty asemakaava-alueella. 
Muuallakaan edellä mainittujen materiaalien avopoltto ei saa 
aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapureille tai muuta ympäristön 
pilaantumisen vaaraa. Taajaan rakennetulla alueella ei saa 
myöskään kulottaa. Taajaan rakennetuilla alueilla tarkoitetaan mm. 
kaava-alueita ja muita alueita, joilla on useampia taloja lähekkäin. 
Mikäli naapuri kokee haittaa, se on yleensä merkki määräysten 
vastaisesta poltosta. 

Juhannuskokossa saa polttaa vain puhdasta puuta, oksia ja risuja. 

Tulentekoajankohtaa valittaessa on huomioitava, että 
avotulenteko on aina kielletty, jos alueella on voimassa 
Ilmatieteen laitoksen antama metsä- tai ruohikkopalovaroitus 
tai jos olosuhteet muuten ovat sellaiset, että tulipalon vaara on 
ilmeinen. Poltto on pidettävä niin vähäisenä, että aiheettomia 
hätäilmoituksia ei tehdä. Polton suorittajan on varauduttava 
tulen sammut-tamiseen, jos tuli uhkaa levitä tai savusta aiheutuu 
haittaa.

Kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muodostuu runsaasti 
savua, on tehtävä tulentekoilmoitus pelastus-viranomaiselle. 
Tavanomaisesta nuotiosta ei tarvitse tehdä tulentekoilmoitusta. 
Ilmoitus tehdään ensisijaisesti pelastuslaitoksen internetsivuilta 
löytyvällä sähköisellä lomakkeella. 

Vain ympäristölupa mahdollistaa jätteiden polttamisen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. 
Mitään sekajätettä tai ns. polttokelpoista jätettä ei saa 
polttaa tulisijassa eikä avotulella. Tämä koskee myös 
maatalousmuoveja. Joissakin muovipakkauksissa oleva 
polttomerkintä tarkoittaa, että pakkauksen voi polttaa 
laitoksessa, ei kotioloissa. Myöskään maalattua, lakattua tai 
kyllästettyä puuta, vaneria, lastulevyä yms. ei saa polttaa 
kiinteistöllä tulisijassa eikä avotulella, vaan ne tulee toimittaa 
luvan omaavaan käsittely- tai keräyspaikkaan. 

Tulisijassa saa polttaa ainoastaan puhdasta, maalaama- 
tonta ja käsittelemätöntä puuta ja sytykkeenä vähäisiä määriä 
kiinteistöllä syntynyttä kuivaa paperia, pahvia ja kartonkia. 

Tässä joitain vinkkejä puhtaaseen puun polttoon: 
•   Käytä kuivaa ja puhdasta polttopuuta 
•   Tuo polttopuut sisälle 1–2 vrk ennen polttamista 
•   Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista materiaalia 
•   Noudata tulisijan valmistajan ohjeita 
•   Lado puut ilmavasti ja sytytä tuli päältä 
•   Huolehdi, että huoneeseen tulee riittävästi korvausilmaa

Kuivan puun polttaminen on myös energiatehokkaampaa!

Jäteöljyä ei saa käyttää öljylämmittimissä eikä -kattiloissa

Markkinoilla on mm. hallien lämmittämiseen käytettäviä 
öljylämmittimiä, joiden saatetaan mainostaa soveltuvan myös 
jäteöljyn polttoon. Jäteöljy on vaarallista jätettä, jonka polttaminen 
näissä lämmittimissä on ehdottomasti kiellettyä. Jos toiminnassa 
syntyy vaarallista jätettä, on sen toimittaminen asianmukaiselle 
vastaanottajalle pystyttävä osoittamaan kirjanpidoilla. 
Kirjanpitovelvollisuus ei koske kotitalouksia.

Puutarhajätteiden ja kodin rakennusjätteiden 
vastaanottopaikat
Haravointi- ja risujätteet voi toimittaa luvallisiin vastaan- 
ottopaikkoihin tai hyödyntää kompostoimalla omalla 
kiinteistöllä. Kiertokaari Oy:n toiminta-alueella puutarha- 
jätteitä voi viedä maksutta Ruskon jätekeskukseen jäte- 
oppaasta löytyvillä puutarhajätekupongeilla. Kuntien 
järjestämistä paikallisista vastaanottopaikoista voi 
tiedustella oman kunnan tekniseltä osastolta. Lakeuden 
EKO:n toiminta-alueella kotitaloudet voivat viedä risu- ja 
puutarhajätteet (henkilöauton peräkärrykuorma) veloituksetta 
jäteasemille.

Puutarhajätteen vienti metsä-, puisto- ja viheralueille on kiellettyä.

Kotitalouksien satunnaiset suuremmat siivous- ja varastojen 
tyhjennysjätteet tulee toimittaa erikseen luvanvaraiseen 
vastaanottopaikkaan. Kiertokaaren toimialueella suurikokoiset 
jätteet toimitetaan Ruskon jätekeskukseen. Lakeuden EKO:n 
jäteasemille kotitaloudet voivat maksua vastaan viedä 
henkilöauton peräkärrykuorman lajittelematonta seka-/
rakennusjätettä. Suuremmat jäte-erät vastaanotetaan maksua 
vastaan Kempeleen lajitteluasemalla. Lähtökohta on, että 
rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet tulee lajitella 
ja toimittaa hyötykäyttöön. 

Lisätietoja saa Oulun seudun ympäristötoimelta:   
Maija Jokiharju, ympäristötarkastaja, p. 044 703 6769  
Päivi Kunnari, ympäristötarkastaja, p. 044 703 6768  
Eila Öljymäki, ympäristötarkastaja, p. 050 574 2358

•  Ilmoitukset kuntaan 23.5.2020 mennessä
•  Risut kootaan läjään tien varteen, josta ne on mahdollisuus noutaa

•  Omalta tontilta raivatut pajut, pienet puut ja isojen puiden oksat
•  Naapurit voivat tehdä yhteisen risuläjän

•  Talkooporukat voivat tehdä yhdessä työtä esim. vanhusten tontilla 

•  Asemakaava-alueella tontin ja kadun välisen alueen saa raivata kokonaan. 
 Jos haluat raivata oman tontin vieressä olevalta kunnan maalta risuja 
 (varmista että alue on kunnan omistama), kysy lupa kunnalta 
 puh.050 3545519 / Kyösti Isopahkala tai sähköpostitse kyosti.isopahkala@tyrnava.fi

•  Kunnan maalta voi raivata pajut ja muut risut, puita ei saa kaataa
•  Ihan pienet risut saa jättää metsään, maatuvat aika pian

Ilmoita risuläjän paikka/osoite 23.5.2020 mennessä 
mieluiten sähköpostitse timo.kangasjarvela@tyrnava.fi tai 

puh. 050 3466018 / Timo Kangasjärvelä

RISUSAVOTTA, KEVÄT 2020
Tyrnävän maiseman ja tonttien siivoaminen pajuista ja risukoista

Tyrnävän kotitalouksille tarkoitettu risujen ja oksien keräys tien varresta oman tontin kohdalta. 
Koskee suurempia määriä kuin peräkärrykuorma (normaali risujen ja lehtien keräyspaikka on 

Lakeuden Eko:n kierrätyspisteessä osoitteessa Mestarintie 12).

Kunta kerää yli peräkärrykuormia suuremmat risu- ja oksakasat
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Hinta:
Järjestäjäkunnat Kempele, Liminka ja 
Tyrnävä vastaavat pääosin kustan-
nuksista.
Osallistujan omavastuuosuudeksi jää 
150 e (sis. alv 24%).
Lisäksi kurssilta valmistunut maksaa 
Suomen Opasliitolle ns. auktorisointi-
maksun 50 e ja Oulun Seudun oppaat 
ry:n jäsenmaksun 55 e.

Hakeminen:
Lähetä vapaamuotoinen hakemus 
perusteluineen, cv ja kuva 8.5.2020 
mennessä sähköisesti osoitteeseen 
opastukset@goarctic.fi. Haun 
jälkeen suoritetaan oppilasvalinta/
haastattelu.

Lisätietoja: www.tyrnava.fi/uutiset

kunta

EST. 1867

Haluatko opastaa matkailijoita bussikierroksilla, kävelykierroksilla ja 
matkailukohteissa Kempeleessä, Limingassa ja Tyrnävällä? Oletko tiedon-
haluinen ja utelias, seurallinen ja oppivainen? Haluatko oppia tuntemaan 
kotiseutuasi? Mikäli vastaat kyllä, olet tervetullut Suomen opasliiton 
auktorisoimalle matkailuoppaan peruskurssille, joka starttaa Lakeuden 
alueella (Kempeleessä, Limingassa ja Tyrnävällä) kesäkuussa 2020.
 
Suoritettuasi koulutuksen hyväksytysti voit liittyä Oulun seudun oppaat 
ry:n jäseneksi ja saat oikeuden toimia auktorisoituna matkailuoppaana 
Lakeuden alueella.

Aika: 3.6.2020-3.3.2021
Laajuus: 200 tuntia, joista 120 tuntia lähiopetusta ja 80 tuntia itsenäistä opiskelua.
Kouluttajat: Go Arctic Oy, Oulun seudun oppaat ry, Saaga Travel Oy

Matkailuoppaan koulutus
Lakeuden alueella


