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Keväisin törmäämme edelleen lumen alta 
paljastuviin koiranjätöksiin. Haluatko 
helpottaa ympäristösiisteyden ylläpitoa?

osallistu Kuntastrategian 2022-2026 valmisteluun
Tyrnävän kuntastrategia uudistetaan 
vuoden 2022 aikana. Valmisteluun on 
mahdollista osallistua vielä kahdessa 
työpajassa. 
Jollet ennättänyt enää mukaan 4.5. 
työpajaan kunnantalolle, osallistu 
strategisten valintojen työpajaan 
vaihtoehtoisesti verkon kautta 
4.-10.5. välisenä aikana:

https://padlet.com/
jannakumpula/tyrnavastrategia

Työpajojen aikataulut:
keskiviikkona 4.5. kunnantalolla
klo 12-14 ja klo 17-19
Työpajan teema: Mitä kunta on jatkos-
sa? strategiset valinnat ja läpileikkaavat 
teemat päivittyvät edellisen strategian 
pohjalta. Slogan uudelleen keskustelussa.
keskiviikkona 8.6. virtuaalityöpaja
klo 12-14 ja klo 17-19, Huom! ilmoittau-
tuminen etukäteen tyrnava.fi/tapahtumat
Työpajan teema: Miten kuntastrategiaa 
toteutetaan? työstentään toimeenpa-
nosuunnitelmaa sähköisellä alustalla.

Tyrnävän kunta on käynnistänyt 
jalankulun ja pyöräliikenteen 
kehittämissuunnitelman laatimi-
sen, mikä valmistuu vuoden 2022 
loppuun mennessä. Nyt avatulla 
suunnitelmaan keskeisesti kuulu-
valla asukaskyselyllä keräämme 
tarpeita, joita priorisoimme yh-
dessä teidän kanssanne kehit-
tämissuunnitelman työpajoissa 
seuraavissa vaiheissa.

Paikalliset asukkaat sekä alueella 
muuten liikkuvat ovat jalankulun 
ja pyöräilyn olosuhteiden asiantun-
tijoita, joten heidän mielipiteitään 
selvitetään kaikille auki olevalla 
sähköisellä kyselyllä. Kyselyssä on 
taustatietojen ja suoran karttapalaut-
teen keräämisen lisäksi omat osionsa 
sekä pyöräilylle että jalankululle. 
Osioissa kartoitetaan tyytyväisyyttä 
nykyisiin kävely- ja pyöräilyolosuhtei-
siin, kehittämistarpeita sekä keinoja, 
jotka lisäisivät kävelyä ja pyöräilyä.

Karttapalauteosiossa selvitetään mm. 
pyöräliikenteen ja kävelyn kannalta 
hankalia paikkoja sekä onnistuneita 
ratkaisuja. Esille nostettavat asiat 
voivat liittyä esimerkiksi jalankulun 
ja pyöräliikenteen väylien laatuun, 
kunnossapitoon, turvallisuuteen tai 
reittien opastukseen. Myös paikal-
lisia ”helmiä” ja muita kiinnostavia 
kohteita tai reittejä on mahdollisuus 
nostaa esille.

Oletko jo hakenut oman
koirankakkaroskis -tarrasi?

Kunnantalon 
sentraalissa sekä 
Myllykirjastossa 
on jaossa tarra, 
jolla voitte luvata 
koiranulkoiluttajien 
jättää kakkapussin 
omaan roskikseen-
ne tarpeen tullen 
matkan varrella.

Tyrnävällä kehitetään kävelyä ja pyöräliikennettä 
- osallistu kyselyyn, jolla kartoitamme kokemuksia 
ja kehittämistarpeita: vastausaikaa 22.5. asti

kyläfoorumi ja pohjoista valoa markkuun kylällä
keskiviikkona 11.5.2022 klo 18-20, tervetuloa mukaan!

Kannattaa hyödyntää tämä mah-
dollisuus vaikuttaa lähiympäristön 
liikkumisolosuhteiden kehittämi-
seen! Kyselyyn vastanneiden kesken 
arvomme 50 euron lahjakortin 
Tyrnävällä toimivaan yritykseen.

Asukaskyselyn tulokset toimivat 
jatkossa pohjana jalankulun ja pyörä-
liikenteen tarkennetulle kehittämis-
suunnitelmalle, jossa määritellään 
Tyrnävän tavoitteet kävelylle ja 
pyöräilylle, tavoitteita tukevat toi-
menpiteet sekä seurantatavat, joilla 
kuntalaisten kestävää liikkumista 
ja liikenneturvallisuutta edistetään. 
Kyselyn tuloksista johdetaan kehit-
tämissuunnitelmaan esimerkiksi 
konkreettisia toimenpiteitä, joita 
kuntalaiset ovat esittäneet. Lisäksi 
toimenpiteitä tullaan tarkemmin 
priorisoimaan syksyllä järjestettä-
vässä työpajassa, johon kutsutaan 
laaja joukko kunnan sidosryhmiä. 
Työpajasta tiedotetaan lähempänä 
ajankohtaa tarkemmin. Kehittä-
missuunnitelma ja siihen kuuluva 
asukaskysely laaditaan yhteistyössä 
Ramboll Finland Oy:n kanssa.

Lisätietoja:

Janna Kumpula, kehittämispäällikkö
Tyrnävän kunta
janna.kumpula@tyrnava.fi

Kirsi Översti, projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy
kirsi.oversti@ramboll.fi

Kyselyn vastaukset kerätään yksit-
täisinä ja nimettöminä. Voitte jättää 
halutessanne jokaiselta perheenjäse-
neltä oman vastauksen. 

Kyselyyn osoitteesta:
http://mpt.link/tyrnava

Ilmoittaudu mukaan 9.5. klo 14 mennessä joko paikan päälle Markkuun koululle (Ängeslevän Ylipääntie 6) 
tai Teams-yhteyden päähän, ilmoittautumislinkki tapahtumakalenterissamme tyrnava.fi/tapahtumat 

Lähetämme osallistumislinkin etäyheyteen ilmoittautuneille.

Tilaisuudessa avataan Petri Puurusen Pohjoista Valoa -valokuvanäyttely sekä julkistetaan Tyrnävän 
kunnan ja Markkuun Seudun kyläyhdistyksen yhteistyösopimus ja kyläbrändi. Uusi yhteistyömalli 
konkretisoi kylien ja kunnan yhteistoimintaa. Markkuulla yhteistyösopimuksessa on sovittu askel-
merkit alueen kehittämiseen luontohyvinvoinnin kyläksi.

Ohjelma:

Tervetulosanat, Markkuun Seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anu Markus
Pohjoista Valoa -valokuvanäyttelyn avaus, Petri Puurunen
Kyläbrändin julkistaminen, viestintäkoordinaattori Mikko Lehtinen
Yhteistyömallin esittely, kehittämispäällikkö Janna Kumpula ja Markkuun Seudun kyläyhdistys
Oulu2026 -kulttuurikaupunkivuosi Tyrnävällä, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Elina Huurre 
Kommenttipuheenvuoro, toiminnanjohtaja Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan kylät
kahvitarjoilu ja valokuvanäyttelyyn tutustuminen

VARAA koronarokotuS ENSISIJAISESTI 
NETISSÄ OSOITTEESSA:

AJANVARAUS.TYRNAVA.MEDIATRI.FI 
Mikäli ajanvaraus netissä ei ole mahdollista, voit 

varata ajan myös puhelimitse soittamalla 
numeroon 050 316 8798 ja odottamalla takaisinsoittoa 

muutaman arkipäivän kuluessa. 

Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia 
ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan. 

RRokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. 

Lisätiedot koronarokotuksista, 
voimassa olevista maskisuosituksista 

sekä näytteenotosta löydät
kunnan nettisivuilta osoitteessa: 

TYRNAVA.FI/KORONA

Voimassa olevat maskisuositukset yli 12-vuotiaille julkisissa 
si

KOE
TYRNÄVÄN 

KESÄ!
KATSO KESÄN 2022

PÄIVITTYVÄ TAPAHTUMAKALENTERI
OSOITTEESSA:

TYRNTYRNAVA.FI/KESA2022

Terveyskeskuksen aukioloajat sekä 
KUNNANVIRASTON KESÄLOMAKAUDEN AUKIOLO 
Terveyskeskus palvelee: 
maanantai–torstai klo 8–16 (info/neuvonta klo 9-16)
perjantai klo 8–15 (info/neuvonta klo 9-15)

Kesäkaudella Tyrnävän kunnanvirasto on suljettuna seuraavasti:
20.5., 27.5.2022, 24.6.2022 ja 27.6.-31.7.2021. Tänä aikana tarjotaan 
asiakkaille päivystysluonteista palvelua. Lue lisää: tyrnava../sentraali

KUTSU YritYStapaamiSEen: TUKIRAHOITUS SEKÄ 
AJANKOHTAISKATSAUS TULEVAISUUDEN NÄKYMIIN
Tervetuloa kaikille Tyrnävällä toimiville yrityksille suunnattuun 
ajankohtaiskatsaukseen to 12.5. klo 17.00-18.30 Vanhatien Ravintolassa 
(Vanhatie 3). Tilaisuuden järjestää Tyrnävän Kehitys Oy.

Lisäksi mukana on kattava tietoisku Leader- ja ELY-rahoituksen 
mahdollisuuksista tyrnäväläiselle yrittäjälle, mm. hakeminen, kriteerit, jne.
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AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN 
HAKU
Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ovat tarkoitettu koti-
hoidossa oleville 2-5 -vuotiaille lapsille. Toiminta on ohjattua 
ja tavoitteellista varhaiskasvatusta, joka perustuu Tyrnävän 
kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.  

Avoimen varhaiskasvatuksen hakuaika uusille  
hakijoille on 4.–18.5.2022.
Hakemus tehdään sähköisesti kunnan nettisivuilla kohdassa 
Koulutus ja kasvatus -> Varhaiskasvatus -> Sähköinen asiointi 
-> Hakemus uusille asiakasperheille.

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan toiminta-aika on  
1.9.–22.12.2022 ja 9.1.–31.5.2023.

Esiopetuksen / koulujen loma-aikoina ei ole toimintaa. Ryhmät 
toimivat kaksi kertaa viikossa noin kolme tuntia kerrallaan.

Kunnan tarjoama avoin varhaiskasvatustoiminta on mak-
sullista. 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 

ESIOPETUKSEEN TUTUSTUMINEN 
Syksyllä 2022 esiopetuksensa aloittavien oppilaiden kouluun 
ja päiväkotiin tutustuminen järjestetään seuraavasti:
perjantaina 6.5.2022
Kirkkomännikön koulu klo 9.00–10.00
Päiväkoti Kuumestari klo 9.00–10.00 
Päiväkoti Käpytikka  klo 9.15–10.15
Tiistaina 9.8.2022
Murron koulu  klo 9.00–10.30
Päiväkoti Tenavatalon tutustumiset toukokuun aikana. Per-
heitä tiedotetaan asiasta suoraan.

KOULUUN TUTUSTUMINEN 
Syksyllä 2022 peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien 
oppilaiden kouluun tutustuminen järjestetään seuraavasti:
perjantaina 6.5.2022
Kirkkomännikön koulu klo 9.00–10.00
Murron koulu  klo 9.00–11.00 
Temmeksen koulu  klo 8.30–10.00
26.4.2022 Sivistys- ja hyvinvointiosasto

KESÄ 2022
TYRNÄVÄN LIIKUNTATOIMI www.tyrnava.fi

UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ 10.5.
Koko perheen jumppa klo 9.45–10.45 Temmeksen liikuntasalissa. 
Muista Hyvinvointisi! kevään kiertue klo 15.00–17.00 kirjastolla.
Liikkuvuutta ja lihaskuntoa klo 19.00–20.00 Kuulammen peilisalissa.
Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.   

LIIKKUVA AIKUINEN (KKI) LENTOPALLO NAISILLE JA MIEHILLE
Kuulammen liikuntahallissa perjantaisin klo 20.00–22.00 ja 
sunnuntaisin klo 19.00–21.00 alkaen 3.6. 

LIIKUVA AIKUINEN (KKI) LENTOPALLO NAISILLE JA MIEHILLE
Temmeksen liikuntasalissa tai Haurukylällä keskiviikkoisin klo 19.00–21.00.

(KKI) FUTIS
Urheilukentällä tiistaina ja torstaina klo 19.00–21.00.

(KKI) SÄHLY
Rantaroustin liikuntahallilla keskiviikkoisin klo 19.00–20.30.

LIIKKUVUUTTA JA LIHASKUNTOA KAIKENIKÄISILLE 
KESÄKUUSSA JOKA TIISTAI alkaen 7.6.
Temmes koulun areena klo. 10–11.00.
Kirkonkylä urheilukenttä klo. 12–13.00.
Vetäjä: Annukka Suotula

LIIKKUVUUTTA JA PORRASTREENEJÄ KAIKENIKÄISILLE: 
KESÄKUUSSA JOKA TIISTAI alkaen 7.6.
Murto Peuranmäen kuntoportaat klo 18.00.
Vetäjä: Annukka Suotula 

UIMAKOULUT 2022 6-12 vuotiaille Zimmariin
Alkeiskoulu vko:lla 23 6.–10.6. (mahtuu 15 lasta).
Jatkokoulu vko:lla 23 (mahtuu 15 lasta).
Lähtö kunnantalolta klo 11.30. Linja-auto ajaa Tupostietä. 

Alkeiskoulu vko:lla 24 13.–17.6. (mahtuu 15 lasta).
Jatkokoulu vko:lla 24 (mahtuu 15 lasta).
Lähtö kunnantalolta klo 11.20. Linja-auto ajaa Murron koulun 
pysäkin kautta. 

Lapsen voi ilmoittaa ainoastaan yhteen uimakouluun.
                      
Alkeiskoulussa tutustutaan veteen ja opetellaan uintia leikin 
muodossa. Jatkokoulussa opetellaan uinnin perusteet ja käydään 
myös isossa altaassa. 

Ilmoittautumiset sähköisesti:  5.5.2022 klo 8.00 alk.
www.tyrnava.fi /uimakoulut 
Osallistumismaksu 50 €, sis. kuljetuksen, vakuutuksen ja opetuksen.

Ota mukaan uikkarit, pyyhe, pefletti ja hiuslenkki (pitkille hiuksille) 
sekä pientä evästä ja juotavaa.

Lisätietoja ja peruutuspaikkoja:  
Liikuntasihteeri Jyrki Siekkiseltä 0500 803814 

 

MOVING TYRNÄVÄ

TOIMINNALLINEN TREENI Maanantaisin klo 18–19 urheilukentällä.

PORRASTREENIT Keskiviikkoisin klo 18.00 (pääsääntöisesti 
kotihalmeen mäellä).

Ulkotreenit alkavat viikolla 18 ja jatkuvat koko kesän. Treenit ovat 
maksuttomia. 

 

TYRNÄVÄN PALLOSEURA

JALKAPALLOKOULU 5-13-VUOTIAILLE

kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin, klo 16.00 - 19.15.
Klo 16.00-17.15, 11-13 -vuotiaat. Urheilukentällä, 50 €.
Klo 17.30-18.15, 5-6 -vuotiaat. Rantaroustin peliareenalla, 40 €.
Klo 18.30-19.15, 7-10 -vuotiaat. Rantaroustin peliareenalla, 40 €.
Ilmoittautumiset kotisivujen kautta:
https://www.tyrnavanpalloseura.com/kesan-jalkapallokoulu/

SALIBANDYLEIRI
Salibandyleirit Rantaroustin koululla kesäkuussa!

Salibandyleiri 2013–2016-syntyneille
ma-pe 6.–10.6. klo 9.30–15.00.
Leiriin sisältyy lämmin ruoka. Leirimaksu: 80 €.

Salibandyleiri 2009–2012-syntyneille
ma-pe 13.–17.6. klo. 9:30–15.00.
Leiriin sisältyy lämmin ruoka.
Leirimaksu: 80 €. (tämä ja Teholeiri yhteishintaan 100 €).

Kolmen päivän teholeiri 2006–2008-syntyneille ja kokeneille 
pelaajille
ma-ke 20.–22.6. klo 11.00–15.00. päivän kesto: 4 tuntia.
omat eväät, leirimaksu ei sisällä ruokaa. Leirimaksu: 50 €.
Ilmoittautumiset kotisivujen kautta:
https://www.tyrnavanpalloseura.com/leiri-tapahtumat/

NUORTEN PALLOILU
Erilaisia pallopelejä, salibandya, koripalloa, sulkapalloa, lentopalloa.
Osallistujat voivat vaikuttaa mitä pelataan!
Kesä maanantaisin, klo 18.30–20.00. Kuulammen koulun 
liikuntasalissa, 13–17-vuotiaille. *Toiminta on ilmaista! *

Voit vain tulla paikalle tai ilmoittautua 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 10 € (30.5-30.8.2021) tai 2 €/kerta. Ilmoita ennakkoon, jos 
tarvitset lainakuulaa harjoitusten ajaksi!  

KARATEHARJOITUKSET 
Kirkkomännikön koululla maanantaisin: klo 17.00–19.00: 
junnukarate.
klo 19.00–21.30: yli 14-v karate.

ja keskiviikkoisin: klo 17.00–18.00: muksukarate.
klo 18.00–19.30: junnukarate.
klo 19.30–21.30: yli 14-v karate.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Jonna (050 3619677) tai Karri (050 359 0339)

URHEILUKOULUT 
6.6.alkaen heinäkuun loppuun asti maanantaisin ja keskiviikoisin 
urheilukentällä.
4–6 vuotiaat klo 18.00-19.00.
7–10 vuotiaat klo 16.30-17.45.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: lnmyu.fi.

Seurakisoja Tyrnävän urheilukentällä on keskiviikkona 22.6 ja 13.7 
klo-17.00. 
Ilmoittautuminen alkaa klo 16.30.
Kesäurheilukoulujen ja seurakisojen tiedustelut:
inka.h.mattila@gmail.com

URHEILULEIRI 
9–13-vuotiaille 6.6-8.6.2022 klo 9.00–11.00. Aloitus 6.6 klo 9.30.
Lisätietoja ilmoittautumiset: lnmyu.fi 
Tiedostelut Jari Matinolli jari.matinolli@matinollinperuna.fi    

KUNNAN YLEISURHEILUMESTARUUSKISAT 
Ke 17.8. klo 18.00 kirkonkylän yleisurheilukentällä.  
Ilmoittautuminen 17.00–17.45.

TYRNÄVÄN TEMPAUS

HIPPO PESISKOULU 
2014–2015 syntyneet;
VKO 24 ma-pe (13.–17.6.) klo 12–13.15 
ja tämän jälkeen sunnuntaisin (ensimmäisen kerran 3.7.) klo 17–18.15.
2012–2013 syntyneet;
VKO 24 ma-pe (13.–17.6.) klo 13.30–14.45 
ja tämän jälkeen sunnuntaisin (ensimmäisen kerran 3.7.) klo 
18.30–19.45.

Pesiskoulu järjestetään Tyrnävän pesäpallokentällä, osoite Kirkkotie 25.

Pesiskoulu tarjoaa motoristen perustaitojen oppimista leikin ja  
pesäpalloharjoitteiden avulla. Samalla opimme ryhmässä toimimisen 
taitoja.  Pesiskouluun mukaan tarvitset lenkkarit (tai vastaavat) ja 
juomapullon.  Pesäpallovälineet tulevat seuralta.

Pesiskoulun hinta 25 €, sisältäen pesispassin ja vakuutuksen (Pohjola  
vakuutuksen Sporttiturva)

Ilmoittautuminen osoitteessa:  https://www.tyrnavantempaus.fi/
pesapallo/pesiskoulu/ilmottautuminen/

Lisätietoja: Mikko Komulainen; komulainenmo@gmail.com,
p. 0400-161 894

Vilho Lampi, Omakuva, 1933, öljymaalaus vanerille. 
Teoskuva: Mika Friman/Oulun taidemuseo

Retki Oulun Taidemuseon Vilho Lampi, väkevä lakeus
-näyttelyyn tiistaina 7.6.2022 klo 12.15-16
Tervetuloa mukaan opastettuun näyttelykokemukseen Oulun 
taidemuseossa! Opastetun näyttelykierroksen lisäksi kahvitte-
lemme Ainolan puistossa. Yhteiskyyti linja-autolla kuntakeskuk-
sesta Ouluun ja takaisin. 
Retken hinta: 15€/henkilö, sis. kyydit, näyttely, kahvitus ja verot.

Ilmoittautuminen 31.5.2022 mennessä: 
www.tyrnava.fi/nayttelyretki

Retki Oulun taidemuseon Vilho Lampi, väkevä lakeus -näytte-
lyyn after work -hengessä perjantaina 12.8.2022 16.15-20.30
Tervetuloa mukaan opastettuun näyttelykokemukseen Oulun 
taidemuseossa! Opastetun näyttelykierroksen lisäksi nautimme 
omakustanteisesti virvokkeista, ruoasta tai kahveista museon 
läheisessä ravintolassa. Yhteiskyyti linja-autolla (Tyrnävä - Oulu 
- Tyrnävä). 
Retken hinta: 10€/henkilö, sis. kyydit, näyttely ja verot.
Ilmoittautuminen 4.8.2022 mennessä:
www.tyrnava.fi/elokuunnayttelyretki

KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄ 
TYRNÄVÄLLÄ 15.5.2022
Sanajumalanpalvelus Tyrnävän kirkossa klo 10,
jonka jälkeen seppeleenlasku sankarihaudalle.

Seppeleenlasku Temmeksen kirkon sankarihautausmaalla klo 12.

Järj. Tyrnävän kunta, Tyrnävän seurakunta ja Tyrnävän reserviläiset
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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 
(kesä-elokuun ajan lauantaisin suljettu) 

Myllykirjasto on suljettu: 
- torstaina 12.5. (henkilökunnan koulutuspäivä)
- keskiviikkona 25.5. (henkilökunnan koulutus- ja virkistyspäivä)
- helatorstaina 26.5. (arkipyhä)
- 20. – 26.6. juhannusviikko (kirjaston lattioiden huolto)

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.

Myllykirjastosta voit lainata urheiluvälineitä, esim. koripalloja, kävelysauvoja ja eripainoisia 
kahvakuulia. Uusia välineitä tulossa pian. 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 
Toukokuu: Sakari Hintsala. Harrastamisen Suomen malli-kerhojen taidenäyttely
Kesäkuu: Maija Liisa Saarela ja Pirkko Tihinen
Heinäkuu: Eija Nevala
Elokuu: Oulun taidemuseon henkilökunnan kuratoima näyttely Tyrnävän kunnan taidekokoelman teoksista
 
Tiistaina 10.5.2022 klo 15-17 Muista hyvinvointisi -kiertue Myllykirjaston lehtisalissa 

Kevään viimeinen Perhepäivähoitajien aamupäivä tiistaina 17.5 klo 9.30-11.00. Sointupajan Ötökkämuskari 
klo 9.30. Tervetuloa mukaan myös kotiäidit ja -isät lapsineen! 

Keskiviikkona 1.6.2022 klo 12-19 Kesänportti Tyrnävän torilla. Kirjasto mukana tapahtumassa: Tule 
tutustumaan OUTI-verkkokirjastoon, Celia-kirjastoon sekä Pohjoisen E-kirjastoon!

Maanantaina 15.8.2022 klo 18-19 Mathias Sandberg Trion picnic-konsertti Myllykirjaston piha-alueella. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Perjantaina 26.8.2022 klo 18-22 Tyrnävän Taiteiden yö. Taidetta, esityksiä, ihmisä ja hauskanpitoa eri 
kohteissa Tyrnävän kuntakeskuksessa. 

Maanantaina 20.6. ja tiistaina 21.6. Tyrnävällä kiertelee Nukketeatteri PikkuKulkurin asuntovaunuteatteri 
Kolme pukkia ja ilkeä peikko -tarinan kanssa.
 
Asuntovaunussa on pienoiskatsomo noin 
kymmenelle hengelle kerrallaan. Jokaisessa 
esityspaikassa tarinaa esitetään kahden tunnin 
ajan. Asuntovaunun edustalla on pukkipaja, 
jossa lapset voivat omaa vuoroaan odotellessaan 
askarrella oman pukin. (Sadevaraus. Pieni 
sade ei haittaa, mutta kaatosateen sattuessa 
pukkipajaa ei järjestetä.)
Asuntovaunuteatterin aikataulu:
maanantaina 20.6.
klo 9-11 Tyrnävän Myllykirjasto
klo 12-14 Temmeksen museoalue
klo 17-19 Suutarinjärven uimapaikka
tiistaina 21.6.
klo 9-11 Murron koulu
klo 12-14 Markkuun vanha kyläkoulu 
klo 17-19 Tyrnävän Myllykirjasto
Asuntovaunuteatteriin ja pukkityöpajaan osallistuminen on maksutonta.
Tyrnävän kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut toivottavat Hyvää kesää! 

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

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

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö tarjoaa kaikille alle 29-vuotiaille mahdollisuuden henkilökohtaiseen ohjaukseen 
ja tukeen. Ensisijaisesti etsivät nuorisotyöntekijät palvelevat koulutuksen tai työelämän 
ulkopuolella olevia nuoria sekä niitä, jotka toivovat apua johonkin itseä askarruttavaan asiaan. 
Etsivät auttavat nuoria rakentamaan oman näköistä elämää – olosuhteita, joihin voi olla itse 
tyytyväinen ja joiden avulla voi jatkaa luottavaisin mielin eteenpäin.

Ole yhteydessä Tyrnävän etsivään nuorisotyöhön:
Sähköposti: sebastian.savolainen@tyrnava.fi
Puh: 050 594 2365
Instagram: tyrnavanetsiva
Facebook: Tyrnävän Etsivä

Avointa toimintaa 16–28-vuotiaille:
Koivula-kahvit tiistaisin klo 15–17 (Kunnankuja 2)
Rantaroustin liikuntavuoro keskiviikkoisin klo 15–16 (Rantaroustin liikuntahalli)

 @tyrnavan_kirjasto      Tyrnävän kirjasto     

Valtakunnallista lukuviikkoa vietettiin huhtikuun alussa teemalla lukemalla parempi 
maailma. Tyrnävällä teemana oli myös koko Tyrnävä lukee.

Lukuviikko näkyi huikealla tavalla sekä Tyrnävän kirjastossa että muualla kunnassa: 
86 eskari- ja viskari-ikäistä lasta osallistui kirjaston ja aikakausmedian 

yhteiseen kirjastoseikkailuun! 

36 asiakkaiden kirjavinkkiä kirjaston somekanavilla! Kirjavinkkejä antoivat myös 
kirjaston henkilökunta, kunnan johtoryhmä sekä kunnan luottamushenkilöt!

813 oppilasta luki yhteensä 449 109 sivua tyrnävän koulujen välisessä lukukilpailussa!

Kirjaston vierailulla terveyskeskuksessa annettiin tietoa kirjaston palveluista  
kymmenille kuntalaisille ja tehtiin kahdelle heistä ensimmäinen kirjastokortti!

Kirjastonuokkarilla kävi 21 lasta ja nuorta!

Lasten lauantain satutuokiolla oli 53 kuulijaa ja Yhteensä päivän aikana  
kirjastossa vieraili lähes 100 kävijää!

Tyrnävän kirjasto kiittää lämpimästi kaikkia lukuviikkoon osallistuneita!

Kiertue pysähtyy
10.5.2022 klo 15-17 Tyrnävän kirjastolla, 
Meijerikatu 3

Muista hyvinvointisi!
#muistahyvinvointisi

Aivoterveysonnenpyörä, tietoa hyvinvoinnista,
muistista ja omaishoitajuudesta. Tervetuloa!

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

Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimellä tyrnavan paja
Uusitut kotisivumme löydät osoitteessa:  
https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoret/tyopajatoiminta
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Lakeuden EKO 
Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka 
lakeudeneko@liminka.fi 
www.lakeudeneko.fi  
 
 

”Jätteen tuottajasta uusiomateriaalien valmistajaksi!” 

Jäteasemien kesäaukioloajat alkavat toukokuussa! 
– Tyrnävällä lisäaika risu/haravointijätteille maanantaisin. 
 
Toukokuussa siirrytään jäteasemilla kesäaukioloaikoihin. Jäteasemat ovat auki arkiauki-
oloajan lisäksi myös pariton/parillinen lauantai. Poikkeuksena on Limingan lajitteluasema, 
joka vastaanottaa risu/haravointijätettä joka lauantai, Muhoksen asema, joka on auki tou-
kokuussa joka lauantai sekä Kempeleen lajitteluasema, joka on kiinni lauantaisin. Lisäksi 
Tyrnävän jäteasema ottaa vastaan risu/haravointijätettä ma klo: 9 – 19.   
 
Tyrnävän jäteasema, Mestarintie 12  
to klo 14.00 – 18.00. (kaikki jätteet)  
(pariton viikko alk.14.5. – 20.5.) la klo 10.00 – 14.00 (kaikki jätteet)  
2.5 – 30.5. ma klo 9.00 – 19.00 (vain haravointijäte ja risut!)  
 

HOX! Risu- ja haravointijätettä otetaan vastaan ympäri vuoden! 
Kaikki jäteasemat ja Kempeleen lajitteluasema ottavat vastaan haravointi- ja risujätettä 
aina aukioloaikojen puitteissa, ympäri vuoden. Hyödynnä myös naapurikunnan jätease-
man aukioloajat. Katso ajantasaiset aukioloajat EKOn sivuilta (jätepisteet). 
 
 

              HOX! BIOJÄTTEET KIERTOON -kampanjan astioita on vielä!  
Vielä on ilmaisia biojäteastioita varikolla noudettavaksi! Sovi biojät-
teen erilliskeräyssopimus jätekuljetusyrityksen kanssa sekä astian 
hakuaika kunnan varikolle 050-346 6018! 
 

 

        
 
 

Frisbeegolf-kisat ja grilli-kahvio joka kk

10.6.22 Ryysyrannan Jooseppi
Wäinölässä klo 18, liput 20 €

Karjalanpaisti
Uunilohi
Kasvisgratiini
Perunamuusi
Salaatti
Kakkukahvit

Temmeksen kyläyhdistys ry
Facebook @TemmeksenKyla
temmeksenkyla@gmail.com

Kesä Temmeksellä
8.5.22 Äitienpäivälounas
Srk-talolla 20€/hlö, 4-12v 10€/hlö

12.5.22 Vuosikokous Wäinölässä
Tervetuloa nykyiset ja uudet jäsenet!

21-22.5.22 klo 10 Martin Markkinat
Kyläyhdistykseltä maukkaat muurinpohjaletut

Kahvitarjoilu klo 18.00. Palkitaan vuoden talkoolainen!

11.6.22 Avoimet kylät -kahvila

Wäinölä vuokraus
0400 216 506
050 480 3199

Janne Kuustie - Sini-Sisko Calamnius - Tuuli Jartti
Ilmari Kiannon klassikkoon perustuva hersyvä
tragikomedia Irwin Goodmanin musiikilla.
Väliajalla palvelee kyläyhdistyksen buffet.
Ennakkoliput: temmeksenkyla@gmail.com

Möllötie 1. Paikkavaraukset puh. 0400 884 134 / Martti. Nähdään!

Kuva Tiina Wallin

KEVÄÄN JA KESÄN TOIMINTA 
4H-juhlaviikko 
9.5. Yhdistyksen iltajuoksut, 10.5. Metsätaitorata, 
11.5. Kädentaitopaja, 12.5. E-sport turnaus, 13.5. Juhlavuosikokous
13.5. 4H-TORI
Kirjaston piha-alueella. Tuuppa myymään omia juttuja: kirpparipöytänä, omia tuotteita, palve-
lujasi ym. Ilmoittautumiset 4H-kotisivujen kautta tai puhelimitse Päiville.
4H-yrityskurssi 13-18 -vuotiaille  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 koulutukseen, niin unelmasi on 
lähempänä. Kehitetään ideastasi sinulle oma yritys.”

KÄY KURKKAAMASSA LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMASSA LISÄTIETOJA TAPAHTUMISTA 
YHDISTYKSEMME KOTISIVUILTA

LANNOITESÄKKIKERÄYS
Jatkuu edellisten vuosien tapaan Pakarintiellä. Lisätietoja 4H-yhdistyksen kotisivuilta

METALLINKERÄYS
Kirkonkylä: Startin korjaamo, Peilipojantie koko kesän ajana  ja Murron eko-piste toukokuun 
ja syyskuun.

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

Meiltä myös koulutetut nuoret avuksi erilaisiin kotityöpalvelutehtäviin: siivous, ruuanlaitto ym. 
Huomaa kotitalousvähennys!

Tyrnävä

Harrastamisen Suomen mallin mukaiset 1. – 9.-luokkalaisille suunnatut Tuu 
mukaan! -kerhot ovat toimineet kouluillamme pian jo yhden lukuvuoden ajan. 
Tämä ensimmäinen lukuvuosi on ollut pitkälti uusien, toimialarajat ylittävien 
yhteistyötapojen kehittämistä niin, että lapset voisivat harrastaa itselleen mieluisia 
harrastuksia koulupäivän yhteydessä.
Lukuvuoden 2022-2023 Harrastamisen Suomen mallin rahoitus ei ole vielä ratkennut, 
mutta etsimme jo nyt uusia ohjaajia Tuu mukaan! – Harrastamisen Suomen malli 
Tyrnävälle kerhotoiminnalle. Olisitko sinä kiinnostunut ohjaamaan esimerkiksi 
tyttöjen säbäkerhoa yläkoululla tai olisiko yrityksesi tai yhdistyksesi halukas 
järjestämään lapsille ja nuorille liikunta-, eläin- tai luontokerhoja? Voit ottaa yhteyttä 
meihin ja tarjota itseäsi tai yhteisöäsi kerho-ohjaukseen.
Meille on tärkeää, että kaikki lapset saavat harrastaa kotikunnassaan. Tämän vuoksi 
Harrastamisen Suomen mallista on tulossa myös Tyrnävälle pysyvä toimintamalli, 
joka takaa laadukkaiden harrastusten jatkuvuuden ja lapsille mahdollisuuden 
sitoutua toimintaan. Harrastuskerhojen järjestämisessä kuunnellaan ensisijaisesti 
lasten ja nuorten toiveita, ja näitä toivekyselyitä on tehty viimeksi alkuvuodesta 2022 
opetuspalveluiden kanssa yhteistyössä.
Lisätietoja saat hankekoordinaattori Eevamaijalta, eevamaija.kukkala@tyrnava.fi, 
040 653 3196 tai kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Elina Huurteelta,  
elina.huurre@tyrnava.fi

E-sport/
Jesse Räisänen

Henna Halttu/
Liikuntakerho

Martu Väisänen/
Valokuvauskurssi

Tiitu Veijola/ 
Kuvataidekerho

Teatteri Niityntallaajat esittää:

Esitykset Temmeksen Kotiseutumuseolla 
Temmeksen koulutie 6

Hiljainen
Hilma

Hiljainen
Hilma

Hiljainen
Hilma

torstaina 30.6.2022 klo 18-19 Tyrnävän tori
torstaina 14.7.2022 klo 18-19 Temmeksen tori
torstaina 4.8.2022 klo 18-19 Tyrnävän tori

Laula kanssain on tunnin mittainen yhteis-
laulumatinea, jossa lauletaan lauluvihkosta 
kaiken kansan tuntemia ja rakastamia ikivih-
reitä sävelmiä aina Kotkan ruususta Dingon 
hitteihin.

Laulattajana ja seremoniamestarina toimii 
TV:stäkin tuttu kapellimestari/pianisti Jari Pu-
hakka (mm. Bumtsibum ja Tuttu Juttu-Show).

Tyrnävän kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapal-
velut toivottavat kaikki tervetulleeksi laula-
maan yhdessä!

Liput: Aikuiset 8€ Lapset 5€ Käteismaksu Väliajalla buffetti
Esitykset:  

Su 3.7 klo 14 Ma 4.7 klo 18 Ke 6.7 klo 18 La 9.7 klo 14

Ookko nää kuullu siitä Hilimasta?Ai et vai? 
No tuu ihmeessä kattoon!

 
 

 

        

Jäteasemien kesäaukioloajat alkavat toukokuussa! 
– Tyrnävällä lisäaika risu/haravointijätteille maanantaisin.

Toukokuussa siirrytään jäteasemilla kesäaukioloaikoihin. Jäteasemat ovat auki arkiauki-oloajan 
lisäksi myös pariton/parillinen lauantai. Poikkeuksena on Limingan lajitteluasema, joka vas-
taanottaa risu/haravointijätettä joka lauantai, Muhoksen asema, joka on auki toukokuussa joka 
lauantai sekä Kempeleen lajitteluasema, joka on kiinni lauantaisin. Lisäksi Tyrnävän jäteasema 
ottaa vastaan risu/haravointijätettä ma klo: 9–19.   

Tyrnävän jäteasema, Mestarintie 12
to klo 14.00–18.00. (kaikki jätteet)  (pariton viikko alk.14.5. – 20.5.) 
la klo 10.00–14.00 (kaikki jätteet) 2.5–30.5. ma klo 9.00–19.00
(vain haravointijäte ja risut!) 

HOX! Risu- ja haravointijätettä otetaan vastaan ympäri vuoden!  
Kaikki jäteasemat ja Kempeleen lajitteluasema ottavat vastaan ha-
ravointi- ja risujätettä aina aukioloaikojen puitteissa, ympäri vuoden. 
Hyödynnä myös naapurikunnan jätease-

HOX! BIOJÄTTEET KIERTOON -kampanjan astioita on vielä!  
Vielä on ilmaisia biojäteastioita varikolla noudettavaksi! Sovi biojät-
teen erilliskeräyssopimus jätekuljetusyrityksen kanssa sekä astian 
hakuaika kunnan varikolle 050-346 6018! 

Laula kanssain  
-yhteislaulumatineat Tyrnävällä


