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KUULUTUS HAURUKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN 
VOIMAANTULOSTA

Tyrnävän kunnanvaltuusto on hyväksynyt Tyrnävän Haurukylän asema-
kaavan laajennuksen 1.4.2019 § 11. Kunnanvaltuuston päätöksestä on vali-
tettu. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 26.8.2021 numero 
21/0125/1 hylännyt kyseisen valituksen. Kaavasta ei ole edelleen valitettu. 
Kunnanvaltuuston päätös 1.4.2019 § 11 on siten tullut lainvoimaiseksi. 

Asemakaavan laajennus tulee voimaan tällä kuulutuksella. Kaavalla 
muodostuvat korttelit 101, 102 ja 103 sekä niihin liittyvät tie-, viher- ja 
erityisalueet.

Kaava-aineisto on saatavilla kunnan internetsivuilla tyrnava.fi/kaavoitus
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Janna Kumpula, puh. 040 162 6149, 
janna.kumpula@tyrnava.fi

13.10.2021
TYRNÄVÄN KUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA SUORITTAA 
YMPÄRISTÖKATSELMUKSEN 20.10.2021

Tyrnävän kunnanvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys edellyttää, että 
kunnan rakennusvalvontaviranomainen, Tyrnävän tekninen lautakunta 
suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristöhoidon 
valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa ympäristökatselmuksia päättäminään 
ajankohtina. 

Ympäristökatselmukset kohdistuvat pääasiassa yleisten teiden varsille sekä 
asemakaava-alueille. Alueet vaihtelevat vuosittain.

Havaituista puutteista annetaan kunnossapitovelvollisille korjauskehotus 
sekä ilmoitetaan määräaika, mihin mennessä korjaukset on suoritettava.

Tekninen lautakunta kehottaa kiinteistöjen omistajia siistimään ympäristö. 
Rakennuksen omistajan on huolehdittava siitä, että rakennus on ympäris-
töineen siinä kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja 
käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna 
ympäristöä. Rakennettu ympäristö (tontti tai pihapiiri) tulee olla rakennus-
luvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Erityisesti tulee huolehtia 
tontilla tai rakennuspaikalla siitä, että hälytysajoneuvoja tai huoltoajoa 
varten tarkoitetut kulkuyhteydet säilytetään ajokelpoisina.  

Liikenneväylät, kadut, torit ja puistot, sekä oleskeluun tarkoitetut ulkotilat 
tulee pitää siinä kunnossa, että ne täyttävät hyvän kyläkuvan ja viihtyisyy-
den vaatimukset.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YLEISÖTILAISUUS MURRON 
ASEMAKAAVA-ALUEEN 
KATUSUUNNITELMASTA

Järjestämme torstaina 11.11.2021 
klo 18-20 Teams-tilaisuutena Mur-
ron asemakaava-alueen katusuun-
nitelman luonnoksesta esittelyn ja 
keskustelutilaisuuden. 
Tapahtuman linkki julkaistaan kun-
nan tapahtumakalenterissa. 

Tervetuloa mukaan!

WALK IN 
-KORONAROKOTUKSET 
ILMAN AJANVARAUSTA 

maanantaina 18.10.2021 
kello 9.00-15.30 

Tyrnävän terveyskeskuksessa

1. tai 2. rokoteannos yli 12-vuotiaille

Lisätietoa tyrnava.fi/rokotus

Yrittäjä, YHDISTYSTOIMIJA, kuntalainen

Varaa maksuton ikkuna Jouluikkunakalenterista – samalla saat näkyvyyttä ja kävijöitä ikkunallesi!
Tänä vuonna Tyrnävällä odotetaan joulua yhteisöllisen Jouluikkunakalenterin kera. Tyrnävän kunta kutsuu 
paikalliset yritykset, yhteisöt ja kuntalaiset osallistumaan Jouluikkunakalenterin tekoon! Kalenteriin 
osallistuminen on hyvän joulun toivotus kuntalaisille ja kaikille Tyrnävällä kävijöille. Samalla saat maksutonta 
näkyvyyttä sekä kävijöitä ikkunallesi.

Yksi ikkuna on yksi kalenterin luukku. Jouluikkunakalenteriin osallistuva varaa 21.11.2021 mennessä toivomansa 
ppäivän luukun Myllykirjastosta, p. 050 3168 775 tai kirjasto@tyrnava.., ja ilmoittaa samalla ikkunan 
sijainnin. Toimi heti ja varmista toivomasi päivä, sillä ikkunat varataan nopeasti. Joulukalenterin ikkunoista 
kootaan kartta, joka julkaistaan Joulunavauksessa 26.11.2021. Karttaa myös mainostetaan alueella laajasti.

Ikkunat ovat katsottavissa avautumispäivästä ainakin 26.12.2021 asti. Jokainen Jouluikkunakalenterin avattu 
luukku julkaistaan Tyrnävän kunnan somessa ja digitaalisissa kanavissa. Kalenterin tekoon osallistuvat tahot 
saavat lisätietoja sähköpostitse marraskuussa. Joulukalenteritapahtuma on suunnattu koko perheelle, ja jouluisen 
iikkunan voivat koristella yksityishenkilöt, yhteisöt kuin yrityksetkin. 

Laita kalenteriin Joulunavaus perjantaina 26.11.
Avaamme joulunajan ja sytytämme kunnan jouluvalot. Joulunavauksen monipuolinen ohjelma alkaa Meijerikadulta! 

Yrittäjille Osta joulu Tyrnävältä -kampanja 29.11.–11.12.
Kunta ja Tyrnävän Yrittäjät käynnistävät jälleen Osta joulu Tyrnävältä -kampanjan 26.11., ja kampanjan päättävä 
arvonta suoritetaan Joulutorilla 11.12. Muista myös Osta joulu Tyrnävältä -joulukalenteri Facebookissa. 
Katso lisätietoa kampanjaan osallistumisesta yrittäjäkirjeestä tai kysy lisää janna.kumpula@tyrnava... 
MuMukaan kampanjaan ja Facebook-joulukalenteriin voi ilmoittautua 18.11.2021 mennessä.

Tyrnävän Joulutori ja lähituotemarkkinat lauantaina 11.12. – varaa maksuton myyntipaikkasi nyt! 
Luvassa markkinahumua sekä ohjelmaa Joulutorin lavalla! Paikkojen varaukset: kehittämispäällikkö Janna Kumpula, 
janna.kumpula@tyrnava...  

Uudenvuoden tulet Tyrnävällä perjantaina 31.12. klo 16 alkaen
Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty, suuren suosion saanut ulkotulitapahtuma järjestetään jälleen! 
Tyrnävän kunta juhlistaa uutta vuotta 2022 ulkokynttilöin teiden varsilla sekä tärkeiden kohteiden valaisulla. 
VViime vuonna tulet reunustivat Tyrnävän pääväyliä pitkältä matkalta. Kutsumme kuntalaiset, yhteisöt ja yritykset 
talkoisiin mukaan! Valaistaan yhdessä asuinympäristömme ulkotulin ja -valoin uuden vuoden vaihtuessa! 
Tyrnävän kunta koordinoi ulkotulien sytyttämistä, ja kutsuu yritysten ja yhteisöjen lisäksi yksityishenkilöt mukaan 
ulkotulien sytyttämiseen uudenvuodenaattona. Toivomuksena on, että ulkotulet ja -kynttilät palaisivat, kun alkaa 
hämärtää 31.12.2021, noin klo 16 alkaen. Kiinnitetään huomiota turvallisuuteen tulien käsittelyssä ja sijoittelussa.

Ilmoita yrityksesi, yhteisösi tai itsesi yksityishenkilönä mukaan Uudenvuoden tulet -yhteistyötempauksen 
ssponsoriksi ja ota yhteyttä viestintäkoordinaattori Mikko Lehtiseen, mikko.lehtinen@tyrnava.., 10.12.2021 
mennessä. Sponsorit osallistuvat rahallisesti ulkotulikampanjan yleisten alueiden ulkotulien yhteishankintaan. 
Sponsoreiden uudenvuoden tervehdykset saavat ainutlaatuisen näkyvyyden kunnan somessa ja digitaalisissa 
kanavissa. Ilmoittaudu ulkotulien sytytystalkoisiin: kehittämispäällikkö Janna Kumpula, janna.kumpula@tyrnava...

Varaa paikkasi JOULUN ja UUDENVUODEN TAPAHTUMISSA!

YHTEINEN
OMENATARHA. ISOT TONTIT.

TILAA ELÄÄ.

LÄHILeikkipuisto.

Kunnan palvelut
lähellä.

Mukavampi arki 
lähellä kaupunkia.

Katso tontit ja varaa osoitteessa: meidantyrnava.fi

Tyrnäväää tilaa laadukkaammalle 
arjelle, alk. 1 €*!



2 TYRNÄVÄN KUNTATIEDOTE 5/2021

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

PERHELIIKUNTA tiistaisin klo 18-19 Temmeksen koulun liikun-
tahallilla. Perheliikunnassa saa liikkua vapaasti ja käyttää kaikkia 
hallilla olevia välineitä vanhemman/muun aikuisen valvonnassa.

HALLOWEEN -tapahtuma 30.10.2021 kylätalo Wäinölässä, jossa 
klo 16-18 lasten juhla ja klo 18-20 disco. Järjestäjinä Temmeksen 
kyläyhdistys, Tyrnävän nuorisotoimi ja MLL Temmeksen yhdistys.

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

10 vuoden koroton ja kuluton 
maksuaika. Hyödynnä 
4 000 euron tuki!

Lue lisää: oss.fi

Vaihda nyt
luotettavaan
kaukolämpöön

NALLEPÄIVÄ

T Y R N Ä V Ä N  K I R J A S T O N

L A U A N T A I N A  3 0 . 1 0 .  K L O  1 1 - 1 4
M Y L L Y K I R J A S T O S S A

N a l l e s a t u t u o k i o  k l o  1 1 . 3 0
 

N a l l e l ä ä k ä r i n  v a s t a a n o t t o  l a s t e n  
o m i l l e  p e h m o l e l u i l l e  k l o  1 2 . 0 0 - 1 4 . 0 0

 

T u n n i s t a  n a l l e  - k i l p a i l u
 

P a l j o n  a i h e e s e e n  l i i t t y v ä ä  l a i n a t t a v a a

T E R V E T U L O A !

Lasten juhla klo 16-18 ja disco klo 18-20
Paras asu palkitaan!

Järj. Temmeksen kyläyhdistys 
yhdessä MLL Temmeksen yhdistyksen ja 

Tyrnävän nuorisotoimen kanssa

Tulevia tapahtumia:
14.11.      Isänpäivälounas
20.11.     Naisten päivä
6.12.       Perinteinen Itsenäisyyspäiväjuhla
20.12.     Kauneimmat joululaulut

Seuraa tapahtumien tarkempaa ilmoittelua 
www.facebook.com/TemmeksenKyla ja 
Salen ilmoitustaulu

Veikko Ahvenaisen 
Syksyn tullessa -konsertti 

Kirkkomännikön koulun salissa lauantaina 16.10. klo 19–21. 
Mukana on ruotsalainen harmonikkataituri Carina Nordlund 

sekä hanuristi Mikko Oikarinen oppilaineen. 
Liput ovelta 15 euroa (artisti myy liput), käteismaksu.

Suolaisia ja makeita herkkuja gluteenittomasti 
-ruokakurssi Kuulammen koulun kotitalousluokassa 
lauantaina 20.11. klo 9–12. Kurssi on ensisijaisesti 
jäsenille, mutta jos tilaa jää, niin otamme ulkopuolisia-
kin. Osallistujamaksimi on 16 henkilöä. Hinta jäsenille 5 
euroa, ei-jäsenet 10 euroa ja alle 12v. maksutta. Kurssin 
vetäjänä on Anne Lampela Marttalasta.

Lataa uusi Martat-sovellus!
Martat-sovellus on Marttaliitto ry:n tarjoama ohjel-
ma älypuhelimelle. Sovelluksesta löytyy herkullisia 
ruokaohjeita ja ajankohtaista tietoa puutarhan ja kodin 
hoidosta. Sovelluksessa on ohjeiden ja vinkkien lisäksi 
myös oma Marttayhteisö, jossa voit kysyä neuvoa ja 
jakaa vinkkejä muiden sovelluksen ladanneiden kanssa. 
Sovellus on maksuton ja sen voi ladata, vaikka ei olisi-
kaan marttojen jäsen.

Martat on puolueisiin sitoutumaton kansalaisjärjestö, 
joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä 
kotitalouden arvostusta. Tyrnävän Martat järjestää 
mm. erilaisia retkiä ja ruuanlaittokursseja. Liittymällä 
Marttoihin saat mm. kuusi kertaa vuodessa ilmesty-
vän 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

IÄKKÄIDEN 
PALVELUT

Palvelusihteeri 
Tarja Nissi p. 050 362 6681
- Iäkkäiden palveluiden asiak-
   kaiden maksupäätökset 
- Asiakaslaskutus 
   (palveluseteli/tehostettu 
   palveluasuminen)

Palveluohjaaja Riikka Herranen p. 050 430 9233
- Palvelu/hoidon tarpeen arviointi sekä uudet 
   asiakkuudet: tukipalvelut, kotihoidon palvelut
- Tukipalvelut (ateria/turvapalvelut)
- Omaishoidon/tehostetun palveluasumisen 
   hakemukset/SAS-työryhmän jäsen
- Omaishoitovastaava
- Kotiutushoitaja/ei -kotihoidon asiakkaat ja muut 
   uudet asiakkuudet/muuttuneet palvelutarpeet
Seniorineuvolan sairaanhoitaja 
Sirpa Haapakorva p. 050 058 5410
- Temmeksen Temmestuvalla aamuvastaanotto 
   maanantaisin klo 8:00-10:00
- Terveyskeskuksen aamuvastaanotto perjantaisin 
   klo 8:00-10:00
- Seniorineuvola toimii ajanvarauksella
- Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 75 vuotta 
   täyttäneille
- Omaishoitajien terveystarkastukset
- Muistikoordinaattorina toimiminen (kaiken ikäiset), 
   jos Teillä on muistiasioita, ottakaa rohkeasti 
   yhteyttä!
Kotihoidon sairaanhoitaja 
Elisa Kauppi p. 050 344 6773
- Kotihoidon tiimivastaava
- Kotihoidon sairaanhoitajan kotikäynnit/KSH 
   lähetteet
- Kotiutushoitaja/kotihoidon asiakkaat

TIEDOTE/iäkkäiden palvelut
• Palvelusihteeri Tarja Nissi p. 050 362 6681
- Iäkkäiden palveluiden asiakkaiden maksupäätökset

- Asiakaslaskutus (palveluseteli/tehostettu palveluasuminen)

• Palveluohjaaja Riikka Herranen p. 050 430 9233
- Palvelu/hoidon tarpeen arviointi sekä uudet asiakkuudet: tukipalvelut, kotihoidon palvelut

- Tukipalvelut (ateria/turvapalvelut)

- Omaishoidon/tehostetun palveluasumisen hakemukset/SAS-työryhmän jäsen

- Omaishoitovastaava

- Kotiutushoitaja/ei -kotihoidon asiakkaat ja muut uudet asiakkuudet/muuttuneet palvelutarpeet

• Seniorineuvolan sairaanhoitaja Sirpa Haapakorva p. 050 058 5410

- Temmeksen Temmestuvalla aamuvastaanotto maanantaisin klo 8:00-10:00

- Terveyskeskuksen aamuvastaanotto perjantaisin klo 8:00-10:00

- Seniorineuvola toimii ajanvarauksella

- Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 75 vuotta täyttäneille

- Omaishoitajien terveystarkastukset

- Muistikoordinaattorina toimiminen (kaiken ikäiset), jos Teillä on muistiasioita, ottakaa rohkeasti
yhteyttä!

• Kotihoidon sairaanhoitaja Elisa Kauppi p. 050 344 6773
- Kotihoidon tiimivastaava

- Kotihoidon sairaanhoitajan kotikäynnit/KSH lähetteet

- Kotiutushoitaja/kotihoidon asiakkaat

innostu elämäntapakokeilusta, 
hae kotitaloutesi mukaan muutokseen
Haemme perheitä kestä-
vän arjen kokeiluun 1,5 
asteen elämäntapamuu-
tokseen keväälle 2022. 
Tyrnävän kunta käynnistää 
tammikuussa 2022 kotitalouk-
sien kestävän arjen kokeilun. 
Kokeilussa mukana olevat 
kotitaloudet laskevat aluksi hii-
li- ja materiaalijalanjälkensä ja 
suunnittelevat tiekartan, jota 
toteuttavat muutoksen aikana.
ule mukaan muutokseen!

Tyrnävän ja Pyhäjärven kunnat 
ovat mukana Iilaakso Oy:n Ca-
nemure-hankkeessa, joka tuot-
taa ilmastotoimien käytönnön 
tietoa kuntalaisille. Kokeilu on 
osa hanketta.
Halutessasi lisätietoa, ota 
yhteyttä: projektikoordinaat-
tori Konsta Joro, 
puh. 050 551 2352
konsta.joro@iilaakso.fi
Ohjeistus hakuun osoitteessa
tyrnava.fi/hinku

kunta
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Nuorisotoimi
NUORISOTOIMI

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

             Tyrnävän Nuorisotoimi

             tyrnavannuorisotoimi

Kirkonkylän nuorisotilat:
3.lk-6.lk  Paikka: Koivula, Kunnankuja 2.
7.lk-17v Paikka: Kuulammen koulun B-aula, Tupostie 4.

Nuorisotilatoiminta Murrossa:
Paikka: Murron nuokkari, Simontaival 6-8.

Nuorisotilatoiminta Temmeksessä:
Paikka: Temmestupa, Takalontie 7

Ohjaajien yhteystiedot:
Vastaava nuoriso-ohjaaja Anni Hemmilä 050 3430 303
Nuoriso-ohjaaja Tuomas Tyynelä 050 4664 796
Nuoriso-ohjaaja Noora Pinoniemi 040 6430 936 (25.10. alkaen)

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

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!

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
Lokakuu: Jorma Styng ja Marja-Leena Tykkyläinen: Tämä hetki
Taiteilijatapaaminen lauantaina 30.10.2021 klo 12 näyttelytilassa.
Marraskuu: Jonas Vuorma: Pelkkää kaakkii!
Joulukuu: Iloa joulun odotukseen! – yhteisöllinen joulunäyttely 

Lauantai 16.10. klo 19-21 Veikko Ahvenainen: Syksyn tullessa -konsertti Kirkkomännikön koulun 
sali. Liput 15€. Kts. lisätiedot erillisestä ilmoituksesta.

Perhepäivähoitajien tiistait 9.11. ja 7.12. klo 9.30-11.00. Tervetuloa mukaan myös kotiäidit ja -isät 
lapsineen! 

Kirjoittavien ihmisten kerho on aloittanut kokoontumiset muutaman kerran kuukaudessa, 
torstaisin klo 18 kirjaston tiloissa. Lokakuun kokoontumiset 14.10 ja 28.10. Vastavuoroista ja 
innostavaa keskustelua kirjoittamisesta kirjoittajille. Pia Ronkainen-Pelkonen keskustelun avaajana. 
Kerho on maksuton. Tervetuloa!

Lauantaina 30.10.2021 Nallepäivä klo 11-14. Kts. lisätiedot erillisestä ilmoituksesta 

Maanantaina 1.11. klo 18 Janne Nevalan ja Heikki Lahnaojan esitys Raahe-Menton: Kahden 
merenrantakaupungin tarinoita. Esitys koostuu musiikista, runoista ja tarinoista. Kesto 45 minuuttia. 

Tiistaina 2.11. alkaen klo 13.15-14.30 English Club 3.-6. luokkalaisille Rantaroustin koulun 
oppilaille. Ohjaajina Carolina ja Anna – EU-hankkeen vapaaehtoistyöntekijät. Kerho on osa Tuu 
mukaan! -Harrastamisen Suomen malli Tyrnävällä -hanketta. Kerhossa pelataan ja puhutaan 
englantia. Tässä kerhossa on taatusti hauskaa. Kerhossa on edelleen tilaa ja siihen voi ilmoittautua 
sähköpostitse kerhokoordinaattorille eevamaija.kukkala@tyrnava.fi.

Perjantaina 12.11. klo 18-20 Naamiaisdisco 1.- 6.luokkalaisille Myllykirjastossa. Hyvää musiikkia, 
jännittävää tekemistä ja hienoja naamiaisasuja! 

Perjantaina 26.11. klo 18-20 Joulunavaus. Jouluikkunakalenterin ensimmäinen luukku 
Myllykirjastossa. Jouluista ohjelmaa niin Meijerialueella kuin kunnantalon pihallakin.

Sunnuntaina 19.12. klo 18 Soave @ Tyrnävä – Maun ja musiikin kohtaaminen
Oulu Sinfonian Kamarimuusikot: Kamarikonsertti VI. 
Maksuton konsertti Myllykirjastossa klo 18.
Italialainen jouluruoka Ravintola Pömilässä (Meijerikatu 2, Tyrnävä) klo 14.00-17.30.
Aterian hinta 10€/hlö. Info ja varaukset: soave.contact@gmail.com

______________________________________________________________________

Toimintamallit kuntoon! -hanke

Tyrnävän kunnassa alkoi syyskuussa 2020 kirjaston kehittämishanke, joka päättyy lokakuussa 2021. 
Hankkeen tavoitteena oli luoda kuntaamme uusia lukuintoa vahvistavia toimintamalleja sekä tehdä 
koulujen ja kirjaston väliseen yhteistyöhön kirjastokasvatussuunnitelma eli kirjastopolku. Hankkeen 
tavoitteet ovat toteutuneet hyvin: Kotolan asukkaat ovat saaneet oman lukutunnin, joka toteutuu 
kirjaston ja Tyrnävän seurakunnan yhteistyönä, neuvolapalvelut ovat ottaneet käyttöön lukupassin, 
jonka toivotaan lisäävän lapsiperheissä lukuhetkiä ja kaikki Tyrnävän peruskoululaiset saavat 
kirjastopolun myötä kirjaston, verkkokirjaston ja e-kirjaston käytönopetusta sekä kirjavinkkausta 
lukuintoa vahvistamaan.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivä nuorisotyöntekijä Sebastian Savolainen, 050 594 2365

Etsivä nuorisotyö on mukana Tyrnävän kutsunnoissa 1.11.2021 Aikalisä! -ohjaajan 
ominaisuuksissa.
Lisätietoa www.aikalisatoiminta.fi/

Avointa toimintaa 16-28-vuotiaille tyrnäväläisille nuorille:

Koivulakahvit
Tervetuloa Koivulaan (Kunnankuja 2) kahvittelemaan ja juttelemaan. Ovet auki lähes joka tiistai 
klo 14–16.

Rantaroustin liikuntavuoro
Pelailua Rantaroustin liikuntahallissa lähes joka keskiviikko klo 15–16.

Katso koska toimintaa on etsivän Instagramissa ja Facebookissa

Instagram @tyrnavanetsiva

Facebook Tyrnävän Etsivä

TUU MUKAAN!
           -harrastamisen 

Suomen malli Tyrnävällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Tuu mukaan! -kerhotoi-
minnan tavoitteena on, että jokainen tyrnäväläinen peruskoululainen 
löytäisi itselleen yhden mieluisen harrastuksen koulupäivän yhtey-
teen. Tuu mukaan! -kerhoja oli ensimmäisessä vaiheessa tarjolla yh-

teensä 31, joista 19 kerhoa on alkanut syyskuun loppupuolella. 
Kerhoihin ilmoittautui 241 oppilasta. 

Yksi suuren suosion saanut kerho on Kirkkomänniköllä alkanut koira-
kerho, joka ohjaaja Tuulikki Räihän mukaan lähti hyvin ja innokkaasti 
käyntiin. Kerholaiset odottavat innolla seuraavaa kertaa ja heidän tär-
keimpänä tavoitteenaan on selvittää kerhojen aikana, että millaista 

on olla koira.

Kerhotarjonnassa on pyritty huomioimaan 
koululaisten omia toiveita. Lisää kerhoja jär-
jestämme kaikille Tyrnävän peruskouluille 
mahdollisuuksien mukaan. Hankkeen koordi-
naattorina toimii Eevamaija Kukkala ja koulu-

kohtaiset kerhovastaavat ovat

Kirkkomännikkö ja Rantarousti: 
Mira Pasanen

Kuulampi: Sirpa Uusitalo
Murto: Minna Simola

Temmes: Eija Paakkola

Koordinaattorin ja kerhovastaavat tavoitat parhaiten sähköpostitse, 
osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tyrnava.fi

Kuva: Tuulikki Räihä

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTATARJONTA TYRNÄVÄLLÄ 
Tarjontaa jokaisena viikonpäivänä! 
Tsekkaa harrastusmahdollisuudet lasten ja nuorten liikuntatarjontakalenterista.

AIKUISTEN LIIKUNTATARJONTA TYRNÄVÄLLÄ 
Tarjontaa jokaisena viikonpäivänä!
Tarkista tarjonta ja valitse itsellesi sopivin harrastus aikuisten liikuntatarjontakalenterista.

www.tyrnava.fi/liikunta ja valitse Liikuntatarjontakalenterit!

tyrnävä

Liikkuva kunta
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Arkiliikuntaa ja muistikuntoutusta  
ikäihmisille omalta tv–kanavalta

KotiTV tarjoaa ikäihmisille liikunnallista etäkuntoutusta, vi-
rikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksel-
lista sisältöä helposti joka arkipäivä klo 11–13.

KotiTV | puh. 050 551 4066
joka arkipäivä 10–12

Ohjelmat sisältävät eri toimintakyvyn tasoille sopivia har-
joitteita. Kunto-ohjeita toistetaan viikoittain, jolloin liike-
sarjat tulevat tutuiksi, muisti vetreytyy ja saadaan paras 
mahdollinen vaikuttavuus ikäihmisen toimintakykyyn. 
KotiTV:n liikunnallisista harjoitteista ja muistikuntoutuksesta 
vastaa Suomen Fysiogeriatria Oy, jolla on lähes 40 vuoden 
kokemus senioreiden, ikäihmisten ja muistisairaiden fysio-
terapiasta ja kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta.

Virikettä mielelle ja liikettä keholle

Maksuton KotiTV -palvelukanava

Miten löydän kanavapaikan televisioon?

Automaattinen kanavahaku

Liikunta- ja muistikuntoutus 
joka arkipäivä klo 11–12
Kulttuuri ja oppiminen 
joka arkipäivä klo 12–13

Klo 11:00 Istumafysio
Klo 11:15 Muistijumppa
Klo 11:30 Seisomafysio
Klo 12:00 Kulttuuri ja oppiminen

Tarkista löytyykö KotiTV jo televisiosta kanavalla 33  
(antenni-tv), 66 (DNAn, Elisan ja Telian kaapeli-tv) tai 99 
(Ålcom partner-operaattorit) Useimmat vastaanottimet 
etsivät uudet kanavat automaattisesti, mutta jotkin televisiot 
tai digiboksit saattavat vaatia kanavien virittämisen uudel-
leen tai tehdasasetusten palauttamisen.

- Paina kaukosäätimestä MENU-nappia 

- Valitse valikosta AUTOMAATTINEN  
KANAVAHAKU
- Toimi näytön ohjeiden mukaan

- Valitse päävalikosta ASENNUS tai  
KANAVAHAKU. Liikkuminen valikossa tapahtuu 
yleensä nuolinäppäimillä YLÖS (P+) ja  
ALAS (P-) ja valinta yleensä OK-napilla 

Ohjelmasisältö

kotitv.fi

kotitv

kotitv.fi

Antenni-tv:n 
kanavapaikalla 

Ålcomin partner-
operaattoreiden 
kanavapaikalla

DNAn, Elisan ja  
Telian kaapeli-tv:n  
kanavapaikalla 
Kaikki ohjelmasisällöt myös 
katsottavissa www.kotitv.fi

Kuntoutustunnit ruotsiksi  
maanantaisin ja perjantaisin 10-11.

TEKEMISTÄ SYYSLOMALLE 

E-sport leirille syyslomalla!

ma 25.10.2021 klo 10.00-14.00 7-11-vuotiaille
ti    26.10.2021 klo 10.00-14.00 7-11-vuotiaille
ke 27.10.2021 klo 10.00-14.00 12-15 -vuotiaille

Ilmoittautuminen kotisivujemme kautta kohdasta 
toiminta/leirit. Paikat täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Hinta: jäsenille ilmainen, ei-jäsenille 10 
euroa. Hintaan sisältyy lounas. 

HAE RAHAA OMALLE PROJEKTILLE

Olisko mukava järjestää vaikkapa retki, kahvila, 
kurssi tai tapahtuma? Itse tehty -raha on tukea 
4H-nuorten omille projekteille ja tukea voit hakea 
sinä, 13–28-vuotias nuori, vähintään kolmen hengen 
ryhmässä. Projekti voi saada tukea 200–500 euroa. 
Haku avoinna lokakuun loppuun saakka! Projektira-
haa haetaan 4H-liiton kotisivuilla kohdasta tekemis-
tä/ hae rahaa omalle projektille. 

KUN TARVITSET APUA ARKEEN

Apua arkeen voit tilata kätevästi sovelluskaupoista 
ladattavan 4H Helppi-sovelluksen kautta. Palvelusta 
voit tilata nuoren esimerkiksi siivous-, lastenhoito-, 
piha- ja puutarhatöihin. Lue lisää Helpistä ja lataa 
ilmainen sovellus sovelluskaupastasi: helppi.4h.fi 

METALLINKERÄYS

Keräyspisteemme vastaanottaa metallia Startti 
Oy:n takapihalla lokakuun loppuun asti. 

Erillisiä vastaanottoaikoja keräyspisteillä ei ole. Voit 
käydä viemässä metalliromun lavalle silloin, kun 
sinulle parhaiten sopii. Keräysmetalli uusiokäyte-
tään raaka-aineena vähentäen maasta louhittavan 
metallin tarvetta. Näin myös sinä voit olla vähentä-
mässä jättämäämme hiilijalanjälkeä!

Metallinkeräykseen VOIT JÄTTÄÄ mm. polkupyöriä, 
peltejä, räystäskouruja, kaapeleita, metallisia konei-
ta (polttoaineet ja öljyt poistettava) ja metallihuo-
nekaluja, jotka sisältävät pieniä määriä esimerkiksi 
muovia. 

Nämä sen sijaan EIVÄT KUULU keräykseen: seka-
jäte (ei esimerkiksi sohvia), vaaralliset jätteet ja 
sähkölaitteet esimerkiksi pesukoneet, sähköliedet, 
jääkaapit, pakastimet, televisiot ja atk-laitteet.

Tuotto paikallisen nuorisotoiminnan tukemiseen. 
Kiitos tuestasi!

Kerhotoimintamme on 
pyörähtänyt jälleen käyntiin. 

Tarjonnassa tänä vuonna kokki-, 
liikunta-, luonto-, kädentaito-, 
monitoimi- ja e-sport -kerhoja.

Ilmoittautumaan pääset entiseen tapaan 
kotisivuillamme avoinna olevien 

ilmoittautumislomakkeiden kautta. 

Tervetuloa kerhoon!


