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Satuhahmot lukevat tarinoita tauotta koko
tapahtuman ajan, kuuntele niin kauan kuin jaksat

 

Satujumppaa klo 11.30 ja klo 12.30, 
vetäjänä joogaohjaaja Pilvi Karppinen

 

Ongintaa, nappaa mahtava saalis! Yhteistyössä 
Minna ja Meiju Tyrnävän seurakunnasta

 

Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan kirjapalkinto
 

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Satumainen Lasten lauantai
Myllykirjastossa 29.10. klo 11-14

Tyrnävän Myllykirjastossa 
SSaattuuppääiivväännää  1188..1100  kklloo  1188  

piirtää ja tarinoi  

Jaana Suorsa  

 

Tapahtuma on maksuton.  

Tervetuloa satujen maailmaan!  
                                           Järjestää Tyrnävän kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 

                                                              

 Joulun taikaa, 
    yhteistä aikaa...   
                                     

Kuntalainen, yriiäjä, tule mukaan 
kunnan Joulun ajan tapahtumiin! Yhteisöllinen joulukalenteri 2022
Kunta ja Tyrnävän Yrittäjät tarjoavat jälleen maksutonta näkyvyyttä 
Tyrnävällä toimiville yrityksille ja yhdistystoimijoille järjestettävässä 
Osta joulu Tyrnävältä -kampanjassa kunnan digitaalisissa kanavissa 
1.-24.12. Mukana olevat yritykset hyötyvät mm. Facebook-mainonnasta, 
joka ohjaa yleisöä tutustumaan kampanjaan osallistuvien yritysten 
tarjontaan. Kysy lisää ja varmista paikkasi: mikko.lehtinen@tyrnava.. 
PPaikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tyrnävän Juhlallinen Joulunavaus 25.11.
Tervetuloa Tyrnävän Joulunavaukseen, jossa avaamme joulunajan ja 
sytytämme jouluvalot. Meijerialueen joulukatu on täynnä monipuolista 
koko perheen ohjelmaa! Katso päivittyvä ohjelma: tyrnava../joulunavaus

Joulutori 10.12. - VARAA MAKSUTON MYYNTIPAIKKASI
Luvassa markkinahumua sekä ohjelmaa Joulutorin lavalla! 
VVarmista myyntipaikkasi: janna.kumpula@tyrnava... 

Suuri UUDENVUODEN TULET -YHTEISTYÖTEMPAUS JÄLLEEN 31.12.
Yritys, yhteisö – osallistu sytytystalkoisiin tai sponsoroi tulien hankintaa 
yhteisöllisesti tärkeään tapahtumaan. Yhteys: mikko.lehtinen@tyrnava.fi

 
                                     

Aiemmilta vuosilta tuttu yhteisöllinen joulukalenteri toteutetaan tänä
vuonna joulukuusikalenterina. 

Tyrnävän Meijerikadulle pystytetään 24 valaistua  joulukuusta, joiden 
koristelusta vastaavat vuorollaan mm. paikallisyhdistykset ja -yritykset, 
yksityishenkilöt, kaveriporukat ja perheet. Kuka vain voi olla mukana 
tekemässä yhteistä joulua varaamalla itselleen sopivan koristelupäivän! 

JJoulukuusikalenteriin osallistuminen on hyvän joulun toivotus kuntalaisille 
ja kaikille Tyrnävällä kävijöille. Ensimmäinen luukku aukeaa Joulunavauksen 
yhteydessä perjantaina 25.11. 

Ilmoittaudu mukaan yhteisölliseen joulukuusikalenteriin soittamalla 
Myllykirjastoon p. 050 3168 775 tai sähköpostitse: kirjasto@tyrnava..

Huomioithan, että kuusen koristeiden ja niiden ripustusten tulee olla 
säänkestäviä. Oman joulukuusikalenterin koristelun tai julkistuksen 
yyhteyteen on halutessa mahdollisuus järjestää myös oheisohjelmaa. 
Joulukuusikalenterista viestitään kootusti kunnan sivuilla osoitteessa
tyrnava../joulukalenteri sekä sosiaalisen median kanavissa.
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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 

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, sisäänpääsyyn tarvitaan kulkuavain, jonka 
saa maksutta käyttöön Myllykirjastosta. 
Murron kirjakaappi sijaitsee Murron koululla sisäpihan puoleisessa eteistilassa. Kirjakaappien käyttö vaatii 
OUTI-kirjastokortin lisäksi pin-koodin, jonka saa Myllykirjastosta tai muusta OUTI-kirjastosta. Kirjakaapit 
ovat 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 
Lokakuu: Taina Otsamo ja Johanna Pétursdóttir: Kahden sukupolven taidetta
Marraskuu: Mervi Niemitalon kasviveistoksia
Joulukuu: Outi Kukkosen pienoismaailmoja

Kirjakaapin käytön opastusilta Temmeksen liikuntahallilla torstaina 13.10. klo 17.30–19.00. Tilaisuudessa 
on mahdollisuus saada OUTI-kirjastokorttiin PIN-koodi ja liikuntahallin ulko-oveen kulkulätkä. Muistathan 
ottaa kirjastokortin mukaan.

Filosofi Esa Saarisen verkkoluento ”Suomalainen mieli on hyvä mieli” Meijerikadun auditoriossa 
torstaina 13.10. klo 18.00–19.30. Luento pidetään Nurmijärvellä ja se nähdään reaaliajassa Meijerikadun 
auditoriossa. Vapaa pääsy.

Perhepäivähoitajien aamupäivä tiistaina 18.10. klo 9.30–11.00. Sarjakuvataiteilija Jaana Suorsa piirtää 
ja tarinoi lapsille. Tervetuloa myös kotiäidit ja -isät lapsineen.

Satupäivänä tiistaina 18.10. sarjakuvataiteilija Jaana Suorsa piirtää ja tarinoi lapsille ja lapsenmielisille 
Myllykirjastossa klo 18.00. Vapaa pääsy.

Kirjakaapin käytön opastusilta Murron koululla torstaina 20.10. klo 17.30–19.00. Tilaisuudessa on 
mahdollisuus saada OUTI-kirjastokorttiin PIN-koodi. Muistathan ottaa kirjastokortin mukaan.

Satumainen Lasten lauantai syyslomaviikolla 29.10. klo 11.00–14.00. Ks. erillinen ilmoitus.

Halloween-disco alakouluikäisille perjantaina 11.11. klo 18.00–20.00. Musiikkia, naposteltavaa ja 
yllätysohjelmaa.

Joulunavaus Tyrnävällä perjantaina 25.11. klo 18.00–20.00. Myllykirjasto avoinna klo 12.00–20.00.

Joulutori lauantaina 10.12. klo 10.00–14.00. Myllykirjasto avoinna klo 11.00–14.00.

Joulukonsertti sunnuntaina 18.12. klo 18.00 Myllykirjaston lehtisalissa.

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

 Tyrnävän Nuorisotoimi        @tyrnavannuorisotoimi

Nuoriso-ohjaajien yhteystiedot:

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

Sanna Järvitalo
Nuoriso-ohjaaja/pajaohjaaja
p. 040 502 6086
sanna.jarvitalo@tyrnava.fi

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

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

TULOSSA Halloween-juhla yhdessä Temmeksen kyläyhdistyksen kanssa Wäinölässä 
lauantaina 29.10.2022

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

Sekran perhekahvila perjantaisin klo 9.15-12.00.
Perhekahvilassa mahdollisuus ostaa edullinen Pömilän lounas. 

Liikunnallinen iltaperhekahvila tiistaisin Kirkkomännikön salissa
klo 18.00-19.00.

Sunnuntain perheliikkarit kaipaavat vapaaehtoisia ovien avaajia sekä kylällä 
että Murrossa, jotta toiminta saataisiin taas käyntiin.

Esikkoryhmä kokoontuu Markkuun entisellä koululla torstaisin klo 9.30-11.30. 
Ryhmään voi ilmoittautua kotisivuiltamme löytyvällä lomakkeella.

Perinteinen joulutapahtuma suunnitteilla 27.11. Seuraa ilmoittelua yhdistyksen 
somessa ja kotisivuilla!

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

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Taina Jaakola-Kuosmonen on palannut etsiväksi nuorisotyöntekijäksi, p. 050 594 2365 tai
taina.jaakola@tyrnava.fi.

Etsivä nuorisotyö on mukana Tyrnävän kutsunnoissa 02.11.2022 Aikalisä! -ohjaajan 
ominaisuuksissa.
Lisätietoa www.aikalisatoiminta.fi/ 

Avointa toimintaa kaikille 16-28 vuotiaille tyrnäväläisille nuorille:

Koivulakahvit
Tervetuloa Koivulaan (Kunnankuja 2) kahvittelemaan ja juttelemaan.
Ovet auki tiistaisin klo 14.00–16.00.

Rantaroustin liikuntavuoro
Pelailua Rantaroustin koulun liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 15.00–16.00.

Laita etsivän nuorisotyön somet seurantaan ja katso sieltä poikkeukset aukioloihin
sekä ajankohtaiset asiat:

Instagram: tyrnavanetsiva
Facebook: Tyrnävän Etsivä Taina
Snapchat: Etsivä Taina

Puolustusvoimat 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto 

Kutsuntakuulutus 
Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (144312007) 
nojalla toimitetaan vuonna 2004 syntyneiden sekä muiden alla mainittujen asevelvollisten kutsunnat 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston alueella vuonna 2022 seuraavassa järjestyksessä: 

KUNTA 
SUKUNIMEN 

ALKUKIRJAIMET 
  AIKA  

TOIMITUSPAIKKA Päivä Pvm Kuukausi Kello 

       
TYRNÄVÄ       Aaa-Ööö KE 2 MARRASKUU 09.00 Seurakuntatalo, Mankilantie 1 

 
 
PAIKALLA OLTAVA VIIMEISTÄÄN KELLO 08:45 
 

Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka: 
- kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta; 
- on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole 

vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai 
-  on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi. 

 
Kutsunnanalainen ei ole asevelvollinen, joka on saanut Suomen kansalaisuuden tai päätöksen 
kansalaisuudesta sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta tai sen vuoden jälkeen. Hänet voidaan 
kuitenkin määrätä muuhun aluetoimiston järjestämään tarkastukseen. 
 
Läsnäolovelvollisuus kutsunnassa 
Kutsunnanalaisen tulee osallistua kutsuntatilaisuuteen henkilökohtaisesti, jollei häntä ole 
vapautettu läsnäolovelvollisuudesta. 
 
Aluetoimisto voi vapauttaa henkilökohtaisesta läsnäolovelvollisuudesta kutsunnassa 
asevelvollisen, 

- jolla on vaikea vamma tai sairaus; 
- joka on osallistunut erikoisjoukkojen valintakokeeseen ja joka on määrätty 

palvelukseen; tai 
- joka asuu ulkomailla ja on toimittanut lääkärinlausunnon tai muun luotettavan 

selvityksen, jonka perusteella hänen palveluskelpoisuutensa voidaan määrittää. 
 
Kutsunnanalainen, joka ei ole osallistunut kutsuntatilaisuuteen laillisen esteen vuoksi, on 
velvollinen välittömästi laillisen esteen lakattua näyttämään aluetoimistolle toteen esteensä. 
Jos kutsunnanalainen opiskelee kaukana kutsuntapaikkakunnalta tai hänellä on muu perusteltu 
syy, hän voi aluetoimiston suostumuksella osallistua muuhun saman vuoden 
kutsuntatilaisuuteen kuin siihen, johon hänen kutsuntakuulutuksen mukaan on osallistuttava. 
 
Kutsunnanalainen velvoitetaan palveluskelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan kutsuntaa 
edeltävään terveystarkastukseen terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvassa 

Puolustusvoimat 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto 

Kutsuntakuulutus 
Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (144312007) 
nojalla toimitetaan vuonna 2004 syntyneiden sekä muiden alla mainittujen asevelvollisten kutsunnat 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston alueella vuonna 2022 seuraavassa järjestyksessä: 

KUNTA 
SUKUNIMEN 

ALKUKIRJAIMET 
  AIKA  

TOIMITUSPAIKKA Päivä Pvm Kuukausi Kello 

       
TYRNÄVÄ       Aaa-Ööö KE 2 MARRASKUU 09.00 Seurakuntatalo, Mankilantie 1 

 
 
PAIKALLA OLTAVA VIIMEISTÄÄN KELLO 08:45 
 

Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka: 
- kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta; 
- on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole 

vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai 
-  on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi. 

 
Kutsunnanalainen ei ole asevelvollinen, joka on saanut Suomen kansalaisuuden tai päätöksen 
kansalaisuudesta sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta tai sen vuoden jälkeen. Hänet voidaan 
kuitenkin määrätä muuhun aluetoimiston järjestämään tarkastukseen. 
 
Läsnäolovelvollisuus kutsunnassa 
Kutsunnanalaisen tulee osallistua kutsuntatilaisuuteen henkilökohtaisesti, jollei häntä ole 
vapautettu läsnäolovelvollisuudesta. 
 
Aluetoimisto voi vapauttaa henkilökohtaisesta läsnäolovelvollisuudesta kutsunnassa 
asevelvollisen, 

- jolla on vaikea vamma tai sairaus; 
- joka on osallistunut erikoisjoukkojen valintakokeeseen ja joka on määrätty 

palvelukseen; tai 
- joka asuu ulkomailla ja on toimittanut lääkärinlausunnon tai muun luotettavan 

selvityksen, jonka perusteella hänen palveluskelpoisuutensa voidaan määrittää. 
 
Kutsunnanalainen, joka ei ole osallistunut kutsuntatilaisuuteen laillisen esteen vuoksi, on 
velvollinen välittömästi laillisen esteen lakattua näyttämään aluetoimistolle toteen esteensä. 
Jos kutsunnanalainen opiskelee kaukana kutsuntapaikkakunnalta tai hänellä on muu perusteltu 
syy, hän voi aluetoimiston suostumuksella osallistua muuhun saman vuoden 
kutsuntatilaisuuteen kuin siihen, johon hänen kutsuntakuulutuksen mukaan on osallistuttava. 
 
Kutsunnanalainen velvoitetaan palveluskelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan kutsuntaa 
edeltävään terveystarkastukseen terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvassa 

Sanajumalanpalvelus Tyrnävän kirkossa.
Seppeleiden lasku sankarihaudoille Tyrnävän ja Temmeksen sankarihautausmailla. 

Itsenäisyyspäivän juhla Kirkkomännikön koulun salissa.
Tyrnävän kunta, Tyrnävän seurakunta ja Tyrnävän Reserviläiset 

Kunniamerkit                               Tervetuloa! 

6.12.2022
Itsenäisyyspäivä

Tyrnävällä
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Temmes-kalenterit myynnissä tapahtumissa ja jäsenillä

19.11.22 Joulumarkkinat museolla
Yhteistyössä Temmeksen Kotiseutuyhdistys

Grilli, kahvio
Onnenpyörä
Ongintaa
Arpajaiset
Disco
Pääsymaksu 2€

Temmeksen kyläyhdistys ry
Facebook @TemmeksenKyla
temmeksenkyla@gmail.com

Tulossa Temmeksellä
29.10.22 Halloween Wäinölässä
Klo 16-18 (0-99v), klo 18-20 (5.lk         )

13.11.22 Isäinpäivälounas klo 11-14
Srk-talolla 22€/hlö, 4-12v 10€/hlö

6.12.22 Itsenäisyyspäiväjuhla Wäinölässä

Wäinölä vuokraus
0400 216 506
050 480 3199

Tervetuloa jouluostoksille!

Ananasbroileri
Kasvisgratiini
Perunamuusi
Salaatti
Kakkukahvit

Yhteistyössä

Tervetuloa!

Tervetuloa juhlimaan!

Varaa puh. 0401201712
40€, kyläyhdistyksen jäsenet -50%Joulupukki 24.12.

Seuraa ilmoitteluamme facebookissa @TemmeksenKyla

Ohjelmassa mm. yhteislauluja, kakkukahvit
Kolmen kopla eli Alpo, Erkki ja Veikko Saksio 

Paras asu palkitaan!

 VALMENNUSPAJA POLKU JA STARTTIPAJA 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.
Tyrnävän nuorten työpajalla toimii kaksi ryhmää, jotka ovat Verso- ja Polku-ryhmät.

Verson toiminnassa keskitytään elämänhallintaan liittyvien taitojen vahvistamiseen, arkielämän
taitojen opetteluun, sekä mielekkääseen toimintaan,

 joka lisää nuorten motivaatiota oman elämään.
Polku-toiminnan tavoitteena ovat opiskelu-, työelämä- ja työyhteisötaitojen, sekä työelämässä

tarvittavien arjenhallinnan taitojen vahvistaminen.
Työpajanuoret ovat osa työpajanyhteisöä, jossa on tukeva ja kannustava ilmapiiri, jossa jokaisella
on oikeus olla oma itsensä, sekä mahdollisuus löytää itsestään uusia voimavaroja ja rohkaistua

ottamaan uusia askeleita elämässä.
 

Tyrnävän pajan työmuotoja ovat:
Luonto- ja eläinavusteinen toiminta, liikunta ja liikuntaseikkailu, kodinhoidolliset työt, kokkailu,

käsillä tekeminen, puu ja metallityöt, kierrätys, taide, autojen pesut, 
polkupyörähuollot sekä asiakas- ja tilaustyöt.

 
Mikäli kaipaat matalan kynnyksen apua, ohjausta tai luontevaa kohtaamista ammattilaisten kanssa, ota

rohkeasti yhteyttä tai tule käymään paikan päällä tiistaisin klo 14.00–
16.00 Tyrnävän pajan tiloissa Koivulassa. Paikalla on etsivä nuorisotyöntekijä 

sekä muu nuorisotyön väki, jotka auttavat sinua mielellään.
 
 YHTEYSTIEDOT

Petra Särkelä, pajatoiminnan vastaava ohjaaja
puh. 044 497 1025, petra.sarkela@tyrnava.fi

Petri Pakonen, pajaohjaaja
puh. 050 362 8524, petri.pakonen@tyrnava.fi

 
Sanna Järvitalo, pajaohjaaja/nuoriso-ohjaaja
puh. 040 502 6086, sanna.jarvitalo@tyrnava.fi

tyrnavan_pajatyrnavan_paja

Tyrnävän 4H tiedottaa

KERHOTOIMINTA
Useisiin kerhoihin mahtuu vielä
mukaan. Katso kerhot ja ilmoittaudu
www.tyrnava.4h.fi/toiminta/kerhot

LEIRIT
Syyslomalla 26.–27.10.2022 pidetään
eräleiri Markkuun koululla. Lisätietoja
ja ilmoittautuminen
www.tyrnava.4h.fi/toiminta/leirit/syys
loman-eraleiri/

HAEMME TOIMINNANOHJAAJAA - OLISITKO SE SINÄ?
Haemme osa-aikaista (65 %) toiminnanohjaajaa määräaikaiseen
työsuhteeseen 31.7.2023 asti, mutta jatko on mahdollinen. Työ alkaa
24.10.2022 tai sopimuksen mukaan. Lue lisää sivuiltamme
www.tyrnava.4h.fi/uutiset/hae-meille-toiminnanohjaajaksi/
Haku päättyy su 16.10.2022. Hakemukset lähetetään osoitteeseen
johanna.colpaert@4h.fi.

SYYSLOMA VK 43
4H-kerhot ovat tauolla.
Eräleiri 26.–27.10.2022.
Erilaisia kursseja, kuten
kynttilöiden ja koirien herkkujen
valmistusta, kepparijuttuja...

MARRASKUU
Marraskuussa on tulossa
mm. isänpäivälahja- ja
isänpäiväkakkukurssit.

 
 

 

EHDOTA! 
Tyrnävän vuoden urheilutekoa 2022 

Palkinto voidaan myöntää tyrnäväläiselle henkilölle  
tai Tyrnävällä toimivalle yhteisölle tai tyrnäväläisen  
liikunnallisen elämäntavan tai urheilukulttuurin hyväksi 
toimineelle henkilölle tai yhteisölle, jonka kotipaikka ei  
ole Tyrnävä. 

Vuoden urheiluteko -palkinto voidaan myöntää vuosittain 
erityistä urheilusaavutuksesta tai pitkäaikaisesta työstä 
tyrnäväläisen liikuntatoiminnan tai urheilun hyväksi.  
Palkinto voidaan myöntää myös innostavalle tai esimerkil- 
liselle liikunta harrastuksen mahdollistajalle tai urheilijalle.  
Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi yksittäiselle urheilijalle, 
joukkueelle, seuralle, valmentajalle, seuratoimihenkilölle, 
talkoolaiselle, vertaisohjaajalle tai kuntourheilijalle. 

 

Ehdota palkinnon saajaa viimeistään 16.10.2022. 
www.tyrnava.fi/urheiluteko 
Valinnan suorittaa sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

               
 

 
 

Tyrnävän 
kunnanhallitus 
pyytää esityksiä 

äitienpäiväkunnia-
merkkien saajista 

21.10.2022 mennessä. 

 Hakuohjeet ja lomakkeet 
sekä lisätiedot löytyvät 

osoitteesta: 

tyrnava.fi/kunniamerkit  
 
 

 

 
 

 

EHDOTA! 
Tyrnävän vuoden urheilutekoa 2022 

Palkinto voidaan myöntää tyrnäväläiselle henkilölle  
tai Tyrnävällä toimivalle yhteisölle tai tyrnäväläisen  
liikunnallisen elämäntavan tai urheilukulttuurin hyväksi 
toimineelle henkilölle tai yhteisölle, jonka kotipaikka ei  
ole Tyrnävä. 

Vuoden urheiluteko -palkinto voidaan myöntää vuosittain 
erityistä urheilusaavutuksesta tai pitkäaikaisesta työstä 
tyrnäväläisen liikuntatoiminnan tai urheilun hyväksi.  
Palkinto voidaan myöntää myös innostavalle tai esimerkil- 
liselle liikunta harrastuksen mahdollistajalle tai urheilijalle.  
Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi yksittäiselle urheilijalle, 
joukkueelle, seuralle, valmentajalle, seuratoimihenkilölle, 
talkoolaiselle, vertaisohjaajalle tai kuntourheilijalle. 

 

Ehdota palkinnon saajaa viimeistään 16.10.2022. 
www.tyrnava.fi/urheiluteko 
Valinnan suorittaa sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

 
 

 

EHDOTA! 
Tyrnävän vuoden urheilutekoa 2022 

Palkinto voidaan myöntää tyrnäväläiselle henkilölle  
tai Tyrnävällä toimivalle yhteisölle tai tyrnäväläisen  
liikunnallisen elämäntavan tai urheilukulttuurin hyväksi 
toimineelle henkilölle tai yhteisölle, jonka kotipaikka ei  
ole Tyrnävä. 

Vuoden urheiluteko -palkinto voidaan myöntää vuosittain 
erityistä urheilusaavutuksesta tai pitkäaikaisesta työstä 
tyrnäväläisen liikuntatoiminnan tai urheilun hyväksi.  
Palkinto voidaan myöntää myös innostavalle tai esimerkil- 
liselle liikunta harrastuksen mahdollistajalle tai urheilijalle.  
Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi yksittäiselle urheilijalle, 
joukkueelle, seuralle, valmentajalle, seuratoimihenkilölle, 
talkoolaiselle, vertaisohjaajalle tai kuntourheilijalle. 

 

Ehdota palkinnon saajaa viimeistään 16.10.2022. 
www.tyrnava.fi/urheiluteko 
Valinnan suorittaa sivistys- ja hyvinvointilautakunta 
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Tyrnävän Kehitys ja Tyrnävän kunta rakentavat nyt Tyrnävän matkailun verkostoa, jolle haetaan 
näkyvyyttä alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Kutsumme kehittämiseen mukaan 
tyrnäväläiset matkailu-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja tapahtuma-alojen yrittäjät sekä alueen yhdistys- 
ja muut soveltuvat toimijat. Ota yhteyttä ja kysy lisää: Lasse Lyijynen, p. 040 555 4860, 
lasse.lyijynen@tyrnavankehitys..

Varaa jo kalenteriisi Tyrnävän Matkailuseminaari 29.11. klo 18. 
MuMukana mm. tv:stä tuttu matkailutoimija!

Yriiäjä, toimija, onko liiketoiminnassasi yhtymäpintoja matkailuun?

Yritysystävällinen kotikunta.

Tyrnävän Kehitys 

auiaa yriiäjää

eri haasteissa.

Kun yrityksesi suunnittelee tai tarvitsee: 

- kehittämistä tai ulkopuolista 

   näkökulmaa ja sparrausta

-- kasvua (esim. nykyisten / uusien 

   tuotteiden, palveluiden tai asiakkaiden, 

   tai kotimaan / vientimarkkinoiden kautta) 

- perustamista (tuote-/palveluidean 

   jalostaminen, kannattavuuden arviointi)

- rahoitusta (miten selvitä nykytilasta, 

   mistä rahaa investointeihin / kehittämiseen)

-- sijoittumista ja laajentamista (katsotaan 

   sopivia tontti-/toimitilaratkaisuja)

- omistajanvaihdosta/yritysmyyntiä 

   (askelmerkit yrityksestä luopumiseen, 

   myyntiin tai ostamiseen)

- verkostoja (etsitään sopivia toimijoita 

   yrityksesi menestyksen tueksi)

KKehitysyhtiö on luotettava kumppani, 

jonka kanssa asiat etenevät yrittäjän 

toiveiden mukaisesti, yhdessä tehden.

Ota yhteyttä: 

Lasse Lyijynen, p. 040 555 4860, 

lasse.lyijynen@tyrnavankehitys..

Haurukylän RAKENNUSVALMIIT JA VALMISTUVAT TEOLLISUUSTONTIT 
NelosTIEN VARRELLA NYT VARATTAVISSA: TYRNAVA.FI/yritystontit
 

10 MIN MOOTTORITIELLE, 
25 MIN OULUN KESKUSTAAN, 
LENTOASEMALLE JA SATAMAAN.

Mukavampi arki lähellä kaupunkia.

Kunnan palvelut
lähellä.

LÄHILeikkipuisto.

ISOT TONTIT.

Katso tontit ja varaa osoitteessa: meidantyrnava.fi

YHTEINEN
OMENATARHA.

TILAA ELÄÄ.

Tyrnävältä löydät paikan unelmiesi kodille. Meillä palvelut ovat lähellä, ja arki sujuvaa ja 
turvallista. Olemme lasten ja perheiden kunta, jossa on hyvä harrastaa ja käydä koulua. 
Meiltä on kätevää käydä töissä kaikkialla Oulun seudulla sekä hyödyntää seudun koko tarjontaa.

Varaa paikka kodillesi mukavamman arjen ääreltä:
– omenapuiston ympärille rakentuvasta Hirvelästä kävelymatkan päässä Tyrnävän keskustasta (kuvassa)
– idyllisestä Temmeksen kylästä, hyvien yhteyksien varrelta. 
– – suositusta, luonnonläheisestä Murrosta, jossa metsään rajautuvia tontteja ja hyvät liikuntamahdollisuudet

Tonttien hinnat 4-15 euroa/m2, ei sisällä liittymä-, lohkomis- tai muita kuluja. 
                        


