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Osallistu ulkotulitalkoisiin tai sponsoroi yhteistyökumppanina tulien hankintaa. 

Suuren suosion viime vuonna saanut Uudenvuoden tulet -ulkotulitapahtuma  järjestetään jälleen Tyrnävällä 
perjantaina 31.12.2021 klo 16 alkaen. Kutsumme kuntalaiset, yhteisöt ja yritykset talkoisiin mukaan! 

Tyrnävän kunta juhlistaa uutta vuotta 2022 ulkokynttilöin teiden varsilla sekä tärkeiden kohteiden valaisulla. 
Viime vuonna tulet reunustivat Tyrnävän pääväyliä pitkältä matkalta. Valaistaan yhdessä asuinympäristömme 
ulkotulin ja -valoin uuden vuoden vaihtuessa! Ilmoittaudu ulkotulien sytytystalkoisiin: kehittämispäällikkö 
JJanna Kumpula, janna.kumpula@tyrnava...

Ilmoita yrityksesi tai yhteisösi mukaan yhteistyötempaukseen
Ilmoita yrityksesi, yhteisösi tai itsesi yksityishenkilönä mukaan Uudenvuoden tulet -yhteistyötempauksen 
sponsoriksi 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 
kkanavissa. 

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.

Uudenvuoden tulet  2022

HUOM! KONSERTIN OSALLISTUJAMÄÄRÄÄ ON RAJOITETTU. 
TAPAHTUMASSA TARKISTETAAN KORONAPASSIT.  

Rokotuksessa on mahdollisuus saada samalla 
ensimmäinen, toinen tai kolmas koronarokoteannos.

Kolmas koronarokote saatavissa nyt 60 vuotta täyttäneille tai 
muuten riskiryhmään kuuluville.

Tarkista, että olet oikeutettu maksuttomaan 
innuenssarokotukseen osoitteessa: tyrnava../innuenssa 

TYRNÄVÄLÄINEN,
SAITKO JO INFLUENSSAROKOTTEEN?

walk in -INFLUENSSArokotuKSET ilman ajanvarausta

1.12. klo 8:15-15:30 Tyrnävän Terveyskeskus
9.12. klo 8:15-15:30 Tyrnävän Terveyskeskus

Joulutunnelmaa ja lahjat pukinkontiin Joulutoriia  11.12.
Joulu ei ole joulu ilman Tyrnävän perinteikkään Joulutorin tunnelmaa: tiernapojat, 
joululauluja, jouluisia herkkuja ja glögiä, rekiajelua, lukuisia myyntipöytiä sekä 
tietenkin itse Joulupukki, jolle voi jättää vielä viime hetken lahjatoiveet. Päivän 
päätteeksi Joulupukki lähteekin jo hevoskyydillä kohti Korvatunturia! 

Ohjelma torin lavalla:
KKlo 10:00 Joulutorin avaus, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jussi Ylitalo
Klo 10:15 Murron nuorisokuoro
Klo 10:30 Jouluisia runoja luottamushenkilöiden lausumana
Klo 12:15 Murron nuorisokuoro
Klo 12:45 Tiernapojat
Klo 13:00 Joulupukin lähtö hevoskyydillä kohti Korvatunturia

Myynnissä mm. Tempauksen tuotteita, joulutonttuja, eläinhahmoja, havukransseja, arpoja, 
ttekstiilejä, joulukortteja, pipareita, pieniä joulukuusia, neuleita, kasseja, käsitöitä, puutöitä, 
lintupönttöjä, pyykkikoreja vanerireunoin, puisia lelutraktoreita ja -maansiirtokoneita, 
sisustustuoleja puu- ja metallijaloin sekä paljon muuta.

Tapahtuman aikana myös Tempauksen kahvila Seurojentalolla.  Tervetuloa!

 Tyrnävän Joulutori  
                                                       lauantaina 11.12. klo  10-13
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Uusi jätetaksa luettavissa EKOn sivuilta!

Lakeuden EKO -lautakunta on päättänyt 25.11.2021 pidetys-
sä kokouksessa jäteasemilla ja polttokelpoisen jätteen sekä 
biojätteen kiinteistöittäisen keräyksen porttimaksut. Jätteen 
hintoihin ei tullut muutoksia. Jätteenkuljetusyrityksien toi-
mintaan vaikuttava muutos on   biojätteen vienti suoraan Ga-
sum Oy:lle Ruskoon lopetetaan vuodenvaihteessa. Jätetaksa, 
hinnastoineen on luettavissa Lakeuden EKOn nettisivuilta; 
www.lakeudeneko.fi. 

Limingan jäteasema Selkämaalla siirtyy Ekokorttelin (Rata-
haka 8 b) ja muuttuu lajittelu-asemaksi. Uusi lajitteluasema 
avaa ovensa ennen vuodenvaihdetta. Asema palvelee arki-
sin ma-pe klo: 12 – 18. Lajitteluasemalla jätteiden hinnoittelu 
perustuu painoon ja kuormat voivat olla isompia kuin jäte-
asemalla. Hinnastosta löydät jätteiden määriin ja hinnoitte-
luun liittyvät erot eri jätteiden vastaanottopaikkojen välillä. 

Pihla Hasan 050 324 0963 
lakeudeneko@liminka.fi www.lakeudeneko.fi

Aluevaaleissa valitaan tulevan hyvinvointialueen alueval-
tuuston jäsenet ja varajäsenet. Aluevaalien vaalipäivä on 
sunnuntai 23.1.2022.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat Tyrnävällä seuraavat:

Äänestysalue Äänestyspaikka  Osoite
1. Kirkonkylä Tyrnävän kunnanvirasto Kunnankuja 4
   91800 Tyrnävä
2. Murto Murron koulu  Simontaival 6-8
   91800 Tyrnävä 
3. Temmes Temmeksen koulu  Temmeksen 
   koulutie 9
   91950 Temmes

ENNAKKOÄÄNESTYS
Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Tyrnävän kunnanvirasto, 
osoite Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä.

Ennakkoäänestys järjestetään Tyrnävän kunnanvirastossa 
12.-18.1.2022 seuraavasti:

Keskiviikko-Perjantai kello 12-20
Lauantai-Sunnuntai  kello 12-18 
Maanantai-Tiistai  kello 12-20

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN
Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Henkilölli-
syyden todistamiseen käyvät henkilöllisyystodistus tai muu 
valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja 
esim. passi, ajokortti tai kuvallinen kela-kortti. Jos äänestäjä 
ei omista henkilöllisyystodistusta, hän voi hankkia poliisi-
laitokselta äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen 
henkilökortin.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä 
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennak-
koäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa 
äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä 
voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samas-
sa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa 
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Tyrnävän kunta on 
merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Ko-
tiäänestyksen yhteydessä voi siten äänestää omaishoitaja, 
joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu 
samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu 
samassa kunnassa kuin hoidettavansa. 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on 
ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle 
viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Ilmoituksen 
voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Il-
moituksen voi tehdä Sentraalin palvelupisteen numeroon 050 
360 2302, tai ilmoittautumisen voi lähettää keskusvaalilau-
takunnalle postitse osoitteella Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä 
tai sähköpostina, jolloin sen käsittelyssä noudatetaan lakia 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003). 
Sähköpostiosoite on kunta@tyrnava.fi.

VAALIMAINONTA 
Vaalimainonta kunnan luvanvaraisilla vaalimainospaikoilla 
voidaan aloittaa aikaisintaan 5.1.2022. Vaalimainospaikoista 
vastaa kunnassa työnjohtaja Timo Kangasjärvelä puh. 050 
346 6018. 

Tyrnävän kunnan keskusvaalilautakunta

KUULUTUS
ALUEVAALIT 2022 Itsenäisyyspäivä 

Tyrnävällä 6.12.2021 
klo 10  Jumalanpalvelus Tyrnävän kirkossa, 
 jonka jälkeen seppeleenlasku 
 sankarihaudoille 
 Kunniavartio sankarihaudalla.

klo 12  Seppeleen lasku Temmeksen 
 sankarihaudoille 
 Kunniavartio sankarihaudalla.

 
Tyrnävän kunta, Tyrnävän seurakunta, 
Temmeksen kyläyhdistys ja Tyrnävän Reserviläiset

Kunniamerkit  Tervetuloa!

Itsenäisyyspäivän tapahtumissa huomioidaan 
voimassaoleva ohjeistus ja rajoitukset terveystur-
vallisuuteen liittyen.

Sanajumalanpalvelus ja seppeleiden laskut strii-
mataan Tyrnävän seurakunnan Facebook-tilillä. 

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

JOULUASKARTELUA Temmeksen srk-talolla torstaina 
16.12.21 klo 16-19 yhdessä Tyrnävän seurakunnan lastenoh-
jaajien ja Temmeksen maa- ja kotitalousnaisten kanssa.  

TULOSSA keväällä retki Oulun teatteriin Billy Elliot -musi-
kaaliin. Lisätietoja myöhemmin. 

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

AUTA RUOKALAHJALLA TYRNÄVÄLLÄ 
Iloksemme meidät on valittu yhdeksi jakopisteeksi valtakun-
nalliseen MLL ja K-Supermarkettien kampanjaan. Jaam-
me jouluviikolla sekä viikolla 1 ruoka-apua tyrnäväläisille 
vähävaraisille lapsiperheille kampanjan avulla. Lisäinfoa ja 
tietoa somekanavilta ja kotisivuilta joulukuun alkupäivinä. 
Kaikki voivat auttaa käymällä ostoksilla mukana olevissa 
K-Supermarketeissa ja osallistumalla keräykseen. Tästä myös 
lisätietoa tulossa. 

TOIMINNOT 
Nuorten yökahvila: Alkaa kun löytyy tarkoitukseen sopiva tila
Iltaperhekahvila: Tiistaisin klo 18-19, Kirkkomännikön koulun 
liikuntasalissa
Perhekahvila: Perjantaisin klo 9.15-11, Sekralla 
Parkour kerho: Alkaa tammikuussa, nopeimmille vielä uusi 
harrastus

Saavuthan toimintaamme vain terveenä!

Korona rajoitteiden vuoksi perinteinen joulutapahtuma ja 
jouluinen askartelu- ja leivontailta jää väliin tänä vuonna. 

Meidät löydät: Kotisivut: tyrnava.mll.fi
  Facebook: MLL Tyrnävän Yhdistys
  Instagram: mll_tyrnava
Lisätietoja: facebook.com  MLL Temmeksen yhdistys tai 
instagram  mll_temmes. Nettisivun www.mll.fi/paikallis-
yhdistykset  ”Temmeksen yhdistys” kautta pääset myös 
liittymään jäseneksemme ja tukemaan paikallista toimintaa 
lasten ja nuorten hyväksi.

Joulumyyjäiset
Kunnantalolla (aulassa) 

15.12 Klo: 10 - 13.45
Myytävänä on jouluisia

pipareita , kakkuja 
sekä kaikenlaisia jouluisia käsitöitä 

Järjestäjinä: Työtoiminta Säpinä 

JOULUN 
AUKIOLOAJAT

Tartuntatautilaki 21.12.2016/1227 määrää seuraavaa:

o Jos olet COVID-19 altistuksen vuoksi karanteenissa,  
 et voi liikkua kodin ulkopuolella, mutta muut samassa 
 taloudessa saavat
o Jos olet COVID-19 infektion vuoksi eristys karantee-
 nissa, et voi liikkua kodin ulkopuolella eikä kukaan 
 samassa taloudessa asuva saa liikkua kodin ulkopuo-
 lella esim. kaupassa, koulussa, päiväkodissa
o Lain rikkominen on rangaistava teko

Suojamaskin käyttöä suositellaan myös koronarokotetuille!
Käytä suojamaskia tullessasi koronatestiin ja koronaroko-
tuksiin!
 
Jos käyt koronatestissä, jää omaehtoiseen karanteeniin, 
kunnes tulos on valmis.

TYRNÄVÄN 
TERVEYSKESKUS

Terveyskeskuksen, neuvolan ja hammaslääkärin palvelut 
tilapäisesti ruuhkautuneet koronatilanteen vuoksi

 Tyrnävän terveyskeskuksen, neuvolan ja hammas- 
 lääkärin palvelut ovat tilapäisesti ruuhkautuneet  
 koronatilanteen vuoksi. Altistumisten jäljittäminen  
 sekä karanteeniin asettaminen vievät tällä hetkellä  
 runsaasti työaikaa hoitajilta ja tartuntatautilääkäriltä. 
 
 Siksi joudumme perumaan nyt kiireettömiä aikoja  
 ainakin lähipäiviltä. Myös puhelimitse yhteydensaanti 
 saattaa olla paikoin hankaloitunut. 
 
 Tästä johtuen, mikäli asia ei ole kiireellinen, pyydäm-
 me ottamaan yhteyttä myöhemmin. 

TYRNÄVÄN 
TERVEYSKESKUS, 
NEUVOLA JA HAMMAS-
LÄÄKÄRI

Kunnanvirasto pidetään suljettuna 22.12.2021 – 9.1.2022

Rauhallista joulun aikaa toivottaa
kunnantalon väki
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Nuorisotoimi
UUSI NUORISO-OHJAAJA ESITTÄYTYY

Hei! Olen Noora Pinoniemi. Aloitin työt nuorisotoimella 
25.10.2021. Toimin nuoriso-ohjaajana sekä hanketyöntekijänä 
Nuorisotyötä yhteisöllisessä ympäristössä -hankkeessa. 
Työskentelen Kuulammen koululla, nuorisotiloilla ja erilaisissa 
tapahtumissa. Nähdään!

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

             Tyrnävän Nuorisotoimi

             tyrnavannuorisotoimi

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

Murron nuorisotilatoiminta:
Paikka: Murron vanha koulu, Simontaival 6-8.

Temmeksen nuorisotilatoiminta:
Paikka: Temmestupa, Takalontie 7

Ohjaajien yhteystiedot:
Vastaava nuoriso-ohjaaja Anni Hemmilä 050 3430 303
Nuoriso-ohjaaja Tuomas Tyynelä 050 4664 796
Nuoriso-ohjaaja/hanketyöntekijä Noora Pinoniemi 040 6430 936 

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 kirjaston asiakaspalvelusta.

Temmeksen kirjakaappi Temmeksen liikuntasalin aulassa on otettu käyttöön 15.11.2021 alkaen. 
Pääsyyn kirjakaapille tarvitaan kulkuavain, jonka saa maksutta käyttöönsä 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 nyt myös lainata urheiluvälineitä, esim. eripainoisia kahvakuulia kävelysauvoja 
ja palloja. Tule tutustumaan! 

Ota seurantaan Tyrnävän kirjaston sometilit Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa. Kerromme 
siellä mm. kirjaston ajankohtaisista asioista, esittelemme kirjaston arkea ja vinkkaamme hyviä 
kirjoja. 
    

 
Tyrnävän kirjasto

@tyrnavan_kirjasto

Tyrnävän kulttuuritoimi

Kirjasto suljettu 24.12.-2.1.2022

TAPAHTUMAT

Näyttelyt
Joulukuu: Iloa joulun odotukseen! – yhteisöllinen joulunäyttely 
Tammikuu: Liisa Ohenoja 

Jouluikkunakalenteri 
Yhteisöllisen jouluikkunakalenterin ensimmäinen luukku avattiin Joulunavaus-tapahtumassa 
perjantaina 26. marraskuuta kello 18. Kalenterin ensimmäinen luukku eli ikkuna sijaitsee 
Myllykirjaston päädyssä, Vanhatietä vasten. Meijerialueelle rakentuu joulukuun aikana ainakin kuusi 
jouluikkunaa, joten esimerkiksi iltakävelyllä kannattaa poiketa Meijerikadulle.

Perhepäivähoitajien tiistait klo 9.30-11.00. Tervetuloa mukaan myös kotiäidit ja -isät lapsineen!  
Tiistaina 7.12. klo 9.30 julkaistaan Sointupaja Hermanin joulu-esitys kirjaston somessa ja kunnan 
verkkosivujen tapahtumakalenterissa.

Kirjoittavien ihmisten kerho on aloittanut kokoontumiset muutaman kerran kuukaudessa, 
seuraava kerta torstaina 16.12.klo 18 kirjaston tiloissa. Vastavuoroista ja innostavaa keskustelua 
kirjoittamisesta kirjoittajille. Pia Ronkainen-Pelkonen keskustelun avaajana. Kerho on maksuton. 
Tervetuloa!

Sunnuntaina 19.12. klo 18 Soave @ Tyrnävä – Maun ja musiikin kohtaaminen
Oulu Sinfonian Kamarimuusikot: Kamarikonsertti VI Maksuton konsertti Myllykirjastossa
Osallistujamäärää rajoitettu.

Uuden vuoden tulet -tempauksessa myös Meijerialuetta valaistaan kynttilöin.

Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen -hanke 
Tyrnävän kunnassa on tänä vuonna ollut käynnissä varhaiskasvatukselle sekä esi- ja alkuopetukselle 
suunnattu Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen -hanke. Tämän Opetus- ja 
kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutetun hankkeen tavoitteena on ollut kehittää 
Tyrnävän kunnan toimintamalleja, joilla lasten kielenkehitystä ja varhaista lukuharrastusta 
tuettaisiin monipuolisesti sekä varhaiskasvatuksessa, kouluissa että kodeissa. Hankkeen puitteissa 
on muun muassa pidetty satutuokioita, kirjavinkkauksia sekä otettu käyttöön esiopetukselle 
tarkoitettu Lukuhöperö-lukudiplomi. Lisäksi hanketyöntekijä on tuonut lukemisen tärkeyttä esille 
varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilökunnalle suunnatuissa koulutustilaisuuksissa 
sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vanhempainilloissa. Hankkeen päättää lasten töistä 
koottu joulunäyttely, joka on esillä Myllykirjastossa 26.11.–23.12.2021. Mukana näyttelyssä ovat 
Tenavatalon päiväkoti, Kuumestarin eskarit sekä Murron koulun 0–2 -luokat. Näyttely on osa Iloa 
joulun odotukseen! -joulunäyttelyä.

Tyrnävän kirjaston jouluinen satutuokiotallenne Joko joulupukki tuli? 
(kirjoittanut Maria Kuutti ja kuvittanut Elina Jasu) on katsottavissa Tyrnävän kulttuuritoimen 
Youtube-kanavalla 29.11. – 12.12.2021, osoitteessa: https://youtu.be/u4xeYZkvlx8

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

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

Yhteystiedot:
Etsivä nuorisotyöntekijä Sebastian Savolainen,
p. 050 594 2365, sebastian.savolainen@tyrnava.fi
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TILAA ELÄMÄLLE.

OMA LÄHIKOULU.

LÄHIFrisbeegolf.

Mukavampi arki lähellä kaupunkia.

METSÄÄN 
RAJAUTUVAT TONTIT.

2 PÄIVÄKOTIA.

15-20 MINUUTTIA 
OULUN KESKUSTAAN.

Katso tontit ja varaa osoitteessa: meidantyrnava.fi

REITTI KUNTOPORTAILLE,
MAASTOPYÖRÄPOLUILLE, 
MURRON FRISBEEGOLF-
RADALLE ja LADUILLE.

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 samalla kätevää käydä töissä kaikkialla Oulun seudulla sekä hyödyntää seudun
koko tarjontaa. Koti Tyrnävällä tarjoaa mukavampaa elämää lähellä kaupunkia. 

Varaa tontti Murron kylästä:
– seitsemän tonttia varattavissa hintaan 12 euroa/m2 vanhan Murron alueelta 
– – kahdeksan tonttia hintaan 15 euroa/m2 Peuranmäen ulkoliikunta-alueen tuntumasta
– katso myös muita tontteja osoitteessa: meidantyrnava..

                        


