
TYRNÄVÄ
Kuntatiedote 6/2022www.meidantyrnava.fi

Sanajumalanpalvelus Tyrnävän kirkossa kello 10.
Seppeleenlasku sankarihaudoille.

Kunniavartio. 
Juhlakahvit Kirkkomännikön koulun pyöreässä aulassa 
Pääjuhla Kirkkomännikön koulun salissa klo 11.30  

Tervehdyssanat
Tyrnävän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jussi Ylitalo 

Juhlapuhe 
ympäristötekniikan opiskelija Fanni Alaraappana 

Limingan seudun musiikkiopiston opiskelijoiden musiikkiesitys 
Kulttuuripalkinto 2022

Tyrnävän kunnan kulttuuritoimikunnan puheenjohtaja Helena Lithovius 
Limingan seudun musiikkiopiston opiskelijoiden musiikkiesitys 

Loppusanat
Tyrnävän seurakunnan kappalainen Ville Karppelin 

Maamme-laulu 
Temmeksellä:

Kulkue kylätalo Wäinölästä kohti Temmeksen kirkkoa kello 13.30. 
Seppeleen lasku Temmeksen sankarihaudoille kello 14.

Kunniavartio. 
Järjestäjät: Tyrnävän kunta, Tyrnävän seurakunta, Tyrnävän Reserviläiset

Lämpimästi tervetuloa!

6.12.2022
Itsenäisyyspäivä Tyrnävällä

 Tule mukaan Joulutorille  
   ja muihin joulun ajan 
   tapahtumiin! 
   
                                     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.
 

                                     

Joulutunnelmaa ja lahjat pukinkoniiin 
Tyrnävän Joulutorilla 10.12. klo 10–14!

Vielä muutama paikka vapaana
ata joulu Tyrnäväää -kalenterissa
– varaa paikkasi!

Torin lava
Klo 10:30 Tiernapojat
Klo 11:30 Murron nuorisokuoro
Klo 10-13 Joulupukki tavattavissa

Torialue
Klo 10-14 Lähituotetori lavan läheisyydessä – varaa maksuton myyntipaikkasi!
KKlo 11-13 Hevosrekiajelua

Seurojentalo
Klo 12 Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuus – järjestää Tyrnävän seurakunta
Klo 10-14 Seurakunnan diakoniatyön joulumyyjäiset, Tempauksen kahvila avoinna

Myllykirjasto ja Meijerialue
Kirjasto avoinna klo 11-14
Klo 11 Seurakunnan joulukuusikalenterin luukku
LLehtisalissa Jouluseimi & italialainen joulu -vitriininäyttely 
Näyttelytilassa: Outi Kukkosen pienoismaailmoja
 
Tyrnäväläiset yrittäjät, yhteisöt ja muut toimijat voivat varata maksuttoman 
myyntipaikan torialueen lähituotetorilta 7.12. mennessä: janna.kumpula@tyrnava..,
p. 040 162 6149.
 
SSeurojentalon sisätilojen joulumyyjäiset organisoi seurakunnan diakoniatyö. 
Paikan päälle voivat tulla myymään tuotteitaan tyrnäväläiset järjestöt ja yhteisöt. 
Pöytävaraukset ke 7.12. mennessä Pirittalle, p. 044 7372630, piritta.aatsinki@evl.., 
ja Salmelle, 044 7372631 tai salme.kinnunen@evl...

 
                                     

Kunta ja Tyrnävän Yrittäjät tarjoavat jälleen maksutonta näkyvyyttä kaikille 
Tyrnävällä toimiville yrityksille, kyläyhdistyksille ja muille yhdistystoimijoille!
 
Ilmoita yrityksesi tai yhteisösi mukaan 1.-24.12.  järjestettävään Osta joulu 
Tyrnävältä -kampanjaan, jonka osallistujat saavat ilmaista näkyvyyttä monipuolisesta 
somemainonnasta. Yleisöä ohjataan tutustumaan kampanjaan osallistuvien 
yyritysten ja yhteisöjen tarjontaan mm. Facebook-markkinoinnilla. 

Kampanja tarjoaa hyvän kanavan välittää myös jouluterveiset tyrnäväläisille.

Kysy lisää ja varmista paikkasi: mikko.lehtinen@tyrnava.. 
Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Suuri UUDENVUODEN TULET -YHTEISTYÖTEMPAUS JÄLLEEN 31.12.
Yritys, yhteisö – tule mukaan paljon näkyvyyttä saaneeseen ja yhteisöllisesti 
tärkeään tapahtumaan Tyrnävällä uudenvuoden yönä osallistumalla 
ululkotulien sytyttämiseen. Kysy lisää: janna.kumpula@tyrnava.fi

Mukana olevat yritykset ja yhteisöt saavat näkyvyyttä tapahtuman viestinnässä. 
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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.

SUUNNITELMISSA retki Oulun teatteriin Taikahuilu-oopperaan.

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.

Perheliikuntavuorot sunnuntaisin Kirkkomännikön salissa klo 17-18 ja Murron 
koulun salissa klo 18-19.

Esikkoryhmä kokoontuu Luonto- ja hyvinvointitalo Peukaloisessa torstaisin klo 
9.30-11.30. Ryhmään voi ilmoittautua kotisivuiltamme löytyvällä lomakkeella.

Jouluinen leivonta- ja askarteluilta yhteistyössä seurakunnan kanssa Sekralla 
torstaina 15.12. klo 17-20.

Lahja lapselle -keräys: Osuuspankista ja S-marketista löytyy lahjatoivekuuset 
25.11.–11.12. 

Paikallinen ruoka-apukeräys Joulu jokaiselle: voit lahjoittaa hyvin säilyviä elin-
tarvikkeita S-marketista ja K-marketista löytyviin keräyspisteisiin 28.11.–18.12. 
Ruoka-apu on suunnattu kaikille tyrnäväläisille vähävaraisille. Täytä hakemus 
14.12. mennessä kotisivuillamme.

Valtakunnallinen Auta ruokalahjalla K-supermarketeissa 21.11.–11.12. Lähi-
alueelta mukana olevia K-supermarketteja: Haukipudas, Kempele, Kiiminki, 
Liminka, Oulu (Pekuri, Kaijonharju, Joutsensilta, Ritaharju, Toppila, Välivainio) 
sekä Pudasjärvi, Raahe, Nivala.

Joulu hiljainen, joulu lämpöinen,
ilo pienoisen sekä aikuisen,
vie tunnelmaan nyt tutuimpaan,
tonttuihin saa taas uskomaan.

Rauhallista joulun aikaa kaikille toivottaa 
MLL Tyrnävän yhdistyksen hallitus

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

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.

POIKKEUKSET AUKIOLOAJOISSA:
5.12. kirjasto avoinna klo 12–16
6.12. Itsenäisyyspäivänä suljettu
16.12. henkilökunnan virkistyspäivänä suljettu
24.12.2022–1.1.2023 kirjasto suljettu
6.1. loppiaisena suljettu

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 
Joulukuu: Outi Kukkonen - pienoismaailmoja
Ilmoittaudu mukaan Tyrnävän yhteisölliseen joulukuusikalenteriin 
soittamalla Myllykirjastoon p. 050 316 8775 tai sähköpostitse: kirjasto@tyrnava.fi

Tyrnävän Meijerikadulle pystytetään jälleen 24 valaistua joulukuusta. Aiemmilta vuosilta tutun yhteisöllisen 
joulukalenterin koristelusta vastaavat vuorollaan mm. paikallisyhdistykset ja -yritykset, yksityishenkilöt, 
kaveriporukat ja perheet. Kuka vain voi olla mukana tekemässä yhteistä joulua varaamalla itselleen 
sopivan koristelupäivän! Joulukuusikalenteriin osallistuminen on hyvän joulun toivotus kuntalaisille ja 
kaikille Tyrnävällä kävijöille.

Lehtisalissa Natale italiano – Italialainen joulu -vitriininäyttely 25.11.2022-6.1.2023. Näyttely koostuu 
kahdesta seimestä ja esittelee italialaisia jouluperinteitä.

Joulusatutuokiotallenne Mira Malliuksen 
kirjasta Meri-karhun joulu on katsottavissa 
Tyrnävän kulttuuritoimen Youtube-
kanavalla 5.–31.12.2022.

Perhepäivähoitajien tiistai 13.12. klo 9.30 alkaen, jouluista ohjelmaa. Tervetuloa myös kotiäidit ja -isät 
lapsineen!

Oulun Sinfonian Kamarimuusikoiden Joulukonsertti sunnuntaina 18.12.2022 klo 18 Myllykirjaston 
lehtisalissa. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista!

Uuden vuoden tulet 31.12. 

Oulun Sinfonian Kamarimuusikoiden
Joulukonsertti sunnuntaina 18.12.2022 klo 18

Myllykirjaston lehtisalissa.
Joulukonsertin ohjelma sisältää musiikkia laajalta ajanjaksolta barokista

nykyaikaan saumattomasti yhdistettynä kauniisiin perinteisiin kappaleisiin.
Se on matka, joka herättää yhteisen joulun ja talven tunnelman.

Lämpimästi tervetuloa. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista!

JOULUN AUKIOLOAJAT
Kunnanvirasto pidetään suljettuna
2.12., 5.12. ja 23.12.2022 – 8.1.2023. 
Rauhallista joulua toivottaa, 
kunnantalon väki
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KURSSIT
Järjestämme monipuolisesti
kursseja ja otamme mielellämme
vastaan kurssitoiveita. Toiveita voi
esittää sähköpostitse tai somessa.

KERHOTOIMINTA KESTÄÄ 9.12.2022 ASTI JA JATKUU
JOULULOMAN JÄLKEEN TAAS 9.1.2023

Tyrnävän 4H tiedottaa

TYÖPALVELU / HELPPI
Tarvitsetko apua joulusiivoukseen, 
lumenluontiin tai lastenhoitoon?
Palkkaa avuksi 4H-nuori! Ota yhteyttä: 
johanna.colpaert@4h.fi / 050 3650 210

HEI KERHONOHJAAJA!
Tule kerhonohjaajien infoiskuun pe 2.12. Tarkemmat tiedot
löydät meidän nettisivuilta ja somesta. Tapaat mm. uuden
toiminnanohjaajamme ja saat tietoa loppuvuoden jutuista.
Ps. Muista toimittaa meille verokorttisi viimeistään ke 7.12.!

Mukavaa joulunaikaa kaikille!

Tyrnävän yhdistysilta
Aika: Keskiviikkona 7.12.2022 klo 17.30-19.30
Paikka: Valtuustosali, kunnantalo (Kunnankuja 4)

Ohjelma
Tilaisuuden avaus
Lähellä.fi
Nouseva Rannikkoseutu ry: 
Kv-hankkeet ja nuorten asiat
Kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirjan päivitys
Toiveet ja tarpeet yhteistyölle 2023

Ilmoittautumiset: 
Anne Tiirikainen, työllisyys- ja hyvinvointikoordi-
naattori: anne.tiirikainen@tyrnava.fi / 044 497 1067

Tervetuloa Tyrnävän torille hiljentymään ja osoittamaan 
tukea Ukrainalle ma 5.12.2022 klo 17.00 alkaen. Tyrnävän 
kunta järjestää liputuksen torilla. Toivomme, että osallistujat 
tuovat mukanaan kynttilän tai lyhdyn. Glögitarjoilu.
Järjestää Tyrnävän kunta, perinnetoimikunta

У понеділок 5.12.2022 о 17.00 Комітет 
збереження звичаїв та традицій міста Тюрнява 
запрошує всіх мешканців та гостей міста 
прийняти участь у заході на підтримку Украйни 
та запалити свічки на вшанування  пам’яті про 
всіх загиблих у ході війни.   
Місце проводження заходу – головна площа 
міста Тюрнявя.  
Просимо учасників заходу  взяти із собою 
свічки та лампадки. 
Учасникам заходу буде запропоновано 
глінтвейн. 
Ласкаво просимо!

Liputus
Ukrainan tueksi
ma 5.12.2022 klo 17:00
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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. 
                        

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..

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.


