
Tyrnävän kirjaston kuulumiset, syksy 2022 

- Kirjakaapit käytössä Temmeksellä ja Murrossa. Kirjakaappien opastuksia pidetty 13.10. 

Temmeksellä, 20.10. ja 17.11. Murrossa. Murron kirjakaappi ollut kovasti oppilaiden kiinnostuksen 

kohteena. 

- Myllykirjasto muuttumassa omatoimikirjastoksi, käyttöönotto tammikuun 2023 aikana. 

- Murron koulukirjasto: kirjaston väen toimesta koulukirjaston aineistoa käyty läpi, hyllyjä siirretty 

Temmeksen kirjastosta, aineiston läpikäynti valmis vuoden 2022 loppuun mennessä.  

- Kirjaston poistokirjoja on toimitettu/toimitetaan kouluille (Kuulampi ja Murto, myös muilla kouluilla 

mahdollista saada). 

- Syksylle suunniteltiin lukupiiriä, vetäjää ei saatu, yritetään vuoden alusta uudelleen. 

- Harrastamisen Suomen malli -hankkeessa on sanataide-kerho erityisluokille, vetäjänä Eevamaija 

Kukkala. 

- Kirjaston musiikkihuone on muuttumassa nuortenhuoneeksi, muutostyö meneillään, valmis 

viimeistään viikolla 10/2023. 

- Kirjastossa on lainattavana pieni ukrainankielinen lastenkirjakokoelma, lainassa Monikielisestä 

kirjastosta. 

- Lukemattomat lakeuden nuoret lukemaan -hankkeessa toteutettu kolme vierailua yläkoululle (Jyri 

Paretskoi 1.6., Salla Simukka (virtuaalisesti) 31.8. ja J. S. Meresmaa 3.11.). Hankkeessa mukana 

myös Kempeleen ja Limingan kirjastot. 

- Haettu valtionavustusta erityisryhmille/kehitysvammaisille aikuisille suunnattuun hankkeeseen 

nimellä Kipinää kirjastosta – erityisryhmien kirjastopalveluiden kehittäminen. 

- Tyrnävän kunnan lasten ja nuorten kirjastopolku: Kaikille esikouluryhmille pidetty 

Lukuhöperötuokio elo-syyskuussa ja jätetty joka ryhmään Lukuhöperö-kirjakassi koko lukuvuoden 

ajaksi. Kaikille 7. luokille pidetty kirjastonkäytön opastukset syys-lokakuun aikana. Syyslukukauden 

aikana kirjavinkkauksiin osallistunut noin 700 tyrnäväläistä 2.–6. -luokkalaista lasta ja nuorta.  

- Tapahtumat: 

o Kirjanäyttelyt teemaviikkoihin liittyen: eläinten viikko, vanhustenviikko, ehkäisevän 

päihdetyön viikko 

o Perhepäivähoitajien tiistait: 27.9. Sointupajan muskari, 18.10. sarjakuvataiteilija Jaana 

Suorsa piirsi ja kertoi tarinoita; 15.11. satutäti Irma luki tarinoita; 13.12. jouluista ohjelmaa 

o Perunamarkkinat lauantaina 24.9. (poistokirjamyynti, Tyrnävä-kestokassin painantatyöpaja, 

lasten rauhankoneet esillä, Perunamarkkinat kautta aikain -lehtileikenäyttely) 

o Esa Saarisen mielenterveyteen verkkoluento torstaina 13.10. auditoriossa, osallistujia 7 

o Satumainen lasten lauantai syyslomaviikolla 29.10. osallistujia 113 

o Naamiaisdisco perjantaina 11.11., osallistujia noin 130, yhteistyössä kirjasto ja nuorisotoimi 

o Mikko Ihalainen esittelemässä uutta kirjaansa Yhtä matkaa II tiistaina 22.11. 

o Entinen pääministeri Esko Aho esittelemässä uutta kirjaansa 1992 – Suomen valinnat 

aavekissojen varjossa perjantaina 25.11. 

o Joulunavaus perjantaina 25.11. Meijerialueella (Italialainen joulu -vitriininäyttely, Postia 

ikäihmisille -joulukorttipaja) 

o Joulupostia ikäihmisille -kampanja (Siskot ja Simot) kirjastossa 14.11.–5.12. 

o Jouluinen satutuokiotallenne kirjasta Meri-karhun joulu katsottavissa Tyrnävän 

kulttuuritoimen Youtube-kanavalla 5.-31.12.2022 

o Tuula Länkinen esittelee uutta kirjaansa Kivipuuteria peilirasiassa keskiviikkona 14.12. 

o Oulun Sinfonian Kamarimuusikoiden Joulukonsertti sunnuntaina 18.12. 


