
 
 
 
 
 
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET LAPSILLE JA NUORILLE 
 

Palvelut Tyrnävällä                          Palvelun kuvaus Vastuuhenkilö/yhteystiedot 

Tyrnävän 
liikuntapalvelut 

Tyrnävällä lasten ja nuorten liikuttamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä urheiluseurojen, 
paikallisten yhdistyksien sekä hyvinvointi- ja liikunta-alojen yrittäjien kanssa. Kunnan 
verkkosivuille koottu liikuntatarjontakalenteri sekä salivuorot löytyvät osoitteesta: 
https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntapalvelut/liikuntatarjonta-
kalenterit.html 
 

Jyrki Siekkinen 
liikuntasihteeri 
0500 803 814 
jyrki.siekkinen@tyrnava.fi 
 
 

Varhaiskasvatus Retket lähiympäristöön, puistoihin ja metsiin, pyöräretket, omat olympialaiset, ulkoleikit, 
jalkapallo, valokuvasuunnistus, retket pururadalle, metsämörriretket, museovierailut ja 
eläinbingo.  

https://www.tyrnava.fi/koulutus-ja-
kasvatus/varhaiskasvatus.html 

Koulut Välituntiliikunta, jalkapallo, koripallo, sulkapallo, pingis, sähly, levypainojumppa, 
bändikerho, herkkukerho, käsityöt, liikuntakerho tytöt, liikuntakerho pojat, metsä- ja 
laavuretket, luistelukisa, hiihto- ja monitoimipäivä, Rynkeby- juoksutapahtuma, mäenlasku 
ja pyöräretket.  

https://www.tyrnava.fi/koulutus-ja-
kasvatus/perusopetus.html 
 

 
 

Tyrnävän kahvakuula- 
ja karateyhdistys 
TYRKKY ry 

Kahvakuulavoimailu ja Goju-Ryu Karate-Do Karri Naukkarinen puheenjohtaja 
050 359 0339 
karri.naukkarinen@gojuryu.fi 
http://www.gojuryu.fi 

Tyrnävän Palloseura Jalkapallo, jääkiekko, kaukalopallo, salibandy Mikko Rahkila puheenjohtaja 
050 482 1812  
puheenjohtaja@tyrnavanpalloseura.com  
 
Tiina Pekkarinen varapuheenjohtaja 
040 721 2456 
juniorit@tyrnavanpalloseura.com 
 
Elina Kirstinä sihteeri 
040 751 8389 
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sihteeri@tyrnavanpalloseura.com 
 
https://www.tyrnavanpalloseura.com/  
www.facebook.com/TyPSJuniorit/ 
www.facebook.com/TypsSalibandy/ 

Tyrnävän Tempaus Pesäpallo, yleisurheilu, hiihto ja lentopallo Allan Jetsonen puheenjohtaja 
p. 0400 805 539 
puheenjohtaja@tyrnavantempaus.fi     
 
Maija-Liisa Prokkola sihteeri 
044 361 7210 
 
Päivi Hannuniemi pesäpallojaoston puheenjohtaja 
044 520 8004 
pesapallo@tyrnavantempaus.fi  
 
www.tyrnavantempaus.fi  
 

Kickboxing Team Potkunyrkkeily, vapaaottelu, thainyrkkeily, lukkopaini ja kuntopotkis Antti Sariola 
040 363 7210 
kbbothnia@gmail.com 
info@kickboxingteam.com  

Tyrnävän 
Hevosjalostusyhdistys 

Ratsastus Karoliina Hintsala puheenjohtaja 
Maija Tiitinen sihteeri 
 
tyrnavanhjy@gmail.com 

Tyrnävän 
koiraharrastajat 

Koirat Anna Pisilä puheenjohtaja 
041 538 1060 
 
Katja Pirkola sihteeri 
040 518 5147 
hallitus@tyrnavankoiraharrastajat.fi 
jasensihteeri@tyrnavankoiraharrastajat.fi 
 

Temmeksen Taru Lentopallo, sähly, jalkapallo Päivi Pekkala puheenjohtaja  
044 029 3292 
pekkala.pai@gmail.com 
 
Erkki Pekkala sihteeri 
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044 065 8220 

MLL Tyrnävä Liikunnallinen iltaperhekahvila, Perheliikkari, Perhekahvila, Nuorten yökahvilat sekä lomien 
aikana vaihtelevasti erilaisia kerhoja 

Sanna Suhonen puheenjohtaja 
045 127 5759  
mlltyrnavanyhdistys@gmail.com 
 
Salla Piirainen sihteeri 
040 654 5445 
www.tyrnava.mll.fi  

MLL Temmes Perhekahvilatoiminta ja perheliikunta mlltemmes@gmail.com 
Anita Junttila 

040-5931803 

 

Moving Tyrnävä Moving Tyrnävä ry:n tarkoituksena on edistää urheilun ja liikunnan harrastusta. Yhdistys 
järjestää erilaisia liikunnallisia tilaisuuksia yksin sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.  

https://movingtyrnava.nettisivut.fi/  
moving.tyrnava@gmail.com 

Limingan 
Niittomiehet 

Hiihto, kiipeily, lentopallo, paini, salibandy ja yleisurheilu https://liminganniittomiehet.sporttisaitti.com/  

4H Liikunta: liikkari-, sportti-, sportmix- ja sählykerhoja. Lisäksi järjestetään liikunnallisia leirejä 
ja tapahtumia. 
Ruoka: safkasankarit, pikkuleipurit ja leipurit -kerhoja. Lisäksi kokkikursseja ja -leirejä. 
Kädentaidot: kädentaitajat -kerho. Myös kädentaitokursseja järjestetään. 
Monitoimikerhot: monarit -kerhoja, joissa kerhokalenteri rakentuu kaikista 
avainteemoista. 
Klubitoiminta: rakentuu jonkin teeman ympärille, nyt tapahtumatuottaminen. 
4H-akatemia: nuorten työllistäminen, 4H-yrittäjyys koulutus- ja kurssitoiminta ja muut 
harrastekurssit 
 

Hanna Ranta-Hirvonen  
toiminnanjohtaja 
050 365 0210 
tyrnava@4h.fi 
 

Partiolippukunta 
Mustavarikset 

Partiotoiminta. Viikoittaista ryhmätoimintaa on pääasiassa sudenpentu- ja 
seikkailijaikäisille, mutta paljon järjestetään myös avointa koko perheelle suunnattua 
toimintaa 

Tuomas ”Tumppi” Koistinen 
lippukunnanjohtaja 
koistinen4@gmail.com 
040 824 3004 
 
Annukka ”Nunnu” Suotula-Ervasti 
lippukunnan varajohtaja 
annukka.suotula@gmail.com 
044 750 5051 
 
Anne Kolehmainen 
lippukunnan sihteeri ja lippukuntapostin saaja 
(PP/SP) 
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annemk@live.com 
044 351 1262 
http://mustavarikset.nettisivu.org/  

Kirkonkylän 
kylätoimikunta 

Matalan kynnyksen toimintaa kaiken ikäisille -erityisesti ikäihmisille. Kuntosalijumppaa, 
askartelua ja leivontaa, uimahallireissuja sekä teatteriretkiä. 

Kaarina Huurre 
puheenjohtaja 
kaarina.huurre@gmail.com 

Markkuun 
kyläyhdistys 

Markkuun luontopolun uudet opasteet, leikkivälineet ja polun alussa oleva Haltijan 

taitorata toivottavat kävijät tervetulleiksi. Vanhalla kyläkoululla on myös kaikille avointa 

viikkotoimintaa: monitoimikerho lapsille tiistaisin ja kehonhuoltoa kaikenikäisille torstaisin 

klo 19. Suuntaa kulku osoitteeseen Ängeslevän Ylipääntie 6, Tervetuloa! Lisätietoja: 

Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry, yhdistys@markkuu.fi, www.markkuu.fi 

 

Marika Laurila 
kyläyhdistyksen puheenjohtajaan 
marikah.laurila@gmail.com 
040-560 9785 
https://markkuu.fi/wordpress/ 

Murron kyläyhdistys Murto on aktiivinen kylä, jota ympäröi kaunis metsäinen luonto. Murrosta löytyy paljon 
hyviä liikuntamahdollisuuksia ja toimelias kylätoimikunta, joka järjestää asukkaille erilaisia 
aktiviteetteja vuoden aikana. 

Timo Mäkelä 
puheenjohtaja 
timakela@gmail.com 
040 5413876 
https://tyrnavanmurto.fi/ 

Temmeksen 
kyläyhdistys 

Toimintaa kyläläisten hyväksi. Tapahtumia kaikenikäisille. Temmeksen kyläyhdistykselle 
tärkeitä asioita ovat mm. palveluiden ja hyvinvoinnin sekä kulttuuriperinnön säilyttäminen 
Temmeksellä sekä lasten ja nuorten oikeuksien puolustamiseen. 

Hannele Heikkilä-Tuomaala 
puheenjohtaja 
hanneleheikkilatuomaala@gmail.com 
 
 
Jukka Tuuri 
vapapuheenjohtaja 
jukkatuuri@gmail.com 
0400216506 
 
https://www.facebook.com/TemmeksenKyla/ 

 

Palvelut muualla Palvelun kuvaus Vastuuhenkilö/yhteystiedot 

Lakeuden 
kansalaisopisto 

Lakeuden kansalaisopisto toimii Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kunnissa.  Tyrnävän 
kurssitarjottimella on myös lapsille ja nuorille suunnattuja kursseja kuten piano-, tanssi- ja 
kuvataidekursseja.   

https://opistopalvelut.fi/liminka/index.php  

Limingan seudun 
musiikkiopisto 

Limingan seudun musiikkiopiston ylläpitäjänä toimii Limingan kunta. Musiikkiopiston 
toimialueeseen kuuluvat sopimuskuntina Tyrnävän, Lumijoen ja Siikalatvan kunnat. 
Limingan kunnalla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä lupa järjestää musiikin ja 
tanssin taiteen perusopetusta. Opetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti.  

 https://www.tyrnava.fi/koulutus-ja-
kasvatus/vapaa-sivistystyo/musiikkiopisto.html 
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Musiikkiopiston päätoimipiste sijaitsee Limingassa, mutta musiikkiopisto järjestää opetusta 
pääsääntöisesti kunkin sijaintikunnan alueella. Tyrnävän kunnalla on 50 oppilaspaikkaa 
musiikkiopistossa. 
 

Taiteen perusopetus Tyrnävän kunnassa tarjotaan Käsityön taiteen perusopetusta. Oppilaspaikkoja on noin 12, 
mutta oppilaspaikat ovat tällä hetkellä täynnä. Opintoihin otetaan 10 vuotta täyttäneitä 
oppilaita.  

https://www.tyrnava.fi/koulutus-ja-
kasvatus/vapaa-sivistystyo/taiteen-
perusopetus.html 
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