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KIRJASTO JA KULTTUURI
Kirjastojen aukioloajat

Teatteri

Tyrnävän pääkirjasto
p. 050 3168 775, Meijerikatu 3,
91800 Tyrnävä
ma, ti, ke, pe 12-19
to 9-16
su 16-19
lehtisali arkisin 9-12
Temmeksen kirjasto
p. 050 3168 776, Temmeksentie 7,
91950 Temmes
ma, to 14–19
ke 10–16

Lakeuden
veteraanijuhla
Kempeleessä

Poikkeuksia: Aattopäivisin kirjasto
avoinna klo 11-16.
Pääsiäisenä 14.-17.4. kirjastot ovat
suljettuina.

Kokkokankaan
seurakuntakeskuksella
27.4.2017 klo 12.30
Kahvitarjoilu 11.30 alkaen

Kirjastoauto
Käyntipäivä on aina parillisten
viikkojen perjantai
10.30-10.45 Käpytikka
10.45-11.30 Murron koulu
11.35-11.50 Peuraniemi
11.55-12.10 Ekopiste
12.30-12.50 Markkuun koulu

Seppeltenlasku sankarihaudoille:
Temmeksellä: 10.30
Tyrnävällä: 11.00
Lumijoella: 10.45
Limingassa: 10.45
Seppeltenlaskun jälkeen linja-autokuljetus
Kempeleeseen veteraanijuhlaan
klo 10.45 Temmekseltä
klo 11.15 Tyrnävältä
klo 11.00 Lumijoelta
klo 11.15 Limingasta

Tiesitkö, että:
Myllykirjaston lehtisalissa voi käydä
lukemassa lehtiä ennen kirjaston
avautumista arkipäivisin klo 9-12.
Sisäänkäynti Meijerikadulta.
Tyrnävän kirjasto on
Facebookissa ja Instagrammissa.
Tyrnävän kirjastossa on nyt myös
lainausautomaatti!
4-vuotiaan vanhemmille
Kirjasto ja neuvola tekevät Lue lapselle
-yhteistyötä. 4-vuotisneuvolassa
kaikille vanhemmille jaetaan tietopaketti lukemisen tärkeydestä. Yhteisten
lukuhetkien keräämisen apuna
toimii kirjaston lukubingo. Luetteko
seuraavaksi kirjan kylki kyljessä vai kirjan, jonka kannessa on eläin? Seuraava
lukubingo-arvonta kesäkuussa.

Myllykirjaston näyttelyt
Maaliskuu Ars Liminka
1.4.-20.4. kansalaisopiston
kevätnäyttely: taide ja keramiikka
22.4.-14.5. kansalaisopiston
kevätnäyttely: käsityöt
16.5.-30.5. Taiteen perusopetuksen
kevätnäyttely

Tapahtumat

Kyyti-ilmoittautumiset (18.4. mennessä):
Tyrnävä, Temmes, Ritva Nikola 044 497 1240
Liminka, Sanna Näätänen 050 523 6361
Lumijoki, Salla Mertala 044 055 6077
Kempele, Anne Toppari 050 463 6457

Abrahamin pidot
-ooppera
Vanhassa Limingassa perjantaina 11.8. klo 19.00.
Abrahamin pidot on Limingan 540-juhlavuoden
ja Suomi 100-juhlavuoden vaikuttavin tapahtuma. Oopperan on säveltänyt Jukka Linkola ja
ohjannut Helena Tornberg. Abrahamin pidot on
korkeatasoisen oopperan ja vanhaa aikaa henkivän
kyläjuhlan yhdistelmä. ”Abrahamin pidot oopperassa keskiöön nousee laulajan kipuilu laulamisen
ja muiden elämänvalintojen kanssa. Miten tasapainotella kotiseuturakkauden, ystävyyssuhteiden,
rakkauden, suomalaisuusaatteen, lauluopetuksen
ja maailmanvalloitustarpeen välillä?” Oopperan
yhteydessä katsojalla on mahdollisuus tutustua
Vanhan Limingan nähtävyyksiin sekä tutustua
Ojanperän autenttiseen elinympäristöön ja
esineistöön.

Lukuviikko 17.-23.4.

Matkan hinta 55 € /norm., 50 €/eläk., työt., opisk.,
sis. matkan ja lipun. Väliaikatarjoilut omalla kustannuksella. Ilm. 31.5. mennessä p. 044 4971 240.

Tyrnävä150 ja Suomi100
-tapaaminen

Sisko ja sen veli

Kirjastossa tapahtuu, seuraa ilmoittelua kirjaston facebook-sivuilla.

2.5.2017 klo 18.00 valtuustosalissa. Järjestöt, yhdistykset, yhteisöt:
Tervetuloa kertomaan kesän ja syksyn
suunnitelmistanne!

Toppilan Möljällä perjantaina 28.7. klo 18.30. Neil
Hardwickin käsikirjoittama komedia lukeutuu
1980-luvun kotimaisiin televisioilmiöihin. Näytelmä

Tervetuloa!
Järj. Tyrnävän, Limingan, Lumijoen ja
Kempeleen kunnat ja seurakunnat

kertoo kotitalossaan
asuvista naimattomista sisaruksista.
Tuija työskentelee bingoemäntänä ja Immu
on jo kymmenettä
vuotta kirjoilla yliopistossa. Puheliaat sisarukset eivät sanojaan
säästele ja juttua riittää
niin arkisista kuin hieman erikoisemmistakin
aiheista. Televisiosarja
keräsi aikanaan kiitosta
vaikeidenkin asioiden
käsittelystä ja suomalaisten ennakkoluulojen ravistelusta huumorin
keinoin. Olka Horilan ohjaama ja dramatisoima komedia saa ensi-iltansa Meri Oulun kesäteatterissa
13.7.2017. Näytelmän nimirooleja tähdittävät Kirsi
Ylijoki ja Jukka Rasila. Muissa rooleissa nähdään
Teemu Aromaa, Mari Lehtonen, Mika Räinä ja
Kirsti Valve.
Matkan hinta 37 € sis. matkan, lipun sekä kahvit
väliajalla. Ilm. 19.5. mennessä p. 044 4971 240.
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KUNTAVAALIT 2017
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 kello
9-20. Kuntavaaleissa valitaan Tyrnävän kuntaan
kaksikymmentäseitsemän (27) valtuutettua ja
heille varajäsenet.
Äänestysalueet ja äänestyspaikat
ovat Tyrnävällä seuraavat:

Tyrnävän kunta hakee hallinto- ja
kehittämisosastolle

ASIAHALLINTAVASTAAVAN SIJAISTA
Hakemukset tulee toimittaa 20.3.2017 kello 15.00
mennessä osoitteella Tyrnävän kunta, Kunnankuja
4, 91800 Tyrnävä. Lisätietoja ja hakuohjeet
osoitteessa www.tyrnava.fi.

Äänestysalue
Äänestyspaikka		
Osoite
1. Kirkonkylä
Tyrnävän kunnanvirasto
Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

HOITOTARVIKEJAKELU

KOULUUN TUTUSTUMINEN

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

Syksyllä 2017 peruskoulun ensimmäiselle luokalle
tulevien oppilaiden kouluun tutustuminen järjestetään seuraavasti:

Ennakkoäänestys järjestetään Tyrnävän
kunnanvirastossa 29.3.-4.4.2017 seuraavasti:
Keskiviikko-Perjantai 29.-31.3.2017 klo 10-20
Lauantai-Sunnuntai 1.-2.4.2017 klo 9-18
Maanantai-Tiistai 3.-4.4.2017 klo 10-20.

torstaina 4.5.2017
Kirkkomännikön koulu

klo 18.00

perjantaina 5.5.2017
Markkuun koulu		
Murron koulu		
Temmeksen koulu

klo 9.45 – 11.45
klo 11.15 – 13.00
klo 10.15 – 12.30

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai
toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on
merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää
kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa
taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa
laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja (tai
omaishoidontuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja), jos kyseinen kunta on merkitty
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta
kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa
keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai
puhelimitse viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen
kello 16. Ilmoitukset voi tehdä asiahallintavastaavalle puh. 050-3168773, palvelusihteerille puh.
050-3168791 tai 050-3165938 tai ilmoittautumisen
voi lähettää keskusvaalilautakunnalle postitse
osoitteella Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä.
ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN
TOTEAMINEN
Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä.
Henkilöllisyyden 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 poliisilaitokselta äänestämistä varten
maksuttoman väliaikaisen henkilökortin.
VAALIMAINONTA
Vaalimainonta kunnan luvanvaraisilla
vaalimainospaikoilla voidaan aloittaa 22.3.2017.
Vaalimainospaikoista vastaa kunnassa työnjohtaja
Timo Kangasjärvelä puh. 050-3466018.
Tyrnävän kunnan keskusvaalilautakunta

Tyrnävän liikuntatoimi julistaa kesäajan (1.6. 31.8.2017) liikuntapaikkojen vakiovuorot (liikuntasalit,
kuntosalit, kirkonkylän liikunta-alueen jalkapallo- ja
tenniskentät) haettavaksi 5.5.2017 mennessä.
Hakemuksia saa vapaa-aikakeskuksesta, kunnantalon Sentraalista ja Tyrnävän kunnan kotisivuilta.
Voit myös varata vuoron puhelimitse
liikuntasihteeriltä p. 0500 803 814.

TERVEYSKESKUS

2. Murto
Murron koulu		
Simontaival 6-8, 91800 Tyrnävä
3. Temmes		
Temmes-talo		
Temmeksentie 7, 91950 Temmes

LIIKUNTATOIMI

Terveyskeskuksen hoitotarvikejakelu on muuttanut
kuntoutuksen käytävälle (pääovesta vasemmalle,
Hyvinvointineuvola/Fysioterapia -opaste).
Hoitotarvikejakelu toimii entiseen tapaan keskiviikkoisin
klo 9-11. Kiireellinen hoitotarvikejakelu tehdään
muinakin aikoina sopimuksen mukaan.
Hoitotarvikejakelun puhelinnumero: 050 3168 809.
TEKSTIVIESTIMUISTUTUS
VARATUSTA HOITOAJASTA
Tyrnävän terveyskeskuksessa otetaan kevään aikana
asteittain käyttöön tekstiviestimuistutus varatuille
hoitoajoille. Muistutus otetaan käyttöön neuvolassa,
koululääkärin ajoille ja hammashoidossa. Ilmoita
hoitavalle henkilökunnalle matkapuhelinnumerosi ja
mahdollisesti lapset, joiden varatuista hoitoajoista
haluat ajanvarausmuistutuksen numeroosi.
Tekstiviestimuistutus lähtee asiakkaalle arkipäivisin
noin 1-2 päivää ennen sovittua hoitoaikaa.
POTILAAN SUOSTUMUKSET
TERVEYDENHUOLLOSSA

KESÄN 2017
UIMAKOULUT
6-12 -vuotiaille
Zimmarissa
Viikko 23 (5.-9.6.)
Alkeiskoulu: mukaan mahtuu 15 lasta
Jatkokoulu: mukaan mahtuu 15 lasta
Lähtö kunnantalolta klo 11.30.
Linja-auto ajaa Tupostietä.
Viikko 24 (12.–16.6.)
Alkeiskoulu: mukaan mahtuu 15 lasta
Jatkokoulu: mukaan mahtuu 15 lasta
Lähtö kunnantalolta klo 11.20. Linja-auto
ajaa Murron koulun pysäkin kautta.
Osallistumismaksu 50 € (sis. kuljetuksen,
vakuutuksen ja opetuksen).
Ilmoittautumiset sähköisesti alkaen
16.3.2017 klo 8.00
www.tyrnava.fi/uimakoulut
Lisätietoja: Jyrki 0500 803814 ja
Vellu 050 343 0303

Hyvä hoito edellyttää, että sinua hoitavalla henkilökunnalla on käytettävissä kaikki tarpeelliset tiedot
terveydentilastasi ja sinulle tehdyistä tutkimuksista.
Tutustu sairaanhoitopiirin yhteiseen potilastietorekisteriä koskevaan informaatioon ja Potilastiedon arkistoa
koskevaan informaatioon: www. omakanta.fi. Kirjaudu
palveluun sähköisen tunnistamisen kautta joko verkkopankkitunnuksillasi, mobiilitunnuksillasi tai sähköisellä
henkilökortillasi.
Yleistä potilastiedoista
Potilastietoja saa käyttää vain sinua hoitava terveydenhuollon työntekijä siinä laajuudessa kuin hoito edellyttää. Terveydenhuollon yksiköissä seurataan potilastietojen käyttöä ja luovutuksia. Potilastietoja saa
käyttää hoidon yhteydessä siinä terveydenhuollon
yksikössä, jossa sinua on hoidettu. Tietoja saa luovuttaa
sinua hoitaneen terveydenhuollon yksikön ulkopuolelle
vain suostumuksellasi tai tapauksissa, joista on erikseen
säädetty laissa. Voit rajoittaa potilastietojen
luovuttamista, esimerkiksi tietyn käynnin tai
osastojakson osalta.
Sairaanhoitopiirin alueen yhteisen
potilastietorekisterin tietojen käyttö
Sairaanhoitopiirin yhteisen potilastietorekisterin muodostavat potilasasiakirjat, jotka on laadittu kunnallisessa
perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.
Sinua hoitava henkilökunta voi käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia, hoidon kannalta tarpeellisia,
potilastietoja ilman erillistä suostumustasi. Potilastietoja
saa luovuttaa rekisterin ulkopuolelle vain suostumuksellasi tai tapauksissa, joista on erikseen säädetty laissa.
Tahdonilmaisut
Omakantaan voit tallentaa myös hoitotahtosi ja
elinluovutustahtosi. Toistaiseksi tieto ei vielä välity
terveydenhuoltoon. Siksi suosittelemme, että tulostat
tahdonilmaisusi ja toimitat sen terveydenhuoltoon.
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Hei 16-28 -vuotias nuori!
Oletko jäänyt työttömäksi? Etkö tiedä mikä
ammatti olisi sinulle sopiva? Ota meihin yhteyttä.

TYRNÄVÄN PAJA
Nuorten työpaja tarjoaa monipuolisia
työpaikkoja työttömille alle 29v. nuorille. Toiminnan tarkoituksena on tukea nuorta toteuttamaan
yksilölliset suunnitelmansa, edistää nuorten työllisyyttä ja helpottaa opiskeluun hakeutumista.
Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä
ohjaajien kanssa pienimuotoisia työprojekteja.
Työtehtäviä ovat mm. kiinteistöhuollolliset
tehtävät, puutyöt, pienkonekorjaukset, käsityöt,
erilaiset tilaustyöt, kodinhoito ja kotityöt.
Nuorille laaditaan yksilölliset suunnitelmat ja
niiden toteutumista seurataan säännöllisesti.
Vastaava pajaohjaaja Eveliina, 050 362 8524
eveliina.keinanen@tyrnava.fi

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Kiitos kaikille kunnan
kesätöihin hakeneille!
Kaikkiin kunnan kesätyöpaikkoihin emme
saaneet tarpeeksi hakijoita. Tämän vuoksi
myöhemmin on tulossa täydennyshaku
näihin paikkoihin.
Seuraa kunnan kotisivuja ja hae
kesätyösetelillä töitä!
Ilmoita Kesätyöpaikka!
Yksityinen työnantaja (yhdistys, yritys tai kotitalous) voi ilmoittaa omasta kesätyöpaikastaan
kunnan kotisivuilla. Työpaikkailmoitus jätetään
sähköisellä lomakkeella. Hakulomake ja valmiit
ilmoitukset löytyvät osoitteesta: tyrnava.fi/
kesatyo.
Lisätietoa saa työ- ja elinkeinosuunnittelija
Sanna Mathlinilta (p. 044-4971067, sanna.
mathlin@tyrnava.fi) ja etsivä nuorisotyöntekijä
Tiina Parkkiselta (p. 050-5942365, tiina.parkkinen@tyrnava.fi).

Murrossa

tapahtuu
PÄÄSIÄISASKARTELU

Koko perheelle pe 7.4. klo 17-19.30
vanhalla puukoululla

KYLÄILTA

ke 19.4. klo 18-19.30 koulun ruokalassa

*Kyläillan aiheena ainakin metsähakkuiden
jatkuminen Murron alueella.
*Kokoukseen kutsutaan kunnan
edustajia keskustelemaan kunnan
ajankohtaisista asioista.
*Valitaan kylätoimikuntaan uudet toimijat.
*Kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!

SIIVOUSPÄIVÄ
ma 8.5.

ÄITIENPÄIVÄASKARTELU

ti 9.5. klo 17-18.30 vanhalla puukoululla
Lisätietoa http://tyrnavanmurto.fi
Murto myös facebookissa! Käyhän
tykkäämässä ja pysyt ajan tasalla
tapahtumista.

Etsivän nuorisotyön tarkoitus on auttaa nuorta
koulutukseen hakeutumisessa, työpaikan etsinnässä, elämänhallinnan tukemisessa ja
tulevaisuuden suunnittelussa. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on vapaaehtoista ja
maksutonta. Toiminta perustuu luottamukseen
ja nuoren omilla ehdoilla etenemiseen. Palvelu on
tarkoitettu kaikille tyrnäväläisille 16–28 -vuotiaille.
Etsivä auttaa sinua esimerkiksi opiskelumahdollisuuksien kartoittamisessa,
työnhaussa, harrastuksen löytämisessä tai
erilaisten asioiden hoitamisessa..
Etsivä nuorisotyöntekijä Tiina
p. 050 594 2365
tiina.parkkinen@tyrnava.fi
Kurkkaa myös:
Facebook:
Tyrnävän Nuorisopalvelut
Työpaja Tyrnävä
Tyrnävän Etsivä Nuorisotyöntekijä Tiina

YHDISTYKSEN NETTISIVUILTA
www.tyrnava.mll.fi
löydät lisätietoa tapahtumista sekä ilmoittautumiskaavakkeet.
KIRPPUTORITAPAHTUMA
Vanhassa Pappilassa sunnuntaina 19.3.2017 klo 12-15.
Varaa paikkasi yhdistyksen sivuilta!
Pöytävuokra jäsenille 0 euroa, ei jäsenille 5 euroa
Kahvila MLL. Tervetuloa!
MUSKARI
Keskiviikkoisin Kirkkomännikön koululla:
Alle 3v. Klo 17.30-18.00
Yli 3v. Klo 18.05-18.35
LIIKUNTALEIKKIKOULU
Mukaan mahtuu ja loppukevään käynnit puoleen
hintaan. Tiistaisin Kirkkomännikön koululla:
Pienet klo 17-17.45
Isot klo 18-18.45
PERHEKAHVILA
Sekralla perjantaisin klo 9.15–12.
Murrossa torstaisin klo 10-12. SRK:n kerhotilassa
Sekran perhekahvilassa Sointupajan muskari joka toinen
pe klo 9.15-> eli vkoilla 3,5,7,9,11,13,14 ja 16. Lisätietoa
yhdistyksen sivuilla.
PERHELIIKUNTA
Sunnuntaisin klo 17–18 Kirkkomännikön koululla ja klo
18–19 Murron koululla. Kaikille ilmainen!
NUORTEN YÖKAHVILA
Pidetään kerran kuussa Vanhassa Pappilassa. Seuraavan
kerran 24.3..2017 klo 19-24.
ÄITIEN ILTA
Äitien illat noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 18–20
Vanhassa Pappilassa. Seuraavan kerran 20.3.
Ilmoittautumiset ja info mlltyrnavanyhdistys@gmail.
com

PERUSPYÖRIEN
KEVÄTHUOLTO
Huollata pyöräsi kevättä
varten! Tarjoamamme perushuolto
sisältää: pyörän puhdistuksen/
pesun, kettinkien, renkaiden,
heijastimien ja jarrujen
tarkistuksen sekä huollon.
Hinta: 20€ + materiaalikustannukset.

AUTOJEN SISÄPUHDISTUKSET
Paljon kysytyt autojen sisäpuhdistukset ovat jälleen saatavilla!
Sisäpuhdistukseen kuuluvat auton
kumimattojen pesu, auton imurointi, muoviosien puhdistus
(kojetaulu, ovet, ym.) ja
ikkunoiden pesu sisältä.
Sisäpuhdistuksien hinta on
henkilöautoilta 20€ ja paketti-/
tila-autoilta 25€. Koirankarvojen
poisto hintaan 5€.
Pyörien huollot ja autojen sisäpuhdistukset tehdään vanhan paloaseman
autotallissa. Varaa aikasi pajaohjaaja
O-P:lta. olli-pekka.martikain@
tyrnava.fi p. 050 383 9996

PERHELIIKUNTA
tiistaisin klo 18-19 koulun liikuntahallilla.
Kaikille avoin vuoro.
PERHEKAHVILA
jatkuu 14.3. ja on aina tiistaisin klo 10-12 srk-talolla.
Lämpimästi tervetuloa vanhemmat ja isovanhemmat
yhdessä lasten kanssa!
SÄHLYKERHO
keskiviikkoisin klo 16.45–18.30 kaikille 3.-¬6.luokkalaisille Temmeksen liikuntahallilla.
NOVELLIKOUKKU
torstaina 30.3.17 klo 18 Temmeksen kirjastossa.
Tule kuuntelemaan, kutomaan (omat kutimet),
keskustelemaan, katselemaan & kulauttamaan teetä!
HYVINVOINTIPÄIVÄ
13.5.17 alkaen klo 12 Temmeksen liikuntahallilla.
Ohjelmassa mm. kaikille tytöille ja pojille DanceMix,
johon alle kouluikäiset lapset voivat osallistua halutessaan yhdessä vanhemman kanssa. Aikuisille lavista,
lihaskuntojumppaa ja päivän päätteeksi rentoutus.
Katso lisää: facebook.com -> MLL Temmeksen yhdistys
tai www.mll.fi/paikallisyhdistykset -> Temmes. Sivujen
kautta pääset myös liittymään jäseneksemme ja tukemaan paikallista toimintaa lasten ja nuorten hyväksi.
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Tarvitsetko apua
kodin töihin?
Palkkaa TALONMIES edullisesti!
Tyrnävän kunta on palkannut
talonmieheksi Pekka Kankaan, joka
tulee tilauksesta tekemään kodin ja pihapiirin
erilaisia vuodenajan mukaan ilmeneviä töitä, kuten
lumenluonnin, hiekoituksen jne.
Saat TALONMIEHEN käyttöösi edullisesti 6€/tunti
(sis. alv). Lisäksi voimme periä pienen lisämaksun, jos asiakkaan kotona
käytetään kunnan koneita.

Ota yhteyttä Pekkaan
(p. 044 4971071),
jos tarvitset talonmiestä tai haluat lisätietoa
asiasta.

Tyrnävän osaamista
-brändi on julkaistu!
Tyrnävän osaamista
-brändi on
julkaistu! Käy
katsomassa
mukaan liittyneet
yrittäjät sekä
liittymisohjeet
osoitteessa
www.tyrnava.fi/
osaamista

Onko sinulla, kylälläsi, seurallasi tai
muulla yhteisöllä tapahtuma Tyrnävällä?
Haluatko sille lisää näkyvyyttä?
Tee siitä Facebook-tapahtuma ja laita
vinkkinä meille. Päivitämme kunnan
Facebook-sivuille kootusti kunnan
tapahtumia.
Jos tapahtuma halutaan kunnan kotisivuille, ilmoitetaan tapahtumatiedot
(mm. aika, paikka, järjestäjä) osoitteeseen kunta@tyrnava.fi. Viestiin voi
liittää halutessaan tapahtumakutsun.

