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Tyrnävä on lapsi- ja nuoriystävällinen ja
ikärakenteeltaan nuori kunta
Puhdas, turvallinen ja hiljainen asuinympäristö
lakeuden laidalla, hyvät yhteydet lähikuntiin

Peruspalvelut laadukkaat ja toimivat, iäkkäiden
palveluissa kehitettävää
Taloustilanne haastava ja vaikuttaa
houkuttelevuuteen

Työpaikkaomavaraisuus heikkoa

TEHTÄVÄ 1
ARVIOI TYRNÄVÄN KUNNAN
LÄHTÖKOHTAA

Mahdollistava, ainutlaatuinen ympäristö

Monet palvelut ja harrastukset löytyvät naapurikunnista
Työpaikkapendelöinti suurta. Kunnan palveluiden pitäisi olla käytettävissä myös virka-ajan ulkopuolella
Liikunta ja hyvinvointi kaiken ikäisille → kunnan tilojen tehokkaampi käyttö

Koulutustaso ja ansiotaso
Luonnonläheinen; tilaa asua ja liikkua kotiovelta
Sopivan pieni ja riittävän lähellä

Lakeuden maisema
Hieman haasteellinen saavuttaa
Pysähtyneisyys

Intoa, tahtoa ja yhteishenkeä löytyy → toteutus tökkii
Tyrnävän elinkeinoelämä on suhteellisen yksipuolista ja työllistäviä yrityksiä on vähänlaisesti
Entinen maatalouspitäjä

Perheviljelmiä
Kohtuulliset julkiset palvelut
Koulutustaso matala

TEHTÄVÄ 1
ARVIOI TYRNÄVÄN KUNNAN
LÄHTÖKOHTAA

Sote aiheuttaa joidenkin
kunnan toimintojen
ulkoistamisen

TEHTÄVÄ 2
ARVIOI TULEVIA MUUTOKSIA

Oulun seudun kasvun, nelostien
ja Suomen toiseksi vilkkaimman
lentokentän hyödyntäminen

Kaupungistumiselle oiva vaihtoehto
Kunnan nykyisillä resursseilla pystytään tehokkaasti tuottamaan palvelut kasvavalle asukasmäärälle

Kunnan vuokra- asuntokannan lisääminen, yhteisöllisyys huomioiden
Luontoliikunnan ja luontomatkailun edistäminen

Rahat on tiukalla, miten selvitään?
Koulutustarjonnan monipuolistuminen → elinvoima kasvaa
Lakeus myydään matkailijoille

Kylät aktiivisiksi palveluntuottajiksi
Alkutuotanto → uusi high tech

Kaavoituksessa iso potentiaali
Väestörakenteen muutos → ikääntyminen
Talouden haasteet → investointitarpeet ja mahdollisuudet

Väestömäärä pienenee ja keski-ikä nousee
Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö vahventaa kunnan hyte- ja vapaa- ajan tarjontaa sekä hyvinvointia
Tulevaisuuden lähiruokapitäjä

Tilakoot kasvavat. Hyvät viljelyolosuhteet
Väljä ja rauhallinen asuinympäristö

Yksityisten palveluiden kehittäminen
Valokuitu mahdollistaa sähköiset palvelut
Kulutustasoa pitää nostaa

TEHTÄVÄ 2
ARVIOI TULEVIA MUUTOKSIA

Kunnan tehtävät hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän työn parissa

Verkostoitumisen jatkaminen
Väestörakenne pysyy lähes nykyisellään
Kaavoituksella mahdollistetaan, että tehdyt investoinnit pysyvät käytössä → omakotitaloasujien sukupolvenvaihdosrakennusluvat
Kuntalaisten vastuuttaminen ympäristöstä

Yrittäjät ja 3. sektorin palveluntuottajaksi
Hinku- kuntaan sopivia ratkaisuja
Toiminnan tehostaminen (kuntaliitokset, ulkoistaminen, osallistuminen)

Yhteisöllisyys kasvaa
Työskentelymahdollisuudet Tyrnävällä kasvavat (digitalisaatio)
Matkailumahdollisuudet oivalletaan

Koulutuksen ja tutkimuksen innovaatiot Tyrnävällä
Alueiden kehittäminen ja kaavoitus ratkaisee kunnan tulevaisuuden → "THINK BIG" → lisää asukkaita ja verotuloja → myös lisää menoja
Kunnan mahdollisuus turvata laadukkaat peruspalvelut vaikeutuu
Pääsy hoitoon pitenee ja jonoutuu. Koko kunnan alueellinen palveluntarjonta eriarvoistuu

Laaja yhteistyö ja lisääntynyt palveluntarjonta lisää alueen viihtyvyyttä ja toimii kunnan vetovoimatekijänä

TEHTÄVÄ 3
ARVIOI MUUTOSTEN VAIKUTUKSIA
KUNNAN TEHTÄVIEN
TOTEUTTAMISEEN

Tyrnävä, turvallinen naapurikunta, paras naapuri
Sloganin pitää olla sellainen, että Tyrnävän vetovoimaisuus ja omaleimaisuus näkyy ja houkuttelee lapsiperheitä muuttamaan
Avoin kysely kuntalaisille
Vanha slogan parempi kuin nykyinen

Paluumuuttajan paratiisi ja muuttolintujen kotipelto
Modernia asumista/elämistä maaseudun rauhassa
Tuu Tyrnävälle - täällä on hyvä
Tyrnävästä tykätään

Tyrnävällä toimitaan
Tykkään Tyrnävästä
Lakeuden tähti – Tyrnävä
Tasaista mutta ei tavallista

Maiseman voima vangitsee
Uutta luoden
Juurilla

Kasvun pakka
Juurista voimaa kasvuun
Lakeuden helmi
Tasaista elämää

… ja ilmasta
Pääviesti "Laatumukuloita pelloilta ja pirteistä" → kuvaa hyvin Tyrnävää → ollut vasta käytössä (vaihto antaa oudon kuvan kunnasta)
"Oulukin on meillä lähellä”
"Tuhansien tarinoiden Tyrnävä"

TEHTÄVÄ 4
SLOGAN

Laatumukuloita
pelloilta ja pirteistä!

