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Muistio 
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HYTE-työryhmän kokous to 8.12.2022 klo 13, kunnanhallituksen huone tai Teams -etäyhteys 

 
Läsnä 
 

HYVINVOINTITYÖRYHMÄ  Läsnä Pois 

Annukka Suotula (kh pj) x  

Minna Matinlauri (sihy ltk. pj)  x 

* SOTE *   

Teija Eskola x  

Liisa Kylmänen / Kristiina Orajärvi  x 

Sosiaalipalvelut / Helinä Honkanen  x 

Työllisyyspalvelut/ Anne Tiirikainen x  

* SIHY-osasto *   

Elina Vehkala, hyvinvointikertomusvastaava x  

Elina Huurre x  

Anni Hemmilä, vastaava nuoriso-ohjaaja x  

Jyrki Siekkinen  x 

Anna Ylilauri-Korkala, hlöstön edustaja x  

* Ympäristöosasto *   

Hannu Komu x  

Anna Sormunen x  

*Hallinto- ja kehittämisosasto*   

Janna Kumpula x  

Mikko Lehtinen  x 

SIDOSRYHMÄT   

Teemu Isokääntä / Tyrnävän seurakunta x  

Johanna Colpaert / 4H  x 

/Vanhusneuvoston edustaja   

Jaakko Jurvelin ja/tai Matias Nissinen/ Nuva x  

Allan Jetsonen / Tempaus  x 

Mikko Kukkohovi / Tyrnävän yrittäjät  x 

/Rauhanyhdistys   

Antti Salminen / työssäoppija x  

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Teija Eskola avasi kokouksen klo 13.00. 

2. Edellisen kokouksen muistio 

- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 

3. HYTE-työryhmän kokoonpanon päivittäminen 
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- HYTE-työryhmän kokoonpanon päivittäminen on ajankohtaista 

mm. hyvinvointialueuudistuksen, sote-lautakunnan lakkaamisen 

ja luottamushenkilöiden vaihtumisen vuoksi.  

- HYTE-työryhmässä keskusteltiin toiveista ja todettiin, että 

työryhmään olisi hyvä saada enemmän päättäjiä mukaan.  

- Otettava huomioon, että hyvinvointialueella on tiukat kriteerit 

yhteistyölle.  

- Työryhmään olisi hyvä saada mukaan lisää erilaisia nuoria.  

- Kirkolla jokaisessa ryhmässä (esimerkiksi kasvatusryhmässä) on 

aina 2 nuorta / ryhmä. Malli on todettu hyväksi.  

- Kunnanjohtajalle esitys kokoonpanosta.  

4. Hyvinvointialueen ja kunnan yhdyspintatoiminta 

- Hyvinvointialueelle on ilmoitettu, mihin työryhmiin toivotaan 

edustusta hyvinvointialueelta. Ainakin oppilashuoltoryhmä, 

nuorten asioiden työryhmä, Hyte-työryhmä ja 

liikenneturvallisuuden työryhmä ovat tällaisia.  

- Hyvinvointialueuudistuksen ei tulisi näkyä kuntalaisten 

palveluiden heikentymisenä, mutta heräsi huoli esimerkiksi 

kuntalaisten ohjaamisen mahdollisuudesta Oulun perheasiain 

neuvottelukeskuksen, jonka puoleen myös tyrnäväläiset ovat 

voineet kääntyä esimerkiksi parisuhteen haasteissa. Kunta on 

vastannut seurakunnan kanssa (noin) puoliksi perheneuvonnan 

kustannuksista. Nyt kun sosiaalipuoli siirtyy hyvinvointialueelle, 

tämä kustannuserä siirtyy samalla. Kustantaako hyvinvointialue 

jatkossa tämän palvelun?  

- Toivotaan, että kuraattorien mitoitus säilyy. 0,50% lisäresurssi 

puuttuu vielä. Hyvinvointialueeseen on oltu tässäkin asiassa 

aktiivisesti yhteydessä.  

- Alle 18-vuotiaille paja-asiakkaille tulee löytää vaihtoehtoiset 

tilaratkaisut. 

- Kotona asuville iäkkäille henkilöille ruoka-aterioiden 

toimittamiseen tulee ulkoinen toimija. Ruoat toimitetaan 

jatkossa kylmänä.   

5. Laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2021 – 2025 

- Hyväksytty valtuustossa 7.11.2022. Löytyy kunnan verkkosivuilta 

hyvinvointi -osiosta. 

6. Hyvinvointikatsaus 2022 

- Hyväksytty valtuustossa myös 7.11.2022. Tulossa verkkosivuille 

hyvinvointi -osioon.  

7. HYTE-vuosikello 

- Kokoukset helmi-, kesä-, syys-, ja joulukuussa. Vuosiraportin 

tekeminen aloitetaan elokuussa, jolloin se ehtii päätöksentekoon 

loppuvuodesta. Laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 

valtuustokausittain.  

8. Tapahtumat 

- Liikkuva kunta: https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-

aika/liikuntapalvelut.html 

- Lukeva kunta (liite).  

9. PoPLi-kumppanuus 

- Yhteinen kumppanuustoimintamalli 2023 – 2025. 
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- Vahvistaa liikunnan asemaa ja syventää yhteistyötä eri 

toimijoiden välillä.  

- Lisää tiedolla johtamista.  

- Sisältää liikuntaviranhaltijoiden 

verkoston/luottamushenkilöiden verkoston.  

- Vaikutusta Hyte-kertoimeen ja valtion osuuksiin.  

- Rajattomasti liikuntaa 

- Tarjoaa esimerkiksi välituntiohjaajan koulutusta 

- Tavoitteena Suomen aktiivisin työpaikka 

10. Muut ajankohtaiset asiat 

- Yhdistysyhteistyö 

✓ Toivottiin yhdistysten yhteistyön tiivistämistä etenkin 

tapahtumien järjestämisessä.  

✓ Lisää nuoria harrastusten pariin, sillä harrastajien määrä 

on ollut laskussa.  

✓ Nouseva Rannikkoseutu ry:n kansainvälisyystoiminta ja 

Nuoriso Leader projektirahoitus.  

✓ Lähellä.fi sovellus 

11. Vuoden 2023 kokoukset 

- Ilmoitetaan työryhmälle, kun työryhmän kokoonpano on 

päivitetty.  

12. Kokouksen päättyminen 

- Teija Eskola päätti kokouksen klo 14.24.  

 

 
 


