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HYTE-työryhmän kokous 13.2.2020 klo 13, kunnanhallituksen huone
Tyrnävän kunta
Läsnä:
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Läsnä

Minna Matinlauri (kh pj)

Pois
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* SOTE *
Teija Eskola,
Vesa-Matti Matinolli / Kristiina Orajärvi
Sosiaalipalvelut / Helinä Honkanen
Työllisyyspalvelut/ Anne Tiirikainen
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x

* SIHY-osasto *
Elina Vehkala, hyvinvointikertomusvastaava
Elina Huurre
Juho Kukkonen, nuoriso- ja raittiussihteeri
Jyrki Siekkinen
Heikki Ojaja
Anna Ylilauri- Korkala, hlöstön edustaja

x
x
x
x
x
x

* Ympäristöosasto *

x

Anna Sormunen
*Hallinto- ja kehittämisosasto*
Satu Himanen

x
x

Janna Kumpula
SIDOSRYHMÄT

x

Teemu Isokääntä / Tyrnävän seurakunta
Hanna Ranta-Hirvonen / 4H
Helena Nuolioja- Saksio /Vanhusneuvoston
edustaja
Suvi Kallinen & Katariina Soppela /Nuva

x
x
x
x

Allan Jetsonen / Tempaus
Mikko Kukkohovi / Tyrnävän yrittäjät
Hannele Karppinen & Kari Karppinen
/Rauhanyhdistys

x
x

1. Kokouksen avaaminen
- Elina Vehkala avasi kokouksen klo 13.00
2. Edellisen kokouksen muistio
i. Perhekeskusmalli edistyy. Kärsämäelle on tehty oppimisvierailu.
Sosiaalityöntekijä Tiina Martinkauppi on tehnyt gradun
perhekeskusmallista ja kuntalaisille on lähtenyt Webropol -kysely.

ii. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on työn alla ja valmistuu
aikataulussa.
3. Nuvan kuulumiset
i. Hyvin menee ja on mukava olla mukana Hyte-tiimissä
ii. Kouluruoka on lähiaikoina parantunut
iii. Koulun ovet ovat lukossa myös välitunnit ja tämä aiheuttaa
ylimääräistä oven pimpottamista ja odottamista. Happihyppelyt ovat
tärkeä osa kouluhyvinvointia. Onko ovia mahdollista saada auki
välitunnin ajaksi?
iv. Nuvan tavoite on järjestää salibandyturnaus yhdessä naapurikuntien
kanssa

4. Hinku-kunta
i. Resurssiviisaan tiekartan tekeminen (suunnitelma on työn alla)
ii. Peruskoulut ovat mukana 50/50 toiminnassa
a) Energiatiimit
b) Hankkeeseen liittyvän 50/50 -metodin mukaisesti koulu
saa käyttöönsä puolet energiansäästöllä aikaan
saadusta rahallisesta säästöstä.
iii. Viime palaverissa esiin nostettu muovinkeräysasia on vieläkin kesken
a) Anna Y-K painotti, että palvelupyyntö asiasta on tehty
vuosi sitten
b) Helena N-S kertoi, että Temmeksellä muovin
keräykseen on panostettu
c) Terveyskeskuksessa vaaralliset (esim. terävät roskat)
lajitellaan asianmukaisesti. Kahvihuoneessa syntyy
paljon muovijätettä, joten muovinkeräys olisi
paikallaan myös siellä
5. Liikkuva kunta
i. ks. Jyrkin powerpoint -esitykset (Liikkuva kunta päiväkodit ja koulut
sekä liikuntapalvelut)
ii. Heikki O kertoi, että nuorten kuntouttavan työtoiminnan pajalla
liikutaan viikoittain
iii. Keskustelimme myös siitä, että nuoret voisivat lähteä yksinäisille
ikäihmisille kaveriksi
iv. Helena N-S painotti, että geokätköily on valtakunnallisesti
merkittävä harrastus ja tähän pitäisi panostaa
v. Kävimme keskustelua siitä, miksi ikäihmiset eivät voi käyttää enää
Temmeksen koulun kuntosalia vapaasti
vi. Huom! Kansalaisopiston kysely kurssitoiveista on parhaillaan
menossa. Vastausaikaa 1.3 saakka.

6. THL:n kouluterveyskysely 2019 + Teaviisarin tulokset (Liite: Kouluterveyskysely
2019)
i. THL:n kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi 10-20 vuotiaille
nuorille.
ii. Tyrnävällä vastaajia alakoulussa oli 290 henkilöä ja yläkoulussa 214
henkilöä.
iii. Anna Y-K painotti, että nuoren voi olla hankala ymmärtää, mitä
tarkalleen ottaen kysymyksessä kysytään, mutta sama tilalle on toki
muissakin kouluissa
iv. Tyrnävällä keskustelua käytiin etenkin kohdista aamupala, liikunnan
harrastaminen, kouluyhteisöön kuuluminen, tupakka, päihteet,
alkoholi, kannabiksen helppo saatavuus ja fyysinen väkivalta.
v. Koulujen kokemus on, että levottomuus on lisääntynyt viimeisen
vuoden aikana ja ongelmat kasautuvat usein samoille perheille. Alaasteella on nyrkkitappeluita, joihin puututaan heti ja asian
kitkemiseksi on tehtävä paljon töitä. Yksinäisyyteen puututaan
erilaisilla yksinäisyydentorjuntaprojekteilla kuten ryhmäytymisellä.

7. Hankkeet
i. Vertaistervarit -hanke
- Alkanut tammikuussa (rekrytoinnit menossa ja käytännön työ
alkanee maalis-huhtikuussa)
ii. Vieretysten -hanke
iii. Talous- ja velkaneuvonta Apua asumiseen 2.1.2020 – 31.12.2020
- Takuusäätiö koulutti hanketyöntekijöitä 9.1 ja oikeusaputoimisto
tulee kouluttamaan maaliskuussa
- Asiakastyötä on jo tehty → erilaiset asiakascaset opettaa parhaiten
iv. Lukemisen edistämisen hankkeet, 4kp
- Tyrnävän kunnan varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus saivat
hankerahaa 16000€ lukukoordinaattoritoimintaan
8. Henkilöstön hyvinvointikysely, jatkotoimenpiteet
i. Kysely on purettu ja käyty suurimman osan kanssa läpi
ii. Kehittämisen kohteisiin tartutaan ja viedään eteenpäin
9. Tapahtumat (ks. myös tapahtumat Tyrnävällä -liite)
25.4. Kevät- ja siemenperunamarkkinat
1.5. Temmeltävä Temmes, lasten vapputapahtuma
23.5. Martin markkinat Temmeksellä
26.5. Kesänportti
13.6. avoimet kylät tapahtuma
4.7. Siltojen Temmes

5.7. Temmes-päivät
18.7. Finnish Tractor Pulling www.tractorpulling.fi
28.8. Taiteiden yö
26.9. Perunamarkkinat
27.11. Joulunavaus
6.12. itsenäisyyspäivän juhla
12.12. Joulutori

10. Muut ajankohtaiset asiat
i. Sovitaan siivouspäivän ajankohta toukokuulle
ii. Seuraava yhteinen liikunta-aiheinen tapahtuma on kyläpyöräily
keväällä (eri kylillä on esim. tapahtumapisteitä)
iii. Facebookista löytyy Tyrnävän talkooporukka
iv. Vesan terveiset: yleisötilaisuus tulossa yleisurheilukentän
suunnitteluun liittyen. Vesa on nyt myös twitterissä!
v. Uusi ympäristöjohtaja aloittaa työt 26.2
11. Tulevat kokoukset
11.6, 17.9 ja 10.12 klo 13 – 15

