Muistio
10.12.2020

HYTE-työryhmän kokous 10.12.2020 klo 13, Teams -etäyhteydellä
Läsnä
Läsnä
x

HYVINVOINTITYÖRYHMÄ
Minna Matinlauri (kh pj)

Pois

* SOTE *
Teija Eskola,
Janne Liimatainen / Kristiina Orajärvi
Sosiaalipalvelut / Helinä Honkanen
Työllisyyspalvelut/ Anne Tiirikainen

x
x
x
x

* SIHY-osasto *
Elina Vehkala, hyvinvointikertomusvastaava
Elina Huurre
Katariina Lähtevänoja, vastaava nuorisoohjaaja
Jyrki Siekkinen
Heikki Ojala
Anna Ylilauri-Korkala, hlöstön edustaja

x
x
x
x
x
x

* Ympäristöosasto *

x
x

Aulis Kokko
Anna Sormunen
*Hallinto- ja kehittämisosasto*

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
x

Allan Jetsonen / Tempaus
Mikko Kukkohovi / Tyrnävän yrittäjät
Hannele Karppinen & Kari Karppinen
/Rauhanyhdistys
Emilia Myllyoja / vierailija OSAO

x
x

1. Kokouksen avaaminen
- Elina Vehkala avasi kokouksen klo 13
2. Edellisen kokouksen muistio
- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin
Tyrnävän kunta
Kunnankuja 4
91800 Tyrnävä

puh. 050 360 2302
faksi (08) 5548 250
kunta@tyrnava.fi

Facebook -profiili Tyrnävän kunta
Instagram -tili tyrnavan_kunta
www.tyrnava.fi
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3. Hankkeet
a) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtion
avustusta 45 000€ Nuorisotyötä yhteisöllisessä ympäristössä hankkeelle. Avustuksen käyttöaika on 01.12.2020 - 31.11.2021.
Hankerahalla palkataan nuoriso-ohjaaja vuodeksi 2021. Nuorisoohjaaja jakaa työaikansa Kuulammen koululla ja perusnuorisotyön
toimintamuodoissa työskentelyn välillä.
b) POPNUVA – nuoret osallisiksi ja vaikuttajiksi -hanke: PohjoisPohjanmaan liitto hallinnoi ja Tyrnävän kunta toteuttaa. Käyttöaika:
1.1.2021 – 31.12.2021. Tavoitteena on edistää nuorten kasvua ja
osallisuutta. Hankkeessa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan
nuorisovaltuuston toimintamallia ja työmenetelmiä, vahvistetaan
maakunnallisen ja paikallisten nuorisovaltuustojen, kuntien
nuorisotoimen, päättäjien sekä viranhaltijoiden osallisuus- ja
vaikuttamisosaamista sekä kokeillaan ja kehitetään osallisuus- ja
vaikuttamisrakenteita sekä toimintatapoja.
c) Talous- ja velkaneuvonta hanke on päättymässä 31.12.2020.
Viimeisimmäksi on jalkauduttu aikuisten kuntouttavan
työtoiminnan pajalle Valtakunnanvoudinviraston ennakoivan
talousneuvonta -hankkeen kanssa. Asiakastyö jatkuu hankkeen
jälkeenkin.
d) Vertaistervarit -hanke etsii kahta tyrnäväläistä
vertaisohjaajakoulutukseen. Koulutus on tammi-helmikuussa.
Koulutuksen jälkeen tavoitteena on käynnistää Tyrnävällä
elintapamuutokseen kannustava vertaisryhmä.
e) 4H:lla Nuoret tapahtumatuottajat juhlavuoden -hanke, jonka
kohderyhmää ovat 15 – 19-vuotiaat. Tapahtumien järjestämisellä
edistetään nuorten harrastustoimintaa sekä lisätään nuorten
johtajuus- ja tiimityöskentelytaitoja ja välitetään tietoa
yrittäjyydestä.
4.

Popsote -hankkeen tilannekatsaus
- Pohjois-Pohjanmaan hankekokonaisuus: tulevaisuuden sotekeskus -hanke ja rakenneuudistus -hanke
- Keskiössä on ennaltaehkäisevä toiminta mm. lasten-, nuorten-,
ja lapsiperheiden palveluissa.
- Perheet suunnittelutyössä mukana
- Tyrnävällä on koottu perhekeskuksen palvelukuvaukset yhteen ja
ne julkaistaan kunnan verkkosivuilla.
- Keskusteluun nostettiin yksinäiset ikäihmiset korona-aikana ja
heidän tarpeisiin vastaaminen. Koronapuhelin oli toiminnassa
keväällä.
Työllisyyden kuntakokeilun tilannekatsaus
- Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on ehdottanut kokeilun
aloittamisen siirtämistä kahdella kuukaudella työ- ja
elinkeinoministeriön esityksen mukaisesti. Aloitus on näin ollen
1.3.2021.

-

-

5.
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Työttömyystilastojen mukaan (vko 46) kuntakokeiluun siirtyy
184 työtöntä työnhakijaa, joista alle 25-vuotitaita on 36 henkilöä
ja 25 – 29-vuotiaita 35 henkilöä.
Te-palveluista siirtyvä henkilöresurssi on kunnantalolla noin 4
päivänä viikossa.
Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoimaja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta.

Uuden johtavan lääkärin esittely ja kuulumiset
- Yleislääketieteen erikoislääkäri
- Toiminut myös yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen
kehittämiskoordinaattorina.
- Syrjäytyminen ehkäiseminen yhteiskunnallisena kysymyksenä
on tärkeä, koska syrjäytyminen nivoutuu usein myös päihteisiin
ja työttömyyteen sekä vaikuttaa lapsiin. Yhteiskunnalliset
ongelmat ovat monimutkaisia, eikä niihin ole yksinkertaisia
ratkaisuja.
- Teemme 80-vuoden mittaisia ratkaisuja lasten ja nuorten
kohdalla!

6. Liikkuva kunta -ohjelman kuulumiset
- Liite muistion ohessa
- Huom! Ahkioita urheiluvälineiden kuskaamiseen voi ostaa
nuorten pajalta.
- Heräsi toive, että ikäihmisille järjestetään toimintaa myös
kesäisin (ainakin yksi ryhmä/vuoro).
7. Lukeva kunta -ohjelman kuulumiset
- Liite muistion ohessa
8. Koronavirusepidemian tilanne
- Tilanne 10.12: 15 koronatapausta Tyrnävällä
- Viikolla 48 on ollut isoin piikki tartunnoissa PohjoisPohjanmaan alueella
- Suurin osa tartuntaketjuista/lähteistä on saatu jäljitettyä
- Karanteenin noudattamisella on iso merkitys taudin leviämisen
ehkäisemiseksi.
- Esim. työpaikoilla havaitut tartunnat näkyvät myöhemmin
kasvaneina tartuntamäärinä kotona, kun sairastuneet jäävät
karanteeniin.
- Etäisyydet, oikein aivastaminen, käsien pesu, käsidesin käyttö,
maskien järkevä käyttö, ruokataukojen ja pukuhuoneen käytön
porrastaminen on tärkeää!
9. Etätyöskentely Hyte-näkökulmasta: kokemusasiantuntija Emilia
Myllyoja, OSAO
- Molemmin puolinen luottamus
- Kirjatut etätyökäytänteet
- Välineet
- Sairauspoissaolojen vähentyminen ja työhyvinvoinnin
lisääntyminen
- Aivotyön ja kuormitustekijöiden tiedostaminen
- Tietotulva
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- Kokouskäytänteet (esim. kamera on päällä, kun kokouksessa on
muita kuin oman organisaation väkeä)
- Koulutuskäytänteet
- Viestintäkanavat
- Aina ei tarvitse olla tavoitettavissa (paperityöt, puhelut)
- Työrauha ja keskittyminen kotona vrt. avokonttorissa
- Tauot!
- Ajan ja rahan säästö työmatkoissa
- Cuckoo
- Teams-kahvit
- Pikkujoulubingo
- Liukuva työaika ja joustavuus
10. Muut ajankohtaiset asiat
a) Nuorten päihteiden käyttö ja tehdyt toimenpiteet
- Kampanjat, vanhempainillat ja koti-koulufoorumi
b) Seksuaalikasvatus, turvataidot ja erilaisuuden hyväksyminen:
toimenpiteet ja suunnitelmat
- Tyrnävällä syklinen opetus eli toistoa joka vuosi mm. seksuaalija päihdeasioissa
c) Hyvinvointikertomus 2020, Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma 2019 – 2022 ja Kotouttamissuunnitelma
2021-2024
- Hyvinvointikertomus on hyväksytty ja se laitetaan kunnan
verkkosivuille. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma seuraa
perässä.
- Kotouttamissuunnitelma käsitellään tammikuussa
11. Tulevat kokoukset 2021
18.2, 10.6, 16.9 ja 9.12 klo 13 – 14.30
12. Kokouksen päättäminen
- Elina Vehkala päätti kokouksen klo 14.32.

