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HYTE-työryhmän kokous 10.6.2021 klo 13, Valtuustosalissa sekä Teams -etäyhteydellä 

 
Läsnä 
 

 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Elina Vehkala avasi kokouksen klo 13 

HYVINVOINTITYÖRYHMÄ  Läsnä Pois 

Minna Matinlauri (kh pj)  x 

Vesa Anttila  x 

* SOTE *   

Teija Eskola,  x  

/ Kristiina Orajärvi  x 

Sosiaalipalvelut / Helinä Honkanen x  

Työllisyyspalvelut/ Anne Tiirikainen x  

* SIHY-osasto *   

Elina Vehkala, hyvinvointikertomusvastaava x  

Elina Huurre x  
Katariina Lähtevänoja, vastaava nuoriso-
ohjaaja  x 

Jyrki Siekkinen x  

Heikki Ojala x  

Anna Ylilauri-Korkala, hlöstön edustaja x  

* Ympäristöosasto *   

Aulis Kokko  x 

Anna Sormunen x  

*Hallinto- ja kehittämisosasto*   

Janna Kumpula x  

Mikko Lehtinen x  

SIDOSRYHMÄT   

Teemu Isokääntä / Tyrnävän seurakunta x  

Hanna Ranta-Hirvonen / 4H  x 
Helena Nuolioja-Saksio /Vanhusneuvoston 
edustaja x  

Suvi Kallinen & Katariina Soppela / Nuva  x 

Allan Jetsonen / Tempaus  x 

Mikko Kukkohovi / Tyrnävän yrittäjät  x 
Hannele Karppinen & Kari Karppinen 

/Rauhanyhdistys 
 x 

Katja Vähäkuopus / vierailija / PoPsote x  
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2. Edellisen kokouksen muistio 

- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin 

3. Tulevaisuuden sote-keskushankkeen/hyte-osahankkeen lakeuden 

alueen hyte-asiantuntija Katja Vähäkuopus: 

- Hyvien käytäntöjen ja laajan hyvinvointikertomuksen 

painopisteiden valinnan tueksi hyvinvointijohtamisen 

tsekkauslista. 

- Minun arkeni ja elämäni -kyselyn tulokset (koko Pohjois-

Pohjanmaa): 

✓ Vastaajat kaipasivat eniten muutosta ihmissuhteisiin, 

taloudelliseen toimeentuloon, työhön, harrastuksiin ja 

vapaa-aikaan 

✓ Kuntien tulisi panostaa eniten avun ja palvelun 

tarjoamiseen silloin, kun asukas niitä tarvitsee 

✓ Panostuksen kohteita olivat myös mm. harrastukset, 

asunnon lähiympäristöt, elinympäristö, työ ja mielen 

hyvinvointi.  

✓ Tyrnävällä kyselyyn vastasi 59 henkilöä 

- Maakuntaohjelman sisältökärjet 

✓ Hyvinvointitalousajattelun maakunta 

✓ Lapsi- ja perheystävällisyys (arjen sujuvuus ja aktiivisuus 

veto- ja pitovoimatekijänä) 

✓ Osallisuus päätöksenteossa ja kehittämistyössä sekä 

nuorten äänen kuuluvuus maakunnassa 

✓ Kulttuuri hyvinvoinnin ja elinvoiman vahvistajana 

✓ Elinvoimainen ja monimuotoinen luonto ja rikas 

asuinympäristö terveellisen arjen tukijalkana 

✓ Yhdenvertaisuus ja turvallisuus 

4. Hyte-katsauksen 2021 ja laajan hyvinvointikertomuksen 2021 – 

2025 vastuut ja aikataulut: Anne Tiirikainen 

- Kevyt hyte-katsaus 2021, sillä samaan aikaan alkaa laajan 

hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman 2021 - 2025 valmistelu 

- Sidosryhmien osallistaminen: luottamushenkilöt, järjestöt ja 

kuntalaiset 

- Monialainen viranhaltijayhteistyö 

- Katsaukset toimitettava Annelle 31.8.2021 mennessä ja 

materiaalit laajaan hyvinvointikertomukseen ja suunnitelmaan 

30.9.2021 mennessä. 

- Megatrendit huomioitava: mielenterveys ja sen vahvistaminen, 

osallisuus ja sen uudet muodot, taloudellinen eriarvoistuminen, 

elinympäristö ja monipaikkaisuus, turvallisuus ja työvoiman 

saatavuus. 

5. Osallistava budjetointi: Janna Kumpula 

- 720 ideaa 

- Suosituimmiksi ideoiksi nousivat oleskelupaikka nuorille ja 

frisbeegolf -rata (50kpl:ta kannatusta kummallekin) 

- Sellaisia ideoita tuli myös, mitkä voidaan toteuttaa ilmaiseksi 

✓ Hyte-työryhmä keskusteli, voisiko ilmaiset ideat toteuttaa 

osin Hyvä teko -haaste typpisesti? 

- Hyte-työryhmä kannattaa, että kaikki ideat menevät 

loppuäänestykseen 
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✓ Kaikki ikäryhmät saavat äänestää 

✓ Lapset ja nuoret äänestävät elokuussa ensimmäisenä 

koulupäivänä 

6. Liikkuva kunta: Jyrki Siekkinen (liite 1) 

7. Lukeva Kunta: Elina Huurre (liite 2) 

8. Kulttuurin Tea-viisari: Elina Huurre (liite 3) 

9. Muut ajankohtaiset asiat 

- perhekeskus: Teija Eskola 

✓ Yhteyshenkilö on Laura Väätäinen 

✓ Lakeuden alue pohtii yhdessä hankehakuja mm. lasten ja 

nuorten tukemisen malliin ja digitaalisuuteen. Haku 

päättyy 20.8.2021.  

- Muista hyvinvointisi -kiertue Tyrnävällä 24.8 klo 10 – 12 

Myllykirjaston kivipirtissä/lehtisalissa.  

10. Tulevat kokoukset 

- 16.9 ja 9.12 klo 13  


