
 

 
Tyrnävän kunta puh. 050 360 2302 Facebook -profiili Tyrnävän kunta 
Kunnankuja 4 faksi (08) 5548 250 Instagram -tili tyrnavan_kunta 
91800 Tyrnävä kunta@tyrnava.fi www.tyrnava.fi 

Muistio 
 
 
    14.9.2022 
 
 
 
HYTE-työryhmän kokous 12.9.2022 klo 14, Teams -etäyhteydellä/kunnanhallituksen huone 

 
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* x  

Janna Kumpula x  

Mikko Lehtinen x  

SIDOSRYHMÄT   

Teemu Isokääntä / Tyrnävän seurakunta  x 

Johanna Colpaert / 4H x  

/Vanhusneuvoston edustaja  x 

Jaakko Jurvelin ja Matias Nissinen/ Nuva  x 

Allan Jetsonen / Tempaus  x 

Mikko Kukkohovi / Tyrnävän yrittäjät x  

/Rauhanyhdistys  x 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Elina Vehkala avasi kokouksen klo 14. 

2. Edellisen kokouksen muistio 

- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 

3. Laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2021 – 2025 
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- Käytiin läpi hyvinvointisuunnitelman 2021 – 2025 rakenne, 

tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Kommentteja otetaan vielä 

vastaan. Onko mittareihin lisättävää? 

- Hyvinvointisuunnitelma esitellään valtuustoseminaarissa 19. – 

20.9.2022. 

- Hyvinvointisuunnitelma käsitellään valtuustossa marraskuussa 

2022.  

4. Hyvinvointikatsaus 2022 

- Hyvinvointikatsaukseen on toimitettu kertomukset lähes kaikista 

yksiköistä.  

- Hyvinvointikatsaus menee toimielinten käsiteltäväksi myös 

loppuvuodesta 2022.  

5. Lukeva kunta 

https://tyrnava.oncloudos.com/kokous/202213-7-28.PDF 

- Lukupoluilla -hanke yhteistyönä naapurikuntien kanssa on 

saanut valtionavustusta 106 357€.  

- Hankkeen tavoite on mm. edistää lasten ja nuorten 

medialukutaitoa. 

- Perhelukemisen hanke (100 000€) toteutetaan yhteistyönä 

neuvolan, varhaiskasvatuksen, ala- ja yläkoulujen sekä 

ikäihmisten palvelujen kanssa.  

- Hankkeessa kootaan valtakunnalliseen käyttöön Suomen 

ensimmäinen verkkotietopankki kansainvälisesti tunnetusta 

family reading (perhelukeminen) -menetelmästä.  

- Hanke mahdollistaa myös BookBeat -sovelluksen käytön 

edullisesti tietyn määräajan.  

- Elina Palolalle kiitos hankkeiden hakemisesta/koordinoinnista.  

6. Liikkuva kunta 

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

aika/liikuntapalvelut/liikuntatarjontakalenterit.html 

- Liikuntatarjotinkalenteri päivittyy sitä mukaan, kun seurat 

ilmoittavat aikatauluistaan. Kaikkia vuoroja ei ole vielä jaettu.   

- Ikäihmisten osallistujamäärät ohjatussa liikunnassa ovat 

nousseet ja riemu on nähtävissä kuntosaleilla sekä jumpissa.  

- Liikunta on läsnä koulujen arjessa koko ajan. Välituntiliikunta 

on osana toimintakulttuuria kuten lukupäivätkin.  

7. Tapahtumat 

- Perunamarkkinat 24.9.2022. Mukana Oulu 2026 Arctic Food 

Lab popup-ravintoloineen.  

- Joulunavaus marraskuun viimeisellä viikolla. 

- Joulutori joulukuun puolessa välissä.  

- Lapsille ja nuorille on tulossa disco ja halloweenjuhlat.  

8. Muut ajankohtaiset asiat 

- Tuunaa Tyrnävää! on kunnanhallituksessa käsittelyssä 12.9. 

Osallistuvaan budjetointiin esitetään korotusta 25 000€ → 

50 000€.  

- 4H:lla alkaa syksyllä hanke ikäihmisten digiosaamisen 

vahvistamiseksi.  

- Kunnan tilaohjelma päivitetään. 

https://tyrnava.oncloudos.com/kokous/202213-7-28.PDF
https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntapalvelut/liikuntatarjontakalenterit.html
https://www.tyrnava.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntapalvelut/liikuntatarjontakalenterit.html
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- Kirkkomännikön koulun kilpailutus on vuoden vaihteessa. 

Rakentaminen alkaa keväällä 2023. Tavoitteena on, että koulu 

olisi valmis syksyllä 2024.  

- Kuntastrategiaa on työstetty kolmessa työpajassa ja työstö jatkuu 

strategiapäivillä. Slogan uusitaan.  

- HYTE-työryhmän kokoonpano päivitetään alkuvuodesta 2023.  

9. Tulevat kokoukset 2022 

- 8.12 

10. Kokouksen päättyminen 

- Elina Vehkala päätti kokouksen klo 14.55. 

 

 
 


