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Muistio 
 
 
    20.7.2022 
 
 
 
HYTE-työryhmän kokous 16.6.2022 klo 13, 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 *   

Aulis Kokko x  

Anna Sormunen x  

*Hallinto- ja kehittämisosasto*   

Janna Kumpula  x 

Mikko Lehtinen x  

SIDOSRYHMÄT   

Teemu Isokääntä / Tyrnävän seurakunta  x 

Päivi Suvanne / 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 

- Teija Eskola avasi kokouksen klo 13. 

2. Edellisen kokouksen muistio 

- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
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3. Laajan hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman aikataulut 

- Laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma valmistuu yhtä aikaa 

Tyrnävän kuntastrategian kanssa arviolta syyskuussa ja 

päätöksentekoon se menee lokakuussa. 

- Lisäksi tarvitaan laajaan hyvinvointisuunnitelmaan- ja 

kertomukseen (2021 – 2025) katsaus/arvio hyvinvoinnin 

edistämisestä edellisellä valtuustokaudella 2017 – 2021. 

Katsaukset Annelle 15.8.2022 mennessä. 

4. Yksiköiden kuulumiset 

- Koulun perinteinen kevätjuhla oli odotettu tapahtuma pitkän 

tauon jälkeen. 

- Liikuntaluokka toteutuu syksyllä 2022 (20 oppilasta).  

- Huolta herättää kasvava joukko nuorista, jotka eivät suorita 

peruskoulua 9 vuoden aikana. Resurssien ohjaus on tärkeää. 

Hanketyö vie 2-3 vuotta ennen kuin tulokset alkavat näkymään.  

- Nuorisotyössä hanke Nuorisotyötä yhteisöllisessä 

ympäristössä on päättymässä. Seksuaalivalistus hankkeen 

kautta on saanut hyvää palautetta. Tärkeää myös jatkossa.  

- Nuorisotyön suunnitelma yhteistyössä seurakunnan kanssa on 

tekeillä. 

- Koulujen päättäjäiset menivät hyvin.  

- Ruokapalvelut on hakenut yhteistyössä sivistys- ja 

hyvinvointipalvelujen kanssa hanketta ruokakasvatukseen ja 

ravitsemuksen edistämiseen. Hankkeessa on mukana 15 kuntaa.  

- Kouluruokailukyselyssä toivottiin etenkin aamu- tai välipalaa 

sekä pidempää ruokailuaikaa ja rauhallisempaa tilaa.  

- 3% vastaajista ilmoitti, että eivät syö ollenkaan koulupäivän 

aikana. Tähän voivat vaikuttaa myös hyppy- ja köksätunnit. 

- Sivistys- ja hyvinvointipalveluissa etenkin 

kesäkerhotoiminta on saanut hyvää palautetta. Kesäkerhoissa on 

70 0sallistujaa. 

- Harrastamisen Suomen malli jatkuu myös ensi lukukaudella. 

Pyritään tarjoamaan välipala yhteistyössä ruokapalvelujen 

kanssa.  

- Osa-aikainen kulttuuriohjaaja (50%) on aloittanut työnsä. 

- Kesällä hoito keskitetään tiettyihin päiväkoteihin.  

- Teknisen osaston rakennushanke eli hirsikoulun valmistelu 

on tällä hetkellä isoin asian. Lisäksi mm.   

✓ Keskustassa vanhantien saneeraukselle on tämä vuosi 
aikaa. 

✓ Murrossa katurakentaminen on käynnissä (2 tien 
pätkää).  

✓ Yleisurheilu: katsomon peruskorjaus on kilpailutuksessa. 
✓ Torialuetta kehitetään ja uudistetaan yhteistyönä 

kehittämispäällikön ja puistotyönjohtajan kanssa. 
✓ Leikkipaikkojen kehittämissuunnitelma 2022 – 2023 on 

tekeillä.  
✓ Salibandykentälle on kaksi hyvää vaihtoehtoa.  
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- Viestinnässä hyvinvointi on esillä kuntastrategiassa. 

- Rekrytoinnin haasteita pyritetään ratkomaan ja tavoittamaan 

hakijat someviestinnällä. Työnantajamielikuva ja mukavampi 

arki!  

- Keskusteltiin siitä, että opettajien rekrytoinneissa merkitsee 

myös se, saako kesän ajalta palkkaa. Entäpä virkavapaan 

myöntäminen? Tavoite on olla paras kuntatyönantaja.  

- Erittäin positiivista on, että lähihoitajien avoimet tehtävät saatiin 

täytettyä. Palaveri tulossa myös henkilöstöpalvelualan yrityksen 

kanssa.  

- Sosiaali- ja terveyspalveluissa hyte-alueen valmistelua. 

- Perheet tarvitsevat tukea. Monisyisiä haasteita.  

- Tyrnävän yrittäjillä tapahtumia ja omaa hyte-liikuntaa 

tulossa syksyllä. Lähipalveluita.  

5. Tuunaa Tyrnävää 2022 

- 534 ideaa, 253 vastaajaa, 30 äänestykseen. Ääniä voi antaa 

kahdelle idealle. Äänestys on auki 19.6 saakka.  

6. Lukeva kunta: liite 1 

7. Liikkuva kunta: liite 2 

8. Neuvolan perhetyöntekijä 

- Varhaisen vaiheen matalan kynnyksen maksuton palvelu. 

- Perheen kotona tai terveydenhoitajan vastaanotolla. 

9. Tapahtumat 

- Kesällä matalan kynnyksen tapahtumat taajamissa.  

- 26.8 Taiteiden yö 

- 24.9 Perunamarkkinat ja LIKIS 

10. Muut ajankohtaiset asiat 

- Lakeuden alueen hyvinvointi ja palveluverkoston rakentamisen 

palaveri oli 16.6. 

- Esa Saarelan terveiset: tervehtimiskampanja. 

- Suomen liikkuvin kunta kisa on alkanut. Lähdetäänkö mukaan? 

- Juhlavuoden pesäpallopelissä Tyrnävällä oli noin 150 henkilöä  

- Seurojen välinen yhteistyö ja yhteistyö lähikuntien kanssa on 

tärkeää. 

- Lajien välinen yhteistyö: esimerkiksi pesäpalloa kesällä ja 

lentopalloa talvisin. 

11. Tulevat kokoukset 2022 

- 12.9 klo 14 ja 8.12 klo 13.00 

 

 


