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HYTE-työryhmän kokous 16.9.2021 klo 13, Kunnanhallituksen huone sekä Teams -etäyhteys 

 
Läsnä 
 

 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Teija Eskola avasi kokouksen klo 13.00 

2. Edellisen kokouksen muistio 

HYVINVOINTITYÖRYHMÄ  Läsnä Pois 

Annukka Suotula (kh pj)  x 

Vesa Anttila 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  

/vastaava nuoriso-ohjaaja   

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  

/Vanhusneuvoston edustaja   

Suvi Kallinen / Ruusu Markus Nuva  x 

Allan Jetsonen / Tempaus  x 

Mikko Kukkohovi / Tyrnävän yrittäjät  x 
Hannele Karppinen & Kari Karppinen 

/Rauhanyhdistys 
 x 

Pieta Palola ja Juuli Kautto (TET-jaksolla) x  
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- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin 

3. Koronavirusepidemian vaikutukset: Liisa Kylmänen 

✓ tartunnat ovat vähentyneet 

✓ rokottaminen jatkuu 

✓ lievissä oireissa ei tarvitse mennä koronatestiin (2 

rokotetta saaneet) 

✓ Pop-up rokotuspiste harkinnassa 

✓ Koronan jälkeinen jonojen purku edessä, hoitovelka 

 

Työryhmässä keskusteltiin rokotevastaisuuden ilmiöstä etenkin 

Tyrnävällä ja naapurikunnassa Limingassa. Kouluissa 

terveystiedon tunneilla kerrotaan suosituksista ja oikean 

informaation tärkeydestä (medialukutaito) 

 

4. Hyte-katsaus 2021 ja laaja hyvinvointisuunnitelma 2021 – 2025  

- Minun arkeni ja elämäni kysely: Anne Tiirikainen 

✓ Tyrnävällä vastausprosentti jäi pieneksi (0,9) mutta 

tulokset olivat linjassa Pohjois-Pohjanmaan tuloksien 

kanssa. Tuloksia voidaan joltain osin hyödyntää laajassa 

hyvinvointisuunnitelmassa. 

✓ Muutosta kaivattiin etenkin taloudelliseen 

toimeentuloon, harrastuksiin, elinympäristöön ja työhön 

✓ Kunnassa tulisi panostaa etenkin avun ja palvelujen 

saantiin silloin, kun niitä tarvitsee, elinympäristöön ja 

harrastuksiin 

✓ Hyte-katsaus 2021 on lautakunnissa käsittelyssä 22.9 ja 

23.9. Sen jälkeen kunnanhallitus ja valtuusto. 

✓ Laajan hyvinvointisuunnitelman- ja kertomuksen 2021-

2025 valmistaminen on aloitettu 

Työryhmässä keskusteltiin kaavoituksen haasteista: 

rakennuspaikat kulttuurialueille eivät ole mahdollisia 

- Hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2022 / 

Hyvinvointisuunnitelman painopisteet 2021 – 2025 

✓ Vuoden 2022 suunnitelmaan tulisi lisätä jo olemassa 

olevien lisäksi kouluruuan kehittäminen, tukeminen ja 

arvostuksen lisääminen 

✓ Elinvoiman näkökulmasta vahvuudet ovat etenkin haja-

asutus alueella asumisen mahdollisuudet ja turvallisuus 

sekä meidän Tyrnävä brändi (lähellä kaupunkia, mutta 

voi asua väljästi, toimivat palvelut, mukava elo ja rauha) 

✓ Nuoret, tuoreet vanhemmat valitsevat asuinkunnaksi 

Tyrnävän 

✓ Laajaan hyvinvointisuunnitelmaan- ja kertomukseen 

osallistetaan kuntalaiset (tapahtumissa ja työpajoissa), 

yhdistykset (yhdistysillassa) ja luottamushenkilöt 

(valtuustoseminaarissa) 

 

5. Osallistava budjetointi: Janna Kumpula ja Mikko Lehtinen 

- Tuunaa Tyrnävää äänestyksen tulokset 

- Tuunaa Tyrnävän loppuprosessi 
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✓ Eniten ääniä sai 18-väyläinen frisbeegolfrata (21,9%) ja 

toiseksi eniten oleskelupaikat nuorille (5,6%) 

✓ Kunnanhallitukselle esitys frisbeegolfradasta (Palkki) 

✓ Ympäristön siistimiseen, harrastustiloihin ja 

nuorisokahvilaan liittyvät ideat pyritään viemään muuta 

kautta eteenpäin 

✓ Tettiläiset Pieta ja Juuli esittelivät esteettömän 

luontopolun 

 

6. Liikkuva kunta: Jyrki Siekkinen 

- Sähköinen tilavarausjärjestelmä -koulutus 11/2021 

- Tavoitteena on, että tilavarausjärjestelmä pankkiyhteyksineen 

olisi käytössä vuoden 2022 alusta 

- Liikuntatarjontaan lisätty Salsa-tunnit (maksuton), jota ohjaa 

solidaarisuusjoukkojen Anna 

7. Lukeva Kunta: Elina Huurre 

- Kuulammen lukuviikko (osana kansainvälistä lukutaitopäivä-

kampanjaa) on toteutunut ja näkynyt somessakin hyvin 

- Lukutaito -hanke alkanut myös yläkoulussa. Lukemisen 

edistämishankkeita siis neljä käynnissä. 

- Jalkautuminen kirjastosta mm. varhaiskasvatuksen puolelle ja 

vanhempainiltoihin (lukemisen edistäminen) sekä ikäihmisten 

kokoontumisiin (verkkokirjaston esittely) 

- Ensimmäinen kirjakaappi/mobiilikirjasto hankittu, ja se odottaa 

sijoittamista 

8. Tapahtumat 

- Martti ”Huuhaa” Innasen taidenäyttely kirjastolla parhaillaan 

- Joulunavaus 26.11. 

- Joulutori 11.12. 

- Oulu Sinfonian konsertti ja italialainen ruokailu 19.12. 

9. Muut ajankohtaiset asiat 

- Perunamarkkinoiden Tyrnävä-piha 

- Vanhusten viikko syksyllä 

- Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen  

✓ Avioerojen määrä on lisääntynyt koronavuosina 

✓ Tulossa vanhempainiltoja ja parisuhdeiltoja 

- Nuorten asioiden työryhmä kokoontui 15.9 

✓ Sijoituksien määrä on kasvanut. Vuonna 2020 15kpl ja 

2021 22kpl 

✓ Koulutsemppari -rahoitusta toivotaan 

✓ Mopomiitit ilmiönä 

✓ Nuokkareilla on alkanut taas käymään porukkaa 

✓ Seurakunnan yhteisvastuukeräyksestä 25%:ia 

tyrnäväläisten lapsien ja nuorien hyväksi 

10.  Tulevat kokoukset  

- 9.12 klo 13  


