Muistio
17.9.2020

HYTE-työryhmän kokous 17.9.2020 klo 13, kunnanhallituksen huone
Läsnä
Läsnä

HYVINVOINTITYÖRYHMÄ
Minna Matinlauri (kh pj)

Pois
x

* SOTE *

x

Teija Eskola,

x

Kristiina Orajärvi
Sosiaalipalvelut / Helinä Honkanen
Työllisyyspalvelut/ Anne Tiirikainen

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
x

Teemu Isokääntä / Tyrnävän seurakunta
Hanna Ranta-Hirvonen / 4H
Helena Nuolioja-Saksio /Vanhusneuvoston
edustaja
Suvi Kallinen & Katariina Soppela / Nuva

x
x
x

Allan Jetsonen / Tempaus
Mikko Kukkohovi / Tyrnävän yrittäjät
Hannele Karppinen & Kari Karppinen
/Rauhanyhdistys

x
x

1. Kokouksen avaaminen
- Elina Vehkala avasi kokouksen klo 13:00
2. Edellisen kokouksen muistio
- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin
3. Uuden ympäristöjohtajan kuulumiset ja ajankohtaiset asiat

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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Ympäristöjohtaja Aulis Kokko kertoi ympäristöosaston
merkityksestä hyvinvoinnin edistäjänä (kylät, taajamat ja
liikuntapaikat).
4. Hankkeet/hankehaut
- Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle
"Poikkeusolojen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen
Tyrnävän kunnassa" valtion erityisavustusta
varhaiskasvatukseen 25 550€ ja esi- ja perusopetukseen
130 150€. Avustuksilla on palkattu 1 opettaja, 3 koulunkäynnin
ohjaajaa, kehitetty koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä
parannettu henkilökunnan digivalmiuksia.
- Valmistautuminen maakunnalliseen sote-uudistukseen, joka
sisältää palvelujen kehittämisen lisäksi rakenteiden uusimisen.
Tärkeitä kärkiä ovat etenkin mielenterveys- ja päihdepalvelut
sekä lastensuojelun kehittäminen
- Talous- ja velkaneuvonta -hanke Apua asumiseen toimii vuoden
2020
- Tyrnävän kunta on mukana Vertaistervarit -hankkeessa vuodet
2020 – 2022. Ensimmäinen hankepäivä oli 3.9.2020. Hankkeen
ajatuksena on saada tukea elintapamuutoksen tekemiseen
vertaisohjaajien tukemana.
- Lakeuden kasvateista eurooppalaisia:
Kansainvälistymishanke yhteistyössä Nouseva Rannikkoseutu
ry:n kanssa. EU:n Solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistyöntekijät
(2 henkilöä) tulevat Tyrnävälle kevääksi 2021. Hankkeen
hallinnoija on Nouseva Rannikkoseutu.
- Toimintamallit kuntoon! -hanke:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle
valtionavustusta 22 000 €. Hankkeen toiminta-aika on 1.5.202030.4.2021, mutta hankkeelle tullaan hakemaan jatkoa 31.12.2021
asti koronapandemian aiheuttaman aloituksen viivästymisen
vuoksi. Hanketyöntekijä 50% työajalla 1.9.2020-31.10.2021.
- Kirjailijavierailuilla lukuinto lakeuden lapsille ja nuorille -hanke:
Tyrnävän, Kempeleen, Limingan ja Lumijoen kuntien
yhteishanke kirjailijavierailujen järjestämiseksi lapsille ja
nuorille. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt
Tyrnävän kunnan hallinnoimalle hankkeelle valtionavustusta 4
000€. Hankkeen toiminta-aika on 01.01.2020 – 31.12.2021.
- Nahkuri - kulttuurin ja luovien alojen keskus Tyrnävällä:
Nahkurin ja nahkatehtaan asuinrakennuksen peruskorjaukseen
on haettu avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
toukokuussa 2020.
- Matkailuhankkeet; haettu rahoitusta Nouseva Rannikkoseutu
ry:ltä Matkailusta elinvoimaa Tyrnävälle -hankkeelle, 1.8.202030.10.2021. Hanke on jätetty pöydälle. Uudelleen käsittelyssä
loppuvuodesta 2020. Haettu Alueiden matkailuelinkeinon
elpymistä edistävää kehityshanketta elokuussa 2020 Etelä-Savon
maakuntaliitolta.
- Valmisteltu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa
POPNUVA – nuoret osallisiksi ja vaikuttajiksi -hanketta, jossa
liitto on hallinnoija ja Tyrnävän kunta ostopalvelusopimuksella
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5.

6.

7.

8.

toteuttava taho. Hanke on saanut 36 000€:n avustuksen
Pohjois-Suomen AVI:lta, jonka käyttö aika on 1.1.2020 –
31.12.2021.
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta haettu määrärahaa
terveyden edistämiseen Kulttuurihyvinvointia ikääntyneiden
kuntalaisten arkeen kotihoidon ja vapaaehtoisverkoston avulla hankkeelle 1.8.2021-31.12.2022.
- Haettu Erityisavustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän
nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen Pohjois-Suomen
AVI:lta.
a) Perhekeskusmalli
- Perhekeskuksen käyttöönotto on vaiheessa,
jossa kuvaamme/kokoamme palvelujen nykytilanteen sähköiseen
muotoon yhdessä sidosryhmien (seurakunta ja järjestöt) kanssa.
b) Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on menossa käsittelyyn
yhtä aikaa hyvinvointikertomuksen 2020 kanssa.
- Huoli pienten pesäpalloseurojen katoamisesta, koska isot seurat
vetävät pelaamaan muualle
- Vaikka kouluissa tehdään paljon työtä yksinäisyyden torjumiseen,
niin kouluterveyskyselyssä yksinäisyyttä kokee suuri määrä
vastaajista
- Kommentteja voi edelleenkin lähettää Annelle
Liikkuva kunta -ohjelma yhteistyössä sidosryhmien kanssa
- Jyrki Siekkinen kertoi, että osa kouluista/päiväkodeista on
ilmoittanut oman yhdyshenkilönsä liikkuvaan kuntaan.
- Jyrki esitteli tänä vuonna olleita ja tulevia tapahtumia,
webinaareja ja yhteistyöpalavereita, joissa liikuntatoimi on/on
ollut mukana kuten yhdistysillat, yhdistyksistä hyvinvointia hanke ja vertaistervarit -hankepäivät.
- Liikuntatapahtumia/liikuntakouluja vuonna 2020 on 18kpl:ta
- Hyvinvointitapahtumiksi on raportoitu vuonna 2020 4
tapahtumaa.
- Tyrnävän liikuntatarjonta -kalenteri löytyy verkkosivuilta
Lukeva kunta -ohjelma yhteistyössä sidosryhmien kanssa
- Elina Huurre esitteli Lukeva kunta -ohjelman toimenpiteitä.
Tässä muutamia:
• Lukukerho Tyrnävän Rantaroustin 3 lk. oppilaille
• Perhepäivähoitajien tiistai kirjastolla 8.9 alkaen
• Luento lasten seksuaalisuudesta ja turvataidoista
13.2.2020
• Kuulammen koululla tehtävä lukemisen edistämistyö
• Satumuorin satuhetket kirjastossa tammi-maaliskuu
• Yhteistyö neuvolan kanssa
• Korona-aikana kirjaston oma Satupeikko teki virtuaalisia
satuhetkiä kunnan Youtube-kanavalle, joita jaettiin
kirjaston ja kunnan somekanavilla
• Krista Kososen virtuaalinen vierailu Kuulammen koululle
• Satuhetket, näyttelyt ja kirjatilaukset jne.
Vapaa sivistystyö
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- Tyrnävällä toteutuu suurin osa Kansalaisopiston tarjolla olevista
kursseista (22kpl)
- Taiteen perusopetus jatkuu
- Tyrnävän kunnalla on 50 oppilaspaikkaa musiikkiopistossa
3.sektori: avustuksien vuosittaiset painopistealueet keskusteluun
Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020
- Kävimme läpi keskeneräisen hyvinvointikertomuksen
vuosiraportin 2020, joka käsitellään sivistys- ja
hyvinvointilautakunnassa 13.10.2020, sosiaali- ja
terveyslautakunnassa 14.10.2020, kunnanhallituksessa 2.11.2020 ja
kunnan valtuustossa 9.11.2020
- Mahdolliset lisäykset toimenpiteisiin Annelle.
Tapahtumat
- Kunnanjohtaja nuotiotulilla keskiviikkoisin 23.9 alkaen
- Laulava karhu -esitys 27.9
- Tulossa elokuvapiknik yhteistyössä MLL:n kanssa
- Joulunavauksen ja joulutorin suunnittelu alkaa
- Peruna-elokuvan ensi-ilta 14.10:
https://www.youtube.com/watch?v=eJ8rmVMzyac&feature=yo
utu.be
Muut ajankohtaiset asiat
- Ensi vuoden toimenpiteissä tulisi näkyä enemmän
seksuaalikasvatus, turvataidot ja erilaisuuden hyväksyminen
- Huoli nuorten huumeiden käytöstä →keskustelimme
toimenpiteistä, joilla ehkäistään tätä ikävää ilmiötä
- Tyrnävän kunnan uudet verkkosivut ovat valmistumassa. Janna
Kumpula esitteli sivuja.
Tulevat kokoukset
- 10.12. klo 13 - 15

