Muistio
22.2.2021

HYTE-työryhmän kokous 18.2.2021 klo 13, Teams -etäyhteydellä
Läsnä
Läsnä
x
x

HYVINVOINTITYÖRYHMÄ
Minna Matinlauri (kh pj)
Vesa Anttila

Pois

* SOTE *
Teija Eskola,
Janne Liimatainen / Kristiina Orajärvi

x
x
x

Sosiaalipalvelut / Helinä Honkanen
Työllisyyspalvelut/ Anne Tiirikainen

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

x
x
x

Suvi Kallinen & Katariina Soppela / Nuva
Allan Jetsonen / Tempaus
Mikko Kukkohovi / Tyrnävän yrittäjät
Hannele Karppinen & Kari Karppinen
/Rauhanyhdistys

x

Katja Vähäkuopus / vierailija / PoPsote

x

x

1. Kokouksen avaaminen
- Elina Vehkala avasi kokouksen klo 13.00
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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2. Edellisen kokouksen muistio
- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin
3. Lakeuden alueen hyte-asiantuntijan tuki tulevaisuuden sote-keskus
hankkeessa: Katja Vähäkuopus
- Hyvinvoinnin teemaverkostot (1. osallisuus, 2.
kulttuurihyvinvointi, 3. elintavat, 4. mielenterveys, päihteet ja
vakivalta) tukevat sote-palveluja.
- Strateginen hyvinvointiyhteistyö kunta- ja
maakuntayhteistyössä.
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, mielenterveys- ja
päihdepalvelut, ikäihmisten palvelut ja hoitotakuu keskiössä.
- Hyte-asiantuntijoiden rooli on keskittyä tulevaisuuden sotekeskus hankkeen neljän edellä mainitun kehittämisohjelman
tukemiseen hyten näkökulmasta.
- Yhdistysyhteistyön tukeminen
- Hyvien hyte-käytäntöjen tarjotin: valpas, ihimiset.fi,
kokemustoimijat, penkkikahvila, ideointipaja, sekä luonto ja
luontoperusteiset toiminnot
- Kulttuurisuositus (esim. kaikukortti), kulttuurilähete (esim.
elämänpuumenetelmä ja taideapteekki) sekä kulttuuriresepti
(esim. taideneuvola tai taidepainotteinen työpajatoiminta).
4. Koronavirusepidemian tilanne - lyhytkestoiset ja pitkäkestoiset
vaikutukset
- Teija Eskola kertoi koronatilanteen olevan Tyrnävällä
rauhoittunut
- Viimeisin ilmaantuvuuslukumme oli 15.1. Kahden edellisen
seurantajakson luvut olivat 135.5 ja 180.7
- Teija esitteli rokotusaikataulut
- Korona on vaikuttanut kovasti mm. perheiden, nuorison ja
koulujen tilanteeseen.
- Monet ryhmät (päivätoiminta) ovat tauolla
- Vesa nosti haasteeksi myös kuntien päätöksenteon, joka on
alkanut poikkeamaan toisistaan. Ihmiset pendelöivät töissä
kunnasta toiseen ja käyvät harrastuksissa. Suosituksia tulee eri
tahoilta kuten valtioneuvostosta, kahdesta ministeriöstä,
THL:ltä, AVI:lta, koordinaatiotyöryhmältä ja
valmiustoimikunnalta. Koordinaatiotyöryhmä (1krt/vko) on se
taho, minkä mukaan toimitaan.
5. Perhekeskus
- Perhekeskuksen palvelut on koottu kunnan verkkosivuille
- Yhteyshenkilönä toimii Laura Väätäinen
- Mallin eteenpäin vieminen
6. Kehitysvammaisten työtoiminta
- Kehitysvammaisten työtoiminta on alkamassa. Siitä esittelyä
myöhemmin.
7. Pophyte hyvinvointijohtamisen vuosikello 2021 – 2024 ja Tyrnävän
kunnan hyte-vuosikello 2021
- Anne Tiirikainen esitteli Tyrnävän kunnan hyte-vuosikellon
rungon
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Vuosikelloa päivitellään vielä ja se tulee näkyville kunnan
verkkosivuille hyvinvointiosion alle. Kelloon tulee lisätä etenkin
kouluterveyskysely, kunnan avustusten haku ja tea-viisari
- Tavoitteena on, että Tyrnävän kunnan kaiken kattavaan
vuosikelloon tulee linkit näihin pienempiin aihekohtaisiin
kelloihin.
Liikkuva kunta -ohjelman kuulumiset
- Jyrki Siekkinen esitteli kuulumiset (liite 1.)
- Lisäksi keskustelimme ikäihmisten ulkojumpista, jotka alkavat
toukokuussa sekä Kirkonkylän ja Temmeksen liikuntaryhmistä
- Helena Nuolioja-Saksio nosti esille, että henkinen sairastaminen
on lisääntynyt fyysisen sairastamisen lisäksi, kun liikuntaryhmiä
ei ole.
- Anne T osallistuu 19.2 ikäihmisten arkietäkuntoutumisen
työryhmän palaveriin (pilotti), jossa Kempele, Liminka ja Muhos
ovat mukana.
Lukeva kunta -ohjelman kuulumiset
- Elina Huurre esitteli kuulumiset (liite 2.)
Työllisyyden kuntakokeilun tilannekatsaus
- Te-palveluista siirtyvä henkilöresurssi aloittaa meillä työt 1.3
- Te-asiantuntijan toimisto löytyy kunnantalon alakerrasta
Muut ajankohtaiset asiat
- Oppilashuoltoryhmän kokoonpanon päivitys: psykologin
lisäys kokoonpanoon. Elina Vehkala tekee kunnanjohtajalle
esityksen.
- Ruokapalvelut ja etsivä nuorisotyö suunnittelevat parhaillaan
yhteistyötä, jossa nuorille tarjotaan mahdollisuus
aamupuuroon ja mahdollistetaan samalla keskustelu
turvallisen aikuisen kanssa. Erilaiset teemat. Keskustelua
herätti mm. koulukyytiongelmat ja pohdimme vaihtoehtona
välipalan tarjoamista.
- Anna Ylilauri-Korkala nosti esille positiivisen asian: Tyrnävä
on toiseksi viimeinen koulukiusaamisen tilastoissa, mutta on
otettava huomioon, että kysely on tehty vuonna 2019.
Tilanne on nyt eri.
- Keskustelua herätti myös huumeet, joita on edelleen havaittu
myös Tyrnävällä
- Janna Kumpula kertoi OAMK:n ja Tyrnävän yhteistyöstä
matkailuun liittyen, jonka innovaatioryhmä on laittanut
alulle.
- Mikko Kukkohovi kertoi yrittäjien ahdingosta korona-aikana.
Yrittäjäjärjestö on ollut apuna.
Tulevat kokoukset
- 10.6, 16.9 ja 9.12 klo 13

