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Muistio 
 
 
    9.12.2o21 
 
 
 
HYTE-työryhmän kokous 9.12.2021 klo 13, Teams -etäyhteydellä 

 
Läsnä 
 

HYVINVOINTITYÖRYHMÄ  Läsnä Pois 

Annukka Suotula (kh 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 

Ville-Pekka Karppelin /Tyrnävän seurakunta x  

Päivi Suvanne / 4H x  

/Vanhusneuvoston edustaja   

Jaakko Jurvelin ja Matias Nissinen/ Nuva x  

Allan Jetsonen / Tempaus  x 

Mikko Kukkohovi / Tyrnävän yrittäjät x  
Hannele Karppinen & Kari Karppinen 

/Rauhanyhdistys 
 x 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Teija Eskola avasi kokouksen klo 13.00. 

2. Edellisen kokouksen muistio 

- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.  

3. Työryhmän kokoonpanon päivittäminen 

- Uudet jäsenet esittäytyivät. 

- Esitetään, että ryhmään kuuluisi myös sihy-lautakunnan pj.  
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4. Sote-uudistus 

- Teija Eskola kävi läpi sote-uudistuksen kuulumiset ja aikataulut. 

- Aluevaltuusto aloittaa 1.3.2022 ja vaalit ovat tulossa. 

- Pohdittiin hyten ja mm. liikuntaneuvonnan roolia 

hyvinvointialueuudistuksessa.  

- Pohdittiin huolia, joita isot muutokset ja päätökset tuovat 

tullessaan esimerkiksi kouluihin, työllisyyspalveluihin sekä 

siivous- ja ruokapalveluihin. Tahtotila on, että omat palvelut 

säilyisivät.  

5. Henkilöstön hyvinvointi  

- Hyvinvointimääräraha, 10€/työntekijä/vuosi 

✓ Voi hyödyntää esim. merkkipäivien muistamisessa tai 

onnistumisissa. 

- Työpaikkaliikuntaa, taukojumppaa ja kävelykokouksia 

suositellaan. 

- Työnantajan tukema liikunta työajan ulkopuolella 

✓ Esimerkiksi henkilöstön sähly- ja salivuorot. 

- Virkistyspäivät: Jokainen on oikeutettu yhteen 

virkistäytymispäivään/vuosi. 

- Epassi: joustava arvo 200€, omavastuu 50% 

6. Laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma: vastuualueet ja 

aikataulut 

- Työryhmä päätti, että valmistelulle annetaan hiukan lisäaikaa. 

Tavoitteiden ja toimenpiteiden kuvaukset tulee toimittaa Annelle 

31.1.2022 mennessä.  

- Tyrnävän kunnan hyvinvointikysely 

✓ Vastausaikaa 9.12.2021 saakka. 

✓ Kuntalaiset ovat nostaneet tärkeimmiksi 

painopistealueiksi (tähän saakka) mielenterveyden ja 

päihteettömyyden, ympäristöhyvinvoinnin ja 

taloudellisen hyvinvoinnin.  

✓ Sisällöistä tärkeimmiksi nostettiin 1. lapsien, nuorien, 

perheiden, ikäihmisten ja vammaisten palvelut, 2. paikat 

ja reitistöt liikkumiseen sekä ulkoiluun ja 3. talous 

kuntoon / terve talous mahdollistaa palveluiden 

tuottamisen. 

7. Kouluterveyskysely 2021 

- Edelleen mm. tyttöjen masennusoireilu, tyytymättömyys 

elämäänsä ja koulu-uupumus koholla. Tilanne saman 

suuntainen myös valtakunnallisesti. 

- Kannabiksen kokeilu sekä nuuskan ja tupakan käyttäminen 

edelleen etenkin 8. ja 9.luokkalaisten keskuudessa.   

✓ Työryhmässä keskusteltiin nuorisotilatoiminnasta ja 

harrastusmahdollisuuksien viestimisestä. Palaveri 

tulossa.  

8. Liikkuva kunta -ohjelman kuulumiset 

- Liikuntasihteerillä on ollut viime viikolla kokous koulujen ja 

varhaiskasvatuksen kanssa. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa 

liikunnan saralla sujuu hyvin. 

- Hallivuorot ovat menneet hyvin koronasta huolimatta. 

9. Lukeva kunta -ohjelman kuulumiset 
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- Kirjastonhoitaja Helena Rinnekangas vastaa Lukevan kunnan 

koordinoinnista. 

- Uusia hankkeita on alkamassa ja vanhempia päättymässä. 

- Lasten ja nuorten kirjastovirkailijan vakinaistaminen 

mahdollistaa nuorten kuntalaisten lukuinnon ja monilukutaidon 

edistämisen 

10. Tuunaa Tyrnävää! 

- Hanke on valmistella eli Palkkiin on rakentumassa 

frisbeegolfrata.  

- ”Ulostulo” joulukuun aikana. 

- Osallistava budjetointi (25 000€) on käytettävissä myös ensi 

vuonna. 

11. Hyvinvointitapahtumat 

- padlet-alusta avoinna: Hyvinvointitapahtumat 2022 

(padlet.com) 

12. Muut ajankohtaiset asiat 

- Koronatilanne on Tyrnävällä huolestuttava. 

- Korkein levinneisyysluku 

- Matala rokotekattavuus 

- Tauti leviää etenkin nuorten keskuudessa 

- Kaikki sisä- ja ulkotapahtumat joudutaan perumaan paitsi 

Uuden vuoden tulet 31.12.2021 

13. Tulevat kokoukset 2022 

- 10.2, 10.6, 15.9 ja 8.12. 

 

 

https://padlet.com/jannakumpula/f7vjrum1in4f6rpx
https://padlet.com/jannakumpula/f7vjrum1in4f6rpx

