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Hyvinvointilautakunta 
 
Yleistä: 

Varajäsenet: 
 

 Puheenjohtaja: Kimmo Kupi  Pirjo Laine 
Varapuheenjohtaja:  Leena Aarikka Erja Salminen 
Jäsenet: Jarmo Anttila  Jari Laurila 

 Johanna Heikkilä Pihla Laakso 
Hans Julla  Vesa-Matti Paija 
Mika Toivonen Outi Hacklin 
Elina Vainio  Tapani Rantanen 
  

 Kunnanhallituksen ed. Into Lehtisaari 
 Esittelijä:   Päivi Peuranto 
 Esittelijä:  Outi Källvik 
 

Kokousten lukumäärä:    2   
 Käsiteltyjen asioiden lukumäärä: 23 
 
 
  
Tehtäväalue  210501  Hyvinvointi 
 
   
Tehtäväalueen palveluajatus:  
 

Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta  
Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja 
kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat) ja vastaa palvelujen tuloksellisesta 
järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa 
asukkaille ja palveluiden käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden 
suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää puhevaltaa 
toimialaansa koskevissa asioissa.  
 
Lautakunnan tehtäväalueena ovat:  
1. nuorisotoimi mukaan lukien nuorisovaltuusto  
2. liikuntatoimi  
3. muu vapaa-ajan toimi  
4. kirjasto ja kulttuuritoimi  

Hyvinvointilautakunta  
1. määrää perusteet, joiden mukaan kirjastokokoelmia talousarvion rajoissa 
täydennetään  
2. päättää kirjaston käyttösäännöistä  
3. päättää kulttuuritoimen tukemiseen varatuista avustuksista ja valvoo avustusten 
käyttöä  
4. päättää kirjastotoimen säännöllisestä arvioinnista  
5. paikallisen liikuntatoimen ja nuorisotoimen tukemiseen varatuista avustuksista ja 
valvoo avustusten käyttöä  
6. antaa ohjeet vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien kiinteistöjen ja alueiden 
käytöstä ja vuokrien perusteista  

Talous- ja tunnusluvut: 
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Tehtäväalue: 2101 Kulttuuritoimi 
 
Tehtäväalueen palveluajatus: 
 

Kosken Tl kirjasto, jossa on hyvin koulutettu ja palveleva henkilökunta, ajantasainen 
aineisto ja nykyaikaiset laitteet on vahva toimija ja vetovoimainen sekä haluttu 
yhteistyökumppani. Kirjasto ja kulttuuritoimi tarjoavat kulttuurista hyvinvointia, iloa ja 
elämyksiä kaikille kuntalaisille. Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuriharrastusta. 

 
 
Henkilöstö:  Kirjastotoimenjohtaja 

Kirjastovirkailija 
 Kirjastovirkailija 60 %  
 
 
Tilikauden olennaiset tapahtumat: 
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Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen: 
 

Valtuuston hyväksymät  
toiminnalliset tavoitteet 

Tavoitetaso/seuranta 
mittari/tunnusluku 

Toteutuma 

Päiväkoti- ja kouluyhteistyön 
jatkaminen ja kehittäminen lasten 
ja nuorten lukuharrastuksen 
edistämiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteistyön kehittäminen kunnan 
muiden toimijoitten kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monipuolisten eri ikäryhmät 
huomioivien  
kulttuuritapahtumien tarjoaminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuntalaisten lukuharrastuksen 
tukeminen. 
 
 
 
 
Kuntalaisten tutustuttaminen e-
kirjojen käyttöön 
 
 
Asiakkaille tarjotaan 
mahdollisuus internet -pohjaisten 
palveluitten sekä Office-
ohjelmien käyttöön. 
 
Kulttuuritoimen järjestämät 
tilaisuudet ja kirjaston palvelut on 
tarkoitettu kaikille kuntalaisille 
 
 
 

Järjestetään päiväkoti- ja 
kerhoryhmille toivottuja satutuokioita 
ja kirjastonkäytön opetusta. 
Lukudiplomi-lukukampanja jatkuu 
Talolan koulun kanssa. 
Koulukeskuksen kirjastoon 
toimitetaan 3-4 siirtokokoelmaa 
lukuvuoden aikana. Järjestetään 
kirjailijavierailu. 
 
 
Järjestetään ja tuetaan 
kulttuuritapahtumia yhdessä 
koskelaisten yhdistysten kanssa. 
Yksityishenkilöillä ja yhdistyksillä on 
mahdollisuus järjestää näyttelyitä 
kirjaston tiloissa ja esitellä 
harrastustaan /  toimintaansa. 
 
 
 
 
 
Mahdollisuuksien mukaan 
varmistetaan, että 
kulttuuritilaisuuksia on tarjolla kaiken 
ikäisille kuntalaisille. Järjestetään 
monipuolisia kulttuuritilaisuuksia ja 
tiedotetaan myös muualla 
järjestettävistä kulttuuritapahtumista. 
 
 
 
 
 
Esitellään kirjallisuutta kirjaston 
vaihtuvissa teemanäyttelyissä ja 
vinkataan asiakkaille kiinnostavia 
kirjoja ja uutuuksia. 
Järjestetään kirjailijavierailu. 
 
Henkilökunta neuvoo e-kirjoihin 
liittyvissä asioissa ja kirjasto 
kasvattaa e-kirja –kokoelmaa. 
 
Kirjaston atk-laitteita uusitaan ja 
koneissa on päivitetyt ja toimivat 
ohjelmat. Henkilökunnalta saa apua 
tarvittaessa. 
 
Tiedotetaan kirjaston palveluista 
säännöllisesti mm. 
kuntatiedotteessa ja kirjaston  
kotisivuilla. Kirjaston facebook-sivut 
ovat käytössä. ”Kulttuuriaktiivit” -
kulttuurisähköpostiryhmä saa 

Lukudiplomitoiminnan 
merkeissä Talolan 
koululaisille on järjestetty 
kirjavinkkauksia. 
Luokkakäyntejä 
säännöllisesti. 
Kirjavinkkauksia on 
järjestetty myös yläkoulun  
luokille. Loistava lukija –
juhla talolassa. 
 
Yläkoulun kuvis-ryhmän 
näyttely oli kirjastossa. 
Eläkeliiton Kosken ryhmän 
kanssa järjestetty 
Ystävänpäivän ilta ja 
Maaseutunaisten kanssa 
Tommy Taberman- ja Eino 
leino–illat. Somero-opiston 
kevätnäyttely kirjastossa. 
Palvelukeskuksessa 
Tuubakimalainen esiintyi. 
 
Em. lisäksi myös nuorille 
aikuisille tarkoitettu 
Arkibanjo-orkesterin 
konsertti. Tuubakimalainen 
esiintyi 
Palvelukeskuksessa ja 
Naavatassun lapsille. 
Muistakin tapahtumista 
tiedotettu. 
 
 
 
Aineistoa esitelty 
monipuolisesti. 
Kirjailijavieraana oli Matti 
Rönkä. 
 
 
Digiloikka –hankkeeseen 
liittyvä e-kirjojen käytön 
opetustilaisuus pidetty. 
 
Henkilökunta ollut apuna. 
 
 
 
 
Tapahtumista tiedotettu. 
Kulttuuriaktiivit saaneet 
postia. 
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Valtuuston hyväksymät  
toiminnalliset tavoitteet 

Tavoitetaso/seuranta 
mittari/tunnusluku 

Toteutuma 

 
 
Kirjaston henkilökunnan 
ammattipätevyyden kehittäminen 
ja ylläpito täydennyskoulutuksen 
avulla. Ammatillisen innostuksen 
säilyminen 

tiedotteita tarpeen mukaan. 
 
Henkilökunta osallistuu 
koulutuspäiville, kirjamessuille, 
kustantajien järjestämiin tapahtumiin 
ja kursseille. Viikkopalavereissa 
käydään läpi käytäntöjä, ideoidaan 
tulevaa. 

 
 
Henkilökunnasta jokainen 
osallistunut koulutuksiin. 
Toimintaa kehitetty ja 
ideoitu. 

 
 
 
 
 
 
Talous- ja tunnusluvut: 
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Tehtäväalue: 2111 Vapaa-aikatoimi 
 
Tehtäväalueen palveluajatus: 

Vapaa-aikatoimen tehtävänä on huolehtia kunnan liikunta-, nuoriso- ja vapaa- 
aikatoimesta.   
Nuorisovaltuuston ohjaaminen ja hallinnointi. 

 
Henkilöstö:  Päivi Peuranto, vapaa-aikasihteeri   
 Jouni Lehti, liikunta- ja urheilupaikkojen hoitaja    

Tuntityöntekijä/sijainen liikuntapaikoilla Niko Nevala 
 
Tilikauden olennaiset tapahtumat: 

- Vapaa-aikasihteeri pois 11.1.-18.2.2018 sekä 23.4.-22.5.2018 
- Talviliikuntapaikat poikkeuksellisen pitkään käytössä, maaliskuun loppuun 

saakka. 
- Liikuntahallin valaistuksen uusiminen LED-valoihin viikolla 15. 
- Liikuntapaikoilla sijaisena Niko Nevala 15.5.-22.7. 
- GDPR -tietosuojauudistuksen toteuttaminen. 
- Tekninen toimi toteuttanut liikuntahallin kuntosalin ja välinevaraston laajentamis-

hanketta.  AVI:n päätös liikuntapaikkojen rakentamisen hankeavustuksesta (30% 
hankkeen kokonaisarviosta, eli 50.000€) tuli kesäkuun alussa 

- Kesän leirit, uimakoulut, leikkipuisto 
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Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen: 
 

Valtuuston hyväksymät  
toiminnalliset tavoitteet 

Tavoitetaso/seuranta 
mittari/tunnusluku 

Toteutuma 

Terveysliikunnan ja hyvinvoinnin 
painottaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
 
Liikuntapaikkojen rakentaminen, 
kuntoliikuntamahdollisuuksien 
kehittäminen, kuntalaisten 
liikunnan lisääminen, 
hyvinvoinnin edistäminen 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
 
Nuorisotyön painotus 
osallistavaan ja etsivään työhön 
nuorisolain velvoitteiden 
mukaisesti. 
 

Eri ikäisten ryhmien ylläpito 
Matalan kynnyksen liikunnan 
lisääminen.  
 
 
 
Voimaa Vanhuuteen –
hankkeessa ikääntyneiden 
toimintaedellytysten 
parantaminen.  
 
 
Yhteistyö sote-puolen 
hankkeiden kanssa. 
------------------------------------ 
 
Liikuntahallin kuntosalin ja 
välinevaraston laajennus 
 
 
 
Tenniskenttien/jääkiekko-
kaukalon päällysteen uusiminen 
hiekkatekonurmeksi. 
 
Hevonlinnan investointihanke 
2018-2020 
-------------------------------------- 
 
NUVA:n toiminta.  
 
 
 
 
 
Avoimen toiminnan kehittäminen, 
nuorisotilatoiminnan 
kehittäminen.  
 
 
Etsivä nuorisotyö SENU:n 
työntekijän kautta. 
 

Erilaisia liikuntaryhmiä keväällä 
2018 kunnalla 15, 
kansalaisopistolla 5, yksityisillä 
palveluntarjoajilla 3. 
Kesällä tarjolla 4 eri ryhmää. 
 
Liukuesteet yli 70-vuotiaille. 
Ikääntyvien Liikuntaseminaari ja 
Liikuntaraati huhtikuussa. 
Hankkeesta materiaaleja ja 
koulutuksia. 
 
Kosken Verkko 1.3.2018 
 
--------------------------------------- 
 
Aloitettu toukokuun alussa.  
Valmistuminen ajoitettu syyskuun 
loppuun. 
 
 
Siirretty 2019. 
 
 
 
Ei aloitettu.  Harkintaan siirto. 
 
-------------------------------------- 
 
NUVA:n aloitteesta 
kesätyöntekijöiden palkka korotettu 
475€->550€ 
NUVA ei ole kokoontunut keväällä, 
mutta kesällä 2 kertaa. 
 
Seukkarin toiminta ennallaan. 
Tuntityöntekijäksi Marttilan 
nuoriso-ohjaaja Sami Korvenrinne. 
 
 
Etsivä työ toiminut hyvin SENU:n 
kautta. 

 
 
Talous- ja tunnusluvut: 
 


