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Tehtäväalue:  210501 Hyvinvointi 
Toimielin:  Hyvinvointilautakunta 

 
 
Toiminta-ajatus:  
 

Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta  
Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuri-
toimen ja vapaa-aikatoimen toimialat) ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämi-
sestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja pal-
veluiden käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämi-
seen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää puhevaltaa toimialaansa koskevissa asi-
oissa.  
 
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 täyden-
netään  
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 käytös-
tä ja vuokrien perusteista  

 
Henkilöstö:  Hyvinvointikoordinaattori 50% (yhdistys-, seura- ja vapaaehtoistoiminnan koordinointi, 

poikkihallinnollinen, seutukunnallinen ja alueellinen yhteistyö ja työryhmät, tiedotta-
minen/markkinointi, hankkeet) 

 
 
Talous- ja tunnusluvut: 
  



 

43 

 

Tehtäväalue:   2106 Kulttuuritoimi 
Toimielin:  Hyvinvointilautakunta 

 
 
Toiminta-ajatus:  
 

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

 
 
Henkilöstö:  Kirjastotoimenjohtaja 
 Kirjastovirkailija 
 Kirjastovirkailija 60 % 
  
 
Toimitilat ja muut resurssit:   Kirjasto- ja kulttuuritalo. Toimitilat ovat riittävät. 

 
  

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 
  
Valtuuston hyväksymät  Tavoitetaso/seuranta/mittari 
toiminnalliset tavoitteet  tunnusluku 
 

Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoami-
nen kuntalaisille.  
 

Tarjotaan vähintään kirjaston peruspalvelut. 
Lisäksi palvelutarjonnassa otetaan huomi-
oon ympäristöolosuhteet.  

Eri ikäryhmät huomioivien kulttuuritapah-
tumien tarjoaminen. 

Järjestetään kulttuuritilaisuuksia kunnassa 
sekä matkoja muualla järjestettäviin kulttuu-
ritapahtumiin. 
 

Kirjasto- ja kulttuuritoimi tekee yhteistyötä 
kunnan muiden toimijoitten kanssa.  
 
 
 

Päiväkoti- ja kouluyhteistyö. 
Tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen 
yhdessä koskelaisten yhdistysten ja yhtei-
söjen sekä yksityishenkilöitten kanssa. 
 
 
 
 

 
 
Tunnusluvut ja mittarit  
 

 TP- 2016 TA-2017 Taehd.-2018 TS- 2019-2020 

Lainat 41 445 42 000 40 000 40 000 

Lainat/asukas 17,2 17,0 16,3 16,3 

Käynnit 28 564 29 000 29 000 29 000 

Käynnit/asukas 11,9 11,8 11,8 11,8 
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TALOUSSUUNNITELMA 2019- 2021 

Toimintakulut 

  

 
Kulttuuritoimi 10402 

2019  2020  2021 

11 830 €  11 830   €  11830 € 

Toimintatuotot 

2017 
 
2000 € 
 

Kirjastotoimi 10403 

2019  2020  2021 

122 945 €  122 945 €  122 945 €  

 

Toimintatuotot 

2019  

1 100  € 

 

 
 
 

Tunnusluvut ja mittarit  
 
 
 
 
Talous- ja tunnusluvut: 
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Tehtäväalue: 2111  Vapaa-aikatoimi 
Toimielin:  Hyvinvointilautakunta 

 
 
Toiminta-ajatus:  
 

Vapaa-aikatoimen toimialaan kuuluu huolehtia kunnan liikunta-, nuoriso- ja vapaa-
aikatoimesta.  Vapaa-aikatoimen tehtävänä on turvata hyvät ja asianmukaiset  
toimintaympäristöt kunnassa järjestettävälle liikunta- ja nuorisotoiminnalle. 

 
 
Henkilöstö:  Vapaa-aikasihteeri 50%  (viranhaltija, hallinto, valmistelija-esittelijä-sihteeri, esimies-

tehtävät, tilojen ja alueiden hallinnointi, työsuojeluvaltuutettu) 
Liikunta- ja urheilupaikkojen hoitaja. 
Osa-aikainen nuoriso-ohjaaja työpanos ostettuna Marttilan kunnalta. 
 

 
Toimitilat ja muut resurssit:  

Toimitilojen ja alueiden rakentaminen tärkeänä painopistealueena tulevana vuonna.   
Välitön tarve kunnostaa ja ajanmukaistaa vanhentuneita toimintaympäristöjä.   
- Tenniskenttien/jääkiekkokaukalon päällysteiden uusiminen hiekkatekonurmeksi.   
- Keskustan pururadan valojen uusiminen ja ns. vanhan lenkin (1000m) leventämi-

nen ja pinnan uusiminen 
- Jäädytys- ja jäänhoitokone 
- Hevonlinnan investointihanke  

 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
 

Tavoite (KV)   Tavoitetaso 
 

 
Terveysliikunnan ja hyvinvoinnin painotta-
minen 
 
 
__________________________________ 
 
Liikuntapaikkojen rakentaminen, kuntolii-
kuntamahdollisuuksien kehittäminen. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Nuorisotyön painotus osallistavaan ja 
etsivään työhön nuorisolain velvoitteiden 
mukaisesti 
 

 
Eri ikäisten ryhmien ylläpito. 
Ikääntyneiden toimintaedellytysten paran-
taminen. Voimaa Vanhuuteen –hanke. 
HYTE-koordinaattori. 
__________________________________ 
 
Tenniskenttien/jääkiekkokaukalon päällys-
teen uusiminen hiekkatekonurmeksi.   
 
Pururadan valaistuksen uusiminen ja 
vanhan lenkin leventäminen. 
  
Hevonlinnan investointihanke 19-21 
__________________________________ 
NUVA:n toiminta, uusi NUVA koulutus. 
Yhistyminen Marttilan kanssa. 
Avoimen toiminnan kehittäminen, nuorisoti-
latoiminnan kehittäminen. 
Nuoriso-ohjaaja osa-aikaisena. 
Etsivä nuorisotyö SENU:n työntekijä. 
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. 
 

 

Talous- ja tunnusluvut: 
 


