
OSAVUOSIRAPORTTI                                  
31.8.2019 

_____________________________________________________________________________ 

 

85 

 

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 
 Nuorisovaltuuston ed. Matias Laakso 
 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  

Henkilöstö:  Hyvinvointikoordinaattori 50% aloittanut 4.3.2019  (yhdistys-, seura- ja 
vapaaehtoistoiminnan koordinointi, poikkihallinnollinen, seutukunnallinen ja 
alueellinen yhteistyö ja työryhmät, tiedottaminen/markkinointi, hankkeet) 

 
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: 
 
Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen: 
 

Valtuuston hyväksymät  
toiminnalliset tavoitteet 

Tavoitetaso/seuranta 
mittari/tunnusluku 

Toteutuma 

 
Monipuolisten kirjastopalvelujen 
tarjoaminen kuntalaisille. 
 
 
 
 
 
 
Eri ikäryhmät huomioivien 
kulttuuritapahtumien tarjoaminen 
 
 
 
 
Kirjasto- ja kulttuuritoimi tekee 
yhteistyötä kunnan muiden 
toimijoiden kanssa. 
 
 
 
 

 
Tarjotaan vähintään kirjaston 
peruspalvelut. Lisäksi 
palvelutarjonnassa otetaan 
huomioon ympäristöolosuhteet 
 
 
 
 
Järjestetään kulttuuritilaisuuksia 
kunnassa sekä matkoja muualla 
järjestettäviin kulttuuritapahtumiin. 
 
 
 
Päiväkoti- ja kouluyhteistyö. 
Tapahtumien ja näyttelyiden 
järjestäminen yhdessä koskelaisten 
yhdistysten ja yhteisöjen sekä 
yksityishenkilöiden  kanssa. 

 
Kirjaston peruspalvelut 
toteutuneet. Lisäksi 
kesälukukilpailuun 
osallistuminen erittäin 
aktiivista. 
 
 
 
Loistava lukija –gaala 
Talolassa. Esiintyjinä Mimi 
ja Kuku. 
 
 
 
Luokat ja päiväkotiryhmät 
aloittaneet jälleen 
säännölliset 
kirjastokäynnit. 
Kosken Mll:n kanssa 
järjestetty lasten 
teatteriretki. Kirjasto oli 
mukana Kohauksessa 
myymässä poistokirjoja. 
Kirjastossa ollut 
kuukausittain vaihtuvia 
näyttelyitä. 
 
 

 
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:  Vapaa-aikasihteeri   
 Liikunta- ja urheilupaikkojen hoitaja   
 
Tilikauden olennaiset tapahtumat: 

Vapaa-aikasihteeri jäänyt osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle 1.3.2019 ja 
tekee 50% työaikaa. 
Hyvinvointikoordinaattori on valittu 6.2.2019 ja aloittanut 4.3.2019. 
Kesän toimintojen järjestämiseen palkatut tuntityöntekijät. 

 
Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen: 
 

Valtuuston hyväksymät  
toiminnalliset tavoitteet 

Tavoitetaso/seuranta 
mittari/tunnusluku 

Toteutuma 

 
Terveysliikunnan ja 
hyvinvoinnin 
painottaminen 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
 
Liikuntapaikkojen 
rakentaminen,  
 
 
 
 
 
kuntoliikuntamahdolli-
suuksien kehittäminen 
 
------------------------------------ 
 
Nuorisotyön painotus 
osallistavaan ja etsivään 
työhön nuorisolain 
velvoitteiden mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eri ikäisten ryhmien ylläpito. 
Ikääntyneiden 
toimintaedellytysten 
parantaminen. 
Voimaa Vanhuuteen –hanke. 
 
HYTE-koordinaattori. 
 
 
 
------------------------------------- 
 
Hevonlinnan investointihanke 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- 
 
NUVA:n toiminta, uusi NUVA 
koulutus, yhdistyminen 
Marttilan kanssa.  
 
Avoimen toiminnan ja 
nuorisotilatoiminnan 
kehittäminen.  
 
Etsivä nuorisotyö SENU:n 
työntekijä. 
 
Nuorten ohjaus- ja 

 
Toteutettu. 
Toteutettu, vanhus- ja vammaisneuvosto 
kokoontunut. 
Hyvinvointisuunnitelmaa aloitetaan. 
Ei VV-hankkeessa nykyisin. 
 
Hyvinvointikoordinaattori aloittanut 
4.3.2019 
 
Uimakouluista erillinen raportti. 
------------------------------------------- 
 
Hevonlinnahanketta ei ole aloitettu 
henkilöstöresurssien puuttuessa.  
Tulevasta hankkeesta poistetaan 
lumetuskalusto ja suunnitelmiin jää 
valaistuslinjojen rakentaminen sekä 
keskusalueen lapinkota. 
 
Talven hiihto- ja luistelukausi oli pitkä ja 
kahdella työntekijällä saatiin erinomaiset 
talviliikuntamahdollisuudet Koskelle. 
-------------------------------------------------- 
 
Uusi yhteinen NUVA käynnistynyt hyvin 
keväällä aktiivisena.  Ei koulutuksia. 
Kesällä taukoa toiminnassa. 
 
Nuorisotilatoiminnassa normaalia 
vähemmän yläkouluikäisiä,  alakoululaiset 
aktiivisia remontissa. 
 
Etsivässä Nuorisotyössä positiivisia 
suuntauksia Koskella. 
 
Verkosto jää toteuttamatta 



OSAVUOSIRAPORTTI                                  
31.8.2019 

_____________________________________________________________________________ 

 

88 

 

Valtuuston hyväksymät  
toiminnalliset tavoitteet 

Tavoitetaso/seuranta 
mittari/tunnusluku 

Toteutuma 

 
 
 
 
 
------------------------------------ 
 
Tenniskenttien/jääkiekkoka
u-kalon päällysteiden 
uusiminen 
hiekkatekonurmeksi 

palveluverkosto. 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
 
Jos liikuntapaikka-avustusta ei 
myönnetä, on hankkeen 
määräraha 40.000 €. 

henkilöstöresurssien puutteessa. 
 
Marttilalta ostettu nuoriso-ohjaajan 
tuntitöiden lisäresurssi loppui kesäkuussa 
2019. 
----------------------------------------------------- 
 
AVI:n päätös viivästyi keväällä. 
Omana työnä pohjatyöt aloitettiin 
toukokuussa.   
AVI:n rahoituspäätös 28.5.2019, haetusta 
20.000€:sta myönnettiin 15.000€. 
Hanke valmistunut kesäkuussa, käyttöön 
otto heinäkuun alussa. 

 
Talous- ja tunnusluvut: 
 


