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2020 VAPAA-AIKATOIMEN ALEMMAN TASON TAVOITTEET

TAMMIKUU-HUHTIKUU RAPORTTI

Vapaaajanlautakunnan
alemman tason
tavoitteet 2020

Tavoitetaso/seuranta
mittari/tunnusluku

Toteutuma

Vapaa-aikatoimen
johtaminen ja
kehittäminen,
hallintotehtävät

* Viranhaltija 50% työaika, työtehtävien
poistaminen, siirtäminen sisäisesti tai
ulkoistettuna

Viranhaltija ei ole pystynyt tekemään
50% työaikaa, koronakevät teettänyt
ylimääräistä.

* Kehityskeskustelut

Ei ole pidetty keväällä
_____________________________

Taloudenhoito

* Seuranta ja raportointi kausiraporttien
muodossa 3 krt vuodessa valtuustolle ja
lautakunnalle kokouksittain

Kevään tammikuu-huhtikuu
osavuosiraportti 17.6.2020 ltk:n
kokouksessa, samoin toimialojen
toimintaraportit.
______________________________

Suunnittelu ja
koordinointi

* Kosken Verkko –ryhmässä
hyvinvointisuunnitelmien päivitys lapsille
ja nuorille sekä uusien teko työikäisille ja
ikäihmisille hyvinvointikoordinaattorin
johdolla

Lasten ja nuorten osalta päivitys
syksyllä.
HVK tehnyt esityksen työikäisten ja
ikääntyneiden suunnitelmaksi, ltk:aan
lausunnolle 17.6.2020
_______________________________

Tiedotustoiminta

* Kuntatiedotteet ja tapahtumakalenterit 3 Kevättiedote jaettu 31.1.-2.2.
HV-messumainos ja vapaa-aikatoimen
krt vuodessa ostopalveluna Summit
kevättiedot 9.-15.3.
Medialta, sähköinen ilmoittaminen
Kesätiedote aikaistettu
koronatiedotuksen vuoksi, jaettu
laajana 24.-26.4.

* Kunnan kotisivut, Facebook`it, uusien
Tiedotusta painotettu voimakkaasti
tiedotuskanavien kehittäminen,
johtuen myös koronakeväästä.
tiedottamisen painottaminen
____________________ _________________________________ _____________________________
Liikuntapalveluissa
kuntoliikunnan
painottaminen

Terveysliikunta

* Monipuoliset liikuntaryhmät, matalan
kynnyksen liikuntaa, uusia kokeilevia
ryhmiä tai lajeja, kuntopeliryhmiä,
hyvinvointi- ja elintapaohjausryhmiä

15 eri ryhmää tarjolla, uusi
hyvinvointiryhmä ja yksilöohjauksia.
Kaikki ryhmät tauolle 16.3. lähtien.

* Esteettömyys liikuntapaikoille

Esteettömyyshankkeita ei keväällä

Ikääntyneille tarjolla ryhmiä, vapaa* Ikääntyvien/senioreiden
terveysliikuttaminen, liikunnan ilmaisuus, aikatoimen ryhmät ilmaisia, yhdistysten
kanssa toimintaa, tekninen toimi
ulkoliikuntaa ja ulkoiluystäviä, penkitys
lisännyt penkkejä.
* SAVISEUTU LIIKKUU –
liikuntakampanjat, Luontopäivät,
Unelmien liikuntapäivä

Saviseutu Liikkuu –kampanjat, hiihtoa
ei lainkaan, pyöräily aloitettiin
poikkeuksellisesti 1.4.
Unelmien Liikuntapäivä massiivisena
tiedote- ja some-kampanjana Kaiku
yhteistyökumppanina.

*Kirjastoyhteistyönä liikuntavälineiden
lainausmahdollisuus kirjastokortilla:
kävelysauvat, sykemittarit, askelmittarit,
hulavanteet, jne.

Kaikki edellä mainitut + frisbeet
liikuntakirjastossa ja niiden lainaus on
ollut vilkasta paitsi koronatauon
aikana.

*Yhteishankkeet ”Liikkuva Aikuinen”
työikäisille ja ”Ikiliikkuja” ikääntyville
__________________
Liikunta-alueet ja
liikuntatilat

Hankkeissa toistaiseksi vähän
käytännön toimintaa koronan vuoksi.
Hyvinvointimessut 29.3. peruuntuivat.
_________________________________ ______________________________
*Vuokrattavien tilojen kohdalla
porrastetusti siirtyminen sähköiseen
varaukseen varaus.koski.fi, keväällä
muut, syksyllä liikuntahalli ja koulun sali

Siirryttiin varaus.koski.fi –ohjelmaan,
mutta tilat suljettiin 16.3. alkaen.

* Latujen hoito kunnan omana työnä koko Latuja ei saatu lumitilanteen vuoksi
ajan päivittyvällä kalustolla
koko talvena. Jäät 3 päiväksi.
*Hevonlinnan kehittämiseen uusi
investointihanke 2020-2021,
uusi valaistuslinja ja lapinkota

Hankehakemusta ei ole lähetetty,
alustava kysely Jokivarsikumppaneilta,
yhteistyötahoja ei toistaiseksi ole.

___________________

________________________________

______________________________

Nuorisotoiminnan ja
nuorisotiedotuksen
kehittäminen

* Kuntien yhteisen NUVAn toiminnan
kehittäminen, ohjaajaksi Marttilan
nuoriso-ohjaaja

NUVAa ei saatu kokoon lainkaan
alkuvuodesta nuorten passiivisuuden
vuoksi. 16.3. lähtien ei yritettykään.

* Etsivä nuorisotyö jatkuu SENU:n kautta

Etsivä työ jatkunut normaalisti, oma
raportti hankkeesta

* Lakisääteisen Nuorten ohjaus- ja
palveluverkoston muodostaminen
Kosken Verkon yhteyteen

Todettu, että ohjaus- ja
palveluverkosto toimii Kosken
Verkossa

* Kesätyöntekijöiden palkkaaminen
leireille ja uimakouluihin

Nuorten harjoittelupaikkoja ei käytetty,
vain MLL:n leikkipuistoon 3 nuorta.
Omat kesätyöntekijät palkataan
erillisillä työsopimuksilla.

*Vuokrattavien tilojen kohdalla
Siirryttiin varaus.koski.fi –ohjelmaan,
siirtyminen sähköiseen varaukseen
mutta tilat suljettiin 16.3. alkaen.
varaus.koski.fi
____________________ _________________________________ ______________________________
Avustusten jako oman
kunnan kuntalaisille
järjestetyn toiminnan
määrän mukaan

*Vuosiavustusten jako touko-kesäkuussa Vuosiavustukset kesäkuun
kokoukseen
* Yhdistystalon toiminta jatkuu toimitilaavustusten muodossa

Jatkuu

Kohdeavustukset
*Koulutuksen painottaminen yhdistys- ja
koulutukseen
seuratoiminnoissa
____________________

Syksyn viimeisessä kokouksessa

Toimitilojen käytön
tehostaminen ja
parantaminen

Jatkuu

* Nuortentuvan yhteiskäyttösopimus
jatkuu, NS tekee indeksitarkistukset.

_______________________________
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* Liikuntatilojen seurakäytön pitäminen
maksuttomana

Pysyy maksuttomana

*varaus.koski.fi kehittäminen

Otettiin käyttöön, mutta poistettiin 16.3.
kehittämistoimenpiteitä syksyllä
liikuntatilojen varaamisesta.

