Tehtäväalue:
Toimielin:

21055 Hyvinvointi
Hyvinvointilautakunta

Toiminta-ajatus:
Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta
Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa, johon kuuluvat hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen, kirjasto- ja kulttuuri-, sekä liikunta- ja nuorisotoimet. Toimialat vastaavat 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. hyvinvointitoimiala
2. nuorisotoimi
3. liikuntatoimi
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. seuraa hyvinvointityön edistämisen toteutumista raporttien ja kertomusten
avulla sekä valvoo projektien toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
6. päättää paikallisen liikuntatoimen ja nuorisotoimen tukemiseen varatuista avustuksista ja valvoo avustusten käyttöä
7. antaa ohjeet vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien kiinteistöjen ja alueiden käytöstä ja vuokrien perusteista
Toiminta-ajatus: Hyvinvointikoordinaattori 70% vastaa hyvinvointilautakunnan valmistelijan,
esittelijän ja sihteerin tehtävistä. Lisäksi hän vastaa kunnassa yhdistys-, seura- ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista. Osallistuu poikkihallinnolliseen, seutukunnalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön ja työryhmiin, vastaa hyvinvointitoimialojen tiedottamisesta/markkinoinnista ja hankkeista.
Toimii esimiehenä liikunta- ja nuorisotoimen työntekijöille.
Henkilöstö:
Hyvinvointikoordinaattori 70%
Toimitilat ja muut resurssit: Hyvinvointikoordinaattorin 50% työnkuvaan lisätään hyvinvointilautakunnan valmistelijan, esittelijän ja sihteerin tehtävät sekä esimiehen vastuu liikuntaja nuorisotoimen työntekijöille. Tällöin hyvinvointikoordinaattorin tehtävään lisätään
20%, jolloin kokonaisuudessa työ on osa-aikainen 70%.
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Tavoite (KV)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Aktiivinen poikkihallinnollinen-, seutu- ja
alueyhteistyö ja työryhmät

Tavoitetaso
Hyvinvointikertomuksen laadinta (kerran valtuustokaudessa), Hyvinvointiraporttien laadinta kerran vuodessa,
Hyvinvointisuunnitelmien päivittäminen
kaikkien ikäryhmien osalta.
Kunta-järjestöyhteistyön vahvistaminen
sekä vapaaehtoistyön koordinointi.
Varsinais-Suomen HYTE-verkosto,
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Kosken Verkko, Hyvinvointiryhmä, Liikenneturvallisuustyöryhmä.

Projektityö
AVIn liikunnallisen elämäntavan
kehittämishankkeiden hallinnointi,
raportointi ja suunnittelu (Liikkuvaaikuinen ja Ikiliikkuja kehittämishankkeet 2020-2022)
Digituki –hanke, hallinnointi yhteistyössä kirjaston kanssa (paikallinen
kehittämishanke)
Haettu: Nuorisotyöntekijä kouluissa
–hanketta (100% nuorisotyöntekijä
alueen kouluille kahdeksi vuodeksi)
hankkeen hallinnointi ja raportointi
Paikallisten yhdistysten omien
teemahankkeiden hakuprosessissa
sekä raportoinnissa tukeminen.

Talous- ja tunnusluvut:
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Tehtäväalue:
Toimielin:

2106 Kulttuuritoimi
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 yhteistyökumppani. Kirjasto ja kulttuuritoimi tarjoavat kulttuurista hyvinvointia, iloa ja
elämyksiä kaikille kuntalaisille. Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuriharrastusta.
Henkilöstö: Kirjastotoimenjohtaja
Kirjastovirkailija
Kirjastovirkailija 60 %

Toimitilat ja muut resurssit:
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Tavoite (KV)

Tavoitetaso

Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen kuntalaisille.

Tarjotaan vähintään kirjaston peruspalvelut. Lisäksi palvelutarjonnassa
otetaan huomioon ympäristöolosuhteet.

Eri ikäryhmät huomioivien kulttuuritapahtumien tarjoaminen.

Järjestetään kulttuuritilaisuuksia kunnassa sekä matkoja muualla järjestettäviin kulttuuritapahtumiin.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi tekee yhteistyötä kunnan muiden toimijoitten kanssa.

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

Tunnusluvut ja mittarit

Lainat
Lainat/asukas
Käynnit
Käynnit/asukas

TP- 2017
48 119
20,3
28 408
12,0

TA-2018
40 000
16,8
28 500
12,0

Taehd.-2019
40 000
16,8
28 500
12,0
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TS- 2020-2021
40 000
16,8
28 500
12,0

Talous- ja tunnusluvut:
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Tehtäväalue:
Toimielin:

2111 Vapaa-aikatoimi
Hyvinvointilautakunta

Toiminta-ajatus:
Vapaa-aikatoimen toimialaan kuuluu huolehtia kunnan liikunta-, nuoriso- ja vapaaaikatoimesta. Vapaa-aikatoimen tehtävänä on turvata hyvät ja asianmukaiset
toimintaympäristöt kunnassa järjestettävälle liikunta- ja nuorisotoiminnalle.
Henkilöstö: Vapaa-aikasihteeri 50% (viranhaltija, hallinto, valmistelija-esittelijä-sihteeri, esimiestehtävät, tilojen ja alueiden hallinnointi, työsuojeluvaltuutettu)
Liikunta- ja urheilupaikkojen hoitaja.
Toimitilat ja muut resurssit:
Vuoden 2021 aikana nykyinen vapaa-aikasihteeri jää eläkkeelle. Kevään aikana toimintojen ja henkilöstön uudelleen suunnittelu ja järjestely. Vapaa-aikasihteerin tilalle
uudet tehtävänimikkeet: liikuntapalveluvastaava 50% ja nuorisotoimintaan +30%
nuorisopalveluvastaava, joka lisätään perhetyöntekijän tehtävänkuvaan.
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Tavoite (KV)
Terveysliikunnan ja hyvinvoinnin painottaminen

----------------------------------Liikuntapaikkojen laadukas ylläpito,
kuntoliikuntamahdollisuuksien kehittäminen

---------------------------------------Nuorisotyön painotus osallistavaan ja
etsivään työhön nuorisolain velvoitteiden
mukaisesti.

Tavoitetaso
Eri ikäisten ryhmien ylläpito. Elintapaohjaus- ja
hyvinvointiryhmien perustaminen
Toimintaedellytysten parantaminen yhteistyöllä.
Liikkuva Aikuinen –hanke
Ikiliikkujat -hanke
Liikuntapalveluvastaava 40%
------------------------------------Tuntityöntekijän kiireapu 0-30 h/vko, jos tarvetta
Ulkokuntosalin rakentaminen
Hevonlinnan investointihanke 2019-2021
Liikennepuiston perustamishankkeen suunnittelu
Liikuntapalveluvastaava 10%
-------------------------------------NUVA:n toiminta yhdessä Marttilan kanssa.
Etsivä nuorisotyö SENU:n työntekijä.
Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston luominen
Koulunuorisotyö –hanke
Digitaalinen nuorisokortti –hanke
Nuorisopalveluvastaava 30%

Talous- ja tunnusluvut:
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