HYVINVOINTITOIMIALA –suunnitelma 2021
Tässä suunnitelmassa on kuvattu sitä, miten töiden uudelleen organisointi on tarkoitus järjestää vapaaaikasihteerin eläkkeelle jäännin jälkeen.
Hyvinvointitoimiala julkaisee vuosittain kolme kuntatiedotetta. Jokainen toimiala vastaa omalta osaltaan
tiedotteen sisällöstä, oikoluvusta ja yhteistyöstä. Taitosta vastaa SM:n kanssa hyvinvointikoordinaattori.
Liikuntapalvelut (osa-aikainen 50% työaika) (jätetty pois se ltk 2021>)
-

Toiminnan ja tapahtumien järjestäminen, ohjatut ryhmät, leirit, uimakoulut, juhlat
Liikuntatilojen ja muiden liikuntapaikkojen käytön organisoiminen ja päätökset
vuoroista, Tru Portal –sähköavainten hallinta
Oman hallinnonalan asioiden valmistelu ja esittely lautakuntaan
Hankinnat, kilpailuttamiset, ”viranhaltija”päätökset
Osto- ja myyntireskontra, laskujen kierrätys sekä palkat keskustoimiston kanssa
Tiedottaminen: some, kotisivut, jne.
Paikallinen verkostotyö: Hyvinvointityöryhmä, Kosken Verkko,
Liikenneturvallisuustyöryhmä, Vanhus- ja vammaisneuvosto.
Seutukunnallinen ja alueellinen liikunnan verkostotyö: SELI
Hankkeet 2-4 vuodessa
Seutukunnallinen ja alueellinen verkostotyö: SENU, ELO Etsivä nuorisotyö,
Maakunnallinen nuorisotyön hallinnon verkosto (nämä verkostot siirtyisivät
tulevaisuudessa Nuorisotoimintavastaavalle)

Liikuntapaikkojen hoitaminen (90%) + 5% Yhdistystalo ja Seukkari + 5% Kirjasto
-

Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito (Liikuntahalli, kuntosali, Hevonlinna,
huoltorakennukset, Kirjasto, Yhdistystalo, Seukkari)
Ulkoliikuntapaikat ja alueet: kentät, reitit, radat, puistoalueet, jäädytykset, ladut, jne.
Koneiden ja kaluston hoito ja kunnossapito
Suunnitelmat ja hankinnat

Nuorisopalvelut (osa-aikainen 30% työaika)
-

Nuorisotilatoiminnan organisointi
Nuorisovaltuustoon osallistuminen, ohjaus
Hankinnat, kilpailuttamiset, ”viranhaltija”päätökset
Oman hallinnonalan asioiden valmistelu ja esittely lautakuntaan
Kouluyhteistyö mm. oppilashuoltotyöryhmän kanssa.
Tapahtumien järjestäminen, retket, leirit, lastenjuhlat, uimakoulut, yms.
Paikallinen verkostotyö: Hyvinvointityöryhmä, Kosken Verkko,
Liikenneturvallisuustyöryhmä
Seutukunnallinen ja alueellinen verkostotyö: SENU, ELO Etsivä nuorisotyö,
Maakunnallinen nuorisotyön hallinnon verkosto, Seutukunnallinen Diginuorisotyö
(nämä verkostot siirtyisivät vasta syksyllä 2021?)

Hyvinvoinnin edistäminen (70% työaika)
-

-

Tiedottaminen: some, kotisivut sekä kuntatiedote 3 krt. vuodessa
Kunta-järjestöyhteistyö (sis. tiedottaminen, henkilökohtainen opastaminen esim.
hankeavustukset, verkostotyön lisääminen, yhdistysillat ja jatkuva vuoropuhelu sekä
erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen)
Hankkeet (vuoden 2020 aikana AVIn kaksi käynnissä olevaa hanketta ja syksyn aikana
kolme uutta hanketta)
Seutukunnallinen verkostotyö: Varsinais-Suomen HYTE-koordinaattoreiden verkosto,
Loimaan seudun digiverkosto
Paikallinen verkostotyö: Hyvinvointiryhmä, Kosken Verkko,
Liikenneturvallisuustyöryhmä, Vanhus- ja vammaisneuvosto
Poikkihallinnollinen yhteistyö ja paikalliset kehittämishankkeet kuten digituen
järjestäminen kuntaan sekä kouluyhteistyö
Hyvinvointikertomuksen kokoaminen kerran valtuustokaudessa sekä
hyvinvointisuunnitelmien päivittäminen vähintään kerran vuodessa
Hyvinvointilautakunnan valmistelija, esittelijä ja sihteeri
Liikunta ja nuorisotoimen työntekijöiden esimiestehtävät

Kirjastopalvelut (87,5 % työaika)
kirjaston peruspalvelut:
- aineiston (kirjallisuus, aikakauslehdet, av-aineisto) hankinta ja lainauskuntoon saattaminen
- verkkoaineistojen tarjoaminen
- aineiston lainaaminen, palautus, varaaminen
- kaukopalvelu
- kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus
- tiedonhaku ja asiakkaiden neuvonta
- rauhallisen tilan tarjoaminen esim. opiskeluun ja etätyöhön
- asiakastietokoneitten käyttömahdollisuus
- koulu- ja päiväkotiyhteistyö lukutaidon parantamiseksi ja lukemaan innostamiseksi
- mahdollisuus lehtien lukuun kirjaston tiloissa

Kulttuuripalvelut (12,5 % työaika)
- kulttuuritapahtumat ja –tilaisuudet omassa kunnassa, sekä retket muualla järjestettäviin
tapahtumiin, kulttuuritoimi järjestää itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- yhteys kunnan muihin kulttuuritoimijoihin, uudet verkostot
- kohdeavustukset
- yksityishenkilölle myönnettävä tunnustus kulttuurityöstä

