TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2021

Toimielin

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue

Vapaa-ajan toiminta
Vapaa-aika, - liikunta- ja nuorisotoimi.

Vastuuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Toiminnalliset tavoitteet
1. Kuntalaisten säännöllinen liikunnan harrastaminen lisääntyy.
Korona vähentänyt merkittävästi ohjattua liikuntatoimintaa
2. Järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen taloudellisesti, koulutuksellisesti ja tiloja tarjoamalla.
Liikunta-avustusta myönnettiin 2500 euroa. Tilat ovat maksuttomia yhdistys käytössä.
3. Kaikille kuntalaisille vapaa-ajantoimintojen järjestäminen yksin ja yhteistyössä urheiluseurojen ja
yhdistysten kanssa.
Toiminnat jäissä koronan vuoksi
4. Leirimajan käyttöasteen parantaminen; leiritoiminta ja päivätoiminta. Yhteistyö yhdistysten kanssa.
Leirimajan markkinoinnin kehittäminen.
Ilman markkinointia on leirimajalla on aktiivisesti käyttöä. Vaatii remontin ennen kuin aktiivisemmin
mainostetaan.
5. Nuorisovaltuusto vaalit ja nuorisovaltuuston aktiivinen hyödyntäminen nuorten asioiden
valmistelussa.
Nuorisovaltuusto on kokoontunut muutaman kerran ja ovat päässeet ottamaan kantaa asioihin.
6. Vammais- ja vanhusneuvoston aktiivinen hyödyntäminen asioiden valmistelussa.
Neuvosto ei ole kokoontunut tämän vuoden puolella.
7. Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmän toiminnan jatkaminen ja asiaan liittyvien tapahtumien
järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa.
Kokouksia on pidetty yksi, tapahtumat ovat olleet tauolla korona vuoksi.
8. Osallistutaan soveltuviin alueellisiin ja valtakunnallisiin kampanjoihin ja hankkeisiin.
Haastepyöräily, Saaristo liikkuu-kampanja ja oma kuntokampanja
9. Liikuntaneuvonnan aloittaminen kuntalaisille
Ei ole käynnistynyt
10. Etsivän nuorisotyön kehittäminen omana toimintana
Yksi asiakas ollut alkuvuodesta.
11. Rakennetaan ja kunnostetaan liikunnan suorituspaikkoja yhteistyössä teknisen- ja koulutoimen
kanssa. Koulun lähiliikuntapaikka, toimintapuisto, kuntorata.
Talvella oli ensimmäistä kertaa hetken käytössä matkaluistelurata. Muiden alueiden kunnostus
suunnittelu asteella.
12. Ulkoilureitistöjen, kuten pyöräily-, vesistö-, ja vaellusreittien suunnittelu ja toteutus.
Parattulan luontopolun valmistelu käynnissä.
13. Vapaa-aikakysely kuntalaisille, joko erikseen tai osana laajempaa kyselyä.
Ei ole tehty, odotetaan laajempaa kyselyä.
14. Kunnan vapaa-ajanpalveluiden aktiivinen tiedottaminen eri välineissä.
Käytetty aktiivisesti facea ja instaa eri tilien kautta sekä kuntatiedotetta.
Toteutuma 30.6.2021

Talous €

TA 2021

tot.06/2021

Poikkeama, €

Käyttö %

Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate

-153.083
15.500
-137.583

-64.040
3.535
-60.506

-89.043
11.965
-77.077

41,8
22,8
44,0
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SUORITETAVOITTEET
Kuntalaisista % liikkuu yli 3 krt/vko h/krt
Vapaa-ajantapahtumat
Liikuntatapahtumat
Leirimajan käyttöaste % (240pv)
Liikuntaneuvonnan asiakkaat
Vapaa-aikakyselyyn vastanneet (%
kuntalaisista)
Uusia ulkoilureittejä

TP 2020

TA 2021

tot.06/2021

16
17
17

50
15
40
25

-

10
45

8
40 % (toukokesä)
-

2

2

-

