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00006100 LIIKUNTATOIMI

TAVOITTEET

Liikuntatoimi keskittyy kuntastrategian ja kunnan

hyvinvointisuunnitelman mukaan ennaltaehkäisevään, matalan kynnyksen

liikuntatoimintaan/ jota tehdään poikkihallinnollisesti eri

yhteistyötahojen kanssa. Keskiosaa on fyysisen aktiivisuuden

lisääminen sekä kuntalaisten henkinen ja fyysinen hyvinvointi.

Tarjotaan erityisesti ikäihmiselle maksutonta ryhmä" ja

yksilöohjausta. Kohderyhmänä ovat nolialiikkujafc

ja liian vähän liikkuvat aikuiset, jotka kannustetaan

liikuntakampanjoin lisäämään arkiaktiivisuutta. Järjestetään

perheille ja luonnosta vieraantuneille aikuisille luonfcoliikunta- ja

ulkoliikuntatapahtumia tuoden Geopark alue monine mahdoliisuuksineen

tutuksi.

Toiminnan painopisteenä ovat kuntalaisten terveysliikunta/ perheiden

luontoliikunta sekä varhaiskasvatuksen/oppilaiden liikunnanohjaus,

liikuntaneuvonta ja uimataidon opetus. Jatketaan esikoululaisten

uimataidon tehostettua opetusta. Kunnostetaan Kirkonkylän ja Sarvelan

pururadat, uusitaan valopaaiut ja hankitaan led-valaisimefc.

PERUSTELUT/MITTARIT

Järjestetään varhaiskasvatukseen liikunnan ohjausta kerran viikossa

ja eri kohderyhmille kymmenen iuontoliikuntatapahtumaa/

osallistujatavoite 400. Jatketaan kustannustehokasta haastepyöräilyä

ja hankitaan oheistapahtumiin uusia yhteistyökumppaneita/sosiaalisia

tapahtumia 22 ja osailistujatavoifce 2600. Ideoidaan talveksi

haastehiihto/kansanhiihtokisaa kunnostetuille valoladuilie ja

järjestetään hiihtokoulu/osallistujatavoite 50.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOI 22.837 19.700 20.000 20.000 20.000 20.000

4000 TOIMINTAKULUT -151.701 -180.400 -183.630 -183.630 -183.630 -183.630

4999 TOIMINIAKATE/JAÄMA -128.864 -160.700 -163.630 -163.630 -163.630 -163.630

7000 Poistot ja arvonalentumiset -66.529

7500 LASKENNALLISET ER&T -115.804

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA. -311.197 -160.700 -163.630 -163.630 -163.630 -163.630
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00006200 RAIITIUSTOIMI

TAVOITTEET

Raittiusfcoimi aktivoi ja kannustaa kuntalaisia terveisiin

elintapoihin ja järjestää paikkakunnalla ennaltaehkäisevää

päihdevalistusfca poikkihallinnollisesti hyvinvointityöryhmän kanssa.

Osallistutaan aktiivisesti alueen PAKKA, toimintaan. Painopiste on

alkoholin^ tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Laaja-

alaisella yhteistyöllä pyritään luomaan lapsille ja nuorille

riittävästi harrastetoimintaa ja tukiverkosto, mikä estää nuorten

syrjäytymistä.

Rakennetaan Kirkonkylän koululle kaikenkansan olohuone, jonka

tarkoitus on toimia alustana matalan kynnyksen palveluille yhdistäen

villisti eri ikäluokat. Yhdistävänä tekijänä on aktiivisuus/

sosiaalisuus ja omien kykyjen käyttö = harraste/ajanviete^ johon ei

vaadita jäsenyyttä tai yhdistystoiminnan velvoitteita. On vapaus

tulla, poiketa, jäädä ja mennä. Olohuone hankkeen tavoitteena on

vastata asukkaiden toivomuksiin kokoonfcumistiloista ja luoda puitteet

uudenlaisille toimintamalleille ja toiminnalle, joilla lisätään

kuntalaisten yhteisöllisyyttä, asukastyytyväisyytta ja kuntalaisten

kokonaisvaltaista hyvinvointia.

PERUSTELUT/MITTARIT

Noudatetaan alueellisesti Pakka toiminnan vuosikelloa,

valitustilaisuuksia kuusi/ 400 osallistujaa. Ideoidaan olohuoneeseen

vapaamuotoisia aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä ikärajat ylittävää

toimintaa innostaen ja osallistaen kuntalaisia/ eri

ajanvietetapahtumia viikossa viisi/ osallistujatavoite 60

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT 300 300 300 300

4000 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄAMA

7500 LASKENNALLISET ERÄT

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ

-22.625 -22.960 -26.350 -26.350 -26.350 -26.350

-22.625 -22.960 -26.050 -26.050 -26.050 -26.050

-3.471

-26.097 -22.960 -26.050 -26.050 -26.050 -26.050
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00006300 NUORISOTOIMI

TAVOITTEET

Valmistetaan nuorison uusi toimitila yhteiseen olohuoneeseen.

Vakiinnutetaan uusia harrastusmahdollisuuksia ja tuetaan

yhteisöllistä hyvinvointia edistävää viriketoimintaa. Järjestetään

yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa tapahtumia lapsille ja

nuorille. Huomioidaan lapset ja nuoret eri tapahtumaviikoilia.

Järjestetään kulttuuri vierailulta yhtenaiskoululle. Kaikille

päivähoidon lapsille ohjataan musiikkituokio kerran kuukaudessa.

PERUSTELUT/MITTARIT

Harrastajamäärien kasvattaminen tuetuissa harraste- ja virikeryhmissä

nykyisestä sadasta mieluiten 120 lapseen ja nuoreen. Kevät- ja

syyslukukaudelle vierailevat taiteelliset esitykset yhtenäiskoululie.

Nuorisovaltuusto jatkaa työtään aktivoidakseen nuorisoa^ järjestäen

vähintään 2 tapahtumaa vuoden aikana. Nuorisotoimen työntekijä

osallistuu lasten - ja nuorten hyvinvointityöryhman kokouksiin

mahdollisuuksien mukaan. Jokaisella tapahtumaviikolla vähintään l

lapsille ja nuorille suunnattu tapahtuma. Nuorisotoimen työntekijä

vierailee päiväkodeissa pitämässä musiikkituokioita eri ikäryhmille

sovelfcuvasfci.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT 5.408 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000

4000 TOIMINTAKULUI -77.424 -76.529 -71.422 -71.422 -71.422 -71.422

4999 TOIMINIAKATE/iTÄAMA -72.016 -74.529 -68.422 -68.422 -68.422 -68.422

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7500 LASKENNALLISET ERÄT

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALUÄAMA

-21.890

-25.565

-119.471 -74.529 -68.422 -68.422 -68.422 -68.422
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00006400 KULTTUURITOIMI

TAVOITTEET

Etsiä aktiivisesti esiintyjiä valmistuvaan Kantin katsomoon ja

aktivoida paikallisia ryhmiä järjestämään esityksiä/ muuta toimintaa

katsomoon. Mahdollistaa osallistavaa toimintaa Kirkonkylän kouluun

valmistuvaan olohuoneeseen yhteistyössä Petäjä-opiston/ kolmannen

sektorin ja nuorisovaltuuston kanssa. Tukea kolmannen sektorin/

yhtenaiskoulun. Petäjä- opiston ja musiikkiopiston jarjestämaa

yhteisöllistä toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Konsertti-, teatteri- ja näyttelytoimintaa jatketaan.

Kotiseutumuseota pidetään auki kesäkuukausina ja sään salliessa

tilauksesta.

Ulkomuseoalueelle kehitetään toimintaa ja viihtyvyyttä parannetaan.

Huomioidaan kaikki ikäluokat toiminnan järjestämisessä.

PERUSTELUT JA MITTARIT

Tuetaan kohdeavustuksin ja mahdollisuuksien mukaan fyysisellä

läsnäololla/avustamisella teatteri-, konsertti-/ luento- ja

näyttelytoimintaa, sekä muita kulttuuritapahtumia. Jalkaudutaan

ryhmien ja tekijöiden pariin.

Järjestetään tapahtumaviikofc, sekä kansalliset juhlapäivät.

Suositaan paikallisten harrastajaryhmien näkyvyyttä tapahtumissa.

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINIATUOTOT 19.655 15.000 9.000 9.000 9.000 9.000

4000 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKM-E/J&ÄMÄ

7000 Poistot ja arvonaXentumiset

7500 LASKENNALLISET ERftT

8800 TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄÄMA

-89.650 -89.645 -79.426 -86.426

-69.995 -74.645 -70.426 -77.426

-16.227

-21.585

-107.807 -74.645 -70.426 -77.426

-79.426 -79.426

-70.426 -70.426

-70.426 -70.426
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00006000 *** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATOOTOT

4000 TOIMINTAKttLUI

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

7000 Poistot ja arvonaienfcumiset

7500 LASKENNALLISET ERÄT

8800 TILIKAUDEN XLI-/Ali JÄÄMÄ

47.900 36.700 32.300 32.300 32.300 32.300

-341.400 -369.534

-293.500 -332.834

-104.646

-166.426

-564.572

-360.828 -367.828 -360.828 -360.828

-328.528 -335.528 -328.528 -328.528

-332.834 -328.528 -335.528 -328.528 -328.528


