
SIVISTYSTOIMIALA 
 Sivistyslautakunta 
 
 

 

 
 

Sivistystoimen hallinto 

 

 

 

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, 

kirjastopalvelujen ja vapaa-aikapalvelujen asioista.  

 

Sivistyslautakunta ohjaa sivistystoimen toimintaa strategian ja hyvinvointiohjelman 

avulla. Hyvinvointiohjelmassa toimialaa ohjaavat teemat ovat ennalta ehkäisy, 

viihtyisä ympäristö, osallistaminen ja sähköinen asiointi.  

 

Kokouksia on keskimäärin kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta kesäkuukausia. 

Yhteistyöpalavereita järjestetään tarpeen mukaan eri sidosryhmien kanssa.  

SIVISTYSTOIMIALA         

KÄYTTÖTALOUSOSA         
  TP 2018 MTA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

          

Toimintamenot -8 849 743 -12 054 589 -12 268 099 -12 390 780 -12 514 688 

- ulkoinen -6 346 720 -9 178 863 -9 391 198 -9 485 109 -9 579 960 

- sisäinen -2 503 023 -2 875 726 -2 876 901 -2 905 671 -2 934 727 

Toimintatulot 592 708 607 480 520 000 525 200 430 452 

- ulkoinen 592 708 607 480 520 000 525 200 430 452 

- sisäinen      

TOIMINTAKATE -8 257 035 -11 447 109 -11 748 099 -11 865 580 -12 084 236 

Hallinto           

Käyttötalousosa       

Kokoukset 

TP 2018 MTA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

9 9 9 9 9 

Toimintamenot -109 066 -133 348 -138 302 -140 135 -141 986 

- ulkoinen -105 832 -106 646 -111 600 -113 166 -114 747 

- sisäinen -3 234 -26 702 -26 702 -26 969 -27 239 

Toimintatulot 68 000     

- ulkoinen 68 000     

- sisäinen      

TOIMINTAKATE -41 066 -133 348 -138 302 -140 135 -141 986 

Toimintakulut / asukas 21,49 25,66 26,23 26,19 26,29 

Asukasluku 5 073 5 195 5 272 5 350 5 400 



Sivistystoimen yhteiset tavoitteet vuodelle 2020 ja suunnittelukausille perustuen 

hyvinvointiohjelmaan 

 

PANOSTUS KASVUN JA OPPIMISEN KOKONAISUUDEN SUJUVUUTEEN  

 

 Ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen tuen kehittäminen 

 Nuorten ja aikuisten tukeminen erityisesti muutosvaiheissa 

 Uusi kunta tukee kaiken ikäisten hyvinvointia 

 Hyvinvointia kehittävien toimintamallien käyttöönotto 

 

TOIMINTATAVAT JA AKTIVITEETIT 

 

 Yhdistysten toimintaa tuetaan tilaratkaisuilla 

 Tapahtumatarjonnan näkyvyyden ja määrän lisääminen 

 Osallistuva budjetointi 

kuntatasolla/oppilaskuntatasolla/nuorisovaltuusto viihtyvyyden 

parantamiseksi 

 Kerhotoiminnan kasvattaminen seurojen/ yhdistysten avulla kaikkien 

koulujen yhteyteen 

 

TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ 

 

 Yhtenäiskoulun alueen kehittäminen 

 Muut toiminnalliset muutokset hyvinvointia tukeviin tiloihin kaiken 

ikäisille 

 Liikunta- ja virkistysalueiden suunnittelu kuntalaisten ja 

intressiryhmien kanssa (mm. koulut, seurat/yhdistykset, lapset ja 

nuoret) 

 Suunnitelma nuorisotilan uudistamisesta 

 

Varhaiskasvatus 
 

Varhaiskasvatus           

Käyttötalousosa       
  TP 2018 MTA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

          

Toimintamenot  -3 176 765 -3 227 969 -3 260 248 -3 292 851 

- ulkoinen  -2 809 389 -2 860 593 -2 889 199 -2 918 090 

- sisäinen  -367 376 -367 376 -371 050 -374 761 

Toimintatulot  283 000 218 000 220 180 222 382 

- ulkoinen  283 000 218 000 220 180 222 382 

- sisäinen      

TOIMINTAKATE  -2 893 765 -3 009 969 -3 040 068 -3 070 469 

 

Toimintatuotot     218.000 €  

Henkilöstökulut                   1.715.266 € 

Palvelujen ostot     317.627 € 

Aineet, tarvikkeet, tavarat        37.900 € 



Avustukset       773.000 € 

Muut toimintakulut      384.176 € 

Toimintakulut/menot yht.    3.227.969 € 

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteet vuodelle 2020 ja suunnitteluvuosille 2021-2022 

 

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa Pornaisten varhaiskasvatuksen 

toimintakulttuuria 

 

Varhaiskasvatus siirtyi kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2019 alkaen. Alkuvuodesta 

2019 työstettiin Pornaisten kunnan omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa (Vasu), joka 

hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 19.6.2019. Talousarvio ja –suunnitelmavuosina 

tavoitteena on kehittää Pornaisten varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria uudistetun 

varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.  

 

Henkilöstön koulutustason nostaminen 

 

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018. Lain mukaan tulevaisuudessa 

päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja sosionomeja. Vuonna 2030 päiväkodeissa 

vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai 

sosionomin kelpoisuus ja josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan 

kelpoisuus. Tällä hetkellä opettajien saatavuus avoinna oleviin tehtäviin on kohtalaisen 

heikkoa. Tavoitteena on aloittaa lain edellytyksiin vastaaminen jo suunnitteluvuosien 

aikana. Tavoite on perusteltu myös varhaiskasvatuksen laadun nostamisen 

näkökulmasta. 

 

Palveluverkkoa uudistamista jatketaan- Linnunlaulun päiväkodin suunnittelu 

edistyy 

 

Varhaiskasvatuksen palveluverkon uudistamista toteutetaan Linnunlaulun päiväkodin 

laajentamisen kautta. Uudistamisen tavoitteena on siirtyä yhden kunnallisen 

päiväkodin malliin, jolloin voidaan vastata nykyistä paremmin perheiden muuttuviin 

tarpeisiin. Toiminnan keskittäminen yhteen yksikköön takaa lapselle vähemmän 

muutoksia perheen eri vaiheissa. Keskittäminen yhteen yksikköön vähentää avustavan 

henkilöstön sijaisten tarvetta ja myös tukipalveluiden tuottaminen helpottuu. Toisaalta 

hallitusohjelmaan kirjattu henkilöstön ja lasten välisten suhdelukujen muutos vähentää 

tulevaisuudessa laajentuvasta Linnunlaulun päiväkodista n. 20 hoitopaikkaa, mikä 

aiheuttaa painetta tilojen riittävyyden näkökulmasta, mikäli lapsimäärä kääntyy 

kasvuun tai perhepäivähoitajien määrä jatkaa vähenemistä. 

 

Alle kouluikäisten lapsimäärien osalta vuonna 2018 syntyneiden ikäluokka on 

huomattavasti muita ikäluokkia pienempi. Pienemmät ikäluokat vähentävät paineita 

varhaiskasvatuksen järjestämisen osalta, mutta kunnan kokonaiskehityksen kannalta 

lapsimäärän putoaminen ei ole tavoiteltavaa. Alle kouluikäisten väestömuutosten 

suunta tarkentuu suunnitteluvuosien aikana. 

 

synt.2014 synt.2015 synt.2016 synt.2017 synt.2018 

64  58  51  61  36  



 

Yksityisen varhaiskasvatus ja kotihoidon tuki luovat vaihtoehdon kunnalliselle 

varhaiskasvatukselle- avoin toiminta edistää terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäjänä 

 

Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta tavoitteena on mahdollistaa jatkossakin 

yksityinen palvelutuotanto Pornaisissa kysynnän mukaisesti. Yksityisen 

varhaiskasvatuksen osalta alueellinen valvontasuunnitelma yhtenäistää ja selkeyttää 

käytäntöjä koko Keski- Uudenmaan alueella. 

 

Kotihoidon tuella oleville perheille tukea ja toimintaa tarjoaa 2.9.2019 avattu 

Yhdistystalo Pytinki, jossa järjestetään ennaltaehkäisevästi avoimen 

varhaiskasvatuksen toimintaa. Lisäksi tavoitteena on kehittää mahdollisimman 

monipuolista toimintaa alle kouluikäisten lasten perheille yhteistyössä yhdistysten ja 

mm. Keski- Uudenmaan SoTEn kanssa.  

 

 Esi- ja perusopetus 

 

Esi- ja perusopetus           

Käyttötalousosa       

Oppilasmäärä 

TP 2018 MTA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

816 795 754 732 691 

Toimintamenot -7 935 447 -7 907 024 -8 013 274 -8 093 407 -8 174 341 

- ulkoinen -5 590 507 -5 584 561 -5 690 811 -5 747 719 -5 805 196 

- sisäinen -2 344 940 -2 322 463 -2 322 463 -2 345 687 -2 369 144 

Toimintatulot 420 604 244 630 227 550 229 825 232 124 

- ulkoinen 420 604 244 630 227 550 229 825 232 124 

- sisäinen      

TOIMINTAKATE -7 514 843 -7 662 394 -7 785 724 -7 863 582 -7 942 217 

 

Esi- ja perusopetuksen talousarvio 2020 pääkohdittain tarkasteltuna:  

 

Toimintatuotot     227.550 €  

Henkilöstökulut                   4.306.613 € 

Palvelujen ostot  1.817.578 € 

Aineet, tarvikkeet tavarat       295.720 € 

Muut toimintakulut  1.593.363 € 

Toimintakulut/menot          8.013.274 € 

 

Esi- ja perusopetuksen tavoitteet vuodelle 2020 ja suunnitteluvuosille 2021-2022 

 

Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärän laskeva kehitys mahdollistaa laadun 

parantamisen 

 



Pornaisten perusopetuksen oppilasmäärä jatkaa laskua talousarvio ja –

suunnitelmavuosina.  

 

lukuvuosi 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 

Esi- ja perusopetuksen 

oppilasmäärä 

800 754 732 691 

 

Lapsimäärän vähentyessä optimaalisen luokkakoon (n. 20-25 oppilasta) saavuttaminen 

vaikeutuu. Oppilasmäärän putoamisesta johtuvien opetettavien tuntien väheneminen 

suunnataan uudelleen opetuksen laatua nostamaan. Tästä huolimatta opetettavien 

tuntien kokonaismäärä ei kasva lukuvuodeksi 2020-21. Suunnitteluvuosina on tarpeen 

pohtia ryhmittelyjä lukuvuosittain ja kouluittain siten, että oppilaskohtaiset kulut 

pysyvät kohtuullisina. 

 

Tuntikehystä nostetaan maltillisesti valtakunnallisesta minimistä 

 

Varhennetun kielten opetuksen lisäyksen jälkeen Pornaisten perusopetuksen 

tuntimäärä on 224. Perusopetuksen valtakunnallinen minimituntimäärä on 224 

1.1.2020 alkaen. 

 

Perusopetuksen laadun kehittämiseksi tavoitteena on nostaa tuntikehystä maltillisesti 

minimituntimäärästä lukuvuodesta 2020-21 alkaen, jolloin Pornaisten tuntikehys olisi 

227 viimeistään lukuvuoden 2021-22 alusta. Tunteja lisätään 1 vvt ops 2016 

muutoksen yhteydessä vähentyneisiin valinnaisiin opintoihin 8. vuosiluokille, 1 vvt 

pakollisiin ruotsin kielen opintoihin 9. luokalle sekä 1 vvt 6. luokan matematiikkaan.  

 

OPS 2016 käyttöönoton eteneminen -toimintakulttuuri kehittyy 

opetussuunnitelman mukaisesti 

 

Pornaisten kouluilla on otettu uusi opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2016 

vaiheittain siten, että syyslukukaudesta 2019 alkaen kaikki oppilaat opiskelevat OPS 

2016 mukaisesti.  

 

Opetussuunnitelman käyttöönoton osalta keskitytään toimintakulttuurin kehittämiseen. 

Opetussuunnitelman tarkastelun yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota työtapojen 

ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa oppilaiden 

osallisuutta, monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutumista ja niin laaja-alaisten 

kuin TVT- taitojenkin kehittymistä esi- ja perusopetuksessa. 

 

Pornaisten OPS-laatutyöryhmä seuraa ja ohjaa opetussuunnitelman käyttöönoton 

toteutumista ja sen arviointia säännöllisesti. 1.8.2020 alkaen voimaan tulevassa 

opetussuunnitelman valtakunnallisessa muutoksessa uudistetaan arviointia koskeva 

luku kokonaisuudessaan. OPS- laatutyöryhmä ohjaa paikallista työtä siten, että 

opetussuunnitelman perusteiden muutokset huomioidaan Pornaisten kunnan 

opetussuunnitelmassa aikataulun mukaisesti.  

 

Lukuvuonna 2019-20 Uudenmaan alueella toimiva #Uutta koulua- hanke tukee 

Pornaisten perusopetuksen kehittämiselle asetettuja tavoitteita.  #uuttakoulua -hanke 

on osa Uusi peruskoulu -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on edistää peruskoulun 



oppijalähtöisyyttä, lisätä opettajien osaamista sekä vahvistaa avointa ja yhteisöllistä 

toimintakulttuuria. 

 

Esi- ja perusopetuksen hankkeet vuonna 2020 edistävät toimintakulttuurin 

kehittämistä 

 

1. Kerhotoiminnan kehittämisavustus hankkeelle " Taitoa ja taidetta oppilaiden arkeen 

monipuolisella kerhotoiminnalla" (OPH), valtionavustus lukuvuodelle 2019-20 

10.000€    

2. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, valtionavustus 

lukuvuodelle 2019-20 73.000€ 

3. Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen 

liittyviin kokeiluihin lukuvuodeksi 2019-20 34.000€ 

4. Tutor- opettajat toimintakulttuuria uudistamassa (OPH), valtionavustus 

lukuvuodelle 2019-20 11.083€ 

5. Osallistuminen alueelliseen hankkeeseen v. 2019-2020, Perusopetuksen 

vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetusta koskevan täydennyskoulutuksen 

järjestäminen,8.000€ 

6. Osallistuminen alueellisen hankkeeseen lukuvuonna 2019-20, #Uutta koulua, 

Pornaisten osuus hankerahasta 28.319€ 

 

 

Koulujen tärkeimmät suunnitelmakauden tavoitteet  

  

Pornaisten Yhtenäiskoulu  

      
        

 2014- 

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

                                              0-6 

Oppilasmäärän kehitys         7-9 

Yhteensä 

320 

260 

580 

313 

274 

587 

303 

252 

555 

294 

290 

584 

277  

283 

560 

267 

283 

550 

260 

252 

512 

Virkojen määrän kehitys 39 39 

 

39 39 

 

39 38 38 

Tuntiopettajat:      PT 8 8 8 8 9 10 10 

                                 ST 1 1 1 1 1 1 1 

        
        

 

*) suluissa entiset Kirveskosken alakoulun virat  
 

Vuodet 2020 ja 2021/-22 
 

 Yhtenäiskoulun alueen kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden 

suunnitelmallinen toteuttaminen  

 Nykyisten tilojen uudistaminen opetussuunnitelman toteuttamiseksi 

 Opetusmenetelmien ja sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen opettajien 

koulutusten avulla (TVT, kouluviihtyvyys ja hyvinvointi, koulun tilat) 

 Oppilaiden varhaisen, laadukkaan ja riittävän oppimisen ja oppilashuollollisen 

tuen varmistaminen oppilasmäärän väheneminen huomioiden 

 



 Mika Waltarin koulu 

 

Mika Waltarin koulussa toimitaan kunnan opetussuunnitelmaan kirjatun ”Vastuullisen 

toiminnan kautta itsenäiseen ajatteluun kasvaminen” –ajatuksen mukaisesti. 

 

Arvopohjan keskeisimmät koulun toimintaa ohjaavat arvot ovat vastuullisuus, 

ihmissuhdetaidot ja ajattelun kehittäminen. Näihin arvoihin pohjautuen toiminta-

ajatuksena on kannustavassa ja turvallisessa oppimisympäristössä antaa oppijalle hyvä 

kasvatus ja oppimisen taito, keskeisenä tavoitteena elämäänsä hallitseva ja vastuunsa 

tunteva yksilö. 

  

         

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

2020- 

2021 

Oppilasmäärän kehitys  

(0-6 lk) 

144 144 146 141 142 128 123 117 

Virkojen määrän kehitys 8 8 8 8 8 8 8 8 

Tuntiopettajat: PT         

 ST     2 1 1 1 

         

 

Tavoitteet 
 

Vuosi 2020  

 

 Opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen toteuttaminen osallistavasti ja toiminnallisesti 

henkilöstön itsenäisen opiskelun ja kokeilun lisäksi myös yhteisissä pedagogisissa etukäteen 

aikataulutetuissa ja suunnitelluissa kokouksissa, työparien viikoittaisissa 

yhteissuunnitteluissa ja yhdessä toteuttamisen keinoilla sekä kunnan opettajien 

yhteistoteutuksena. 

 Hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemukset vahvistuvat vastuunottamisen harjoittelulla siitä 

saadulla palautteella. Koulun ja luokan yhteiset säännöt ja toimintatavat sekä niiden 

mukaisesti toimiminen lisäävät turvallisuuden kokemusta ja vastuuta. Osallisuutta 

harjoitellaan myös oppilaskunnan hallituksen työn avulla. 

 

 

Vuodet 2021–2022 

 

Edellisten tavoitteiden lisäksi: 

 

Henkilöstön työhyvinvointi ja sen lisääminen kunnan liikunta ja kulttuurisetelituella sekä 

kouluyhteisön yhteisöllisen aktiivisen työhyvinvointia edistävän toiminnan avulla. 

Esiopetuksen ja 5. vuosiluokan sekä 1. ja 6. vuosiluokkien keskinäisessä 

kummioppilastoiminnassa korostuu erityisesti Liikkuva koulu –ohjelmaan oleellisesti 

sisältyvä liikkumisen aktivointi sekä TVTtaitojen yhdessä oppimisen taito ja taidon käyttö. 

 Tietotekniikan ja muun ITvälineistön ja ohjelmien maksimaalinen hyödyntäminen. 

Talousarviovuosien aikana on ajankohtaista tehdä koulun tietoteknisten laitteiden uusintaa. 



Hankinnoissa kiinnitetään huomiota erityisesti tekniikan monipuoliseen 

käyttömahdollisuuteen sekä saatavuuteen lähiympäristön oppimistilanteissa 

 Vuosiluokkien 3-6 opettajat terävöittävät suunniteltua yhteistyötään siten, että aikomus 

käännetään toteuttamisen säännöllisyyteen. Ensimmäinen konkreettinen 

yhteistyökokonaisuus toteutetaan viimeistään marraskuussa tunnetaitoja harjoittavana 

monialaisena opintokokonaisuutena. Luokanopettajat ja erityisopettaja kirjaavat tämän 

yhteistyökokonaisuuden omiin lukuvuosi-suunnitelmiinsa. 

  Specto-erityistilan käyttöön liittyen henkilöstö tiedostaa ko. tilan mahdollisuudet ja 

toimivat siten, että myös periodimaiset käyttökokonaisuudet kirjataan opettajien omiin 

lukuvuosisuunnitelmiin, iltapäivätoiminnan viikkosuunnitelmiin sekä 

kummitoimintasuunnitelmiin. Tilalukujärjestykseen tehdään etukäteen suunnitellusti 

periodimaiset varaukset ko. opetustilan säännöllisten varattujen oppituntien, 

kummitoimintatuntien, pienryhmävarausten ja oppilaskuntatoiminnan lisäksi. 

 

 

 

 

Parkkojan koulu 
 

Koulumme tehtävä on antaa lapsille riittävät perustiedot ja -taidot elämää ja jatko-

opiskeluja varten ja kasvattaa heitä turvallisessa, kannustavassa ja viihtyisässä 

oppimisympäristössä kohti oman elämän hallintaa. 

 

Painotamme myönteistä ja suvaitsevaa ilmapiiriä, joka virittää halun oppia ja aktivoi 

työskentelemään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. 

 

Uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti pyrimme mahdollisimman laaja-

alaiseen oppimiseen monipuolisten ja osittain myös ainerajat ylittävien 

opetusmenetelmien avulla. 

 

 
        

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Oppilasmäärän kehitys (0-6 lk) 166 167 152 145 134 132 125 

Virkojen määrän kehitys 10 11 10 9 8 8 8 

Tuntiopettajat: PT 1 1 1 1 1 1 1 

 ST        
        

 

Tavoitteet: 
 

Vuosi 2019 

 

 Kouluviihtyvyys ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja laajentaminen  

 Tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus  

 Oman kotiseudun tuntemuksen lisääminen monitieteisesti oppiaineita yhdistellen.  

 Hyvinvointi ja kiireetön arki 

 



Vuodet 2021–2022 

 

 Kestävän elämäntavan edistäminen osana koulun toimintakulttuuria. Osallisuuden 

ja  yhteisöllisyyden lisääminen sekä kokonaisvaltaista yksilön ja yhteisön 

hyvinvoinnin kohentaminen.  Mahdollisimman pieniin ympäristövaikutuksiin 

pyrkiminen arkisissa valinnoissamme ja luonnon  monimuotoisuuden 

huomioimiseen omassa toiminnassamme.  

 Oppimisympäristöjen monipuolistaminen ja laajentaminen. Koulun pihan ja 

lähiympäristön  hyödyntäminen opetuksessa. Kotiseudun tuntemuksen lisääminen. 

Myös digitaalisten  oppimisympäristöjen käytön lisääminen esim. peda.net – 

sivuston avulla.  

 Henkilökunnan keskinäisen yhteistyön kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen 

kokeilemalla  samanaikaisopettajuutta, monipuolistamalla kummitoimintaa ja 

lisäämällä hyvien käytänteiden  jakamista. 

  



 

KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT, MUSIIKKIOPPILAITOKSET JA KANSALAISOPISTO 

 

Kulttuuripalvelut           

Käyttötalousosa       

Näyttelyt 

TP 2018 MTA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

8 9 10 10 10 

Toimintamenot             -2 107 -9 526 -14 788 -14 935 -15 084 

- ulkoinen             -2 107 -9 526 -14 788 -14 935 -15 084 

- sisäinen       

Toimintatulot 233 100    

- ulkoinen 233 100    

- sisäinen       

TOIMINTAKATE -1 874 -9 426 -14 788 -14 935 -15 084 

 

Pornaisten kunnan kulttuuritoimen ohjenuorana on sekä kunnan strategiset tavoitteet 

että hyvinvointiohjelma. Erityisesti painotamme yhteisöllisyyteen ja osallistuvaan 

toimintaan. 

 

Vuonna 2019 kulttuuritoimen painopiste oli yhteistyössä Porvoonseudun 

musiikkiopiston ja Mäntsälän kansalaisopiston kanssa sekä kotiseututuntemuksen 

lisäämisessä eri aihepiirin luentojen ja näyttelyiden myötä.   

 

Jokavuotisiksi tapahtumiksi on suunniteltu konsertteja, kansalaisopiston luentoja ja 

kotiseututuntemukseen liittyviä luentoja, näyttelyitä ja tapahtumia. Talousarviovuonna 

käydään alkuvuodesta läpi vuodesta 2019 saatu palaute ja mietitään kulttuuritoimen 

suuntaviivoja sen pohjalta. Talousarviovuonna tullaan edelleen painottamaan 

yhteisöllisyyttä, kotiseututuntemusta ja niihin liittyviä teemallisia toimintoja, sekä 

pyritään tarjoamaan vähintään yksi kirjailijavierailu vuodessa. 

 

Kulttuuritapahtumia järjestään sekä itsenäisesti että paikallisten kulttuuritoimijoiden, 

kirjailijoiden, käsityöntekijöiden ja taiteilijoiden kanssa. Kirjastosalissa on 

kuukausittain vaihtuva näyttely, jossa esitellään yhden taiteilijan teos. 

 

Tavoitteet 2020 

 

- Yhteistyö paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa, osallistuminen 

yhdistysverkkotapaamisiin.  

- Pornaisten historiaan liittyvät esitykset ja luennot. 

- Pellavasalissa vuoden aikana vähintään kymmenen näyttelyä. 

- Kirjaston tilojen käytön lisääminen kulttuuritapahtumiin. 

- Sanapaltti teemaesittelyt ja valokuvien tunnistustilaisuudet. 

- Kuntalaisten tuomien valokuvien ja arkistomateriaalin käsittely, luettelointi, 

skannaus ja liittäminen Sanapaltti (www.sanapaltti.fi) tietokantaan. 

- Vähintään yksi kirjailijaluento vuoden aikana. 

- Pornaisissa kuvattujen elokuvien esittely ja esittäminen Pellavasalissa. 

http://www.sanapaltti.fi/


 

Tavoitteet 2021 – 2022 

 

- Yhteistyö paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. 

- Pellavasalissa vuosittain vähintään kymmenen näyttelyä. 

- Kuntalaisten tuomien valokuvien ja arkistomateriaalin käsittely, luettelointi, 

skannaus ja liittäminen Sanapaltti (www.sanapaltti.fi) tietokantaan. 

- Kotiseutupyöräilykarttojen kokoaminen ja jakaminen yhteistyössä vapaa-

aikatoimen ja yhdistysten kanssa. 

- Pornaisissa kuvattujen elokuvien esittely ja esittäminen. 

 

 

 

Kirjastopalvelut           

Käyttötalousosa       
                                                                                           

 

Kokonaislainaus/vuosi                       

Aineistoa/as/kpl                                                                                    

Lainoja/as/kpl                                                 

Kokonaismenot/as 

TP 2018 MTA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

55 837 56 000 56 100 56 200 56 300 

7,95 8,01 8,01 8,01 8,01 

10,93 13 13,8 13,9 14 

61,26 59,95 58,62 58,34 58,38 

Toimintamenot -308 487 -311 795 -350 542 -354 047 -357 587 

- ulkoinen -223 021 -225 435 -264 182 -266 823 -269 491 

- sisäinen -85 466 -86 360 -86 360 -87 224 -88 096 

Toimintatulot 5 885 2 750 2 850 2 878 2 907 

- ulkoinen 5 885 2 750 2 850 2 878 2 907 

- sisäinen      

TOIMINTAKATE -302 602 -309 045 -347 692 -351 169 -354 680 

 

Vuoden 2017 alusta astui voimaan laki yleisistä kirjastoista, aiempi laki oli nimeltään 

kirjastolaki. Uudessa laissa määritellään muun muassa yleisten kirjastojen tavoitteet, 

kunnan tehtävät ja yleisen kirjaston tehtävät. Pornaisten kirjaston toimintaa ohjaavat 

lain lisäksi kunnan strategia sekä hyvinvointiohjelma. Näiden kaikkien yhteisenä 

päämääränä on yhteisöllisyys ja osallistaminen. 

 

Hyvinvointiohjelman mukaisesti annamme panoksemme digitalisointiin sekä 

sähköisiin palveluihin muun muassa opastamalla kuntalaisia sähköisten palveluiden 

käytössä sekä hyödyntämällä uuden kirjastojärjestelmän ja Helle-kirjastojen tarjoamat 

uudet sähköiset palvelumuodot. Teemme yhteistyötä muun muassa kansalaisopiston 

kanssa teemapäivien ja kurssien tiimoilta, joiden pääasiallinen tehtävä on opastaa ja 

auttaa sähköisten palveluiden käytössä. Muita läheisiä yhteistyökumppaneita ovat 

muun muassa koulut, päiväkodit, vapaa-aikatoimi, paikalliset kulttuuriyhteisöt 

lähialueiden kirjastot ja Celia-kirjasto. 

 

Pornaisten kunnankirjasto kuuluu Helle-kimppaan. Kirjastokimppa muodostuu 12 eri 

kunnan kirjastosta. Kuntalaisille kimppaan kuuluminen näkyy laajempana 

kokoelmana ja mahdollisuutena saada uusia, digitaalisia palveluita. Kuljetus Helle-

kimpan kirjaston välillä kulkee kahdesti viikossa ja seutulainat ovat asiakkaille 

maksuttomia. 

http://www.sanapaltti.fi/


 

 

 

Pornaisten kunnan kirjastolaitos täytti 75 vuotta ja kirjastorakennus 20 vuotta vuonna 

2019.   Kirjastosalia sekä Pellavasalia on uudistettu. Kirjastosalissa on lastenosastolle 

hankittu pyörillä olevia hyllyjä, niitä on helppo siirtää syrjään, kun halutaan 

kirjastossa olevalla tapahtumalle isompi alue käyttöön. Pellavasaliin on hankittu 

tekniikkaa, joka mahdollistaa tilan laadukkaamman kokouskäytön sekä 

mahdollisuuden järjestää elokuvanäytöksiä siellä. 

 

Kirjastosalin ja Pellavasalin lisäksi kirjastossa on medialuokka ja Mika Waltari –

huone. Molempia tiloja voi käyttää kokoustilana ja Mika Waltari –huone tarjoaa ns. 

hiljaisen tilan esimerkiksi pääsykokeekseen lukijalle. 

 

 

 

Yksilöidyt vuositason tavoitteet 

 

2020 

- Uuden asiakasliittymän käyttöönotto (Finna). 

- Kirjaston henkilökunnan työtilojen päivittäminen vastaamaan tämän päivän 

tarpeita ja kirjastosalin nykyaikaistaminen osa 2/3. 

- Kirjaston henkilöstön koulutustarpeen kartoittaminen sekä henkilökunnan 

osallistuminen vuoden aikana vähintään viiteen alan koulutukseen (seuranta: 

tilasto Aville). 

- Kirjaston itsepalvelukokeilun aiheuttamien muutostarpeiden toteuttaminen. 

 

2021 

- Teemavuosi: E-aineisto tehokäyttöön. 

- Kirjastosalin nykyaikaistaminen, osa 3/3. 

- Käyttäjäkoulutuksia asiakkaille vähintään kymmenen vuoden aikana (seuranta: 

tilasto Aville). 

 

2022 

- Teemavuosi: äänikirjat tehokäyttöön. 

- Käyttäjäkoulutuksia asiakkaille vähintään kymmenen vuoden aikana (seuranta: 

tilasto Aville). 

 

 Yleisten kirjastojen tilastot valmistuvat huhtikuussa, https://tilastot.kirjastot.fi/-

sivustolta , jolloin ko. sivuilta on nähtävissä koko maan yleisten kirjastojen edellisen 

vuoden tilastotiedot. Tilastolukuja on mahdollista verrata esim. oman kirjaston 

edellisiin vuosiin, oman kirjastokimpan lukuihin, oman maakunta-alueen tai vaikkapa 

koko Suomen keskiarvoihin. Pääsääntöisesti Pornaisten kirjaston tunnusluvut ovat 

olleet yli oman maakunnan keskiarvon. 

  

https://tilastot.kirjastot.fi/-sivustolta
https://tilastot.kirjastot.fi/-sivustolta


 
 

Musiikkioppilaitokset/Porvoonseudun musiikkiopisto 

 

Musiikkiopisto           

Käyttötalousosa       

                             

Varsinaiset/tuetut 

oppilaat                            

Muut oppilaat                

Kokonaismenot/as                       

TP 2018 MTA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

35 36 40 40 40 

33 77 60 60 60 

7,68 7,94 7,87 7,96 8,29 

Toimintamenot -39 064 -40 000 -41 500 -41 915 -42 334 

- ulkoinen -39 064 -40 000 -41 500 -41 915 -42 334 

- sisäinen        

Toimintatulot        

- ulkoinen        

- sisäinen        

TOIMINTAKATE -39 064 -40 000 -41 500 -41 915 -42 334 

 

 

Pornaisten kunnassa järjestettävään taiteen perusopetukseen vuoteen 2022 varataan 40 

oppilaspaikkaa musiikin perusopetuksen opiskelua varten. Kuntamaksun perusteena    

on Pornaisten kunnan vahvistama taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamäärä. 

Maksuissa huomioidaan ja hyvitetään Pornaisten kunnalle opetusministeriön 

myöntämä valtionosuus ja muut musiikkiopiston tuotot kunnan oppilasmäärän 

suhteessa. Laskutus perustuu nettolaskutukseen, menoista vähennetään kaikki 

oppilaitoksen tuotot ja valtionosuus.  

 

Opetuksen järjestämisen perusteena on opetusministeriön myöntämä järjestämislupa. 

Toiminnan ja opetuksen järjestämisessä noudatetaan erityislakia ja asetusta taiteen 

perusopetuksesta. Opetusta annetaan sekä laajan että yleisen oppimäärän mukaan.  

 

Varsinaisten oppilaiden eli tuettujen oppilaspaikkojen (36-40 oppilaspaikkaa vuosian 

2020-2022) lisäksi pornaislaisille varataan mahdollisuus opiskella valmentavassa 

soitonopetuksessa, musiikkileikkikoulussa ja harrastaa laajasti yhteissoittoa- ja laulua 

kuoroissa ja orkestereissa.  

 

Musiikkileikkikoulupalvelujen ja muiden palvelujen kysyntää pyritään edistämään. 

Musiikkiopistolla on valmiudet osallistua kulttuurikasvatuksen järjestämiseen 

kouluissa yhteistyössä koulujen kanssa. Musiikkiopisto Pornaisissa haluaa turvata ja 

vahvistaa taiteen perusopetuksen saatavuutta toiminta-alueellaan.   

 

Tavoitteet 2020-2022 

 

Varsinaisten oppilaspaikkojen (laaja oppimäärä) määrää nostetaan hallitusti 40 

oppilaspaikan tasolle taloussuunnitelmavuosien aikana. Tarjottu taiteen perusopetus 

(musiikkileikkikoulu) varhaiskasvatuksessa ja valmentava soitonopetus eivät lisää 

kunnan kustannuksia.  

 



Tavoitteena on pitää varsinaisten oppilaspaikkojen kustannukset (laaja oppimäärä, 

sopimusten mukainen maksuperuste) kohtuullisina suunnitelmavuosina 2020–2022.  

Myös oppilasmaksut (lukukausimaksut) pyritään pitämään kohtuullisina.  

 

Uutta opetussuunnitelmaa jalkautetaan opetukseen ja uuden opetussuunnitelman  

mukaan perusopetuksen oppilaiden opetukseen kuuluu pääaineopintojen lisäksi 

sivuaineen opintomahdollisuus, vaihtoehtoiset/valinnaiset opinnot, yhteissoittoa, 

musiikin perusteiden opetusta ja konserteissa käyntimahdollisuuksia sekä 

esiintymiskoulutusta. Lisäksi tarjotaan lapsille ja nuorille valmentavaa soitonopetusta 

lähipalveluna.      

 

Musiikkiopiston tarjoama musiikkileikkikouluopetus alkaa Pornaisten  

varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on 4-6 ryhmää 3-5 - vuotiaita. Opetus järjestetään 

varhaiskasvatuspäivän aikana Aurinkolinnan ja Linnunlaulun päiväkodeissa 

yhteistyössä musiikkiopiston ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Palvelu tarjotaan 

päiväkodeissa maksuttomana. Tämän mahdollistaa vuonna 2020 Aktia-säätiön tuki.  

 

Musiikkiopisto pyrkii yhdessä kunnan kanssa ylläpitämään esitystoimintaa. 

Oppilaskonsertteja lisätään Soiva kirjasto-konserttisarjassa. Yhteistyötä kirjaston 

kanssa vahvistetaan.   

  

Kansalaisopisto           

Käyttötalousosa       

                              

Opetustuntien määrä 

kalenterivuodessa        

Opiskelijoita 

Pornaisissa                       

Kokonaismenot/as 

TP 2018 MTA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

1073 950 1000 1000 1000 

       

340 350 410 420 420 

5,42 4,58 4,51 4,49 4,5 

Toimintamenot -26 848 -23 800 -28 300 -28 583 -28 869 

- ulkoinen -26 848 -23 800 -28 300 -28 583 -28 869 

- sisäinen        

Toimintatulot        

- ulkoinen        

- sisäinen        

TOIMINTAKATE -26 848 -23 800 -28 300 -28 583 -28 869 

 

 

Tavoitteet 2020-2022: 

 

Kansalaisopiston tehtävänä on tarjota kaiken ikäisille kuntalaisille lähipalveluna 

mahdollisuus aktiiviseen elinikäiseen ja tavoitteelliseen opiskeluun ja harrastamiseen. 

 

Kansalaisopiston toiminnalle on tyypillistä vapaaehtoisuus, omaehtoinen oppiminen, 

kansalaisvalmiuksien kehittäminen ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja sosiaalisten 

verkostojen luominen ja tukeminen. 

Opisto tarjoaa lapsille ja nuorille taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista 

opetusta kuvataiteissa. 

 



Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Yhdessä Pornainen-seuran kanssa 

järjestetään Pornaisten historiasta kertovia luentoja. Kirjaston kanssa tehdään 

yhteistyötä aikuisten digiosaamisen varmentamisessa. 

 

Opisto järjestää kirjaston tiloissa keväisin kaksi näyttelyä, joista toinen on taiteen 

perusopetuksen kuvataiteen opetuksen näyttely. 

 

Koulujen kanssa pidetään yhteistyössä kuvataiteen työpajoja.  Tämän yhteistyön 

tarkoituksena on tuoda tutuksi taiteen perusopetuksen kuvataiteen opetusta. 

 

 

VAPAA-AIKAPALVELUT  

 
 

Vapaa-aikapalvelujen hallinto         

Käyttötalousosa       

Kokonaismenot/as 

TP 2018 MTA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

20,68 20,17 21,11 21,01 21,02 

Toimintamenot -104 960 -104 798 -111 306 -112 419 -113 543 

- ulkoinen -87 171 -85 870 -92 206 -93 128 -94 060 

- sisäinen -17 789 -18 928 -19 100 -19 291 -19 483 

Toimintatulot 15 976 11 200 11 200 11 312 11 425 

- ulkoinen 15 976 11 200 11 200 11 312 11 425 

- sisäinen      

TOIMINTAKATE -88 984 -93 598 -100 106 -101 107 -102 118 

 
 
 

Nuorisopalvelut           

Käyttötalousosa       

Kokonaismenot/as 

TP 2018 MTA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

36,26 36,56 35,55 35,38 35,41 

Toimintamenot -183 947 -189 978 -187 425 -189 299 -191 192 

- ulkoinen -160 072 -164 304 -161 925 -163 544 -165 179 

- sisäinen -23 875 -25 674 -25 500 -25 755 -26 013 

Toimintatulot 57 948 52 500 43 200 43 632 44 068 

- ulkoinen 57 948 52 500 43 200 43 632 44 068 

- sisäinen      

TOIMINTAKATE -125 999 -137 478 -144 225 -145 667 -147 124 

 

 

Nuorisotoimen tärkeimpiä tehtäviä ovat edistää nuorten osallisuutta ja 

vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea nuorten kasvua, yhteisöllisyyttä ja 

itsenäistymistä. Nuorisotoimi tukee myös nuorten harrastamista ja pyrkii 

parantamaan nuorten kasvu- ja elinoloja.  

Pornaisten perusnuorisotyö koostuu nuorten kanssa yhdessä suunnitelluista ja 

toteutetuista projekteista, kerhoista, retkistä, leireistä, koulunuorisotyöstä, 



verkkonuorisotyöstä ja avoimesta nuorisotyöstä (nuorisotalo, muut avoimet ryhmät 

ja tapahtumat). Keskeisin nuorten toimipaikka on nuorisotalo PoNu, jossa toimintaa 

ja avoimia ovia on säännöllisesti. Nuorisotalo on päihteetön, väkivallaton ja 

suvaitseva tila, jossa nuorten on turvallista viettää vapaa-aikaa. Avoimessa 

nuorisotyössä painottuvat nuorten osallisuuden kasvattaminen. Nuorisovaltuusto 

vastaa nuorten kuulemisesta kunnallisessa päätöksenteossa.  

 

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tarjota mahdollisuus turvalliseen ja 

luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivän nuorisotyön tarkoitus on auttaa nuoria 

hoitamaan niitä asioita, jotka edistävät nuoren itsenäistä elämää ja parantavat 

tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamista. Pornaisissa etsivän nuorisotyöntekijän työtä 

toteutetaan yhden vakinaisen työntekijän voimin (1htv) ja työskentely tapahtuu 

Ohjaamosta käsin. Ohjaamo tarjoaa tietoa, tukea ja yksilöllistä ohjausta muun muassa 

koulutus-, harrastus- ja työllistymisasioissa alle 30-vuotiaille. Ohjaamo tekee yhteistyötä 

nuorten työpajatoiminnan, sosiaalitoimen ja Te-toimiston kanssa. 

 

Nuorisotoimi järjestää nuorten työpajatoimintaa. Työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden 

ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun 

saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille 

työllistymisen. Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja 

sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan. Pornaisissa 

työpajatoiminta on painottunut mediatuotantoon ja nuoret harjoittelevat ja tuottavat 

ääneen, kuvaan ja valokuvaukseen liittyviä kokonaisuuksia. Työpajatoiminta perustuu 

valmennuksen ja työn kautta tapahtuvalle tekemällä oppimiselle. Työpajat ovat työvaltaisia ja 

yhteisöllisiä oppimisympäristöjä. Työpajalle voi hakeutua suoraan tai esimerkiksi oman 

paikkakunnan TE-toimiston, sosiaalitoimiston tai Ohjaamon kautta. 

 

 

Nuorisopalvelujen tavoitteet 2020  

 

 Yhteydenoton kynnyksen madaltaminen kaiken ikäisillä laajentamalla toimintaa 

nuorten luonnollisiin toiminta- ja ajanviettoympäristöihin 

 
Toimintakaudella 2019 aloitetut yläkouluikäisille kohdennetut toiminnat vakiinnutetaan osaksi 

2020 toimintakautta. Konkreettisia toimia ovat olleet mm. kuntosalikurssien järjestäminen 

sekä jalkautuminen 

Tavoitteena on lisätä osallistujien määrää parantamalla viestintää sekä kohtaamalla nuoria 

heidän omissa luonnollisissa toimintaympäristöissään kuten kouluissa ja kaduilla. 

Nuorisopalvelut pyrkivät olemaan näkyvillä suurimpien tapahtumien yhteydessä, jolloin 

tiedetään nuorten kokoontuvan lähialueella. Tällä ennalta ehkäisevällä toiminnalla pyritään 

toisaalta rauhoittamaan tilanteita, mutta myös kohtaamaan niitä nuoria, jotka voisivat olla tuen 

tarpeessa. 

¤ Mittari: Uusien toimintamallien määrä koulunuorisotyössä 

¤ Mittari: Pop up tapahtumat ja näkyminen kouluilla ja nuorten kohtaamispaikoissa. 

 

 Työpajaohjaajan työn vakinaistaminen 1.1.2020 alkaen (1htv)  

 



Pornaisten nuorten työpajalla työskentelee määräaikainen työpajaohjaaja (1 htv), jonka 

palkkamenot katetaan pääasiassa valtionavustuksilla. Toimintakautena 2020 työpajaohjaajan 

työnkuvaa muutetaan tukemaan ja kehittämään hyvinvointiohjelman tavoitteiden mukaisesti 

ennaltaehkäisevää ja matalankynnyksen toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa 

koulunuorisotyön ja jalkautuvan työn lisäämistä. Tällöin valtionavustus haetaan 0,5 htv: n 

mukaan ja 0,5 htv tiliöidään nuorisotoimen vakinaisista palkoista.  

 

¤ Mittari: Vakinaistetun kokopäiväisen työpaja- / nuoriso-ohjaajan palkkauksen toteutuminen. 

 

 

 

 Seinättömän nuorten työpaja ja–ohjaamo toiminnan menetelmien vakiinnuttaminen 

yhdessä yritysten, muiden kuntien ja kunnan hallintokuntien kanssa yhteistyössä.  

 
¤ Mittari: Yhteistyöprojektien määrä sekä asiakkaiden ohjautuminen ohjaamosta ja 

työpajalta eteenpäin. 

 

Yhteistyö yritysten sekä kunnan muiden hallintokuntien välillä mahdollistaa ohjaamo- ja 

pajatoiminnan laajentamisen lähemmäs työelämää seinättömän valmennuksen keinoin. 

Painopisteenä ovat hyvinvointiohjelman mukaisesti ennaltaehkäisevä ja 

matalankynnyksen tuen kehittäminen auttamaan nuoria ja aikuisia elämän 

muutoskohdissa. Kriittisiä muutosvaiheita ovat erityisesti 9. luokalta toisen asteen 

opintoihin siirtyminen sekä toiselta asteelta jatko-opintoihin tai työelämään hakeutuminen.  

Mediatuotantoon painottuva työpaja antaa mahdollisuuden nykypäivänä entistä 

tärkeämmäksi nousseiden audiovisuaalisten taitojen harjoittamiseen sekä itseilmaisuun.  

 

 

Nuorisotoimen osallistujamäärien todelliset keskiarvot ja osallistujamäärät vuo- silta 

2018-2019 ja tavoitteet vuosille 2020–2021. 

 
Toiminto 2017 2018 2019** 2020 2021 

Nuorisotalo (ka.) 19 15 20 25 30 

Kesäleirit 

(osallistujamäärä/tapahtumien 

määrä 

22 (2) 22(2) 31(3) 20 (2) 20 (2) 

Erityisnuorisotyöasiakkuudet 

(työpaja+etsivä=tavoittanut+ollu

t yhteydessä) 

3/52+74 5/25/31 5/29+90 5/80+9

0 

7/80+90 

Ohjaamoasiakkuudet 

(yksilö/ryhmäkohtaamiset/ryhmi

ssä kohdattujen määrä) 

46/35/821 22/36/628 10/3/24   

Kivakerho Parkkoja    20 20 15 20 20 

Kivakerho Keskusta 10 12 ei toimin. 10 10 

Tapahtumat/retket 

(osallistujamäärä/tapahtumien 

määrä) 

138 (5) 

(Suomi syö, 

beach party, 

rekrytapahtum

at, vaalitentti) 

80 (3) 

(talviloma 

retki, 

eläkeläistapa

htuma, 

rekry) 

61 (3) 

(Messilä 

retki,pon

upäättärit

, tyttöjen 

ilta), 

100 (3) 100 (3) 

*2019 kausi kesken 

 

Nuorisotoimen tavoitteet 2021–2022 

 Suunnitelma nuorisotilan uudistamisesta 



 
 

Liikuntapalvelut           

Käyttötalousosa       

Kokonaismenot/as 

TP 2018 MTA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

27,56 30,32 29,34 29,20 29,22 

Toimintamenot -139 817 -157 555 -154 693 -156 239 -157 802 

- ulkoinen -112 099 -129 332 -125 293 -126 546 -127 811 

- sisäinen -27 718 -28 223 -29 400 -29 694 -29 991 

Toimintatulot 24 062 13 300 17 200 17 372 17 545 

- ulkoinen 24 062 13 300 17 200 17 372 17 545 

- sisäinen      

TOIMINTAKATE -115 755 -144 255 -137 493 -138 867 -140 257 

 

 

 

Liikuntapalvelujen tavoitteet 2020 

 

 

Liikunnanohjaajan vakinaistamisen ansiosta voidaan toimintakaudella 2020 

vakiinnuttaa ja kehittää liikunnanohjaus- ja vapaa-aikapalveluita entistä 

monipuolisemmaksi erityisesti hyvinvointiohjelman mukaisesti ennaltaehkäisevän ja 

matalan kynnyksen toiminnan osalta. Vakituisten ohjattujen ryhmien määrää ei voida 

kuitenkaan yhden (1htv) liikunnanohjaajan resurssilla kasvattaa loputtomasti. 

Toimintakaudella 2019 aloitetut perheiden yhteiset liikunnalliset tapahtumat sekä 

lajikokeilut kannustavat ja innostavat uusien, omaehtoisten harrastusten pariin. 2020 

jatketaan kannustamista omaehtoiseen liikuntaan, erityisesti omaa lähiympäristöä ja 

luontoa hyödyntäen. Tätä varten vapaa-aikapalvelut hakevat liikunnallisen 

elämäntavan edistämiseen tähtäävää hanketta. 

 

 Kaudella 2020 tavoitteena on hyvinvointiohjelman mukaisesti mahdollistaa ja 

kannustaa erilaisin keinoin monipuolinen omaehtoinen liikunta kaikenikäisille 

kuntalaisille.  

 

¤ Mittari: Uuden hankkeen avulla erilaisten pop-up liikuntatapahtumien järjestämien 

erityisesti luontoa ja ulkoliikuntapaikkoja hyödyntäen. 

 

 

 Hyvinvointineuvonnan säilyttäminen ja kehittäminen yhteistyössä lähikuntien ja 

Keusoten työryhmän kanssa. Tavoitteena on saada yhtenäisempi toimintamalli 

kuntien välillä sekä vakiinnuttaa monialainen yhteistyö. Yhtenäisempi 

toimintamalli mahdollistaa tulevaisuudessa myös yhteisten mittareiden 

rakentamisen kuntien välillä. Tällä hetkellä hyvinvointineuvontaa tarjotaan kunnan 

henkilöstölle ja kuntalaisille. Työterveyshuolto ja terveystoimi ovat sitoutuneita 



ohjaamaan asiakkaita hyvinvointivalmennuksen piiriin. Tavoitteena on saada 

kouluterveyshuolto mukaan. 

  

 

 

¤ Mittari: Keusoten yhteistyöryhmässä toimiminen  

¤  Yhteistyön aloittaminen koulun ja kouluterveydenhuollon kanssa. 

 

 

Pornaisten liikuntatoimi ylläpitää liikunta- ja ulkoilualueita. Ulkoilualueidenhoitoa 

suorittavat työntekijät (1 htv) kuuluvat teknisen toimen työnjohdolliseen alaisuuteen. 

Seura- ja yhdistystoimintaa tuetaan sekä rahallisesti että tarjoamalla ilmaisia tai 

edullisia liikuntatiloja seurojen käyttöön. Edullisia ja ilmaisia matalan kynnyksen 

liikuntaryhmiä järjestetään kaikille ikäluokille ja ryhmille(sisältäen erityisryhmien 

liikunnan).  

 

Liikunta-ja virkistysalueiden toimintoja ja ylläpitoa suunnitellaan 

hyvinvointiohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaisesti yhteistyössä eri intressiryhmien 

kanssa. Liikuntapaikkarakentamisen hankkeita/perusparannuksia tai kalustohankintoja 

toteutetaan vuosittain investointivarauksien puitteissa.   

 

 

Liikuntaryhmien osallistujamäärien todelliset keskiarvot vuosilta 2018-2019 ja 

tavoitteet vuosille 2020 – 2021. 

 
RYHMÄ 2017 2018 2019** 2020 2021 

Aikuiset ka. ka. ka. ka. ka. 

Eläkeläisten kuntosaliryhmät 

(osallistuja-/tapahtumamäärä)  

15(2) 13 (2) 14 (2) 30 (2) 30 (2) 

Aloittelijoiden kuntosali 8 8 10   

Toiminnallisen harjoittelun 

ryhmä 

14 13 12 15 15 

Uinti ja vesijumppa (määrä) 30 30 35 35 35 

Senioritanssi 15 20 10 - - 

Kuntojumppa Waltari 16 16 15 15 15 

Kuntojumppa Parkkoja 21 22 20 20 20 

Kehonhuolto ja venyttely 14 14 10 10 10 

Lapset ja nuoret      

Sporttileiri 33 (2) 35 (2) 40(2) 30 30 

Harrastesähly 10 10 10 10 10 

Uimakoulu (osallistuja-

/tapahtumamäärä) 

29 (3) 30 (3) 30 (3) 30 (3) 30 (3) 

Lajikokeilut 5 6 10   

RYHMÄ 2017 2018 2019 2020 2021 

Erityisliikunta      

Soveltavan liikunnan ryhmä 12 12 10 10 10 

Muut Osallistuja

määrä yht. 

Osallistuja

määrä yht. 

Osallistujam

äärä yht. 

Osallistuja

määrä yht. 

Osallistuja

määrä yht. 

Hyvinvointineuvonta  4 (uudet) 4 (uutta) 2(uutta) 10 10 

Kuntosalikorttien kplmäärä 125 80 110 120 120 

Tapahtumat sis. kilpailut, 

luennot, testipalvelut, muut 

(osallistuja-/tapahtumamäärä) 

100 (3) 120 (4) 100 (3) 150 (3) 150 (3) 



** Kausi kesken 2019 

 

 

Liikuntapalvelujen tavoitteet 2021 – 2022 

 

 Yhteistyön kehittäminen seurojen ja koulun kanssa lasten ja nuorten liikunnan 

lisäämiseksi esimerkiksi Liikkuva Koulu –hankkeen puitteissa 

 


