SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2020
SIVISTYSTOIMIALA, vain ulkoiset
SIVISTYSTOIMIALA

MTA 2020 Tot 2020 1-6

TOIMINTATUOTOT

Poikkeama

Tot % Tot 2019 1-6

TPE2020

493 027

319 056

-173 971

65 %

429 521

657 765

TOIMINTAKULUT/MENOT

-9 209 173

-4 258 458

4 950 715

46 %

-4 502 213

-9 284 154

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-8 716 146

-3 939 402

4 776 744

45 %

-4 072 692

-8 626 389

MTA 2020 Tot 2020 1-6

Poikkeama

Tot % Tot 2019 1-6

TPE2020

sis. ja ulkoiset
SIVISTYSTOIMIALA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT/MENOT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

493 027
-12 098 993
-11 605 966

319 056
-5 708 512
-5 389 456

-173 971
6 390 481
6 216 510

65 %
47 %
46 %

429 521
-5 938 132
-5 508 611

657 765
-12 173 974
-11 516 209

Sivistystoimialan ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat ylittämään talousarvion hankeavustustulojen osalta sekä varhaiskasvatuksen hoitomaksutuottojen osalta.
Toimintakuluissa menoja kasvattavat palkkamenot, joiden osalta talousarvion ennuste kikyn poistumisen osalta on ollut osin riittämätön. Lisäksi hanketulojen myötä myös palkkamenot kasvavat,
kun tukiopetus- ja jakotunteja lisätään sekä hankerahoituksella palkataan varhaiseen tukeen henkilöstöä. Palkkamenoja kattaa jonkin verran säästöt muiden kulujen osalta. Toimintakuluissa arvioidaan säästöä tulevan oppilaskuljetuksissa ja muissa palvelujen ostoissa sekä varhaiskasvatuksen
avustuksissa.
Kokonaisuutena toimintakatteen arvioidaan toistaiseksi pysyvän talousarviossa. Talousarvioennuste tarkentuu, kun nähdään elo-syyskuun tarve.
Toimialalle esitetään seuraavia muutoksia, jotka katetaan kertyvillä tuloilla eikä lisää toimialan toimintakatetta:
Esi- ja perusopetus:

TA2020

TOT 2020

Muutos

MTA2020

KP.Tili

Tuet ja avustukset

44 450

55 758

+95 000

139 450

4007.3301

Määräaik./sijaisten palkat

-5524

-17 957

-27 000

-32 524

4024.5010

Määräaik./sijaisten palkat

-4 100

-8 348

-13 000

-17 100

4041.5010

Opettajien palkat

- 1.547.270

-765.218

-55 000

-1.602.270

4030.5001

Varhaiskasvatus:

TA2020

TOT 2020

Muutos

MTA2020

KP.Tili

Tuet ja avustukset

0

0

+25 000

+25 000

4313.3301

Määräaik./sijaisten palkat

-49 742

-86 424

-25 000

-74 742

4313.5010

Sivistystoimen hallinto

TA2020

TOT 2020

Muutos

MTA2020

KP.Tili

Vakinaisten palkat

-82 150

-44 979

-18 000

-100 150

4001.5000

Hoitopäivämaksut

218 000

143 200

+18 000

236 000

4313.3215
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Sivistystoimen yhteiset
Tavoitteet 2020
Panostus kasvun ja oppimisen kokonaisuuden sujuvuuteen
 Ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen
tuen kehittäminen
 Nuorten ja aikuisten tukeminen erityisesti
muutosvaiheessa
 Uusi kunta tukee kaiken ikäisten hyvinvointia
Toimintatavat ja aktiviteetit
 Yhdistysten toimintaa tuetaan tilaratkaisuilla
 Tapahtumatarjonnan näkyvyyden ja määrän lisääminen
 Osallistuva budjetointi kuntatasolla/oppilaskuntatasolla/ nuorisovaltuusto viihtyvyyden parantamiseksi
Toiminta- ja oppimisympäristö
 Yhtenäiskoulun alueen kehittäminen
 Muut toiminnalliset muutokset hyvinvointia tukeviin tiloihin kaiken ikäisille
 Liikunta- ja virkistysalueiden suunnittelu
kuntalaisten ja intressiryhmien kanssa
 Suunnitelma nuorisotilan uudistamisesta

Toteutuma 1.1.-30.6.2020

Koronaviruksen vuoksi tavoitteen toteuttamisen tavat ovat muuttuneet. Ennalta ehkäisevää ja matalan
kynnyksen tuen kehittäminen perustuu vuonna 2020
koronaviruksen aiheuttamien tuen tarpeiden huomioimiseen. Poikkeuksellisessa tilanteessa tuki on kohdistunut kaikenikäisille painottuen kuitenkin lapsiin ja
nuoriin sekä ikäihmisiin.
Maaliskuusta alkaen kevään ja alkukesän 2020 ajan
kunnan käyttämät tilat olivat kiinni ja tapahtumatarjonta käytännössä pysähdyksissä.
Osallistuvan budjetoinnin ideointi tapahtui vuonna
2019 ja toteutus tapahtui osin vuonna 2020.
Yhtenäiskoulun alueen kehittäminen pohjautuu alueen rakennusten kuntokartoituksiin. Tavoitteena on
suunnitella osana strategiatyötä pitkän tähtäimen
ratkaisut alueen kehittämiseksi.
Nuorisotilan tulevaisuuden uudistaminen liittyy koko
Yhtenäiskoulun alueen pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Nykyistä tilaa ylläpidetään toistaiseksi tarpeen
mukaan.
Parkkojan koulun lähiliikuntapaikan toinen osa valmistui kevään 2020 aikana.

Esi- ja perusopetus
Olennaiset tapahtumat toimialalla:
Vuoden 2020 alussa opetussuunnitelmaan liittyvää kehittämistyötä jatkettiin suunnitelman mukaan. Maaliskuun puolessa välissä tapahtunut siirtyminen pääosin etäopetukseen siirsi painopistettä voimakkaasti uuteen muuttuneeseen toimintaympäristöön sopeutumiseen. Siirtymästä huolimatta tavoitteiden mukaista
toimintaa on pyritty jatkamaan siltä osin kuin on ollut mahdollista muuttuneessa tilanteessa. Mm. opetussuunnitelmien päivittäminen hyväksyttiin käyttöön otettavaksi 1.8.2020 alkaen kesäkuun sivistyslautakunnan kokouksessa.
Poikkeustilaan siirtyminen muutti opetusjärjestelyiden lisäksi mm. koulukuljetusten ja kouluruokailun järjestelyjä loppukevääksi. Etäopetusjakson aikana kouluruoka toimitettiin tarvittaessa myös kotiin. Koulukuljetuksia ajettiin yhdellä autolla etäopetusjaksolla. Lähiopetukseen palattiin toukokuun 14.päivä erityisjärjestelyiden tukemana. Oppilasmäärästä n. 3-5% oli lähiopetuksessa poikkeusolojen aikana. Lähiopetuksessa olevien
oppilaiden määrä on kasvoi poikkeusolojen edetessä. Lähiopetukseen ei osallistunut loppukeväästä n. 5%
oppilaista.
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Poikkeusolot tarkoittivat lisäksi kuntayhteistyönä toteutettavien hankkeiden hidastumista tai päättymistä,
joten esimerkiksi talousarvioissa mainittu #Uutta koulua- hanke pysähtyi lähes täysin. Osavuosikatsausta kirjoitettaessa alueellisten hankkeiden edistymisen laajuus ei ole tarkentunut.

Esi- ja perusopetuksen tavoitteet 2020
OPS 2016 käyttöönoton eteneminen
 Työtapojen ja oppimisympäristöjen kehittäminen
 Oppilaiden osallistaminen, monialaisten
oppimiskokonaisuuksien toteutuminen ja
laaja-alaisten ja TVT-taitojen kehittyminen

Toteutuma 1.1.-30.6.2020

Pornaisten Yhtenäiskoulu
Tavoitteet 2020
Yhtenäiskoulun alueen kehittämissuunnitelman
mukaisten toimenpiteiden suunnitelmallinen
toteuttaminen

Toteutuma 1.1.-30.6.2020

Opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen
kehittäminen opettajien koulutusten sekä
tilauudistusten avulla (TVT, kouluviihtyvyys ja
hyvinvointi, koulun tilat).

Opettajia
on
koulutettu,
perehdytetty
opetussuunnitelman
mukaisiin
opetuksen
kehittämissuuntiin. Käytännössä yhteisopettajuutta
ja oppimisen tuen muutosta on myös viety eteenpäin.
Koulun tiloja on uudistettu Kirveskoski-taloa
kalustamalla ja akustoimalla. TVT-laitteita on
hankittu lisää sähköisten oppimisympäristöjen
käyttöönoton tehostamiseksi.

Työtapoja on uudistettu opetussuunnitelmatyön yhteydessä. Yhteisopettajuutta ja oppimisen tuen muutosta on edistetty koronaviruksen aiheuttamien poikkeusjärjestelyiden sallimissa rajoissa.
Oppilaiden osalta etäopetusjakso paransi huomattavasti oppilaiden ja myös opettajien TVT- taitoja.

Yhtenäiskoulun alueen kehittäminen pohjautuu alueen rakennusten kuntokartoituksiin. Tavoitteena on
suunnitella osana strategiatyötä pitkän tähtäimen
ratkaisut alueen kehittämiseksi.

Oppilaiden varhaisen, laadukkaan ja riittävän op- Kevätlukukauden 2020 ajan yhtenäiskoululla oli
pimisen ja oppilashuollollisen tuen varmistaminen hankerahalla palkattuna erityisopettaja oppimisen
oppilasmäärän väheneminen huomioiden.
tuen tarpeisiin sekä hyvinvointiopettaja oppilaiden
kouluhyvinvoinnin lisäämiseen.
Mika Waltarin koulu
Tavoitteet 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.
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Toteutuma 1.1.-30.6.2020
Opettajakunta on osallistunut kunnan yhteiseen
opetussuunnitelmaprosessin eri oppiaineiden tai sisältölukujen työryhmien työhön. He ovat tuoneet
opettajakokouksiin työryhmiensä ajatuksia, joista
ovat halunneet oman koulunsa pedagogista näkemystä.

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.

Tämän lisäksi koulun kokousaikataulussa on ollut
opetusuunnitelman kahden oppiaineen tavoitteiden ja sisältöjen läpikäyntiä. Vuosiluokkien 1 ja 2 liikunnan sekä kuvaamataidon ja käsityön opetus on
toteutettu yhteisopettajuuden keinoilla ja koulunkäynninohjaajien resurssilla. Etäopetusjakso aiheutti alkuperäisiin suunnitelmaan muutosta.
Luokan- ja hyvinvointiopettaja suunnittelivat kunkin luokan tarpeisiin tarkoituksenmukaisen hyvinvoinnin opetuksen. He jakoivat keskenään sisältöjen toteuttamisen vastuun. Hyvinvointi ja turvallisuus korostuivat voimakkaasti myös poikkeusajan
opetusjärjestelyissä sekä lähiopetukseen palaamisen väljentämisen järjestelyissä. Oppilaskunnan
hallituksessa ovat kaikkien opetusryhmien oppilaiden valitsemat edustajat. Hallitus kokoontui säännöllisesti.
Etäopetusjakso aiheutti alkuperäisiin suunnitelmaan muutosta

Parkkojan koulu
Toteutuma 1.1.-30.6.2020
Tavoitteet 2020
Kouluviihtyvyys ja oppimisympäristöjen kehittä- Kouluviihtyvyyttä parannettiin kiinnittämällä huomiota yhdessä toimimiseen positiivisen pedagogiiminen ja laajentaminen
kan keinoin. Oppimisympäristöjen kehittäminen ja
laajentaminen painottuivat sähköisiin oppimisympäristöihin etäopetuksen vuoksi.
Tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus
Oppilaille annettiin opetusta ja tukea heidän tarpeidensa mukaan.
Oman kotiseudun tuntemuksen lisääminen moni- Kotiseudun tuntemukseen lisäämiseen suunnitellut
retket jäivät tekemättä keväällä 2020 ja opettajien
tieteisesi oppiaineita yhdistellen
välinen yhteistyö ei toteutunut suunnitellulla tavalla.
Hyvinvointi ja kiireetön arki
Oppilaille tehdyn kyselyn mukaan oppilaiden hyvinvointi oli hyvällä tasolla. Henkilökunnan poissaolopäiviä oli vähän. Etäopetus kuormitti opetushenkilökuntaa.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksessa alkuvuonna 2020 jatkettiin varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttamisen merkeissä.
Tavoitteena on ollut kehittää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria mm. koko henkilöstölle tarjottavien koulutuskokonaisuuksien kautta.
Kunnallisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytysten parantamiseksi Linnunlaulun päiväkodin suunnittelua
jatkettiin alkuvuodesta 2020. Hanke on edennyt aikataulun mukaisesti siten, että laajennuksen oletetaan
valmistuvan syksyn 2021 aikana. Helmikuussa 2020 kunnanhallitus päätti parantaa yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiä kuntalisää kehittämällä. Yksityisen hoidon tuen muutosten seurauksena varhaiskasvatuksen talousarvion menokehykseen lisättiin tuolloin 60.000€ valtuuston päätöksen mukaisesti.
4

Maaliskuun poikkeusoloihin siirtyminen tarkoitti suurta toimintaympäristön muutosta myös varhaiskasvatukseen. Poikkeusoloihin siirtymisen yhteydessä valtioneuvosto suositteli lasten kotona hoitamista, jos siihen
on mahdollisuus. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt päätettiin kuitenkin pitää toiminnassa, jotta turvataan
yhteiskunnan toiminta ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Pornaisissa Aurinkolinnan päiväkodin
toiminta siirrettiin Linnunlaulun päiväkotiin. Kevään 2020 aikana havaittiin, että käytännössä koko päiväkodin
henkilöstö koki voivansa joko hieman tai selvästi paremmin työskennellessään Linnunlaulun päiväkodin tiloissa Aurinkolinnaan verrattuna. Tästä syystä Aurinkolinnan päiväkodin toiminta siirrettiin tilapäisesti Yhtenäiskoulun alueella sijaitsevaan Wanhan puukoulun rakennukseen, kunnes Linnunlaulun laajennus valmistuu.
Muilta osin toimintayksiköt olivat auki normaalisti. Poikkeusoloihin siirtyminen vähensi huomattavasti varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrää. Maaliskuun puolesta välistä alkaen lapsimäärä on ollut n. 35% tavanomaisesta kunnallisessa ja n. 45% yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Poikkeusolojen edetessä varhaiskasvatuksessa oleva lapsimäärä on kasvanut vähitellen. Kesäkuun aikana
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 25.3.2020 hyvittää asiakasmaksut niille perheille, joiden lapsen ovat
jääneet pois varhaiskasvatuksesta poikkeusolojen ajaksi.
Varhaiskasvatuksen tavoitteet 2020
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittäminen uudistetun varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Toteutuma 1.1.-30.6.2020
Kevään aikana järjestettiin henkilöstölle yhteisiä koulutuksia. Lisäksi suunniteltiin Pornaisiin sopivaa varhaisen tuen mallia, jonka toteutus aloitetaan hankerahan tukemana syksyllä 2020.
Palveluverkon kehittäminen
Linnunlaulun päiväkodin laajennus on edennyt suun- siirtyminen yhden päiväkodin malliin
nitellun aikataulun mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi 1.6.2020 rakennushankkeen pääpiirustukset.
Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuotannon Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.2.2020 komahdollistaminen kunnassa kysynnän mukaisesti. rottaa yksityisen hoidon tuen kuntalisän määriä, mikä
parantaa palveluntuottajien edellytyksiä kannattavan
toiminnan järjestämiseksi.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Kirjasto avattiin uudestaan 1.6.2020 noudattaen viranomaisilta saatuja ohjeita ja neuvoja. Mikäli uutta pandemia-aaltoja ei tule, niin syksyllä kirjastossa pyritään järjestämään erilaisia tapahtumia. Kesäkuussa kirjastossa ei ole ollut Pellavasalissa ollutta näyttelyä lukuun ottamatta tapahtumia.
Kirjaston sulun aikana kirjaston henkilökunta teki laajamittaisia poistoja kirjaston kokoelmasta ja järjesti kirjaston kokoelmaa saavutettavampaan muotoon.
Kirjaston tälle vuodelle asetetut tavoitteet eivät tule toteutumaan. Fyysinen kirjojen lainaus vähenee, mutta
e-aineiston lainaaminen on jo nyt noussut todella paljon. Kevään kirjastossa olevat tapahtumat on peruttu.
Kirjaston henkilökunta on siirtynyt paljon verkkoon opastamaan ja laittamaan verkkosivuille linkkejä eri tapahtumista. Jos asiakkaalla ei ole kirjastokorttia, hänen on mahdollista saada sulun ajaksi e-kirjastokortti,
joka mahdollistaa e-aineiston lainaamisen. Syksyn koulutuksia on jo suunniteltu, kuten esim. mediakerho.
Kirjastossa on tehty peruspesut ja kirjaston henkilökunnan 20 vuotta vanhat toimistohuoneiden huonekalut
ovat lähteneet kierrätykseen ja uudet, ergonomiset on saatu tilalle. Kirjaston henkilökunnalle on tullut uusia
työtehtäviä, kuten senioripuhelimen hoitaminen ja ensi viikosta alkaen 80 vuotiaille soittaminen.
Kevään kulttuuritapahtumat peruutettiin koronan vuoksi. Pellavasalissa ei ole myöskään näyttelyitä keväällä.
Syksyn kulttuuriohjelmaa on alettu vähän jo rakentaa.
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Kansalaistopistossa ei ole järjestetty kursseja. Perinteinen kevätnäyttely, joka on ollut kirjaston Pellavasalissa,
on siirretty nettiin. Syksyn kursseja ja yhteistyötä kirjaston kanssa on hieman suunniteltu.
Musiikkiopistossa on siirrytty etäopetukseen ja kaikki kirjaston ja musiikkioppilaitoksen yhteiset, keväälle
suunnitellut tapahtumat on peruttu. Syksyn ohjelmaa ei ole vielä alettu rakentaa.
Kulttuuripalvelut
Toteutuma 1.1.-30.6.2020
Tavoitteet 2020
Yhteistyö paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa, Koronan vuoksi ei ole voitu toteuttaa.
osallistuminen yhdistysverkkotapaamisiin.
Pornaisten historiaan liittyvät esitykset ja luennot. Koronan vuoksi ei ole voitu toteuttaa.
Pellavasalissa vuoden aikana vähintään 10 näytte- Tullee toteutumaan. Näyttelytilassa on ollut jo muulyä.
tama näyttely.
Kirjaston tilojen käytön lisääminen kulttuuritapah- Koronan vuoksi ei ole voitu toteuttaa.
tumiin.
Sanapaltti teemaesittelyt ja valokuvien tunnistus- Koronan vuoksi ei ole voitu toteuttaa.
tilaisuudet.
Vähintään yksi kirjailijaluento vuoden aikana.
Toteutuu syksymmällä.
Pornaisissa kuvattujen elokuvien esittely ja esittä- Toteutuu syksymmällä.
minen Pellavasalissa.

Kirjastopalvelut 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.

Toteutuma 1.1.-30.6.2020
On otettu käyttöön ja toimii hyvin.
Uudet huonekalut saatu ja järjestelyjä niiden optimaaliseen käyttöön tehty pitkin kevättä.
Koronan vuoksi koulutukset siirtyneet syksylle ja
ensi vuoteen.

Itsepalvelukokeilu oli menestys ja aamun tunnit kirjastossa ovat vakituisesti itsepalvelutunteja.DC7

Musiikkiopisto
Toteutuma 1.1.-30.6.2020
Tavoitteet 2020
Varsinaisten oppilaspaikkojen (laaja oppimäärä) Selviää loppusyksystä.
määrä nostetaan 40 oppilaspaikan tasolle taloussuunnitelmakaudella.
Tavoitteena on säilyttää varsinaisten oppilaspaikko- Selviää loppusyksystä.
jen kustannukset (laaja oppimäärä, sopimusten mukainen maksuperuste) kohtuullisina suunnitelmavuosina 2020–2022 ja oppilasmaksut pidetään kohtuullisina.
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Opetussuunnitelman mukaan perusopetuksen op- Toteutui koronan sallimissa puitteissa.
pilaiden 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.
Musiikkileikkikouluopetuksen tavoitteena on 4-6 Toteutui.
ryhmää 3-5 -vuotiaita.
Musiikkiopisto pyrkii yhdessä kunnan kanssa ylläpi- Koronan takia siirtyy suunnitellut tapahtumat myötämään esitystoimintaa. Oppilaskonsertteja lisätään hempään ajankohtaan.
Soiva kirjasto-konserttisarjassa. Yhteistyötä kirjaston kanssa vahvistetaan.

Kansalaisopiston tavoitteet 2020
Opiskelijoita 410

Toteutuma 1.1.-30.6.2020
Selviää loppuvuodesta.

Tunteja 1000

Selviää loppuvuodesta.

Opisto järjestää kirjaston tiloissa keväisin kaksi Koronan takia ei voitu järjestää.
näyttelyä, joista toinen on taiteen perusopetuksen
kuvataiteen opetuksen näyttely.
Koulujen kanssa pidetään yhteistyössä kuvatai- Siirretään toteutettavaksi koronatilanteen jälkeiseksi
teen työpajoja. Tämän yhteistyön tarkoituksena ajaksi.
on tuoda tutuksi taiteen perusopetuksen kuvataiteen opetusta.

Vapaa-aikapalvelut
Olennaiset tapahtumat tilikaudella
Koulunuorisotyö
Syksyllä aloitetut teemavälitunnit yhteistyössä yläkoulun kanssa ovat jatkuneet kevään aikana kerran kuukaudessa. Teemavälitunteihin on osallistunut 50–100 nuorta jokaisella kerralla. Syksyllä aloitettu yläkoulun
höntsä sai myös jatkoa keväällä, ja siitä on muodostunut vakiintunut toiminto. Osallistujia ryhmässä on ollut
keskimäärin 8, ja ryhmästä vastaa liikunnanohjaaja. Yläkoulun höntsä, teemavälitunnit sekä alakoulujen kerhotoiminnat ovat olleet toistaiseksi tauolla (13.3. lähtien) korona-tilanteen vuoksi.
Nuorisotalo Ponu
Nuorisotalolla on ollut alkuvuoden aikana keskimäärin 26 kävijää illassa. Viime vuonna vastaava lukumäärä
oli 18. Nuorisotalon yläkertaan on tehty kevään aikana pintaremontti, tila on nyt viihtyisämpi. Nuoria on
osallistettu pintaremontin suunnitteluun muun muassa instagram – kyselyiden avulla. Nuorisotalo oli suljet-
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tuna poikkeusolojen aikana, ja toiminta siirtyi Discord-sovellukseen, jossa nuoret keskustelivat valvotusti keskenään sekä tuttujen nuoriso-ohjaajien kanssa. Kesällä nuorisotalo oli suljettuna ja jatkaa toimintaansa syksyllä koulujen alettua, mikäli koronatilanne sen sallii.
Mediapaja
Nuorten työpajaohjaaja on vakinaistettu 1.1.2020 alkaen (1htv). Työpaja-avustusta on saatu tälle vuodelle
15 000 €. Mediapaja on tehnyt yhteistyötä yläkoulun kanssa tuottamalla mm. videoblogeja sekä äänimateriaaleja teemavälitunteja varten. Mediapajalla on kevään aikana ollut kuusi (6) työkokeilu sopimusta, joista
yksi on siirtynyt etsivän asiakkaaksi, yksi työkokeiluun toiseen paikkaan ja yksi sai opiskelupaikan. Koronaaikana mediapaja toimi etänä, ja teki keväällä videoprojektin Keusotelle.
Etsivä nuorisotyö ja ohjaamo
Ohjaamo järjesti keväällä 2020 työnantajatreffit. Tapahtumassa yrityksillä oli mahdollista rekrytoida työntekijöitä. Tapahtumaan otti osaa kolme yritystä ja 15 nuorta. Ohjaamo järjesti myös 16–18 vuotiaille suunnatun
kesätyörekryn, paikalle saapui 10 nuorta. Korona-aikana Ohjaamo sekä etsivä nuorisotyöntekijä palveli nuoria puhelimitse, sähköpostitse sekä muiden etäyhteyksien avulla. Korona-tilanne ei toistaiseksi ole ruuhkauttanut etsivän nuorisotyöntekijän palveluita, mutta odotettavissa on ruuhkautumista. Työttömyystilanne Suomessa tulee kasvamaan koronatilanteen vuoksi, mikä lisää etsivän nuorisotyöntekijän sekä Ohjaamon palvelujen tarvetta.
Etsivä nuorisotyö jalkautui vapaa-ajanohjaajan kanssa kahtena iltana koulujen päättäjäisviikonloppuna.
Pornaisten kunta on saanut etsivään nuorisotyöhön valtionavustusta 25 000€ ajankohdalle 1.9.2020–
31.8.2021.
Liikuntapalvelut
Helmikuussa 2020 järjestettiin kaikille kuntalaisille avoin talvirieha tapahtuma. Tapahtumassa oli erilaisia aktiviteetteja yhteistyössä seurojen ja yhdistysten kanssa. Tapahtumassa oli yli 250 kävijää. Huhtikuulle oli
suunnitteilla kuntotestauspäivä, joka oli tarkoitus toteuttaa Parkkojan koulun uudella lähiliikunta-alueella.
Tämä tapahtuma siirtyy syksylle Koronavirus-epidemian vuoksi.
Liikunnanohjaaja on ollut mukana Keusoten yhteistyöryhmässä luomassa yhteistä linjaa liikkumis-ja elintapaneuvontaa varten. Liikkumis- ja elintapaneuvontaa on annettu kevään aikana yli 20 kuntalaiselle. Kouluterveyden kanssa neuvotellaan yhteistyön aloittamisesta syyskaudella 2020.
Touko-kesäkuun aikana liikuntahankkeeseen palkatut työntekijät ohjasivat yhteensä 14 kertaa erilaisia
luonto-ja lähiliikuntatuokioita kuntalaisille. Osallistujia oli runsaasti.
Tavoitteiden toteutuminen
Nuorisopalvelut
Tavoitteet 2020
Yhteydenoton kynnyksen madaltaminen kaiken ikäisillä laajentamalla toimintaa nuorten luonnollisiin toiminta- ja ajanviettoympäristöihin

Mittari

Toteutuma 1.1.-30.6.2020

Pop up- ja katutoiminnan määrä

2 x jalkautuminen kaduille

Nuorten työpaja ja -ohjaamotoiminta tekevät aktiivista yhteistyötä yritysten, muiden kuntien
ja kunnan hallintokuntien kanssa
nuorten työllisyyden edistämiseksi

Pajalta ja Ohjaamosta yrityksiin 4 yhteistyöprojektia
ja hallintokuntiin ohjattujen asiakkaiden/tehtyjen vierailujen 3 eteenpäin ohjautunutta asiakasta
määrä (seinätön pajatoiminta)
sekä yhteisten projektien määrä
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Uusien toimintamallien määrä 2 uutta toimintamallia
koulunuorisotyössä
(höntsä + teemavälkät)

Suunnitelma nuorisotilan uudis- suunnittelun eteneminen
tamisesta

Nuorisotilan tulevaisuuden uudistaminen liittyy koko Yhtenäiskoulun alueen pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Nykyistä tilaa ylläpidetään toistaiseksi tarpeen mukaan.

Liikuntatoimen tavoitteet 2020
Hyvinvointiohjelman mukaisesti
mahdollistaa ja kannustaa erilaisin keinoin monipuolinen omaehtoinen liikunta kaikenikäisille
kuntalaisille.
Hyvinvointineuvonnan säilyttäminen ja kehittäminen yhteistyössä lähikuntien ja Keusoten
työryhmän kanssa.

Toteutuma 1.1.-30.6.2020

Mittari
Uuden hankkeen avulla erilaisten pop-up liikuntatapahtumien
järjestämien erityisesti luontoa
ja ulkoliikuntapaikkoja hyödyntäen.
Keusoten
yhteistyöryhmässä
toimiminen.
Yhteistyön aloittaminen koulun
ja
kouluterveydenhuollon
kanssa.

1 koko kylän liikuntatapahtuma
14 luonto/lähiliikunta pop-up tapahtumaa
Keusoten yhteistyöryhmässä mukana
Kouluyhteistyö suunnitteilla

Tulosaluekohtaiset toteutumat 1.1.-30.6.2020
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO
TOIMINTATUOTOT

MTA 2020 Tot 2020 1-6

Poikkeama

Tot % Tot 2019 1-6

TPE2020

-

51

-51

0%

-

51

TOIMINTAKULUT/MENOT

-110 258

-63 911

-46 347

58 %

-67 464

-133 258

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-110 258

-63 860

-46 398

58 %

-67 464

-133 207

MTA 2020 Tot 2020 1-6

Poikkeama

Tot % Tot 2019 1-6

TPE2020

VARHAISKASVATUS
TOIMINTATUOTOT

218 000

144 010

-73 990

66 %

136 423

289 018

TOIMINTAKULUT/MENOT

-2 921 249

-1 348 572

1 572 677

46 %

-1 265 100

-2 921 249

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-2 703 249

-1 204 562

1 498 687

45 %

-1 128 677

-2 632 231

ESI- JA PERUSOPETUS

MTA 2020 Tot 2020 1-6

Poikkeama

Tot % Tot 2019 1-6

TPE2020

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT/MENOT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

206 302
-5 514 006
-5 307 704

132 659
-2 555 878
-2 423 219

-73 643
2 958 128
2 884 485

KULTTUURIPALVELUT

MTA 2020 Tot 2020 1-6

Poikkeama

TOIMINTATUOTOT

64 %
46 %
46 %

206 793
-2 814 637
-2 607 844

301 302
-5 565 988
-5 264 686

Tot % Tot 2019 1-6

TPE2020

-

-

-

0%

-

-

TOIMINTAKULUT/MENOT

-12 684

-5 663

7 021

45 %

-5 242

-12 684

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-12 684

-5 663

7 021

45 %

-5 242

-12 684

MTA 2020 Tot 2020 1-6

Poikkeama

Tot % Tot 2019 1-6

TPE2020

KIRJASTOPALVELUT
TOIMINTATUOTOT

2 850

1 218

-1 632

43 %

2 329

2 850

TOIMINTAKULUT/MENOT

-253 784

-119 563

134 221

47 %

-126 228

-253 784

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-250 934

-118 345

132 589

47 %

-123 899

-250 934
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KANSALAISOPISTO
TOIMINTATUOTOT

MTA 2020 Tot 2020 1-6

Poikkeama

Tot % Tot 2019 1-6

TPE2020

-

-

-

0%

-

-

TOIMINTAKULUT/MENOT

-28 300

-13 876

14 424

49 %

-14 215

-28 300

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-28 300

-13 876

14 424

49 %

-14 215

-28 300

MTA 2020 Tot 2020 1-6

Poikkeama

Tot % Tot 2019 1-6

TPE2020

MUSIIKKIOPPILAITOKSET
TOIMINTATUOTOT

-

-

-

0%

0,00

-

TOIMINTAKULUT/MENOT

-36 947

-19 448

17 499

53 %

-20 734

-36 947

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-36 947

-19 448

17 499

53 %

-20 734

-36 947

MTA 2020 Tot 2020 1-6

Poikkeama

Tot % Tot 2019 1-6

TPE2020

VAPAA-AIKAPALVELUJEN
HALLINTO
TOIMINTATUOTOT

10 000

8 358

-1 642

84 %

7 545

10 000

TOIMINTAKULUT/MENOT

-88 758

-27 335

61 423

31 %

-29 838

-88 758

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-78 758

-18 977

59 781

24 %

-22 293

-78 758

MTA 2020 Tot 2020 1-6

Poikkeama

Tot % Tot 2019 1-6

TPE2020

NUORISOPALVELUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT/MENOT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
LIIKUNTAPALVELUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT/MENOT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
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43 200

19 772

-23 428

46 %

56 372

39 544

-136 165

-56 340

79 825

41 %

-88 760

-136 165

-92 965

-36 568

56 397

39 %

-32 388

-96 621

MTA 2020 Tot 2020 1-6

Poikkeama

Tot % Tot 2019 1-6

TPE2020

13 050

12 989

5 524

100 %

20 059

15 000

-107 021

-47 871

-121 171

45 %

-69 995

-107 021

-93 971

-34 882

-115 646

37 %

-49 936

-92 021

