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Organisaatiouudistus  

• 1.1.2019 Sivistyksen toimiala purettiin kahdeksi uudeksi toimialaksi 

 

• Hyvinvointipalvelut 
• Hyvinvointilautakunnan alainen toimiala vastaa hyvinvointipalveluiden tuottamisesta ja 

kehittämisestä.  

• Hyvinvointipalveluiden toimialalle siirtyivät sivistyksestä liikunta-, nuoriso-, opisto-, 
kulttuuri- ja kirjastopalvelut, joiden lisäksi toimialalle siirtyivät kaupungin yleishallinnosta 
tapahtumat / Ruokamessut, matkailu, kuntamarkkinointi ja viestintä. 

• Hyvinvointipalveluiden hallinnosta lakkautettiin vapaa-aikatoimen- ja 
kirjastotoimenjohtajien virat. Tehtävät siirtyivät hyvinvointijohtajalle ja koordinaattoreille. 

• Kasvatus ja opetus 
• Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toimiala vastaa varhaiskasvatuksen sekä 

opetuksen ja koulutuksen palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä.  
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HYVINVOINTIJOHTAJA 

LIIKUNTAPALVELUT 
 

•erityisliikunta-
koordinaattori 

•liikuntakoordinaattori 
 
 
 
 

OPISTOPALVELUT 
 

•opistojen rehtori 
•viestintä- ja 

kulttuurikoordinaattori 
 

KIRJASTO- JA 
TIETOPALVELUT 

 
• kirjastonhoitaja  

NUORISOPALVELUT 
 
•nuorisotyönkoordinaattori 
 
 
 
 

MESSUT JA 
TAPAHTUMAT 

 
•markkinointi- ja 

tapahtumakoordinaattori 
 
 

ENNALTAEHKÄISEVÄT 
HYTE-PALVELUT 

 
•hyvinvointijohtaja 

 
 



Kirjastopalvelut 

• Omatoimikirjasto avataan 1.10.2020 

– Kirjasto auki klo 7 – 21 

– Kulku omalla kirjastokortilla, sopimuksia voi käydä 
tekemässä jo nyt  

– Alle 15-vuotiaat vanhempien luvalla 

– Varatut lainat numerokoodilla 

– Kameravalvonta ja uudet laitteet AVI:n 
avustuksella 

 

 



• Elokuvat oppimispesässä 

• Karhu Basketin kausikortit lainattavana 

• Lapset ja nuoret; 
– Päiväkotien ja pienten koulujen 

kirjastoautovierailut 

– Satutunnit 

– Kirjavinkkaukset 

– Oppilaiden kirjastoperehdytykset 

– Digi-sovellukset kirjastoon 

 

 

 



• Kirjastoauton lainat (47 pysäkkiä) 

– 2017 58 428 

– 2018 59 543 

– 2019 55 496 

• Pääkirjaston + Päntäneen lainat 

– 2017 185 138 

– 2018 188 967 

– 2019 186 468 

 



• Lukukoirat Minttu ja Tilda. 

• Lukemisen edistämiseen saatu AVI:lta 
hankerahaa, sillä järjestetään tapahtumia 
kaiken ikäisille.  

• Kirjailijavieras Paula Noronen virtuaalisesti 7.-
8.10. 

• Harry Potter- tapahtuma syyslomalla ti 13.10.-
to 15.10. klo 11-16 

 



Kulttuuripalvelut 

Varhaiskasvatusikäiset: toiminnan ja ohjelman 
vienti ao kohderyhmälle. 

Kouluikäiset, opiskelijat: työpajat ja tapahtumat 
kohderyhmille. 

 Museotoiminta 
Eduskuntamuseo, Kotitalouskoulun näyttely 1920-
1960. 



 

• Aikuiset työssäkäyvät; konsertteja, teatteria ja luentoja 

• Kulttuuritoimijoiden ja kulttuuria tekevien (3. ja 4. 
sektori) kokoontumiset säännöllisesti 2 krt vuodessa. 

• Kauhajoen Kriuhnaasu kulttuuriviikko 

• Hämes-Havunen Soi tapahtumat 

• Museotoiminta;  
Eduskuntamuseo ja Kotitalouskoulun näyttely 1920-1960  

• Sanssin kulttuurikeskus 



• Suupohjan alueen kuntien, Kristiinankaupungin, 
Närpiön ja Kaskisten kulttuurityöntekijöiden 
kokousten koollekutsuja 
• E-Pohjanmaan liitto kulttuuristrategiatyöryhmä 
• Isänmaallisten juhlien järjestelytoimikunta 
• Kulttuurista hyvinvointia hanke 
• Kortteleihin kulttuuria hanke 
• Kauhajoki tutuksi työryhmä 
• Kulttuurityöntekijöiden kokoukset 
• Maakuntamuseon tilaisuudet 
• Kv keskus INKA, monikulttuurisuus 

Kulttuuripalvelut yhteistyössä 



Kauhajoen kansalaisopisto 

• Vapaan sivistystyön lain mukaista 
opetustoimintaa 

• Kursseja Kauhajoella, Isojoella ja Karijoella 

• Kauhajoen kansalaisopisto 
– Opistojen toimisto kirjastotalossa  (kulku myös 

kirjaston läpi)  

– Opetusta pääosin keskustassa, mutta kursseja 
tarjotaan myös kylille 

• http://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/kasvatus-ja-
opetus/kansalaisopisto.link 
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• Opetustoiminta 

– vuosittain erilaisia kursseja käynnistyy noin 280 

– opiskelijoita reilu 2000 (netto), joista laskennallisesti 
suunnilleen kaikki osallistuvat ainakin kahdelle kurssille , 
suurin osa opiskelijoista 61-70 -vuotiaita.  

– opettajia noin 80 

– Työttömille 1 maksuton kurssi 

– Opetusohjelma ilmestyy elokuun lopulla, kevään lehdykkä 
vuodenvaihteessa 

• Lasten ja nuorten Taidekoulu tarjoaa taiteen 
perusopetusta kuvataiteessa, musiikissa ja 
käsityössä 

 

 



Kansalaisopisto yhteistyössä 

• Hankkeet:  

– ”Näytäksä vähä?” -Digiopetusta kylillä,  

– Opettajien pedagogisen osaamisen kehittäminen,   

– ”Tulevaisuuden koulutusyhteistyö” - alueen 
koulutuksen kehittämishanke 

• Alueen kansalaisopistojen yhteisverkkokurssit 

• Kylätoimijat, yhdistykset 



Panula-opisto 

• Opetusta Kauhajoella, Teuvalla, Karijoella ja Isojoella. 

• Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista 
musiikinopetusta lapsille ja nuorille (laki)  

• Opistojen toimisto kirjastotalossa  (kulku myös kirjaston 
läpi)  

•  https://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/kasvatus-ja-
opetus/panula-opisto.link 
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• Tavoitteellista opetusta alle kouluikäisille 
muskarissa, pienille koululaisille 
ryhmäopetuksessa.  

• Yksilösoitinopinnot noin 9-vuotiaasta alkaen.  

• Ilmoittautuminen opintoihin ympäri vuoden. 

• Opiskelijoita noin 250, opettajia 13. 

 



Panula-opisto yhteistyössä 
– Panula-opiston kannatusyhdistys ry. 

– Kauhajoen musiikinharrastajien kannatusyhdistys ry.  

– Radion Sinfoniaorkesteri Ystävät ry.  

– E-P liiton taiteen perusopetuksen verkosto,  

– Rytmi-instituutin koulutusohjelmat LuoMus ja 
DocMus,  

– Epky kulttuurinen musiikintutkimus professuuri  

– Alueen peruskoulut ja musiikkiopistot: esiintymis- ja 
orkesteriyhteistyö, opetus-, soittaja- opettajavaihto, 
säveltäjät (mm. Jorma Panula, Antti Kleemola)  

 



Liikuntapalvelut 
• Enkora-tilavarausjärjestelmä näyttää varaukset reaaliajassa 

• Viikonloppuisin on saleissa tilaa; katso vapaat vuorot kauhajoki.fi 
(palvelut, liikuntapalvelut, tilavaraukset), 
varauspyynnöt liikuntapaikat@kauhajoki.fi  

mm. perhepalloilu + liikunnalliset synttärit  

• Liikuntavälinelainaamo on kaikille avoin palvelu 

• Harrastushaku-palvelu kerää Kauhajokiset harrastusmahdollisuudet 
yhteen paikkaan – sanahaulla voi harrastusta etsivät löytää toimijat 

 

 

 www.kauhajoki.fi/palvelut/liikuntapalvelut 
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• Tapahtumat ja leirit: 
– Erityislaskettelutapahtuma maaliskuussa 
– Harrastesäpinät kesäkuussa 
– Liikuntapäivät lauantaisin 1/kk yhteistyössä seurojen kanssa: 

la 3.10. ja 7.11. 
– Uimakoulut koululaisille (0-6lk) ja kesän uimakoulut ma-pe 

ennen kuin halli aukeaa 
– Viikoittainen ohjatun liikunnan tarjonta vauvauinnista 

ikääntyneiden tasapainojumppaan 
– Playcity-päiväleiri joka toinen vuosi 
– Perherieha joka toinen vuosi 
– Suurin osa ryhmistä on maksullisia eli toiminnan tuotoilla 

katetaan ohjaajien palkkausta 



 

Erityisliikuntakortti:  
- Uimala, kuntosali ja liikuntapalveluiden ohjattu liikunta rajattomasti aukioloaikojen mukaan (ei 

ohjattu vesiliikunta) 
• Hinta: 80 €/vuosi,  myös osamaksulla 
• Liitteet esim. lääkärin tai terveydenhoitajan lausunto tai todistus, Kelan päätös hoito- tai 

vammaistuesta, kopio KELA -kortista (tunnukset) tai Inva P -lupa 
• 31 erilaista kriteeriä, jotka löytyvät ohjeista 

http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/Hyvinvointipalvelut/Eritysliikuntakortin-ohjeet-ja-
kriteerit.pdf 

Senioripassi: 
- Lunastettavissa sen vuoden alusta kun täyttää 65 v 
- Uimalan, kuntosalin ja liikuntapalveluiden ohjattu liikunta rajattomasti aukioloaikojen 

mukaan (ei ohjattu vesiliikunta) 
Vähävaraisten harrastusavustus 7-15 vuotiaille: 
- Erillisellä hakemuksella haettava avustus säännöllisen liikuntaharrastuksen 

osallistumismaksuihin  
Maksuttomat uinnit (alle 16 v.) 
Maksuttomat salit (alle 18 v.) 

Tukea liikuntaharrastuksiin 
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Virkun uimalan terveisiä 
• Virtuaalivesijumppa (Hydrohex), tarjontaa myös lapsille 

• Maksuton uintikerho  

• Ohjatut allasjumpat ( 6 ryhmää / vko ) 

 

• Tarvitaanko omia uintivuoroja, jotta kaikki mahtuvat? 

• Ponnahduslaudan ”tauot” ( 16-17, 18-19, 
viikonloppuna 12-13)  

 

• Koska saadaan uimalan laajennus ulkoaltaineen? 

• ? 



Nuorisopalvelut 
• Räimiskälle palattu vuoden alusta 

– Toimivat tilat kaikkien kuntalaisten käyttöön 
– Avoin nuorisotilatoiminta ma-pe 
– Aina kaksi työntekijää paikalla 

• Muita nuorisotiloja;  
– Walkers-nuorisokahvila: Taustayhteisöt kaupunki ja 

seurakunta. Aseman lapset ry:n organisoimaa 
valtakunnallista nuorisotyötä, joka perustuu 
vapaaehtoisten aikuisten läsnäoloon illoissa. Avoinna 
perjantai-iltaisin yli 14 vuotiaille. 

– Bänditalo Peltomaassa nuorten bändeille 7 vuokrattavaa 
huonetta 



• Monipuolinen nuorisotyö 
– Tapahtumia, retkiä, päiväleirejä, ryhmäytyksiä, 

välituntitoimintaa, kerhoja, pienryhmiä, nuorten osallistaminen, 
kesätyösetelit, ehkäisevä päihdetyö, moniammatilllinen 
yhteistyö, tiedotus, markkinointi, nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelutyö jne. 

– Jalkautuva työ 
• Koulut 
• Pop-up nuorisotiloja, tapahtumia 
• Kylillä, ABC, Sotka ym. tarvittavat 

– Erityisnuorisotyö; koulutyötä, yksilötyötä, ”sosiaalista 
nuorisotyötä” 

– Etsivä nuorisotyö vakinaistettiin 11/19. Tarve kasvava ja nuorilla 
& aikuisilla moninaisia ongelmia 

– Haussa koulunuorisotyön kehittämiseen hanke 

• Nuorisovaltuusto ”Nuva” aktiivinen 
– Puheenjohtajana Julia Saarinen 



Tapahtumat ja markkinointi 
• Hämes-Havusen vuokraustoiminta ja Ruokamessut 
• Kauhajoki liikkuu  
• Uusien kuntalaisten tervehdysposti n. 6 x vuodessa 
• Kaupunginjohtajan vauvamuistamiset yhteistyössä LLKY:n 

neuvolatoiminnan kanssa 
• Esitepaikka Juustoportilla ja paikkakunnan yrityksiin toimitettu kaupungin 

markkinointimateriaali 
• Matkailu i-pisteen kehittäminen Virkkuun 
• Kaupungin kesäistutukset yhteistyössä teknisen osaston puistopuolen 

kanssa 
• Teollisuusalueiden opasteet -uudistustyö teknisen osaston 

maarakennuspuolen kanssa 
• Geopark-hanke 
• Hallituspaikka Taito Etelä-Pohjanmaa ry. 



Tulevaisuuden ennaltaehkäisevä työ 

• Kuntaorganisaation toiminta on tulevaisuudessa 
yhä enemmän verkostoyhteistyötä ja edellytysten 
luomista kuntalaisten toiminnalle. 

• Kunnan jäsenten osallisuus ja kaupungin ja 
kaupunkilaisten vuorovaikutus perustuvat  
– yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden 

hyödyntämiseen,  

– omaehtoisen toiminnan mahdollistamiseen ja  

– yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien 
luomiseen. 



3. sektori; Järjestö- ja yhdistystoiminta 

• Edistää kansalaiskasvatusta ja kouliintumista 
yhteiskunnallisiin tehtäviin 

• Valvoo kansalaisten etuja suhteessa 
viranomaisiin  

• Toimii yhteiskunnan sosiaalisen koheesion 
ylläpitäjänä 

• Yhteiskuntaetiikka; herkkä erilaisten 
vähemmistöjen tarpeille 

• Voittoa tavoittelematon toiminta 



4. sektori; aktivismit 
• Kuntalaiset, jotka ottavat viranhaltijoille ja edustukselliselle 

päätöksenteolle kuuluneita tehtäviä itselleen.  

• Toimintaa järjestöjen ja yhdistysten ulkopuolella 

• Kuntalaiset muokkaavat myös markkinoita ryhtymällä 
joukkorahoittajiksi, palveluiden tuottajiksi ja välittäjiksi ja 
kehittämällä uusia vaihdannan ja verkostotalouden muotoja.  
• ruokapiireissä, REKO-renkaissa ja Facebookin paikallisissa 

kierrätysryhmissä, käydään kauppaa lähituottajien ja paikallisten 
toimijoiden tuotteilla  

• Nojaa tee-se-itse-henkeen ja commons-ajatteluun (yhteiset 
materiaalit, kuvat jne.)  

    Maija Faehnle ja Pasi Mäenpää 2017 

 

 



Hyvinvointipalveluiden avustukset 
• Kohdeavustukset haettavissa – maaliskuussa 

2021 
– Kulttuuripalvelut  10.000 € 

– Liikuntapalvelut  40.000 € 

– Nuorisopalvelut  12.000 € 

 

• Lisäksi; 
Alle 18-vuotiaiden maksuttomat salivuorot, myös 

turnauksissa 

Välineiden ja laitteiden maksuton käyttö 

 



Vapaaehtoistyö.fi 

https://vapaaehtoistyo.fi/ 

https://vapaaehtoistyo.fi/


Hyte-yhteistyö 

• Yhdistysten, LLKY:n ja naapurikuntien kanssa 

– Ehkäisevän päihdetyön työryhmät (EPT-LaNu ja EPT-Ikä) 

– Trillan nuortenpalveluiden ohjauryhmä 

– Seurakunta 

– Vammaisneuvosto 

– Turvakotiyhdistys   



Maakunnan hyte-yhteistyö 

• Eepos-kirjastot 

• Aksila, ehkäisevän päihdetyön maakunnallinen 
työryhmä (kaikki kunnat) ja sen valmistelutyöryhmä 
(6 jäsentä) 

• Elintapaohjauksen maakunnallinen 
kehittämisverkosto 

• Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvosto 

• PLU 

• Asemanlapset (valtakunnallinen) 


