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ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja-rehtori
Toiminta-ajatus
Elämänlaatulautakunta tarjoaa kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioonottavaa laadukasta kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluita sekä nuorisotoimintaa ja vapaata sivistystä sekä tasavertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen elinikäiseen oppimiseen, alueellisesta
kulttuurista nauttimiseen sekä liikunnan harrastamiseen.
Elämänlaatulautakunnan tehtävänä on vastata kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikunta sekä
nuorisotoimesta ja vapaasta sivistystyöstä.
Tehtävät
Kirjasto
Kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Kirjastolaki 1492/2016 ja kulttuurilaki 728/1992).
Nuorisopalvelut
Nuorisopalveluiden tehtävänä on nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa. Toiminnan lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö (Nuorisolaki 1285/2016).
Liikuntapalvelut
Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävälle ja edistävälle liikunnalle. Tehtävänä on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja
harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä
eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. (Liikuntalaki 390/2015).
Kulttuuripalvelut
Kulttuuripalveluiden tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa, joka tukee ihmisten mahdollisuuksia
luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja
taiteen keinoin, luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin. Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat
demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. (kulttuurilaki 166/2019).

KOKONAISKUVA TOIMIALAN KEHITTÄMISESTÄ JA TULOSALUEIDEN PALVELUKUVAUS
VUOSINA 2021-2023
Toimielimen vuosien 2021-2023 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden elämänlaatupalveluiden
tarjoaminen kuntalaisille sekä osaltaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Lautakunta tekee
tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimielimien sekä alueella toimivien yhdistysten ja yritysten
kanssa. Tärkeänä tehtävänä on toimielimen tulosalueiden yhteistyön kehittäminen, osaamisen
hyödyntäminen ja lisääminen sekä toimintakulttuurin kehittäminen.
Kirjaston toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kävijöiden määrää sekä kirjastonkäytönopetuksen ja hankintojen kokonaismäärää. Hankintojen määrä on verrannollinen vuosittaiseen
aineistomäärärahaan, mikä puolestaan vaikuttaa lainauslukuihin. Kirjastonkäytönopetuksen määrä
pyritään kasvattamaan ja kirjastosta tehdään kuntalaisten olohuone. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen kirjastohenkilökunta takaa palveluiden korkean tason. Kirjasto järjestää kaikille avoimia, monipuolisia ja laadukkaita yleisötapahtumia
Nuorisopalvelujen toiminta keskittyy nuorten kohtaamiseen eri toimintaympäristöissä kuten nuorisotilalla, nuorten luonnollisilla vapaa-ajan viettopaikoilla ja koulussa. Etsivää nuoritoimintaa kehitetään ja toteutetaan saadulla avustuksella. Yhteistyötä koulun, alueen yhdistysten ja yritysten
kanssa syvennetään tarvelähtöisesti. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta takaa palveluiden korkean tason. Yhteishankkeella Ypäjän kunnan kanssa kehitetään koulussa tehtävää nuorisotyötä (mikäli hankerahoitus saadaan ajalle 2.11.2020-1.11.2022).
Liikuntapalveluilla luodaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla, järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Liikuntapalveluilla kannustetaan kuntalaisia omatoimiseen liikuntaan sekä liikunnalliseen elämäntapaan yhteistyössä eri toimialojen kesken. Kuntalaisten osallisuuden kautta kehitetään liikuntapalveluiden sisältöjä.
Kulttuuripalveluilla vahvistetaan kunnan kulttuuritoiminnan edellytyksiä yhdessä alueen yhdistysten kanssa sekä kehitetään museotoimintaa. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään vuonna
2020 kuntalaisille tehtyä kulttuurikyselyä ja päivitetään kulttuurikasvatussuunnitelma yhdessä kirjaston kanssa. Humppilan kulttuuritalo -hankkeen kautta pyritään löytämään keinoja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä rakentamaan paikka, jossa erilainen kulttuurikohtaa (mikäli hankerahoitus saadaan).
Toimialan strategiset tavoitteet

Kirjasto

Kuntalaisten
hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen

Kestävän
kehityksen ja
taloudellisen
näkökulman
huomioiminen

Osallisuuden ja
yhteisöllisyyden
lisääminen ja
kehittäminen

Työhyvinvoinnista ja jakamisesta
huolehtiminen
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Monipuolisten
tapahtumien
järjestäminen.

Palveluiden
järjestäminen
kustannus
tehokkaasti.

Kuntalaisten tarpeiden ja ideoiden
hyödyntäminen
tapahtumien järjestämisessä.

Kehityskeskusteluiden
pitäminen
vuosittain.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on päivitetty ja suunnitelmasta on laadittu vuosikello, jonka pohjalta suunnitelmaa viedään käytäntöön.

Kulttuurikasvatussuunnitelman
päivittäminen
yhdessä kulttuuritoimen kanssa.

Huomioidaan
mahdolliset
avustukset
aineistohankinnoissa.

Aineistohankinnoissa huomioidaan kuntalaisten
toiveet.

Ammatillisen
osaamisen
vahvistaminen
koulutuksiin
osallistumalla.

Yhteistyöpalaveri Kuvion
kanssa kulttuurikasvatussuunnitelman tiimoilta syyskuussa.
Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamista tulee
edelleen jatkaa aktiivisesti.

Omatoimikirjaston suunnittelu
Aktiivinen yhja toteuttaminen. teistyö Lounakirjastojen
kanssa.
Monipuolinen ja
uudistuva aineisto.

Kirjasto toimii
kuntalaisten olohuoneena, jossa
voi järjestää mm.
kokouksia.

Tykytoiminnan aktiivinen kehittäminen ja
järjestäminen.

Kirjasto on suljettuna viikot
35-37 omatoimikirjastonmuutostöiden vuoksi.

Yhteistyö Luona-kirjastojen
kanssa.

Aktiivinen ja säännöllinen
yhteistyö Louna-kirjastojen
kesken on jatkunut.

Omatoimikirjaston toteuttaminen ja muutostyöt on saatu lähes valmiiksi.

Covid19-pandemia on edelleen vaikuttanut toimintaan.
Pandemian vaikutukset näkyvät erityisesti kirjaston
asiakas- ja lainausmäärissä.
Henkilöstön työhyvinvointia
ja työssä jaksamista on tuettu yhteisillä keskusteluilla ja
avoimella vuorovaikutuksella.
Hankinnoissa on huomioitu
asiakkaiden tarpeet.
Nuoriso

Lasten ja nuorten yksilöllinen
kohtaaminen
nuorisotilalla,
koululla sekä
muissa toimintaympäristöissä.
Etsivän nuorisotyön kehittäminen.
Rajapinnan rikkova koulunuorisotyö -hanke

Palveluiden
järjestäminen
kustannus
tehokkaasti.

Hankintojen
kriittinen tarkastelu.

Aktiivinen yhteistyö naapurikuntien nuorisotoimien
kanssa.

Nuorisovaltuuston
toiminnan kehittäminen.
Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.
Nuorten osallisuuden lisääminen toiminnan
suunnittelussa.

Kehityskeskusteluiden
pitäminen
vuosittain.
Ammatillisen
osaamisen
vahvistaminen
koulutuksiin
osallistumalla.
Tykytoiminnan aktiivinen kehittäminen ja
järjestäminen.
Verkostoituminen seudun
muiden nuoriso-ohjaajien
kanssa.

Kuntalaisten
hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen

Kestävän
kehityksen ja
taloudellisen
näkökulman
huomioiminen

Osallisuuden ja
yhteisöllisyyden
lisääminen ja
kehittäminen

Työhyvinvoinnista ja jakamisesta
huolehtiminen

Etsivään nuorisotyöhön on
saatu 11 000 euron avustus.
Ammatillista osaamista on
vahvistettu aktiivisella yhteistyöllä naapurikuntien
nuoriso-ohjaajien kesken
tapahtuvalla yhteistyöllä.
Nuorivaltuustotyö on jatkunut aktiivisena ja nuorisovaltuustolla on edustajansa
lautakunnissa.
Covid19-pandemia on vaikuttanut toimintaan. Nuorisotila on ollut osan aikaa
suljettuna ja käyttäjämäärää
on rajattu keväällä.
Syyskaudella nuorisotila
Vaijeri on ollut auki normaalisti ilman rajoituksia.
Lasten ja nuorten yksilöllistä
kohtaamista vahvistetaan
Suomen malli hankehaussa
saadulla hankerahoituksella.
Harrastava Humppila –
hankkeelle on saatu 6000
euroa.
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Liikunta

Monipuolisten ja
ennaltaehkäisevien kohdennettujen liikuntaryhmien järjestäminen eriikäisille kuntalaisille.
Liikuntastrategian päivittäminen
ja käyttöönotto.
Aktiivinen terveyden edistämisestä tiedottaminen kuntalaisille kunnan
sähköisillä alustoilla.

Kulttuuri

Kulttuurikasvatussuunnitelman
päivittäminen.

Palveluiden
järjestäminen
kustannus
tehokkaasti.

Aktiivinen yhteistyö kunnan
eri toimintojen
kanssa ja kesken.

Yhteistyö alueen
järjestöjen sekä
yritysten kanssa.

Kehityskeskusteluiden
pitäminen
vuosittain.
Ammatillisen
osaamisen
vahvistaminen
koulutuksiin
osallistumalla.
Tykytoiminnan aktiivinen kehittäminen ja
järjestäminen.

Mahdollisten
hankkeiden
hyödyntäminen.

Palveluiden
järjestäminen
kustannus
tehokkaasti.

Aktiivinen yhteistyö kunnan
eri toimintojen
kanssa ja kesken.

Museotoiminnan
kehittäminen ja
museoiden ylläpitäminen.

Mahdollisten
hankkeiden
hyödyntäminen.

Covid19-pandemia on vaikuttanut toimintaan. Elokuussa on aloitettu sisällä
tapahtuva liikuntatoiminta.
Ulkoliikunta on jatkunut aktiivisesti.
Tiedottaminen on ollut aktiivista ja näkyvää kunnan
some-kanavilla sekä wwwsivuilla.
Liikuntatoimeen on saatu
15 000€ valtionavustus Liikkuva Humppila hankkeelle.
Liikunnanohjaajan toimi on
päätetty vakinaistaa
1.1.2022 alkaen.
Liikunnanohjaaja on osallistunut zumba-koulutukseen.

Verkostoituminen alueen
muiden liikuntatyöntekijöiden sekä urheiluseurojen
kanssa.

Kulttuuritapahtumien järjestäminen ja mukana oleminen
muiden järjestämissä tilaisuuksissa.

Kulttuuritoiminnan vakiinnuttaminen.

Kuntalaisten ja
toimintaan osallistuvien mielipiteiden kartoittaminen liikuntatarjonnan suunnittelun
pohjaksi.

Yhdistysyhteistyön kehittäminen.
Tilojen järjestäminen kuntalaisten
kokoontumisille.
Kulttuurikyselyn
tulosten hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa.

Urheilukentälle vuokrattiin
siirrettävät wc-tilat syyskuun
loppuun asti.

Kehityskeskusteluiden
pitäminen
vuosittain.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on päivitetty ja suunnitelmasta on laadittu vuosikello, jonka pohjalta suunnitelmaa viedään käytäntöön.

Ammatillisen
osaamisen
vahvistaminen
koulutuksiin
osallistumalla.

Yhteistyöpalaveri Kuvion
kanssa kulttuurikasvatussuunnitelman tiimoilta syyskuussa.

Tykytoiminnan aktiivinen kehittäminen ja
järjestäminen.
Alueellinen,
seudullinen ja
valtakunnallinen verkostoituminen.

Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamista tulee
edelleen jatkaa aktiivisesti.
Covid19-pandemia on vaikuttanut tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen.
Humppilan kunta on liittynyt
Suomen kotiseutuliiton jäseneksi. Tämän kautta museotoiminnan kehittäminen
on päässyt alkuun.
Kulttuurikoordinaattorin toimi
on päätetty vakinaistaa
1.8.2021 alkaen.
Elonkorjuumarkkinat järjestettiin elokuussa.

