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TALOUDEN SEURANTA JA TOTEUMA AJALLA 1.1.2021-30.9.2021 
 
 
ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 
 
Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja-rehtori  
 
Toiminta-ajatus 
 
Elämänlaatulautakunta tarjoaa kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioonottavaa laa-
dukasta kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluita sekä nuorisotoimintaa ja vapaata sivis-
tystä 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, kirjalli-
suuden ja kulttuurin harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämi-
seen, kansainvälistymiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuut-
ta, demokratiaa ja sananvapautta. (Kirjastolaki 1492/2016 ja kulttuurilaki 728/1992). 
 
Nuorisopalvelut 
 
Nuorisopalveluiden tehtävänä on nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yh-
teiskunnassa. Toiminnan lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainväli-
syys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monia-
lainen yhteistyö (Nuorisolaki 1285/2016).  
 
Liikuntapalvelut 
 
Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ylläpitä-
välle ja edistävälle liikunnalle. Tehtävänä on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja 
harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja paran-
tamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seura-
toiminta, 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 kaik-
kien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivis-
tykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja 
taiteen keinoin, luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tuke-
valle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin. Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat 
demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoro-
puhelu. (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 kirjastonkäy-
tönopetuksen ja hankintojen kokonaismäärää. Hankintojen määrä on verrannollinen vuosittaiseen 
aineistomäärärahaan, mikä puolestaan vaikuttaa lainauslukuihin. Kirjastonkäytönopetuksen määrä 
pyritään kasvattamaan ja kirjastosta tehdään kuntalaisten olohuone. Hyvinvoiva ja ammattitaitoi-
nen kirjastohenkilökunta takaa palveluiden korkean tason. Kirjasto järjestää kaikille avoimia, moni-
puolisia ja laadukkaita yleisötapahtumia 
  
Nuorisopalvelujen toiminta keskittyy nuorten kohtaamiseen eri toimintaympäristöissä kuten nuo-
risotilalla, nuorten luonnollisilla vapaa-ajan viettopaikoilla ja koulussa. Etsivää nuoritoimintaa kehi-
tetään ja toteutetaan saadulla avustuksella. Yhteistyötä koulun, alueen yhdistysten ja yritysten 
kanssa syvennetään tarvelähtöisesti. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta takaa palvelui-
den korkean tason. Yhteishankkeella Ypäjän kunnan kanssa kehitetään koulussa tehtävää nuori-
sotyötä (mikäli hankerahoitus saadaan ajalle 2.11.2020-1.11.2022). 
 
Liikuntapalveluilla luodaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla, järjestämällä liikunta-
palveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Liikuntapalveluilla kannustetaan kunta-
laisia omatoimiseen liikuntaan sekä liikunnalliseen elämäntapaan yhteistyössä eri toimialojen kes-
ken. Kuntalaisten osallisuuden kautta kehitetään liikuntapalveluiden sisältöjä. 
 
Kulttuuripalveluilla vahvistetaan kunnan kulttuuritoiminnan edellytyksiä yhdessä alueen yhdistys-
ten kanssa sekä kehitetään museotoimintaa. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään vuonna 
2020 kuntalaisille tehtyä kulttuurikyselyä ja päivitetään kulttuurikasvatussuunnitelma yhdessä kir-
jaston kanssa. Humppilan kulttuuritalo -hankkeen kautta pyritään löytämään keinoja alueen kult-
tuuritoimijoiden yhteistyölle sekä rakentamaan paikka, jossa erilainen kulttuurikohtaa (mikäli han-
kerahoitus saadaan).   
 
Toimialan strategiset tavoitteet 

 
Kuntalaisten 
hyvinvoinnin ja 
terveyden edis-
täminen 

Kestävän 
kehityksen ja 
taloudellisen 
näkökulman 
huomioimi-
nen 

Osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden 
lisääminen ja 
kehittäminen 

 

Työhyvin-
voinnista ja -
jakamisesta 
huolehtimi-
nen 

Talouden seuranta ja to-
teuma ajalla 1.1.2021-
30.9.2021 

Kirjasto      

        

Monipuolisten 
tapahtumien 
järjestäminen. 

 

Kulttuurikasva-
tus-
suunnitelman 
päivittäminen 
yhdessä kulttuu-
ritoimen kanssa. 

 

Palveluiden 

järjestäminen 

kustannus 

tehokkaasti. 

 

Huomioidaan 

mahdolliset 

avustukset 

aineistohan-

kinnoissa. 

Kuntalaisten tar-
peiden ja ideoiden 
hyödyntäminen 
tapahtumien jär-
jestämisessä. 

 

Aineistohankin-
noissa huomioi-
daan kuntalaisten 
toiveet. 

 

Kehityskes-
kusteluiden 
pitäminen 
vuosittain. 

 

Ammatillisen 
osaamisen 
vahvistaminen 
koulutuksiin 
osallistumalla. 

 

Kulttuurikasvatussuunnitel-
ma on päivitetty ja suunni-
telmasta on laadittu vuosi-
kello, jonka pohjalta suunni-
telmaa viedään käytäntöön. 

Yhteistyöpalaveri Kuvion 
kanssa kulttuurikasvatus-
suunnitelman tiimoilta syys-
kuussa. 

Kulttuurikasvatussuunnitel-
man jalkauttamista tulee 
edelleen jatkaa aktiivisesti. 



Omatoimikirjas-
ton suunnittelu 
ja toteuttaminen. 

 

Monipuolinen ja 
uudistuva ai-
neisto. 

 

Aktiivinen yh-

teistyö Louna-

kirjastojen 

kanssa. 

 

Kirjasto toimii 
kuntalaisten olo-
huoneena, jossa 
voi järjestää mm. 
kokouksia. 

 

 

Tyky-
toiminnan ak-
tiivinen kehit-
täminen ja 
järjestäminen. 

 

Yhteistyö Luo-
na-kirjastojen 
kanssa. 

 

Kirjasto on suljettuna viikot 
35-37 omatoimikirjaston-
muutostöiden vuoksi.  

Omatoimikirjaston toteutta-
minen ja muutostyöt on saa-
tu lähes valmiiksi. 

Aktiivinen ja säännöllinen 
yhteistyö Louna-kirjastojen 
kesken on jatkunut. 

Covid19-pandemia on edel-
leen vaikuttanut toimintaan. 

Pandemian vaikutukset nä-
kyvät erityisesti kirjaston 
asiakas- ja lainausmäärissä.  

Henkilöstön työhyvinvointia 
ja työssä jaksamista on tuet-
tu yhteisillä keskusteluilla ja 
avoimella vuorovaikutuksel-
la. 

Hankinnoissa on huomioitu 
asiakkaiden tarpeet. 

Nuoriso Lasten ja nuor-
ten yksilöllinen 
kohtaaminen 
nuorisotilalla, 
koululla sekä 
muissa toimin-
taympäristöis-
sä. 

 

Etsivän nuoriso-
työn kehittämi-
nen. 

 

Rajapinnan rik-
kova koulunuo-
risotyö -hanke 

 

Palveluiden 

järjestäminen 

kustannus 

tehokkaasti. 

 

Hankintojen 

kriittinen tar-

kastelu. 

 

Aktiivinen yh-

teistyö naapu-

rikuntien nuo-

risotoimien 

kanssa. 

 

Nuorisovaltuuston 
toiminnan kehit-
täminen. 

 

Nuorten vaiku-
tusmahdolli-
suuksien paran-
taminen. 

 

Nuorten osalli-
suuden lisäämi-
nen toiminnan 
suunnittelussa. 

 

 

Kehityskes-
kusteluiden 
pitäminen 
vuosittain. 

 

Ammatillisen 
osaamisen 
vahvistaminen 
koulutuksiin 
osallistumalla. 

 

Tyky-
toiminnan ak-
tiivinen kehit-
täminen ja 
järjestäminen. 

 

Verkostoitumi-
nen seudun 
muiden nuori-
so-ohjaajien 
kanssa. 

 

Etsivään nuorisotyöhön on 
saatu 11 000 euron avustus. 

Ammatillista osaamista on 
vahvistettu aktiivisella yh-
teistyöllä naapurikuntien 
nuoriso-ohjaajien kesken 
tapahtuvalla yhteistyöllä. 

Nuorivaltuustotyö on jatku-
nut aktiivisena ja nuorisoval-
tuustolla on edustajansa 
lautakunnissa. 

Covid19-pandemia on vai-
kuttanut toimintaan. Nuori-
sotila on ollut osan aikaa 
suljettuna ja käyttäjämäärää 
on rajattu keväällä. 

Syyskaudella nuorisotila 
Vaijeri on ollut auki normaa-
listi ilman rajoituksia. 

Lasten ja nuorten yksilöllistä 
kohtaamista vahvistetaan 
Suomen malli hankehaussa 
saadulla hankerahoituksella. 
Harrastava Humppila –
hankkeelle on saatu 6000 
euroa. 

 Kuntalaisten 
hyvinvoinnin ja 
terveyden edis-
täminen 

Kestävän 
kehityksen ja 
taloudellisen 
näkökulman 
huomioimi-
nen 

Osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden 
lisääminen ja 
kehittäminen 

 

Työhyvin-
voinnista ja -
jakamisesta 
huolehtimi-
nen 

Talouden seuranta ja to-
teuma ajalla 1.1.2021-
30.9.2021 



Liikunta Monipuolisten ja 
ennaltaehkäise-
vien kohdennet-
tujen liikunta-
ryhmien järjes-
täminen eri-
ikäisille kunta-
laisille. 

 

Liikuntastrategi-
an päivittäminen 
ja käyttöönotto. 

 

Aktiivinen ter-
veyden edistä-
misestä tiedot-
taminen kunta-
laisille kunnan 
sähköisillä alus-
toilla. 

 

Palveluiden 

järjestäminen 

kustannus 

tehokkaasti.  

 

Aktiivinen yh-

teistyö kunnan 

eri toimintojen 

kanssa ja kes-

ken. 

 

Mahdollisten 

hankkeiden 

hyödyntämi-

nen. 

 

Kuntalaisten ja 
toimintaan osallis-
tuvien mielipitei-
den kartoittami-
nen liikuntatarjon-
nan suunnittelun 
pohjaksi. 

 

Yhteistyö alueen 

järjestöjen sekä 

yritysten kanssa. 

 

Kehityskes-
kusteluiden 
pitäminen 
vuosittain. 

 

Ammatillisen 
osaamisen 
vahvistaminen 
koulutuksiin 
osallistumalla. 

 

Tyky-
toiminnan ak-
tiivinen kehit-
täminen ja 
järjestäminen. 

 

Verkostoitumi-
nen alueen 
muiden liikun-
tatyöntekijöi-
den sekä ur-
heiluseurojen 
kanssa. 

Covid19-pandemia on vai-
kuttanut toimintaan. Elo-
kuussa on aloitettu sisällä 
tapahtuva liikuntatoiminta. 
Ulkoliikunta on jatkunut ak-
tiivisesti. 

Tiedottaminen on ollut aktii-
vista ja näkyvää kunnan 
some-kanavilla sekä www-
sivuilla. 

Liikuntatoimeen on saatu 
15 000€ valtionavustus Liik-
kuva Humppila hankkeelle. 

Liikunnanohjaajan toimi on 
päätetty vakinaistaa 
1.1.2022 alkaen. 

Liikunnanohjaaja on osallis-
tunut zumba-koulutukseen. 

Urheilukentälle vuokrattiin 
siirrettävät wc-tilat syyskuun 
loppuun asti. 

Kulttuuri Kulttuurikasva-
tus-
suunnitelman 
päivittäminen. 

 

Kulttuuritapah-
tumien järjestä-
minen ja muka-
na oleminen 
muiden järjes-
tämissä tilai-
suuksissa. 

 

Museotoiminnan 
kehittäminen ja 
museoiden yllä-
pitäminen. 

 

Kulttuuritoimin-
nan vakiinnut-
taminen. 

 

Palveluiden 

järjestäminen 

kustannus 

tehokkaasti.  

 

Aktiivinen yh-

teistyö kunnan 

eri toimintojen 

kanssa ja kes-

ken. 

 

Mahdollisten 

hankkeiden 

hyödyntämi-

nen. 

 

Yhdistysyhteis-
työn     kehittämi-
nen. 

 

Tilojen järjestämi-
nen kuntalaisten 
kokoontumisille. 

 

Kulttuurikyselyn 
tulosten hyödyn-
täminen toimin-
nan suunnittelus-
sa. 

 

Kehityskes-
kusteluiden 
pitäminen 
vuosittain. 

 

Ammatillisen 
osaamisen 
vahvistaminen 
koulutuksiin 
osallistumalla. 

 

Tyky-
toiminnan ak-
tiivinen kehit-
täminen ja 
järjestäminen. 

 

Alueellinen, 
seudullinen ja 
valtakunnalli-
nen verkostoi-
tuminen. 

Kulttuurikasvatussuunnitel-
ma on päivitetty ja suunni-
telmasta on laadittu vuosi-
kello, jonka pohjalta suunni-
telmaa viedään käytäntöön. 

Yhteistyöpalaveri Kuvion 
kanssa kulttuurikasvatus-
suunnitelman tiimoilta syys-
kuussa. 

Kulttuurikasvatussuunnitel-
man jalkauttamista tulee 
edelleen jatkaa aktiivisesti. 

Covid19-pandemia on vai-
kuttanut tapahtumien ja tilai-
suuksien järjestämiseen. 

Humppilan kunta on liittynyt 
Suomen kotiseutuliiton jä-
seneksi. Tämän kautta mu-
seotoiminnan kehittäminen 
on päässyt alkuun. 

Kulttuurikoordinaattorin toimi 
on päätetty vakinaistaa 
1.8.2021 alkaen. 

Elonkorjuumarkkinat järjes-
tettiin elokuussa. 

 


