Vapaa-aikatoimi
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: vapaa-aikasihteeri
Toiminta-ajatus
Vapaa-aikatoimi huolehtii kunnassa nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikapalveluista. Tilojen ja
alueiden hoidosta vastaa tekninen toimi. Vapaa-aikatoimi vastaa myös Kulttuurisen
nuorisokahvila Cafescon ja kansainväliseen toimintaan sekä Koivuniemen virkistysalueen
käyttöön liittyvistä tehtävistä.
Palveluajatus
Nuorten kasvu-, ja elinolojen parantaminen, nuoriso- ja liikuntatoimen monipuolisen
harrastustoiminnan koordinointi, edistäminen ja tukeminen. Toimintojen toteuttaminen
yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kansainvälisen nuorisotyön toteuttaminen. Koivuniemen
virkistysalueen kehittäminen sekä Kulttuurisen nuorisokahvila Cafescon aktiivinen käyttö.
Tehtävään ei sisälly alempia vastuuyksiköitä.
Tehtävän palveluksessa on kaksi henkilöä: vapaa-aikasihteeri, jonka tehtävistä 30% osuus
kulttuuritoimessa ja nuorisotyöntekijä. Yhteensä kaksi henkilötyövuotta. Tilapäisapua
käytetään vuoden mittaan tarpeen mukaan.
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset
Liikuntapalveluiden lain mukaisiin tarpeisiin vastaaminen on haasteellista nykyresurssein.
Yhteistyötä tehdään laajasti paikallisesta maakunnalliseen tasoon asti eri toimijoiden kanssa
ja hankkeita sekä avustuksia haetaan mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti vuoden 2020
koronaepidemian jälkiseuraamuksiin on haettu avustusta nuorisotyön palveluiden
kehittämisen tueksi paikallisesti ja seutukunnallisesti.
Vapaa-aikatoimi on hakenut ja saanut lukuvuodelle 2020–2021 valtionavustusta lasten ja
nuorten paikallisten harrastustoimintaan 9.000e. Koulunuorisotyön aloittamiseen on myös
haettu valtionavustusta vuosille 2020-22. Nuorten kansainvälisyyshanke (Erasmus+) on
siirretty vuodelta 2020 vuodelle 2021 koronaepidemian takia.
Auran (40%) & Pöytyän (60%) etsivän nuorisotyön toteuttamiseen on saatu valtionavustus
(Pöytyän hallinnoima) ajalle 1.8.2020–31.7.2021 30.000e. Kuntien digitalisaation
toteuttamiseen nuorisotyössä haetaan avustusta Loimaan seutukunnan kuntien
nuorisotoimien kanssa. Yhteistoimintaosuuksissa on v. 2021-2022 (400e) kuntaosuus
”Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi” – hankkeeseen (AVIn kehittämisavustus n. 50%),
hallinnointi Turun kaupunki.
Toiminnan painopistealueet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet
 Asiakas- ja kuntalaiskyselyä toteutetaan jatkossa vuosittain koko vapaa-aikatoimialaa
koskevana.
 Yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden ja hallintokuntien kanssa suunnitellaan
toimintoja, joilla saadaan alueelle lisää palveluita parantamaan lasten ja nuorten kasvuja elinoloja.

 Nuorten palveluiden toteuttaminen ja kehittäminen. Nuorten harrastustoimintaa
kehitetään ajantasaiseksi, nuorten tarpeita vastaavaksi ja valtionavustusta niihin
haetaan myös jatkossa.
 Kansainvälisen nuorisotyön toteuttaminen.
 Etsivää työtä kehitetään ja valtionavustusta haetaan.
 Liikuntapalveluiden toteuttaminen ja kuntalaisten tarpeiden mukainen kehittäminen.
 Koivuniemen virkistysalueen palveluiden ja ympäristön kehittäminen.

TAVOITE

MITTARI

TP 2019
TA 2021
(eri tavoitteet ja mittarit)

Elinvoiman kehittäminen,
vetovoimainen keskusta
(strategia).

Kulttuurisessa
Nuorisokahvila
Cafescossa ja
Aurassa nuoria
järjestämiseen
osallistavat
tapahtumat.

Nuorisokyselyä ei tehty,
sillä pilottihankkeen
nuorisokysely siirtyi
alkuvuoteen 2020.
Cafescon kävijät,
tavoitettujen nuorten
lkm per aukioloilta:
keskiarvo n. 30 nuorta.

Tapahtumajärjestelyis
sä mukana olleet
nuoret (30/vuosi) ja
nuorisopalveluiden
viikoittaisiin
vakitoimintoihin
osallistuneet nuoret
(ka 100 osallistumista
per vko).

Nuorisopalveluiden
hankkeiden lkm: 3.
Hyvinvointikertomus,
osallisuus ja yhteisöllisyys,
kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen.
Hyvinvointikertomus,
hyvinvoinnin edistäminen:
Koivuniemen virkistysalueen
kehittäminen.

Asiakas- ja
kuntalaiskyselyn
tuottaminen koko
vapaaaikatoimialaa
koskevana.
Asiakkaita
osallistava
tiedonkeruu
tarpeista.

Liikuntatoimintojen lkm: 4
Tapahtumien ja
kampanjoiden lkm: 2,4.

Kyselyn tuottaminen
(1).

Virkistysalueen
kehitystoimenpiteiden
määrä: 4.

Kehittämissuunnitelma
n loppuun
saattaminen (1).

Ei-sitovat määrärahan ja tuloarvion perusluontoiset tavoitteet
-

tiedottaa vapaa-aikatoimen toiminnasta medioissa sekä eri verkostojen kautta sisäisesti
kouluttaa vapaa-aikatoimen vakituista henkilöstöä ja osa-aikatyöntekijöitä sekä
lautakunnan jäseniä tehtäviinsä tarpeen mukaan
uusia ja ylläpitää kunnan vapaa-ajankalustoa

Kulttuuritoimi
Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: vapaa-aikasihteeri.
Toiminta-ajatus
Kulttuuritoimen tehtävänä on tuottaa kunnan asukkaille virkistystä, elämyksiä ja henkistä
kasvua järjestämällä korkeatasoisia ja monipuolisia kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja joko
omana toimintanaan tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.
Palveluajatus

Kulttuuritoimi on kulttuurialan toimijoiden tukija ja auttaja. Kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä
kunnan muiden hallintokuntien ja kulttuurialan toimijoiden kanssa kulttuuritapahtumia ja tilaisuuksia. Kulttuuritoimi tuo näkyvästi esille kunnan omia kulttuuriarvoja ja vahvistaa kunnan
omaa ja omaleimaista identiteettiä. Kulttuuritoimi pyrkii omalta osaltaan lisäämään kunnan
viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille ja huolehtimalla hyvästä
kuntakuvasta.
Tehtävä ei sisällä alempia vastuuyksiköitä.
Kulttuuritoimen tehtävät on liitetty vapaa-aikasihteerin tehtäviin. Kulttuuritoimen tehtävien
laskennallinen osuus vapaa-aikasihteerin tehtävistä 30%.
Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset
Kulttuuritoimen tavoitteena on laajentaa kiinteää yhteistyöverkkoa alan toimijoiden kanssa ja
pyrkiä vahvistamaan kunnan kulttuurisia vahvuuksia ja omaleimaisuutta.
Auran Nuorisoteatterin kehittämis- ja investointihankkeille on saatu rahoitukset (Leader).
Kulttuuritoimessa panostetaan 2021 erityisesti hankkeen toteuttamiseen ja yhteistyöverkoston
sitouttamiseen, jotta toiminta juurtuu alueelle mahdollisimman hyvin. Hankkeelle palkataan
50% työntekijä puolen vuoden ajaksi.
Toiminnan painopisteet ja suunnittelukauden yksilöidyt tavoitteet
Kulttuuritoimi on osa Auran kuntakuvaa ja se lisää kunnan viihtyisyyttä ja aktiivisuutta tuomalla
monipuolisesti esiin Auran kunnalle ominaisia erityispiirteitä ja toimintatapoja.
Kulttuuritoimen tavoitteena on järjestää toimintavuotena kulttuurialan tapahtumia kunnan
omana toimintana ja yhteistyössä muiden kulttuurialan vaikuttajien kanssa. Kulttuuritoimi
jatkaa alle kouluikäisille kohdennettua harrastustoimintaa, musiikkileikkikoulu- ja
taidepajatoimintaa. Kesä- ja syyslomalla järjestetään taidekurssit alakouluikäisille.
Auranlaakson kansalaisopiston kanssa jatketaan yhteistyötä suosittujen luentojen tiimoilta.
Yhteistyötä tehdään eri hallintokuntien kanssa. Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa
yhteistyössä suunnitellaan lasten ja nuorten tutustumista eri taiteenlajeihin. Sosiaalitoimen
kanssa tuotetaan palvelutalolle tilaisuuksia.
Osallistutaan Turun seudun kuntien ja kaupunkien kulttuuritoimijoiden "Oikeesti jotakin" ryhmän työskentelyyn ja toteutetaan toimintoja yhteistyössä.

TAVOITE

MITTARI

TP 2019
TA 2021
(yksi
mittari
ja
tavoite)

1. Kulttuuripalvelujen tuottaminen
kaikenikäisille kuntalaisille.

Omana toimintana ja
yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa järjestetyt
toiminnot ja tapahtumat
Hankkeen toteuttaminen ja
verkostotyöstä sopiminen (2).

25
toteutunutta
toimintoa ja
tapahtumaa.

2. Osallisuus ja yhteisöllisyys,
kumppanuus (strategia):
Nuorisoteatterihankkeen
toteuttaminen ja verkostoyhteistyöstä
sopiminen jatkossa.

Toimintojen ja
tapahtumien
määrä (25).
Toteutunut
hanke ja
verkostoyhteistyö
(2).

3. Osallisuus ja yhteisöllisyys, tasaarvoiset palvelut (strategia):
asiakastyytyväisyyttä kehitetään ja
mitataan.

Kulttuuritoimen osio
vuosittaisessa vapaaaikatoimialan kyselyssä (1).

Kyselyn
toteutuminen (1).

