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Esipuhe
Arvoisa lukija!
Vuoden 2015 syksyn aikana olemme luoneet uuden Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ohjaamaan Taivalkosken kunnassa tehtävää hyvinvointityötä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.
Alusta alkaen pyrkimyksenämme on ollut luoda suunnitelmasta mahdollisimman konkreettinen ja
hyvinvointityön eri ulottuvuuksia palveleva. Kaiken keskiössä ovat taivalkoskelainen lapsi, nuori ja
perhe, joiden hyväksi kukin toimija työtään tekee.
Taivalkosken kunnan palvelut ja niiden muodostama järjestelmä ovat monilta osin erinomaisella tasolla. Toimivaksi havaitut rakenteet ja toimintamallit onkin syytä säilyttää, toisia puolestaan kehittää
ja toisinaan luoda täysin uusia ratkaisuja. Työn painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, jota täydentävät tarvittaessa erilaiset tukimuodot. Kaiken työn tavoitteena on tarjota taivalkoskelaisille lapsille, nuorille ja perheille turvalliset elinolot sekä toimivat palvelut. Tähän tavoitteeseen pyrittäessä
myös päätöksenteon päätösten mahdollisia vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja perheisiin tulisi arvioida
huolellisesti ja laajasti etukäteen.
Suunnitelma on tarkoitettu niin kuntalaisille, luottamushenkilöille kuin työntekijöillekin. Elinolojen
ja palveluiden kuvauksissa löytyy monenlaista tietoa siitä, millaisessa ympäristössä kuntamme lapset
ja nuoret elävät. Painopisteissä, tavoitteissa ja toimenpiteissä sekä niiden arvioinnissa on olennaista
tietoa juuri tulevaa suunnitelmakautta ja sen toimintaa varten. Lisäksi tähän suunnitelmaan yhteydessä olevat strategiat ja suunnitelmat ohjaavat omalta osaltaan lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä.
Kiitän kaikkia suunnitelman tekoon osallistuneita työntekijöitä eri yksiköistä. Lisäksi lämpimät kiitokset kaikille lapsille ja nuorille, jotka olette osaltanne tuottaneet tietoa ja sisältöä tähän suunnitelmaan. Erityiset kiitokset kuuluvat 1. luokan oppilaille ja opettajille tämän suunnitelman ulkoasun
luomisesta onnellisuutta tuottavien asioiden kuvauksilla.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman johtoryhmän puolesta,
Harri Karjalainen
Vapaa-aikaohjaaja
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman koordinoija
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1 Johdanto
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on ohjata, johtaa ja kehittää kuntien hyvinvointityötä lasten, nuorten ja perheiden osalta. Lastensuojelulain 12 §:n mukainen suunnitelma laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman keskeiset painopisteet ja tavoitteet tulee sisällyttää kuntastrategiaan ja se on otettava huomioon kunnan talousarviota sekä toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Lain mukaan kunnanvaltuuston tehtävänä onkin hyväksyä suunnitelma sekä seurata ja arvioida sen toteutumista.
Taivalkosken kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2019 on toteutettu kunnan
eri yksiköiden yhteistyönä yli hallintorajojen. Syyskuussa 2015 perustettiin koordinointiryhmä, johon nimettiin sivistystoimen toimialajohtaja Pekka Turpeinen, johtava sosiaalityöntekijä Birgitta
Ojala sekä vapaa-aikaohjaaja Harri Karjalainen. Koordinointiryhmän toimesta muodostettiin varsinainen johtoryhmä, joka koostuu lasten ja nuorten kanssa toimivien kunnan yksikön edustajista.
Suunnitelmatyön alussa luotiin suuntaviivat työskentelylle. Lain asettamien reunaehtojen mukaan
suunnitelmatyön painopiste päätettiin jakaa kolmeen osaan; lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilan selvittämiseen, saatavilla olevien palvelujen kartoittamiseen ja tavoitteiden ja arvioinnin luomiseen.
Samanaikaisesti Taivalkosken kunnassa ollaan luomassa uutta Lastensuojelusuunnitelmaa sekä päivittämässä opiskelijahuoltosuunnitelmaa, joten nämä suunnitelmat päätettiin liittää omina suunnitelminaan osaksi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.
Suunnitelmaa lähdettiin työstämään selvittämällä taivalkoskelaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin
vahvuuksia ja haavoittuvuuksia työntekijöiden näkökulmasta. Tämän jälkeen tarkasteluun otettiin eri
tahojen tekemät tilastot lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta Taivalkoskella. Näiden näkökulmien
perusteella koordinointiryhmä yhdisteli suunnitelman painopisteet alustavasti neljään kokonaisuuteen. Myöhemmin kokonaisuuksia tarkennettiin johtoryhmän toimesta ja suunnitelmaan luotiin tavoitteet ja toimenpiteet eri painopisteisiin liittyen.
Samaan aikaan työstettiin Taivalkosken kunnan lasten ja nuorten palveluita tuottavien yksiköiden
kuvauksia. Lisäksi lapsille ja nuorille toteutettiin kyselyitä ja tehtäviä niihin osa-alueisiin liittyen,
joihin aiemmat tutkimukset eivät antaneet vastauksia. Näillä täydennyksillä suunnitelma täydentyi
lopulliseen muotoonsa, jossa painottuvat kuntalaisten osallisuus, oikein kohdennetut, helposti saavutettavat ja toimivat palvelut, ennaltaehkäisevät toimet sekä avoin yhteistyö kaikkien kanssa.
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2 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila Taivalkoskella
Lastensuojelulain 12 §:n mukaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tulee kuvailla lasten ja
nuorten hyvinvoinnin sekä elinolojen tilaa kunnassa. Kuvailu on jaettu neljään osaan eri osa-alueiden
mukaan. Ensimmäisessä alaluvussa kuvaillaan hyvinvoinnin käsitettä lasten ja nuorten näkökulmasta. Tämän jälkeen esitellään yleisempiä tilastoja lasten ja nuorten elinoloista kunnassamme. Kolmannessa alaluvussa tarkastellaan vuoden 2013 THL:n kouluterveyskyselyn tuloksia ja neljännessä puolestaan liikuntaan ja harrastuksiin liittyvän kyselyn tuloksia.

2.1 Hyvinvointia edistävät ja ehkäisevät tekijät
Hyvinvoinnin käsitteen määritelmä on hyvin laaja ja sisältää usein eri ihmisille erilaisia asioita. Selvittääksemme lasten ja nuorten käsityksiä hyvinvoinnista toteutimme 1.- ja 8.-luokkalaisille tehtävän,
jossa oppilaat pohtivat hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Vastaukset on koottu seuraaviin kaavioihin.
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2.2 Yleiskatsaus Taivalkosken kunnan elinoloihin

Taivalkoski on paikkakuntana kokoisekseen vireä, kuntana hyvin menestyvä maaseutupitäjä, jossa
on runsaasti liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia. Lisäksi yhteistyö eri toimijoiden kesken toimii
yleisesti ottaen erittäin hyvin. Kunnalle on kuitenkin pitkään ollut ominaista korkea työttömyysaste.
Taivalkosken kunnassa työttömyysprosentti oli syyskuussa 2015 yli 17 %, mikä on PohjoisPohjanmaan suurimpia lukemia. Tästä ja matalapalkka-alojen suhteellisen suuresta osuudesta johtuen
pienituloisuusaste on Taivalkoskella 18 %, kun koko maassa se on 14 %.
Lisäksi Taivalkoskella on suhteellisesti korkea huoltosuhde, sillä taloudellinen huoltosuhde on noin
2,0. Kunnan asukkaiden määrä vähenee vuosittain niin muuttotappion kuin pienenevien lapsiikäluokkienkin myötä. Nykyisellään vuosittain syntyviä lapsia on keskimäärin 30–35. Kunnassa on
siten yhä enemmän yhden hengen talouksia väestön ikääntymisen ja lapsiperheiden vähentymisen
myötä. Viimeistään toisen asteen koulutuksen jälkeen nuoret usein muuttavat toisille paikkakunnille
koulutuksen tai työpaikan vuoksi.
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2.3 THL:n kouluterveyskysely 2013

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää kahden vuoden välein tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä opiskeluhuollosta. Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 8.- ja 9.-luokkalaiset sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vuoden 2015 tuloksia ei ole Taivalkosken osalta saatavilla, joten käytimme suunnitelmaa
varten vuoden 2013 tuloksia. Oleellisimmat tulokset on koottu seuraavaan taulukkoon vahvuuksiksi
ja haavoittuvuuksiksi. Vahvuuksia ovat asiat, jotka sujuvat kunnassamme muita paremmin tai muutosta on tapahtunut parempaan suuntaan menneisiin vuosiin nähden. Haavoittuvuuksia ovat puolestaan asiat, jotka aiheuttavat ongelmia nyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa.

Ihmissuhteet
Vahvuudet

Haavoittuvuudet
Noin 40 %:lla nuorista vähintään yksi vanhemmista työttömänä viimeisen vuoden aikana
25 % yläkoululaisten vanhemmista ei tiedä lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikkaa
Nuorten vanhemmista 20 %:lla vanhemmuuden
puutetta

Läheiset ihmissuhteet yleistyneet, kaikilla lukiolaisilla läheinen ystävä

8 %:lla yläkoululaisista ei yhtään läheistä ystävää

Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa vähentyneet

Noin 65 % perheistä ei aterioi yhdessä iltapäivällä tai illalla
Vähintään kerran viikossa koulukiusattujen
määrä lisääntynyt
Yli puolet yläkoululaisista koki, että opettajat
eivät ole kiinnostuneita heidän kuulumisista ja
82 % koki, että koulun aikuiset eivät puutu kiusaamiseen
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Terveys
Vahvuudet

Haavoittuvuudet

Viikoittaisten oireiden (väsymys, niska- ja hartiakivut, päänsärky, ahdistuneisuus, kouluuupumus) kokeminen vähentynyt

Nuorten koettu terveys huonontunut merkittävästi

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa
olleiden yläkoululaisten määrä vähentynyt

Yli viidenneksellä nuorista ruutuaika arkisin yli 4
tuntia

Yhä harvempi harrastaa hengästyttävää liikuntaa alle tunnin viikossa

Yläkoululaisista 42 % ei syö aamupalaa joka
arkiaamu ja 20 % ei syö koululounasta päivittäin
Lähes kolmannes harrastaa hengästyttävää
liikuntaa alle tunnin viikossa

Ympäristö
Vahvuudet

Haavoittuvuudet

Koulujen fyysiset työolot koettu aiempaa
huomattavasti paremmiksi
Tietoisuus koulun asioihin vaikuttamisesta
lisääntynyt

Oppilas-/opiskeluhuollon palveluihin pääseminen koetaan vaikeaksi
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2.4 Kysely liikunnasta ja harrastuksista

Täydentääksemme tietoja Taivalkosken lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta toteutimme kyselyn,
jossa selvitimme 4.-9.-luokkalaisten liikkumisen määrää. Lisäksi kartoitimme kyselyllä kyseisten
lasten ja nuorten harrastuksia ja mahdollisia syitä harrastusten puutteeseen.
Liikunnan määrä pysyy suhteellisen tasaisena neljänneltä luokalta kuudennelle luokalle. Yläkouluun
siirryttäessä liikunnan määrä putoaa merkittävästi niin välituntiliikunnan kuin muunkin liikunnan
osalta. Kaikkien ikäluokkien kohdalla on merkillepantavaa liikkumisen määrän polaarisuus; joka
ikäluokassa on muutamia todella paljon liikkuvia, mutta myös muutamia hyvin vähän liikkuvia. Suurin osa siten liikkuu suositusten mukaisesti, mutta joka ikäluokassa on muutamia, jotka liikkuvat terveytensä kannalta aivan liian vähän.
Silmiinpistävää on välituntiliikunnan määrän romahtaminen yläkouluun siirryttäessä. Lisäksi ohjatun
liikunnan määrässä tapahtuu kahtiajakautuminen koulun vaihtuessa; alakoulussa lähes kaikki käyvät
jossakin ohjatussa liikuntaharrastuksessa, mutta yläkouluun tultaessa muutamien nuorten ohjatun
liikunnan määrä nousee entisestäänkin samalla, kun suurimman osan määrä pienenee nollaan.

Lasten ja nuorten keskimääräinen liikunnan
määrä eri muodoissa,
min / vk
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Liikuntatuntien liikunta
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Lasten ja nuorten keskimääräinen liikunnan
määrä, min / vk
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Kyselyn vastausten perusteella lähes kaikilla lapsilla ja nuorilla on jokin harrastus. Alakouluikäisistä
lähes kaikilla on jokin ohjattu harrastus, mutta yläkouluikään tultaessa ohjattujen harrastusten määrä
vähenee. Harrastusten kirjo on hyvin laaja painottuen liikunnallisiin (ennen kaikkea salibandy ja koripallo) ja musiikillisiin harrastuksiin sekä alakouluikäisillä erilaisiin kerhoihin (4H-kerho ja kokkikerho).
Kyselyssä tiedusteltiin myös sellaisia harrastuksia, joita haluttaisiin harrastaa, mutta jostakin syystä
ei tällä hetkellä harrasteta. Eniten vastauksissa painottuivat liikunnalliset harrastukset, kuten voimistelu, tanssi, ratsastus ja jääkiekko. Lisäksi samassa yhteydessä kysyttiin syytä siihen, miksei vastaaja
harrasta kyseistä harrastusta. Suurimmat syyt olivat vastausten mukaan kyydin ja ohjattujen ryhmien
puutteet. Lisäksi esille nousivat harrastuspaikkojen puute, ajanpuute, harrastusten kalleus sekä tiedottamisen puute.
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3 Lasten ja nuorten palvelut Taivalkosken kunnassa

Lasten ja nuorten palveluita tuottavat Taivalkoskella niin kunnan eri yksiköt, OSAO, Luovi, viranomaiset, seurakunta, 4H kuin erilaiset yritykset, seurat ja yhdistyksetkin. Kuten pienelle paikkakunnalle ominaista, toimijat tekevät toistensa kanssa tiivistä yhteistyötä.
Seuraavissa alaluvuissa ovat esiteltyinä Taivalkosken kunnan alaiset, lasten ja nuorten palveluita
tuottavat yksiköt yhteystietoineen.

3.1 Päivähoito (040-5182568 / hanna.suutari@taivalkoski.fi)
Päivähoitohenkilöstön rooli lasten elämässä on monin tavoin suuri, joten hoitohenkilökunta tuntee
lapsen hyvin ja näkee jatkuvasti lapsen kehityksen. Lasten havainnointia on pyritty painottamaan,
sillä varhainen puuttuminen ja varhaisen tuen tarpeen huomaaminen edellyttävät työntekijöiltä kykyä
tunnistaa lapsen kehityksen normaali vaihteluväli eri osa-alueilla sekä poikkeamat siitä. Apuna tässä
käytetään yhdessä vanhempien kanssa vasu-keskustelussa täytettävää lasten havainnointikaavaketta.
Erityislastentarhanopettajan (elto) palveluita kunnan tulisi tarjota tarpeen mukaan. Taivalkoskella ei
ole omaa erityislastentarhaopettajaa, vaan elton palvelut on usean vuoden ajan hankittu ostopalveluna. Vuonna 2015 näitä palveluita ei ole ollut saatavilla alan yrittäjien puutteen vuoksi.
Päivähoitoa järjestetään tällä hetkellä neljässä ryhmäperhepäiväkodissa, hoitajien kotona (tai poikkeustapauksissa lasten kotona) järjestetyssä perhepäivähoidossa sekä esikoululaisten iltapäivähoidossa.
Taivalkoskella päivähoidon piirissä olevien lasten osuus on tällä vuosikymmenellä noussut 45–50
%:iin päivähoitoikäisistä lapsista eli lukumäärältään lapsia on päivähoidossa 120–145. Alle kouluikäisten lasten määrä kokonaisuudessaan on laskemaan päin.
Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on pyritty kehittämään. Moniammatilliseen Huolitiimiin on koottu
neuvolan, sosiaalitoimen ja päivähoidon työntekijöitä, jotta työntekijät saavat tukea ja keskustelumahdollisuuden muiden perheiden kanssa toimivien kanssa. Neuvolan kanssa on kehitetty mm. laajentunut 4-vuotistarkastus, jonka kautta vanhempien suostuessa myös päivähoidon mielipiteet lapsen
kehityksen edistymisestä saadaan kuuluville. Myös eri kuntouttavien tahojen kanssa tehdään päivähoidossa yksittäisten lasten kohdalla tiivistä yhteistyötä. Lisäksi esikoulun työntekijöiden ja erityis-
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opettajan kanssa on esimerkiksi pidetty tiedonsiirtopalavereita esikouluun tulevien osalta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden polkuja pyritty yhdessä täsmentämään.
Päivähoidon koko henkilökunta on koulutettu Lapset puheeksi -menetelmään. Lähes koko henkilökunta on myös saanut THL:n formaatin mukaisen kasvatuskumppanuuskoulutuksen, jossa perehdytään lasten, vanhempien ja työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi päivähoidon väki
osallistuu vuosittain Varpaat vauhtiin -liikuntatempaukseen, jonka tavoitteena on lisätä lasten päivittäistä liikuntaa ja innostaa kasvattajia käyttämään liikunnan keinoja kasvatuksessa.
Päivähoidon isompana teemana on vuosina 2014–2016 lasten sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen
kehittäminen. Askeleittain-menetelmän mukaisesti pienillä tuokioilla opetellaan mm. tunteiden tunnistamista, empatiakykyä ja ongelmanratkaisutaitoa. Näin lapset oppivat taitoja, joita tarvitaan koulumaailmassa ja myöhemminkin muiden kanssa toimiessa.

3.2 Peruskoulu (040-8259601 / pekka.turpeinen@taivalkoski.fi)
Taivalkosken kunnan toiminta-ajatuksena on turvata hyvinvoinnin edellytykset yhdessä asukkaiden
toiminnan ja elinkeinoelämän kanssa koillismaalaisen luonnon, luonnonvarojen ja kulttuurin tarjoamalta pohjalta. Taivalkosken koululaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan tukea näiden päämäärien
saavuttamista.
Taivalkoskella on kaksi peruskoulua. Kirkonkylän peruskoulu on yhtenäiskoulu, jossa oppilasmäärä
on lähes 450. Koulussa annetaan yleisopetuksen lisäksi erityisopetusta osa-aikaisena tai luokkamuotoisena. Hutun koulussa on hieman yli 50 oppilasta ja opetus tapahtuu yhdysluokissa. Hutun koulun
erityisopetus on hoidettu pääsääntöisesti kiertävän erityisopettajan toimesta. Kouluilla on koulunkäyntiavustajia yhteensä runsaat kymmenen.
Kouluilla on ollut resursseja hyvin ja perusluokkia on voitu jakaa pienempiin ryhmiin tärkeissä aineissa. Alakoulun 0.–2.-luokkalaisilla sekä erityisoppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäivähoitoon. Esikoululaiset ovat hoidossa omassa koulussaan ja kirkonkylän alakoulun oppilaat käyvät iltapäivähoidossa nuorisotiloilla.
Peruskoulussa toimii oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti molemmilla alakouluilla
sekä yläkoululla. Alakoulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, erityisopettaja,
kouluterveydenhoitaja, psykologi, kuraattori ja johtava sosiaalityöntekijä. Yläkoulun oppilashuolto-
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ryhmään kuuluu lisäksi opinto-ohjaaja. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan mukaan luokanopettaja tai valvoja. Lisäksi oppilasasioita ratkotaan pienissä moniammatillisissa ryhmissä.
Koulussa oppilaiden tukitoimina toimivat lisäksi
-

KiVa-koulu

-

kummioppilastoiminta

-

Verso eli vertaissovittelu

-

Iltapäiväkerhotoiminta

-

Uskalla sanoa ei- ja tiimiytymisleirit (5. ja 7. lk)

-

Huoltajavartit, vanhempainillat ym. yhteydenpito huoltajaan (esim. Wilma)

3.3 Lukio (040-8615829 / maaret.ihme@taivalkoski.fi)
Taivalkosken lukio yhteistyötahoineen tarjoaa peruskoulun suorittaneille ja aikuisopiskelijoille mahdollisuuden kehittää itseään ja laajentaa sekä syventää yleissivistäviä tietojaan ja taitojaan. Näitä taitoja tarvitaan jatko-opinnoissa, työelämässä, yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kansainvälisessä
yhteistyössä.
Taivalkosken lukio on pieni, mutta sen pienuus mahdollistaa laadukkaan ja henkilökohtaisen opintoohjauksen. Oppilaat tunnetaan nimeltä ja opiskeltavien aineiden ryhmäkoot ovat pieniä, jonka ansiosta opiskelijalla on mahdollisuus tukiopetukseen. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa, mutta
vähintään jaksojen vaihtuessa. Ryhmässä sovitaan toimintaperiaatteista eri tilanteissa.
Lukio tekee yhteistyötä muiden kunnassa sijaitsevien oppilaitosten kanssa. Opiskelija voi suorittaa
opintoja Oulun seudun ammattioppilaitoksessa ja Kansalaisopistossa. Lisäksi harrastuksia hyväksytään lukion kursseiksi, esimerkiksi seurakunnan isostoiminta ja urheiluseuratoiminta. Päätaloinstituutin tarjoamat kurssit ovat myös lukiolaisten saatavilla.
Lukio on mukana pienten lukioiden verkostossa, jonka keskeinen tavoite on lukiokoulutuksen laadun
kehittäminen. Lukio kuuluu myös Pohjois-Pohjanmaan eLukio-verkostoon, jonka kautta on mahdollista suorittaa opintoja niin päivälukiolaisilla kuin aikuisillakin.
Lukiolla on kansainvälistä toimintaa. Ystävyyskoulutoimintaa on ollut jo yli 10 vuoden ajan Saksan
Baiersbronnissa sijaitsevan koulun kanssa. Opiskelijavaihtoa koulujen välillä on vuosittain.
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Lukio tarjoaa sivukyliltä ja vieraspaikkakunnilta tuleville opiskelijoille ilmaisen asuntolapaikan, mikäli opiskelija sitä tarvitsee. Asuntolassa opiskelija opettelee itsenäiseen elämään ja ottamaan vastuuta omasta elämästään ja opinnoistaan. Asuntolalla on valvoja, joka käy päivittäin seuraamassa nuorten asuntolaelämää. Asuntola sijaitsee koulun läheisyydessä.
Oppilaskuntatoiminta on aktiivista ja kehittämisasioissa kuullaan oppilaskunnan näkökulmaa asioihin. Lukion kaikki opiskelijat kuuluvat oppilaskuntaan, jonka hallitus valitaan syksyisin. Opiskelijat
saavat soveltavan kurssin oppilaskuntatoiminnastaan.

3.4 Äitiys- ja lastenneuvola
(äitiysneuvola: 040-5667106 / heli.hietala@taivalkoski.fi)
(lastenneuvola: 040-7056857 / heli.vaaraniemi@taivalkoski.fi)
Lastenneuvolatyön keskeisiä tehtäviä ovat lasten terveydentilan, kasvun ja kehityksen seuraaminen
sekä koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen ja tukeminen. Lastenneuvolan terveystarkastuksissa
kiinnitetään huomiota lapsen ja perheen terveen ja turvallisen elämän edellytyksiin sekä kykyyn tehdä terveyttä edistäviä valintoja. Terveystarkastuksissa lapsen ja perheen hyvinvoinnin arvioinnissa
käytetään apuna erilaisia lomakkeita.
Äitiysneuvolan lääkärinä toimii terveyskeskuksen lääkäri. Raskaudenaikaiset neuvolaseurannat toteutetaan suositusten mukaisesti 10–15 käyntiä raskauden aikana. Synnytyksen jälkeen kotikäyntejä
tehdään vähintään kaksi kertaa. Perhevalmennusta tarjotaan ensisynnyttäjäperheille. Lapsia syntyy
Taivalkoskella n. 30–40 vuodessa.
Äitiysneuvolan tavoitteena on mahdollistaa lasta odottavalle äidille ja koko perheelle turvallinen ja
hyvä vauvanodotusaika sekä valmentaa asianmukaisesti vanhemmuuteen, synnytykseen ja lapsen
hoitoon. Ehkäisyneuvolapalveluja tarjotaan kaikille niitä tarvitseville. Perhesuunnittelun tavoitteena
on seksuaaliterveyden ylläpitäminen ja edistäminen.
Lastenneuvolaikäisiä on Taivalkoskella noin 220. Alle kouluikäiselle lapselle tehdään vähintään 15
määräaikaistarkastusta, joista kolme ( 4 kk, 18 kk ja 4 v ) toteutetaan laajoina terveystarkastuksina.
Laaja terveystarkastus sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tekemän terveystarkastuksen.
Lastenneuvolan lääkärinä toimii lastentautien erikoislääkäri ostopalveluna. Lastenneuvolan terveydenhoitaja tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa lastenlääkärin ja psykologin kanssa.
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3.5 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
(peruskoulu: 040-7750959 / sanna.jokela@taivalkoski.fi)
(toinen aste: 040-5667106 / heli.hietala@taivalkoski.fi)
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden kasvun ja kehityksen tukeminen sekä terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen. Lisäksi oppilaiden vanhempien ja huoltajien kasvatustyötä tuetaan. Oppilaiden erityisen tuen tai tutkimusten tarpeita pyritään tunnistamaan ja tukemaan varhaisessa vaiheessa ja oppilaan terveydentilan toteamista varten toteutetaan tarpeellisia erikoistutkimuksia. Yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa tuetaan pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoitoa ja
ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Lisäksi kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja seurataan.
Kouluterveydenhuollon lääkärinä toimii terveyskeskuslääkäri. Kouluterveydenhoitajat osallistuvat
koulujen oppilashuoltoryhmien työskentelyyn ja tekevät tiivistä yhteistyötä koulukuraattorin sekä
psykologin kanssa.
Peruskouluikäisiä on Taivalkoskella tällä hetkellä noin 500. Koululaisten terveystarkastukset tehdään vuosittain. Asetusten mukaiset laajat terveystarkastukset ovat 1., 5. ja 8. luokalla. Laajan terveystarkastuksen suorittaa sekä terveydenhoitaja että lääkäri. Laajoissa terveystarkastuksissa kartoitetaan oppilaan ja koko perheen hyvinvointia. Apuna tarkastuksissa käytetään kyselylomakkeita, joihin
sisältyy sekä huoltajan arvio oppilaan hyvinvoinnista sekä opettajan arvio oppilaan selviytymisestä
koulussa.
Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta kartoitetaan kolmen vuoden välein moniammatillisen asiantuntijaryhmän suorittamalla kartoituksella. Kartoituksen pohjana käytetään mm. kouluterveyskyselyiden tuloksia.
Opiskeluterveydenhuollon tehtävä on vastata Taivalkoskella toisella asteella opiskelevien terveydenhuoltopalveluista. Opiskeluterveydenhuolto sisältää terveystarkastukset ja terveysneuvonnan, sairaanhoidon ja ensiavun, koulun terveydellisten olojen valvonnan sekä ensiapuluonteisen hammashoidon. Opiskelijoita lukiossa sekä ammatti- ja metsäoppilaitoksessa on n. 300- 400. Koulu- ja
opiskelijaterveydenhoitajat osallistuvat koulujen ja oppilaitosten oppilashuoltotyöhön. Opiskelijaterveydenhuollon lääkärinä toimii terveyskeskuslääkäri. Terveydenhoitajan ja lääkärin laaja terveystarkastus toisen asteen opiskelijoille tehdään ensimmäisenä opiskeluvuotena.
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3.6 Koulukuraattori
(peruskoulu: 040-8412509 / minna.voutilainen@taivalkoski.fi)
(toinen aste: 040-1878540 / johanna.kurtti@taivalkoski.fi)
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tarkastelee oppilaita ja opiskelijoita suhteessa lasten ja nuorten kasvuyhteisöjen kokonaisuuteen sekä tukee oppilasta hänen sosiaalisessa kasvussaan.
Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan ja opiskelijan, hänen huoltajiensa, oppilasryhmien,
opettajien, oppilashuollon asiantuntijoiden sekä muiden viranomaisten kuten lastensuojelun kanssa.
Koulukuraattorin asiakastyötä säätelee koululainsäädännön ohella muun muassa lastensuojelulaki,
laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolaki. Koulukuraattori noudattaa työssään sosiaalityön ammattieettisiä pe riaatteita.
Koulukuraattorin tehtävät voivat liittyä yksittäisen oppilaan tukemiseen, kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistämiseen tai oppilashuollon yhteistyöhön. Yksilöön kohdistuvaan työhön kuuluu oppilaiden ja
opiskelijoiden yksilöllinen tukeminen sekä tuen ja ohjauksen tarjoaminen oppilaille ja opiskelijoille
koulunkäyntiin, vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä tilanteissa. Erityistä huomiota
kiinnitetään oppilaiden ja opiskelijoiden tukemiseen koulunkäynnin nivelvaiheissa. Myös perheitä
tuetaan heidän kasvatustehtävässä sekä erilaisissa ongelmatilanteissa. Tarpeen mukaan oppilas, opiskelija sekä perhe ohjataan koulun ulkopuolisen tuen piiriin. Kuraattori laatii myös sosiaalisia selvityksiä, lausuntoja ja yhteenvetoja sekä kirjaa asiakastyötä.
Kouluyhteisöön liittyvä työ on koulu- tai oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä, kehittämistä sekä seuraamista, esimerkiksi oppilashuollon toimintamallien kehittämistä yhteistyössä muiden kanssa. Kuraattori työskentelee myös luokkien ja erilaisten oppilasryhmien kanssa.
Lisäksi kuraattori osallistuu koulun kriisityöhön ja tarjoaa psykososiaalista tukea yhteisöille, ryhmille, oppilaille ja opiskelijoille.
Yhteistyöhön ja kehittämiseen liittyvään työhön kuuluu koulun tai oppilaitoksen moniammatillisen
oppilas- ja opiskelijahuoltotyön kehittämistä, toteuttamista ja arviointia sekä oppilashuoltoryhmän
työskentelyyn osallistumista. Lisäksi kuraattori osallistuu koulun tai oppilaitoksen opetussuunnitelman laatimiseen sekä konsultoi niiden henkilöstöä. Yhteistyötä toteutetaan niin kotien kanssa kuin
myös moniammatillisesti ja hallintorajojen yli edistäen samalla verkostomaisia toimintatapoja lasten,
nuorten ja perheiden tukemisessa. Kuraattorin tehtäviin kuuluvat myös oppilashuolto- ja koulukuraattoritoiminnan kehittäminen sekä muuhun kehittämistoimintaan osallistuminen.
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3.7 Nuorisotyö (040-8340664 / milla.kaikkonen@taivalkoski.fi)
Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea lasten ja nuorten kasvua sekä osallisuutta. Tätä työtä tehdään tarjoamalla mielekkäitä ajanviettotapoja sekä antamalla vaikuttamismahdollisuuksia nuorten
asioihin kunnassamme. Lähtökohtana on siten lasten ja nuorten omien toiveiden huomioonottaminen
toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä heidän osallistaminen näihin toimintoihin. Näin pyritään tukemaan nuorten valmiuksia vastuunottoon ja tulevaisuuden rakentamiseen sekä ehkäisemään
syrjäytymistä. Nuorisotyön tavoitteena on olla mahdollisimman helposti lähestyttävää ja saavutettavaa.
Nuorisotyötä tehdään ja kehitetään yli hallintorajojen sekä yhteistyössä kodin, koulun, seurakunnan,
yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Erilaiset yhteistyömuodot korostuvat pienessä kunnassa, joten yhteistyön tekeminen eri tahojen kanssa on olennaisena osana nuorisotyötä. Lisäksi kansainvälistä yhteistyötä tehdään esimerkiksi virolaisen ystävyyskunnan, Illukan ja puolalaisen Dusznikin kanssa.
Nuorisotyön keskeisenä toimintapisteenä on nuorisotila, joka sijaitsee koulun välittömässä läheisyydessä. Nuokkari sekä sen yhteydessä olevat bänditilat ja laavu sisältävät monipuolisia aktiviteetteja,
joten siellä on mahdollista järjestää tapahtumia, pelailla erilaisia pelejä tai vain oleskella. Nuorisotyötä pyritään tekemään entistä enemmän myös muissa ympäristöissä sen mukaan, missä nuoret aikaansa viettävät. Lisäksi nuorisotyötä tehdään sosiaalisessa mediassa.
Lasten ja nuorten toiveita ja näkökulmia pyritään hyödyntämään ja heitä myös täten osallistamaan.
Lapsista ja nuorista koostuvia organisoituja osallisuusryhmiä ovat nuokkaritiimi sekä Nuorten edustajisto. Nuokkaritiimi on yläkouluikäisten, aktiivisten nuorisotilalla kävijöiden ryhmä. He ovat mukana suunnittelemassa sekä toteuttamassa erilaisia nuorisotiloihin liittyviä tapahtumia ja toimivat
näin nuorisotilojen ydinryhmänä. Nuorten edustajisto (Nedu) on kunnassamme toimiva, nuorten asioista päättävä toimielin. Edustajistoon valitaan 21 edustajaa siten, että koulujen oppilasmäärät ovat
suhteutettu edustajien määrään. Nedun tärkein tehtävä on saada nuorten ääni kuulumaan kunnan päätöksenteossa ja suunnitella sekä ideoida lasten ja nuorten tapahtumia.

3.8 Liikuntapalvelut (040-5339910 / petri.voutilainen@taivalkoski.fi)
Taivalkoskella on pieneksi paikkakunnaksi varsin monipuoliset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa.
Koillismaan luonto jo sinällään luo edellytykset monipuoliseen ja itsenäiseen liikkumiseen. Lisäksi
liikuntapaikkarakentaminen on ollut monipuolista. Perusliikuntapaikkoja ovat muun muassa uima-
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halli, liikuntasalit, urheilukentät sekä liikunta- ja leikkipuistot. Lisäksi kunnasta löytyy useita paikkoja, joissa voidaan harrastaa perinteisistä poikkeavia lajeja. Muun muassa seikkailulliseen liikkumiseen mahdollisuudet esimerkiksi seikkailupuiston ja melontakeskuksen osalta ovat valtakunnallisestikin katsoen hyvät.
Paikkakunnalla toimii muutamia aktiivisia urheiluseuroja, joiden piirissä liikkuu säännöllisesti noin
200 alle 30-vuotiasta. Lisäksi vapaa-aikatoimi ja kansalaisopisto ovat aktiivisesti mukana kuntalaisten liikuttamisessa esimerkiksi erilaisten liikunnallisten ryhmien, kerhojen ja kilpailujen kautta. Vapaa-aikatoimella on lisäksi varsin kattava liikuntavälineistö, jonka välineitä voivat erilaiset ryhmät,
koulut sekä yksittäiset lapset ja nuoret hyödyntää ilmaiseksi.
Alle 30-vuotiaista taivalkoskelaisista aktiivisimmin urheiluseuratoiminnassa mukana olevien ikäryhmä on 10–13-vuotiaat. Seuratoiminnassa mukana olevien määrä ja liikkuminen yleensäkin vähenee selvästi yläkouluikään tultaessa. Trendi on samanlainen muuallakin maassa. Yhteiskunnan digitalisoitumisen seurauksena lapset ja nuoret viettävät entistä enemmän aikaa erilaisten ruutujen äärellä. Samalla liikkumiseen käytetty aika on vähentynyt. Osa ei myöskään halua olla mukana kilpailutoiminnassa. Näistä syistä tarjolla pitää olla runsaasti myös lasten ja nuorten harrasteliikuntaryhmiä.
Seuratasolla yksi iso ongelma on aktiivisten ohjaajien puute. Seuroissa lapsena mukana olleet olisivat
potentiaalisia uusia ohjaajia aikuistuttuaan, mutta valtaosa heistä muuttaa pois paikkakunnalta yläasteen tai lukion jälkeen opiskelujen takia.
Osalla liikunnalliset elämäntavat jäävät merkittäväksi osaksi arkea, mutta liian monella lapsuuden ja
varhaisnuoruuden harrastukset unohtuvat ja tilalle tulee passiivisempia harrastuksia esimerkiksi tietokoneen ja television ääressä. Täten onkin jatkuvasti pyrittävä kehittämään keinoja, joiden avulla
säännöllinen liikunta jäisi mahdollisimman monelle elinikäiseksi elämäntavaksi.

3.9 Perhetyö
(perhetyö, neuvola: 040-8609003 / susanna.kasma@taivalkoski.fi)
(perhetyö, sosiaalipalvelut: 040-5917237 / birgitta.ojala@taivalkoski.fi)
Taivalkoskella perhetyötä tehdään sekä neuvolassa että sosiaalipalveluissa. Neuvolan perhetyö on
matalankynnyksen palvelua ja tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen. Perhetyöntekijä käy jokaisen vastasyntyneen lapsen perheessä kotikäynnillä yhdessä terveydenhoitajan kanssa.
Palvelua tarjotaan kaikille perheille, mutta pidempiaikainen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti
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esimerkiksi muutaman käynnin jälkeen. Ennen pidempiaikaisen palvelun tarjoamista mietitään, hyötyykö tämä perhe tämäntyyppisestä avusta. Perhetyön tarvetta arvioidaan yhdessä, kun palvelua tarjotaan perheille. Perheillä on mahdollisuus päättää siitä, haluavatko he kyseistä palvelua.
Sosiaalipalvelujen perhetyö on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa perhetyötä. Näitä palveluita voi
saada ilman lastensuojelun asiakkuutta osana yleisiä sosiaalipalveluja. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta työn keskeinen osa on lapsen edun turvaaminen.
Perhetyön tulee olla mahdollisimman tavoitteellista ja suunnitelmallista, joten sen tarve ja tavoitteet
kartoitetaan yleensä heti työskentelyprosessin alkaessa. Toimintasuunnitelmat laaditaan aina yhdessä
perheen kanssa, millä pyritään myös motivoimaan ja sitouttamaan perhettä yhteiseen työskentelyyn.
Ennaltaehkäisevällä perhetyöllä tarkoitetaan lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhettä autetaan kokonaisuutena, mutta myös perheenjäsenten
yksilöllisiin tarpeisiin vastataan. Perhetyö voi olla vapaaehtoisuuteen perustuvaa, eikä vaadi lähetettä
tai asiakkuutta lastensuojelussa. Ennal taehkäisevän perhetyön perustehtävänä on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen.
Perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen sekä kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan. Lisäksi sillä tähdätään perheen toimintakyvyn vahvistamiseen
uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen sekä sitä kautta myös syrjäytymisen ehkäisyyn.
Korjaava perhetyö tarkoittaa lastensuojelullista, suunnitelmallista ja tavoitteellista perheen tilanteen
selvittelyä ja yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista. Perhetyöstä sovitaan lapsen asiakassuunnitelmassa ja lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee tukitoimesta päätöksen. Korjaavan perhetyön perustehtävänä on lapsiperheiden tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa
lastensuojelun sosiaalityön tukitoimena, kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuna.

3.10 Sosiaalityö (040-5917237 / birgitta.ojala@taivalkoski.fi)
Sosiaalityö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Lain mukaan sosiaalityöllä tarkoitetaan
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien
selvittämistä. Lisäksi sosiaalityöhön kuuluvat muut tukitoimet, jotka ylläpitävät sekä edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta, suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Kasvatus- ja perheneu-
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vonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä
kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista sekä lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa.
Sosiaalityöllä pyritään yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin sekä sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Sosiaalityötä tehdään yksilöiden, perheiden, verkostojen, ryhmien ja yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on kunnan asukkaiden ja sosiaalipalvelujen asiakkaiden elämänedellytysten
ja toimintamahdollisuuksien lisääminen. Sosiaalityöllä ehkäistään ihmisten sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan uhkia ja häiriöitä sekä niiden seuraamusvaikutuksia. Sosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista asiakastyötä, jota tukee asiakkaan kanssa laadittu asiakassuunnitelma.
Sosiaalityöhön kuuluu ohjausta sosiaalipalveluiden ja -etuuksien hakemisessa, niiden myöntämistä
sekä yksilöiden ja perheiden tukemista kriiseissä. Sosiaalityö on keskeinen osa lastensuojelun toimintaa, koko perheen tukemista, koulun psykososiaalista työtä, päihde- ja mielenterveystyötä, vammais- ja vanhustenhuoltoa, kuntouttavaa työtoimintaa sekä maahanmuuttajatyötä. Sosiaalityötä tehdään myös terveydenhuollossa, asumispalveluiss a ja laitoshoidossa. Avohuollon tukitoimet (kuten
tukihenkilö, tukiperhe, lyhytaikainen sijaishuolto) ovat aina ensisijaisia tukimuotoja, mutta tarvittaessa, perheen tai lapsen tilanteen kriisiytyessä, otetaan käyttöön muita lastensuojelun tukitoimia.
Sosiaalityöntekijä toimii peruskoulun oppilashuoltoryhmissä. Sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisessa Huolitiimissä pyritään tarttumaan varhain lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyviin huolenaiheisiin. Työllistymiseen, koulutukseen ja työtoimintaan liittyvissä asioissa toimitaan TE-toimiston,
työllistämisyksikön ja työpajan kanssa. Päihdetyöntekijän kanssa tehdään yhteistyötä päihteisiin liittyvissä asioissa. Lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja mielenterveyden asioissa työskennellään
yhdessä mielenterveystoimiston, lasten ja nuorten psykiatrin sekä Kuusamon perheneuvolan kanssa.
Sosiaalitoimistoon voi tulla asiakkaaksi kuka tahansa, lapsi, nuori tai aikuinen, ilman erillistä lähetettä varaamalla ajan. Huolenaiheena voi olla esimerkiksi omaan itseen (kasvuun ja kehitykseen), toimeentuloon, opiskeluun, perheeseen tai muuhun verkostoon liittyvä asia. Sosiaalityöntekijän kanssa
keskustelut ovat luottamuksellisia, mutta mikäli kyseessä on lastensuojelullinen huoli, on sosiaalityöntekijällä velvollisuus ottaa yhteyttä myös huoltajiin.

3.11 Kulttuuripalvelut (040-5232993 / virve.seiteri@taivalkoski.fi)
Taivalkoskella kulttuuripalveluita tarjoaa Päätalo-keskus, jossa toimii kansalaisopisto, Päätaloinstituutti, kirjasto sekä kulttuuripalvelut. Kulttuuriharrastukset parantavat elämänlaatua, taide ja
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kulttuuri tuovat iloa yksilöiden arkipäivään ja elävöittävät yhteisöjä. Taiteella ja kulttuurilla on myös
voimaannuttava vaikutus yksilön elämään ja ne lisäävät yhteisön elinvoimaa. Taivalkosken kunnan
kulttuuripalvelut edistävät omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä asukkaiden hyvinvointia. Kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä taiteen ja kulttuurin tekemiselle, kokemiselle ja jakamiselle Taivalkoskella.
Kulttuuripalvelut huolehtii osaltaan lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatuksesta järjestämällä
muun muassa kulttuuritapahtumia, taide- ja kotiseutukasvatusta. Kulttuuripalveluilla on Naperoviikon ja Päätaloviikon osalta vastuu koordinoinnista ja kokonaistoteutuksesta.
Naperoviikon ohjelmassa on erilaisia työpajoja, kuten esimerkiksi kuvataide-, sanataide-, musiikki ja
teatterityöpajoja. Tämän lisäksi Naperoviikolla on muun muassa teatteriesityksiä, konsertteja ja näyttelyitä.
Päätaloviikkoa on kehitetty yhä enemmän koko perheen kulttuuriviikoksi, jossa on paljon ilmaistapahtumia eri ikäryhmille. Lapsille ja lapsenmielisille on ollut vuosien varrella tarjolla esimerkiksi
konsertteja, taikureita, teatteriesityksiä ja satuseikkailuja. Päätaloviikolla järjestettävästä River Rock
Taivalkoskesta onkin muodostunut monenikäisten kohtaamis paikka.

3.12 Kansalaisopisto (040-7411507 / kati.koivukangas@taivalkoski.fi)
Kansalaisopisto tarjoaa opetusta ja harrastusmahdollisuuksia mahdollisimman tasapuolisesti eri kohderyhmille ja ikäryhmille. Opiston opetusohjelmassa otetaan huomioon kuntalaisten toiveet sekä
ajankohtaiset yleiset koulutustarpeet ja järjestetään niiden pohjalta koulutusta lukuvuoden mittaisina
opintopiireinä sekä intensiivikursseina. Opetusta suunnataan siten, että se tukee lasten ja nuorten
tervettä kasvua.
Lapsille ja nuorille opiston opinto-ohjelmassa on vuosittain tarjolla kursseja mm. musiikissa, kuvataiteissa, käden taidoissa, teatteri-ilmaisussa, tanssissa ja liikunnassa. Lukiolaisilla on myös mahdollista ottaa opinto-ohjelmaansa soveltavina kursseina kansalaisopiston kursseja. Soveltavaksi kurssiksi
lukeminen edellyttää lukion rehtorin hyväksymistä. Mikäli opiston kurssi luetaan lukion opiskelijalle
soveltavaksi kurssiksi, on se opiskelijalle ilmainen.
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3.13 Kirjasto (040-8608998 / rea.tiirola-tyni@taivalkoski.fi)
Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön
yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen,
taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.
Kirjastotyöhön kuuluukin olennaisena osana lukeminen ja sen vaikutukset. Lukemisen hyviä puolia
ovat muun muassa sen hyvinvointia edistävä vaikutus kehittämällä mielikuvitusta, empatia- ja tunnetaitoja sekä sanavarastoa. Lisäksi lukeminen parantaa keskittymiskykyä ja lisää sivistystä.
Lasten- ja nuortenkirjastotyö on kirjastotyön ydintä. Se on myös merkitty painopistealueeksi Taivalkosken kirjaston toimintasuunnitelmaan.
Teemme yhteistyötä neuvolan, perhetyön, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Vauvoille
olemme muutaman vuoden ajan lahjoittaneet oman kirjan. Perhekerhossa taaperot ja äidit tapaavat
toisiaan. Satutunneilla käyvät niin alle kouluikäiset kuin pikkukoululaisetkin. Peruskoululaisille tarjoamme puolestaan satutuntien lisäksi kirjavinkkausta sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta.
Tarjolla on myös esimerkiksi kirjailijaesittelyjä, sanataide- ja runotunteja, nukke- ja pöytäteatteriesityksiä. Huomioimme tarjonnassa erityisesti pienryhmät. Kouluilla on vuosittain vaihtuvat kirjastoagentit, jotka toimivat lukemisen innostajina mui lle oppilaille.
Kirjasto tukee koulun kasvatus- ja opetustyötä monin tavoin. Lisäksi kirjasto mahdollistaa lapsen ja
nuorten omaehtoisen lukuharrastuksen. Kirjastossa voi lukemisen lisäksi esimerkiksi hankkia tietoa,
kokea elämyksiä, pelata. Kirjasto onkin avoin tila, johon kaikki voivat tulla maksutta. Tämä edistää
kirjastolakiin kirjattuja tasa-arvon tavoitteita.

3.14 Päätalo-instituutti (040-5482247 / kati.koivukangas@taivalkoski.fi)
Päätalo-instituutti on Kallioniemi-Säätiön ylläpitämä Pohjois-Suomen kirjoittajakoulutus- ja kulttuurikeskus, joka perustettiin vuonna 1991. Kallioniemi-Säätiön tarkoituksena on kirjoittajakoulutuksen
järjestäminen, Kalle Päätalon henkisen ja kirjallisen perinnön vaaliminen ja koillismaalaisen kotiseutu- ja kulttuurityön tukeminen. Päätalo-instituutti ja kulttuuripalvelut järjestävät monipuolisia kulttuuritapahtumia, joista tärkeimpinä kulttuuri-, kirjallisuus- ja kotiseututapahtuma Päätaloviikko sekä
lasten kirjallisuus- ja kulttuuriviikko Naperoviikko.
Päätalo-instituutti on järjestänyt kirjoittajakoulutusta vuodesta 1992. Valtakunnallinen NaperoFinlandia-sadunkirjoituskilpailu

on

järjestetty

vuodesta
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omakustannekirjoituskilpailu vuodesta 1996 lähtien. Päätalo-instituutti vastaa Päätalo-keskuksessa
lisäksi Kalle Päätalon työhuoneesta ja näyttelystä, taidenäyttelytilasta sekä Professori Kalle Päätalon
arkistosta ja Satuarkistosta. Lisäksi Kallioniemi-Säätiö ylläpitää Kalle Päätalon lapsuudenkotia Kallioniemeä.
Joka vuosi kaikille Taivalkosken päiväkodin, peruskoulun, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen oppilaille tarjotaan mahdollisuutta tutustua Kalle Päätalon näköistyöhuoneeseen ja näyttelyyn sekä taidenäyttelytilaan oppimateriaalien ja opastettujen kierrosten avulla.
Taivalkosken ala- ja yläkouluikäisille sekä toisen asteen opiskelijoille järjestettävästä sanataiteen
opetuksen määrästä sovitaan vuosittain Kallioniemi-Säätiön ja Taivalkosken kunnan välisessä kulttuurin yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksessa. Lukiolainen voi ottaa opinto-ohjelmaansa soveltavaksi
kurssiksi sanataidetta.

3.15 Psykologinen työ (040-5740470 / leena.pesala@taivalkoski.fi)
Psykologiseen työhön kuuluu enna ltaehkäisevä sekä kuntouttava lasten- ja koulupsykologinen työ.
Työ on yhteistyötä lastenneuvolan työryhmän, sosiaalitoimen sekä kouluterveydenhuollon kanssa.
Työn kokonaisvaltaisena tavoitteena on osallistuminen taivalkoskelaisten perheiden hyvinvoinnin
rakentamiseen yksilöllistä kasvua, vanhemmuutta ja perheen arvoja kunnioittaen.
Neuvolavaiheessa terveyskeskuspsykologin työn kohteena ovat alle kouluikäiset lapset ja heidän
perheensä. Työ on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, lapsia ja perheitä tukevaa. Työhön kuuluu yksilötapaamisia psykologisten tutkimusten merkeissä, perheiden tapaamisia sekä ryhmätoimintaa Peppi ja
Eemeli – ryhmässä. Psykologi kuuluu moniammatilliseen lastenneuvolatyöryhmään.
Koulupsykologinen työ sisältää oppilashuoltotyön, yksilölliset psykologiset tutkimukset ja terapian.
Lisäksi koulukuraattorin kanssa tehdään työtä koululuokkatasolla.

3.16 Päihdepalvelut (040-5839807 / mervi.pihlaja@taivalkoski.fi)
Kunnan tehtävänä on järjestää asukkaidensa tarvitsemat päihdehuollon palvelut, jotka ovat sekä sosiaali- että terveydenhuollon tehtäviä. Kuntien päihdehuollossa on pystyttävä vastaamaan lääkkeiden ja
alkoholin väärinkäyttäjien sekä huumeiden käyttäjien ja sekakäyttäjien palvelutarpeisiin. 18–29vuotiaille nuorille on tarjolla samat päihdepalvelut kuin muillekin täysi-ikäisille kuntalaisille. Alle
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18-vuotiaat päihteidenkäyttäjänuoret kuuluvat puolestaan lastensuojelun piiriin, joten heille järjestetään hoitoa ja kuntoutusta lastensuojelullisena tukitoimena.
Tehokkaimpia tapoja ongelmien välttämiseksi ovat päihdehaittojen ehkäisy ja varhainen puuttuminen. Päihteettömyyttä tukevat erilaiset harrastukset ja nuorille järjestetyt toiminnat sekä ammattiihmisten ja läheisten tuki ja kannustus. Päihteiden aiheuttamia ongelmia hoidetaan pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon yleisten palvelujen piirissä, mutta erikoissairaanhoito vastaa vaativammasta
hoidosta. Suurin osa päihdeongelmaisista kohdataan tavallisissa palvelukontakteissa neuvoloissa,
työterveyshuollossa, poliklinikoilla, terveyskeskuksen vastaanotoilla sekä sosiaalitoimistossa.
Päihdehuollon erityispalveluissa pääpaino on avokuntou tuksessa ja -hoidossa eli päihdeongelmat
pyritään hoitamaan oman kunnan palveluiden avulla. Avohoitoyksikköjä ovat muun muassa Aklinikat, nuorisoasemat, nuorten päihde- ja huumepysäkit, terveysneuvontapisteet ja päiväkeskukset.
Avohoitoon liittyvät käynnit päihdetyöntekijän vastaanotolla ja muut tarpeenmukaiset palvelut, kuten
psykososiaalinen tuki, vertaisryhmät, A-kilta -toiminta, työtoiminta, tukiasuminen ja asumisen ohjaus, laboratorio testaukset, psykiatri tai terveyskeskuslääkäri käynnit ja lääkehoito.
Välimuotoisia palveluita ovat esimerkiksi ensikodit, hoitokodit ja tukiasunnot. Mikäli päihderiippuvuus on vaikea, voidaan nuorelle tarjota laitoskuntoutusmahdollisuutta. Laitoskuntoutuksena järjestetään katkaisuhoitoa ja hoitojaksoja kuntoutuslaitoksessa. Laitoskuntoutusta järjestetään eri paikkakunnilla erilaisissa hoitolaitoksissa ja siihen tarvitaan sosiaalitoimesta maksusitoumus.
Huumeriippuvaista nuorta tuetaan vieroittautumaan huumeista ja niitä käyttävistä kavereista sekä
saamaan kaoottinen elämäntilanne hallintaan. Vaikeammissa riippuvuuksissa tarvitaan laitoskuntoutusta tai opioidikorvaushoitoa. Opioidikorvaushoidot aloitetaan Järvenpään päihdesairaalassa ja hoito
toteutetaan kotikunnan terveyskeskuksessa, psykososiaalinen kuntoutus avokuntoutuksen keinoin.
Nuori voi hakeutua päihdepalveluiden piiriin itse tai muut tahot, kuten vanhemmat, terveyskeskuksen, työtoiminnan tai sosiaalitoimen työntekijät voivat tehdä sen. Päihdetyöntekijän vastaanotolla
kartoitetaan päihteiden käyttöä ja suunnitellaan jatkosta. Päihdetyötä tehdään verkostotyönä ammattiihmisten pyrkiessä omasta näkökulmastaan auttamaan ja tukemaan nuorta päihteettömyyteen.
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3.17 Työ- ja elinkeinotoimisto (02-95056500 / 02-95056501)
Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) velvollisuus on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle työttömälle viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen työtä, koulutusta, työharjoittelua, työnhakuvalmennusta tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluita. Työ- ja elinkeinotoimisto auttaa
ammatinvalinnassa ja neuvoo, mistä ja miten voi hankkia sopivan koulutuksen. TE-toimistosta saa
myös tietoa avoimista työpaikoista ja siitä, mistä ja miten avoimia työpaikkoja voi hakea.
TE-toimisto

palvelee

asiakkaitaan

verkossa

osoitteessa

www.te-palvelut.fi

ja

www.te-

palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa, puhelimitse, sähköpostitse sekä henkilökohtaisesti asiointipaikoissa
sekä yhteispalvelupisteissä. Taivalkoskella TE-toimiston palveluita tarjotaan yhteispalvelupisteessä
osoitteessa Kauppatie 11. Lisäksi TE-toimiston sähköinen Oma asiointi –palvelu palvelee asiakkaita
jatkuvasti.

3.18 Etsivä nuorisotyö (040-4870107 / kirsi.partanen @taivalkoski.fi)
Nuorisolain mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa
hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään
sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen
nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.
Etsivä nuorisotyö tarjoaa maksutonta ohjaus- ja neuvontapalvelua 15–29 vuotiaille nuorille, jotka
ovat jäämässä opiskelun tai työelämän ulkopuolelle tai muuten kaipaavat apua arjen- ja elämänhallinnassa. Palveluun ohjautuu asiakkaita muun muassa koulujen, sosiaalitoimen, TE-keskuksen, Tolokun tuvan ja etsivän oman aktiivisen työotteen kautta. Myös nuoren läheiset, esimerkiksi vanhemmat, isovanhemmat tai kaverit voivat olla yhteydessä etsivä nuorisotyöhön, mikäli heillä on herännyt
huoli nuoresta.
Etsivä nuorisotyön tekee ennaltaehkäisevää työtä yläkoululla ja toisen asteen oppilaitoksissa järjestämällä erilaisia tapahtumia nuorille sekä olemalla läsnä ja tuomalla esiin omaa osaamistaan. Lisäksi
tavoitteena on tehdä itseään tutuksi nuorille, jolloin yhteydenotto työntekijään on helpompaa. Etsivällä on käytössään myös Wilma-tunnukset, joiden avulla hän voi olla yhteydessä oppilaisiin, opettajiin ja vanhempiin. Etsivä hyödyntää työssään aktiivisesti myös sosiaalista mediaa (facebook:
www.facebook.com/etsiva.taivalkoski/), jonka avulla hän tiedottaa tapahtumista, seuraa nuoria ja on
nuorten saavutettavissa.
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3.19 Nuorten työpaja Savotta
(Toiminnasta vastaava: 040-8412509 / minna.voutilainen@taivalkoski.fi)
(Pajaohjaaja: 040-7254947 / esko.maatta@taivalkoski.fi)
Nuorten työpajatoimintaa on Taivalkoskella tarjottu jo yli 20 vuotta. Työpaja Savotta on tarkoitettu
alle 29-vuotiaille nuorille ja sen toiminnalla pyritään parantamaan nuorten elämänhallintaa. Heitä
ohjataan ja tuetaan oman polun löytämisessä kohti työelämää, koulutusta tai eläkettä. Pajatoiminta on
tehokas yhteisöllinen väline nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.
Taivalkosken kunnan nuorten työpajassa työmenetelminä käytetään ryhmävalmennusta, työvalmennusta ja yksilövalmennusta. Eri valmennusmuotoja hyödynnetään joustavasti yksilöllisten tarpeiden
ja tilanteiden mukaan pajajakson aikana. Jokaisel le nuorelle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma
siitä, miten pajajakson aikana edetään ja mitä tavoitteita jaksolle kulloinkin asetetaan.

3.20 Tolokun tupa (040-6621155 / heli.raisanen@taivalkoski.fi)
Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, joka on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille
työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Palveluun ohjautuu myös nuoria,
joilla ei ole vielä ammatillista koulutusta tai elämäntilanne vaatii tehostetumpaa tukea. Kuntouttava
työtoiminta perustuu asiakkaan henkilökohtaiseen aktivointisuunnitelmaan. Aktivointisuunnitelma
laaditaan Te-palvelujen aloitteesta siten, että läsnä ovat asiakas ja työntekijä Te-palveluista ja sosiaalipalveluista.
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on vahvistaa nuoren elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja
toimintakykyä. Lisäksi pyritään ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan
ja muihin palveluihin. Kaiken toiminnan tavoitteena onkin löytää nuorelle sopiva väylä koulutukseen
tai työmarkkinoille.
Taivalkosken kunnassa kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan Tolokun tuvalla, kunnan työyksiköissä
ja eri yhdistyksissä. Tolokun tuvalla kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3-24 kuukauden jaksoissa, jotka sisältävät viikoittain 1-4 toimintapäivää. Työtoiminta on porrastettu siten, että alkuvaiheessa
toimintapäiviä tai niiden sisällä olevia työtunteja on vähemmän, mutta ajan myötä niitä kasvatetaan.
Kuntouttava työtoiminta käytännössä voi olla sekä avustavia työtehtäviä että vastuullisempiakin tehtäviä toimintakyvyn mukaan. Kuntouttavan työtoiminnan asiakas ei saa korvata toimipaikan työntekijää tai toimia hänen sijaisenaan.
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4 Lastensuojelu- ja opiskelijahuoltosuunnitelmat sekä muut
suunnitelmat

Lastensuojelusuunnitelma
Samaan aikaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa luotiin uusi Lastensuojelusuunnitelma Taivalkosken kuntaan. Suunnitelmasta löytyvät tiedot lastensuojelun tarpeesta ja järjestämisestä Taivalkosken kunnassa sekä tavoitteet suunnitelmakaudelle.

Oppilashuoltosuunnitelma ja opiskelijahuoltosuunnitelma
Vuoden 2015 aikana on päivitetty myös Taivalkosken kunnan oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma. Kyseisestä suunnitelmasta löytyvät tiedot opiskelijahuollon tarpeesta ja toteutuksesta Taivalkosken kunnassa.

Perusopetuksen opetussuunnitelma
Syksyllä 2016 voimaantulevaa, uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaista paikallista opetussuunnitelmaa on työstetty Taivalkoskella samanaikaisesti hyvinvointisuunnitelman kanssa.

Lukion opetussuunnitelma
Syksyllä 2016 voimaantulevaa, uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaista paikallista opetussuunnitelmaa on työstetty Taivalkoskella samanaikaisesti hyvinvointisuunnitelman kanssa.

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia
Vuoden 2015 aikana on luotu Taivalkosken kuntaan Mielenterveys- ja päihdetyön strategia vuosiksi
2015–2020.
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5 Painopistealueet, tavoitteet ja toimenpiteet suunnitelmakaudelle 2016-2019

5.1 Lasten, nuorten ja perheiden liikunta
Tavoitteet

Toimenpiteet

Vastuutaho

Lasten ja nuorten ohjatun liikkumisen lisääminen sekä sosiaalisen kanssakäymisen
tukeminen

Liikuntaosaamisen hyödyntäminen yhteistyössä

Kaikki + liikuntatoimi

Vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksien lisääminen uusien
kurssien ja ryhmien kautta

Kansalaisopisto, liikuntatoimi

Liikuntasalivuorojen ja välineiden järjestäminen kaikille
kunnan yksiköille

Koulut, liikuntatoimi

Ohjattujen liikunnallisten välituntien ja liikuntakerhojen järjestäminen

Koulut, liikuntatoimi

Ulkoilu päivähoidossa sekä aamu- että iltapäivällä, hikiliikunnan lisääminen sekä sisällä olevien pientilojen hyödyntäminen

Päivähoito

Varpaat vauhtiin -projektin toteuttaminen

Päivähoito

Liikunnan hyödyistä tiedottaminen ja valistaminen

Kaikki

Liikuntapaikkojen huolto, kunnossapito ja rakentaminen

Tekninen toimi

Liikuntavälinekirjaston toteuttaminen

Liikuntatoimi, kirjasto

Maksuissa ja välinehankinnoissa
taloudellinen tukeminen harkinnanvaraisella toimeentulotuella

Sosiaalitoimen perhetyö

Lasten ja nuorten
omaehtoisen liikunnan tukeminen ja lisääminen

~ 27 ~

Arviointi

Lapsille ja nuorille
järjestettyjen liikuntaryhmien määrä

Liikunnallisten välituntien ja kerhojen
määrä

Toimeentulotuen
määrä harrastuksiin
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ja välineiden kierrättäminen

Perheiden yhteisen
liikunnan lisääminen

Koululaisten liikkumisen tukeminen (ilmaisliput, laskettelutuki,
kirjalainauksista uimalippuja)

Liikuntatoimi

Hyödynnettyjen
ilmaiskertojen määrä

Yksilöllinen tai pienryhmässä
tapahtuva liikuntaneuvonta

Liikuntatoimi, terveystoimi

Neuvonnan asiakkaiden määrä

Neuvokas perhe -kortin hyödyntäminen

Neuvola ja kouluterveydenhuolto

Yhteiseen liikkumiseen kannustaminen perheiden kanssa toimittaessa

Kaikki

Perheiden yhteisten liikuntaryhmien lisääminen

Liikuntatoimi, kansalaisopisto

Liikuntaharrastusten aloittamisen tukeminen

Sosiaalitoimen perhetyö

Perhekerhon liikuntatuokioiden
järjestäminen

Neuvolan perhetyö,
liikuntatoimi

Järjestettyjen tuokioiden määrä

A-killan ryhmätoiminnan järjestäminen

Sosiaalitoimen perhetyö

Liikunnallisten kertojen määrä

Liikunnallisten vanhempainiltojen järjestäminen

Päivähoito

Toteutuneiden
ryhmien määrä

5.2 Nuorten ja perheiden osallistuminen ja aktiivisuus
Tavoitteet

Toimenpiteet

Vastuutaho

Nuorten yhteisöllisyyden ja
osallisuuden lisääminen

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen nuorten
omiin asioihin

Nuorisotoimi,
koulut

Nuorten toimintaryhmien tukeminen taloudellisesti sekä
henkilöstöresursseilla

Nuorisotoimi

Järjestettyjen tapahtumien määrä

Nuorten ideoista pohjautuvien
tapahtumien, esim. elokuva- ja

Nuorisotoimi,
kulttuuritoimi

Toteutettujen ta-
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bändiesitysten toteuttaminen

Harrastusmahdollisuuksien ja
tapahtumien monipuolistaminen

Harrastusmahdollisuuksien ja
tapahtumien mainostamisen
tehostaminen sekä lasten ja
nuorten kannustaminen harrastusten piiriin
Jokaisella lapsella ja nuorella
vähintään yksi harrastus

pahtumien määrä

Tiimiytymisleirien järjestäminen eri luokka-asteille

Koulut, nuorisotoimi

Toteutettujen leirien määrä

Toivottujen harrasteryhmien
kartoittaminen ja osaavien
ohjaajien hakeminen

Vapaaaikatoimi, kansalaisopisto

Eri kerhojen määrä

Yhteistyön tehostaminen siten,
että kunkin toimijan osaaminen olisi kaikkien käytössä

Kaikki

Paikallisten lasten ja nuorten
lisääminen kulttuuritapahtumien esiintymisissä

Kulttuuritoimi,
koulut, nuorisotoimi

Tyttö- ja poikakerhojen järjestäminen perhetyön asiakkaille

Sosiaalitoimen
perhetyö

Järjestettyjen kerhojen määrä

Kotiapulaistoiminnan järjestäminen vanhuksille

Neuvola

Nuorten kotiapulaisten määrä

Kirjavinkkausten ja nuortenkirjastotyön lisääminen, kotieläinnäyttelyn järjestäminen

Kirjasto, kulttuuritoimi, nuorisotoimi

Mainonnan kohdentamisen
parantaminen, uusien mainoskanavien käyttöönottaminen

Kaikki

Paikkakunnan harrastusmahdollisuuksien esitteleminen
asiakaskontakteissa

Kaikki

Kaikkien harrastusten järjestäjien kutsuminen yhteen kokoamaan harrastekalenteria

Vapaaaikatoimi

Lasten ja nuorten tapahtumissa vain pienten osallistumismaksujen käyttäminen

Kaikki

Mahdollisten harrastusten
kartoittaminen esim. lapset
puheeksi –keskusteluissa

Kaikki
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Perheiden osallisuuden ja
omien voimavarojen tukeminen

Perhekerhossa erilaisten tapahtumien ja harrastusmahdollisuuksien esitteleminen

Neuvolan perhetyö

Vanhempien tukeminen ja
kannustaminen osallistumaan
lastensa kanssa harrastuksiin

Kaikki

Harrastekummitoiminnan järjestäminen

Sosiaalitoimi

Perheiden voimaantumisen
tukeminen

Kaikki

Harrastusten mahdollistaminen tukemalla taloudellisesti ja
kuljetuksilla

Sosiaalitoimi

Harrastekummien
määrä

5.3 Lapset ja perheet erityisissä tilanteissa
Tavoitteet

Toimenpiteet

Vastuutaho

Ennaltaehkäisevän
työn ja varhaisen
puuttumisen tehostaminen

Kuunteleva aikuinen nuoren
elämään fyysisesti ja virtuaalisesti

Nuorisotoimi, koulukuraattorit, neuvola

Moniammatillisen tuen tarjoaminen tarvitseville

Oppilashuoltotyöryhmä

Syrjäytymisriskin ylisukupolvisuuden ennaltaehkäisyyn panostaminen

Kaikki

Havainnoinnin kehittäminen,
varhainen erityisen tuen tarpeen arviointi ja erityisosaamisen hyödyntäminen

Päivähoito, koulut

Eroperheiden tukeminen yksilö- ja ryhmätoiminnalla

Sosiaalityö

Perheen sosioekonomisen
tilanteen muuttuessa palvelutarpeen arvioiminen, palve-
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luohjaus, taloudellinen tuki ja
velkaneuvonta

Nuorten elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja
identiteetin muodostumisen tukeminen
sekä työelämätaitojen
harjoittelun ohjaaminen

Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi

Päihdeongelmissa perhekuntoutuksen ja vertaisryhmien
järjestäminen läheisille ja asiakkaille

Päihdetyö, mielenterveystyö, sosiaalityö

Lapsista keskusteleminen vanhempien kanssa

Kaikki

Keskusteluavun ja neuvojen
tarjoaminen koulupaikan ja
työn hakemiseen sekä elämänhallintaan

Etsivä nuorisotyö, nuorisotoimi, työllistämisyksikkö, koulukuraattorit

Asiakaskontaktien
määrä, ilman koulupaikkaa olevien
määrä

Erilaisten työmuotojen hyödyntäminen, esim. työpajalla
harjoittelu, kuntouttava työtoiminta, AVO, työkokeilu,
työnohjaus sekä palkkatukityö

Työpajan ohjaajat, työllistämisyksikkö

Nuorten lukumäärä
eri toimenpiteissä

Nuorten Oma kuva - sekä Tärkeitä asioita elämässä projektien toteuttaminen

Kulttuuripalvelut, koulukuraattorit, koulut

Projekteihin osallistuneiden määrä

Tiedottaminen kulttuurin voimaannuttavasta vaikutuksesta
ja vaihtoehtokoulutusten
mahdollisuus työntekijöille
esim. taideterapiasta

Kulttuuritoimi, kansalaisopisto, sosiaali- ja
terveystoimi, kirjasto

Tiedotteiden ja tilaisuuksien määrä,
koulutustilaisuuksien
määrä

Sosiaalisesta mediasta keskusteleminen nuorten ja perheiden kanssa

Koulut, nuorisotoimi,
kirjasto

Järjestettyjen tapahtumien määrä

Omppu-kokoelman kehittäminen ja hoitavan lukemisen
iltojen järjestäminen

Kirjasto

Oppilaskuntien toiminnan
tukeminen ja yhteistyö nuoria
koskevissa asioissa

Koulut, nuorisotoimi

Ryhmätapaamisten ja yksilöohjauksen järjestäminen

Psykologi, koulukuraattorit
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Vanhemmuuden vahvistaminen

Tiedonsiirtopalaverit

Koulut

Koulujen alkaessa tutustumisiltojen järjestäminen, kouluilla läsnäolo

Nuorisotoimi, etsivä
nuorisotyö

Käytettävissä olevien palveluiden piiriin ohjaaminen

Kaikki

Lapsiperheiden kotipalvelun
järjestäminen

Sosiaalitoimi

Yksin- ja lähihuoltajien tukeminen vanhemmuudessa sekä
kasvatuksellisesti

Sosiaalitoimi

Tukihenkilö- ja perhetoiminnan järjestäminen

Sosiaalitoimi

Terveellisten arkiasioiden
opastaminen vanhemmille

Neuvola, perhetyö,
kouluterveydenhuolto

Perhekerhon järjestäminen

Neuvolan perhetyö

Kerhojen lukumäärä

5.4 Kannustavat kohtaamiset
Tavoitteet

Toimenpiteet

Vastuutaho

Lasten ja nuorten kohtaaminen arvostavasti
ja kannustavasti sekä
nuorten itsetuntoa vahvistaen

Lasten ja nuorten kanssa keskusteleminen ymmärtäen, myötäeläen ja
heitä kunnioittaen

Kaikki

Kannustaminen kohdattaessa, positiivisten asioiden korostaminen ja välittäminen

Kaikki

Kiusaamiseen puuttuminen niin omalla ammattitaidolla kuin erilaisten menetelmien avulla (KiVa-koulu, Verso)

Koulut, kaikki

Henkilöstön kouluttaminen kannustaviin kohtaamisiin, myös sosiaalisen
median osalta

Kaikki
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Vanhempien kohtaaminen kunnioittavassa ja
kasvatuskumppanuuden
hengessä

Vanhempien ja työntekijöiden asiantuntemuksen yhdistäminen lapsen
parhaaksi ja vanhempien kuuleminen
ja kuunteleminen

Kaikki

Lapset puheeksi –menetelmän hyödyntäminen ja työntekijöiden kouluttaminen

Kaikki, Lapset puheeksi –kouluttajat

Käytyjen LPkeskustelujen
määrä

Toimintamallin luominen ohjaamaan
huoltajan kohtaamista arvostavasti

Kaikki

Toimintamallien
luominen

Lasten vanhemmista puhuminen kunnioittavasti työntekijöiden kesken ja
lasten kuullen

Lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittäminen

Kaikki

Tunnetaitojen opettaminen painopisteeksi kaikille yksiköille

Kaikki

Monikulttuurisessa maailmassa toimimiseen opastaminen

Kaikki

Lasten ja perheiden ohjaaminen arjessa toista kunnioittavaan, kohteliaaseen käytökseen

Kaikki

Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman
laatiminen

Päivähoito

Yksilöohjaus ja ryhmätyöskentely ennaltaehkäisevästi ja tarvittaessa

Koulut, koulukuraattorit

Vanhempien kouluttaminen ryhmätoiminnassa

Neuvola, perhetyö

Ryhmien määrä

Sosiaalisten taitojen harjoittelemista
varten tilaisuuksien järjestäminen
lapsille ja nuorille, esim. kulttuuritapahtumien vuorovaikutteisuuden ja
kouluvierailijoiden avulla

Kulttuuritoimi,
koulut, nuorisotoimi, kirjasto

Vierailijoiden
määrä

Menetelmien ja materiaalien hyödyntäminen (Tunnetaitokortit ja –nuket,
Askeleittain-menetelmä, Satuhieronta-kirjat)

Neuvola, perhetyö,
päivähoito

~ 33 ~

Suunnitelman
laatiminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2019

6 Seuranta ja arviointi

Tämä Taivalkosken kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laadittiin ohjaamaan lasten ja
nuorten hyvinvointia edistävää työtä kunnassamme. Suunnitelman toteutumisen edellytyksenä on,
että suunnitelmaan sitoutuvat ennen kaikkea päättäjät, kunnan eri yksiköt ja työntekijät. Lisäksi
suunnitelman toteutumiseksi tarvitaan yhteistyötahojen, kuten viranomaisten, seurakunnan, järjestöjen ja seurojen tukea sekä osaamista. Yhteistyöllä kaikkien osaaminen yhdistetään kuntamme lasten
ja nuorten parhaaksi.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tarkastetaan vuosittain lokakuussa, jolloin kunnan eri yksiköt raportoivat kokouksessa suunnitelman toteutumisesta omalta osaltaan. Tällöin suunnitelman toteutumista arvioidaan ja siten luodaan katsaus menneeseen vuoteen. Lisäksi samalla luodaan katsaus
tulevaan vuoteen, sillä suunnitelmaa hyödynnetään vuosittain tehtävien toimintasuunnitelmien teossa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmänä toimii laajennettu Nuorten ohjaus- ja
palveluverkosto, jossa ovat edustettuina kunnan eri yksiköt, viranomaiset, OSAO ja seurakunta.
Suunnitelman arvioinnin tukena hyödynnetään erilaisia tutkimuksia suunnitelmakaudelta, kuten
vuonna 2017 toteutettavaa THL:n kouluterveyskyselyä. Lisäksi arvioinnin tukena hyödynnetään kokemustietoa, jota kerätään jatkuvasti työn keskellä. Mikäli seurantaryhmä kokee vuosittaisessa arvioinnissa tarpeelliseksi selvittää joitakin hyvinvointiin liittyviä asioita, seurantaryhmän toimeksiannosta toteutetaan kysely sovituille kohderyhmille.
Seurannan ja arvioinnin kohteena ovat erityisesti muutokset lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilassa,
kunnan yksiköiden tuottamien palveluiden toimivuus, lasten ja nuorten elinolot kunnassa sekä tämän
suunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Näiden kohteiden seuraamisen avulla saadaan muodostettua
kuvaa siitä, miten lapset ja nuoret voivat kunnassa ja mitä voisimme tehdä heidän hyvinvoinnin edistämiseksi.
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