
KUNNAN KUULUMISIA 

 

Viime kunnallisvaalien tiimoilta Punkalaitumen kunnan hallinto-organisaatioon lisättiin uusi toimielin, 

hyvinvointilautakunta. Sen toimiala on hyvin moninainen pitäen sisällään kirjaston, kulttuuripalvelut, 

kansalaisopiston, musiikkiopistot, liikuntapalvelut, nuorisotyön sekä työllistämispalvelut. Lautakunnan 

esittelijöinä toimivat hyvinvointijohtaja ja kulttuurijohtaja ja jäseniä lautakunnassa on yhteensä 

seitsemän edustaen eri puolueita. Myös nuorisovaltuustolla on edustajansa lautakunnassa.  

Maakuntauudistuksen myötä monet paikalliset palvelut kokevat muutoksia ja uudistuksia. Erilaisia 

kokeiluja on vireillä ja monet kunnat ovat yhdessä mukana alueellisissa hankkeissa. Eräs tällainen on 

työvoima- ja yrityspalvelukokeilu, jossa on Pirkanmaalta mukana 10 kuntaa. Punkalaitumen kunta ja 

Sastamalan kaupunki ovat solmineet keskenään yhteistyösopimuksen kokeiluun liittyen. 

Punkalaitumella on ajatuksena toteuttaa lähipalveluna edelleen esim. kuntouttavan työtoiminnan 

paikallinen organisointi. Uutena palveluna tuotetaan neuvontaa, jonka kautta työnhakija-asiakas saa 

henkilökohtaista apua verkko- ja etäasioinnissa. Palvelupiste sijaitsee kirjastossa ja siellä 

palveluneuvoja opastaa palvelun tarvitsijoita esim. Kelan palveluiden osalta. Lautakunta on nimennyt 

määräaikaisen palveluneuvojan vuoden 2018 loppuun asti. Vuoden 2018 loppupuolella tilanne ja 

tarve arvioidaan uudelleen. 

Lautakunnan tehtävänä on myös yhdistysavustusten myöntäminen nuoriso-, liikunta- ja 

kulttuuritoimijoille. Avustusjärjestelmää ollaan uudistamassa ja lautakunta työstää avustusten 

myöntämisperiaatteiden ja -kriteerien linjausta. Avustusjärjestelmän tavoitteena on tuoda 

hyvinvointityöhön vaikuttavuutta ja osaltaan toteuttaa kunnan uutta perustehtävää, terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä myös kolmannen sektorin välityksellä. Vastaisuudessa on kaavailtu, että 

kunta, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia tuloksellisesti, hyötyisi ja nauttisi korkeammista 

valtionosuuksista. Punkalaitumella on vilkasta yhdistystoimintaa ja tukemalla sitä tavoitetaan 

mahdollisesti enemmän kuntalaisia ja siten myös hyvinvointityöllä on laajempi vaikutus. Avustusten 

jaossa etusijalla on järjestöjen yhteistyönä suunnittelema toiminta, osallistava, toistuva ja vaikuttava 

toiminta sekä realistisesti suunniteltu ja budjetoitu toiminta. 

Ennaltaehkäisevän erityisnuorisotyön hanke alkaa yhdessä Sastamalan kaupungin kanssa v. 2018 

alusta 20 % osuudella. Hankkeen tarkoituksena olisi löytää uusia keinoja puuttua esim. 

koulupoissaoloihin, päihteiden käyttöön ja sosiaalisiin ongelmiin. Erityisnuorisotyö ei sisällä 

päällekkäisyyksiä etsivännuorisotyön tai sosiaalipalveluiden kanssa. Tavoitteena on edistää nuorten 

kasvamista ja sopeutumista yhteiskuntaan sekä tukea nuoria vaikeissa elämäntilanteissa. Tehtävänä 

on myös edistää psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Erityisnuorisotyön 

työmuotoja voivat olla mm. yksilö-, ryhmä-, katu- ja verkostotyö. Hanke on kaksivuotinen. 

Hyvinvointilautakunta pyrkii myös olemaan mukana kehittämässä puitteita harrastustoiminnalle ja 



tästä esimerkkinä mainittakoon jo pitkälle edennyt Vartiolan urheilukentän ja Porttikallion alueen 

kehittämishanke. Kunnostustöillä on tarkoitus muuttaa alueiden valaistuksia energiatehokkaammiksi 

sekä uusia ja kunnostaa erilaisia suorituspaikkoja molemmilla alueilla. Aluehallintovirasto avustaa 

hanketta ja lisäksi kunnan budjetissa on varattu määräraha tähän tarkoitukseen.  
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