HYVINVOINTIKERTOMUS 2019
Pälkäneen kunta
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Hyvinvointikertomuksen tausta ja
tarkoitus

∗ Kuntalain (17.3.1995/365/1§) ja terveydenhuoltolain (1326/2010/12§) mukaan kunnan
tehtävänä on seurata asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
eri väestöryhmissä. Hyvinvointikertomus määrittelee ne toimenpiteet, mitä kunnassa
tehdään asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden
vähentämiseksi.
∗ Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen edustajien yhdessä laatima asiakirja. Tieto on
strategisten tavoitteiden perusta. Tavoitteiden täytyy perustua paikallisiin olosuhteisiin ja
tarpeisiin. Hyvinvointikertomus sisältää suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja arvioinnin toteutuneesta
toiminnasta.
∗ Toimenpiteistä ja toteutuksesta raportoidaan kunnanvaltuustolle vuosittain.
Toimenpiteet tukevat strategisia tavoitteita. Toimenpiteitä seurataan ja niistä
raportoidaan valtuustolle vuosittain. Lisäksi kerran valtuustokaudessa valmistellaan
laajempi hyvinvointikertomus.
∗ Tämä asiakirja kattaa vuoden 2019 aikana tehdyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
toimenpiteet Pälkäneen kunnassa. Vuotuinen raportointi on osa Pälkäneen kunnan laajaa
hyvinvointikertomusta, joka on laadittu ja hyväksytetty valtuustolla ajalle 2017-2020.
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa
∗ Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on arjessa tapahtuvaa, jatkuvaa
toimintaa. Onnistunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on
kustannustehokas keino hillitä menoja, kohdentaa palveluita oikea-aikaisesti
oikeisiin toimenpiteisiin ja karsia menoeriä korjaavista toimenpiteistä.
∗ Toimiakseen tehokkaasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ tarvitsee
pysyvät, toiminnan edellytyksiä mahdollistavat rakenteet ja resurssit.
∗ Tarvitaan hyvät toiminta- ja johtamiskäytännöt, systemaattista
hyvinvointitietoa tuottava seuranta- ja raportointijärjestelmä sekä kaikki
hallinnonalat kattava toimeenpano-organisaatio.
∗ Strategiassa linjataan kunnan tahto ja keinot rakentaa hyvinvoivaa ja tervettä
kuntaa. Strategian pohjaksi tarvitaan tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ja
terveydestä sekä siitä, miten hyvin palvelujärjestelmä vastaa hyvinvoinnin
haasteisiin.
∗ Parhaimmillaan strategia näkyy konkreettisina tehtävinä talous- ja
toimintasuunnitelmissa sekä toimi- ja tehtäväalojen suunnitelmissa.
palkane.fi
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5 § Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta
organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön
tehtävistä vastaavan toimielimen. Toimielimen tehtävänä on:
1)
2)

3)
4)

5)

huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja
niitä koskevasta tiedotuksesta;
huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden
vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan
yksityisille henkilöille ja koko väestölle;
lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien
toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;
esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia
kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja
terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja
nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;
huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut
kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin,
alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976)
noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja
erityisesti ehkäisevään päihde-työhön
osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen
ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä
tukevien toimien kanssa.

•

•

•

Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön
sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuolto-lain
(1326/ 2010) 11 ja 12. §:ssä säädetään
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä
sitä koskevasta suunnittelusta ja
raportoinnista.
6 § Kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön
yhteydessä edistää asukkaiden osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden
aiheuttamien haittojen vähentämiseksi
viranomaisyhteistyöllä, viranomaisille
annettavilla lausunnoilla sekä kunnan omilla
toimilla.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/ha
ndle/10024/74726/STM_EPTkansi_sisus_netti.pdf

palkane.fi

4

VUODEN 2019 TIEDONKERUU
•
•

•
•
•
•

THL:n TEA-viisari tiedonkeruu koski syksyllä 2019 kuntajohtoa ja
kulttuurihyvinvointia. Vastaukset kokonaisuudessaan löydettävissä
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?r=KUNTA635
Kouluterveyskyselyt suoritettiin vuosiluokille 4.-5.lk, 8.-9. lk sekä lukion 1.-2. lk.
Vastaukset kokonaisuudessaan löydettävissä https://thl.fi/fi/web/lapsetnuoret-ja-perheet/-/kuntakohtaiset-kouluterveyskyselyn-tulokset-ovatsaatavissa?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Flapset-nuoret-japerheet%2Ftutkimustuloksia
Väestöä koskevat tiedot Facta-kuntarekisteristä
Väestöennuste Tilastokeskus
Turvallisuutta koskevat tiedot: Sisä-Suomen poliisilaitos, Rikostiedustelu- ja
analyysiryhmä
Toimialakohtaiset tiedot: Toimialojen itse raportoimat tiedot
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VÄESTÖ 2019
Pälkäneen väkiluku oli 6424. Kuntaan muutti 286 uutta henkilöä ja kunnasta muutti pois 308 henkeä.
Lapsia syntyi 34 ja kuolleita oli 99.

palkane.fi
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VÄESTÖENNUSTE

Tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen 2019 väestöennusteeseen.

palkane.fi
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ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Avoimien työpaikkojen määrä
Työttömät
Pitkäaikaistyöttömät
Alle 25-v työttömät
yli 50-v työttömät
Työttömät naiset
Työttömät miehet
Osatyökykyiset työttömät
Ulkomaalaiset työttömät
Työttömien terveystarkastukset

12/2018
51
241, (8,4% )
59
23
119
122
119
36
11
23

12/2019
26
216 (7,4%)
55
27
90
114
102
29
11
16

 Oltu mukana yrittäjien hyvinvointihankkeessa ohjausryhmässä ja yhteistyökumppanina, järjestetty
yhteistyössä yrittäjien hyvinvointihankkeen kanssa ajanhallintakoulutus vuonna 2019
 Yhdistysavustukset muutettu elinvoimapalveluiden osalta enemmän paikallista kehittämistä ja
aktiivisuutta tukevaksi
 Yhdessä yrittäjäyhdistysten kanssa pyritty edistämään uutta yrittäjyyttä ja yritysten rekrytointeja
lisäämällä yrityskohtaista neuvontaa ja yritysten kontaktointia
 Uusien yritysten perustaminen pysynyt hyvällä tasolla, 52 kpl vuonna 2019
palkane.fi
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TURVALLISUUS
Plussat
∗ ei viharikoksia
∗ päihtyneiden henkilöiden, häiriökäyttäytymisen ja ilkivallan määrä laskenut
merkittävästi
∗ seksuaalirikoksia 0 (alle 21 v. asianomistaja)
∗ liikennerikokset sekä tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä
vähentynyt, ei kuolemaan johtaneita onnettomuuksia
Miinukset
∗ vahingontekorikokset nousussa 15 kpl (vrt. 2018 7 kpl)
∗ rikosilmoitukset, joissa luokitus perheväkivalta, lisääntyneet 8 kpl (vrt. 2018 4 kpl)
∗ huumausainerikokset lievässä kasvussa 5 kpl (vrt. 2018 3 kpl, 2017 2 kpl)
∗ alle 21 v. asianomistajana henkirikosten, pahoinpitelyiden ja väkivaltarikosten
määrä kasvussa

palkane.fi
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TURVALLISUUS

(LÄHDE: Sisä-Suomen poliisilaitos, Rikostiedustelu- ja analyysiryhmä)
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TEKNISET PALVELUT
∗

Vuonna 2019 kilpailutettiin kunnan kaavateiden auraukset ja hiekoitukset ja viime talvikauden kuntalaispalautteen
perusteella nämä palvelut toimivat varsin hyvin.

∗

Sorapäällysteisten kaavateiden kesähoito oli haasteellista kuivan kesän takia ja teiden suolausta jouduttiin tekemään
useaan kertaan.

∗

Viheralueiden, puistojen ja tienvarsien kunnossapito sujui hyvin.

∗

Onkkaalan pururadalle asennettiin uusi led- valaistus.

∗

Aitoon koulun pihaan saatiin yhteistyössä koulun ja koulun vanhempainyhdistyksen ja liikuntatoimen kanssa
monitoimikenttä.

∗

Kostian koululle liikuntatoimi rakennutti palloilukentän.

∗

Kostia Areena toimi hyvin eri liikuntamuotoja palvellen.

∗

Pälkäneen terveyskeskuksen ulko-ovet automatisoitiin.

∗

Luopioisten terveyskeskuksen ulko-ovet myös automatisoitiin vuodenvaihteessa 2019-2020

∗

Kostianvirran vierasvenelaituri uusittiin loppuvuodesta 2019.
palkane.fi
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LAPSET JA LAPSIPERHEET
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Varhaiskasvatukseen osallistuneet 75 %
Esiopetuksessa 56 lasta
Varhaiskasvatuksen paikat 219 lasta
Kotihoidontuella olevat lapset keskim. 75 lasta
Yksityisiä perhepäivähoitajia kaksi / Kunnallisia perhepäivähoitajia kaksi
Avoin varhaiskasvatustoiminta(kerhotoiminta) 10 lasta
Kunnassamme yhteensä 2014-2019 syntyneitä lapsia 291
Rokotuskattavuus: vuonna 2016 syntyneiden rokottamattomien osuus 0% (koko maa 1.1%,
Pirkanmaa 0.9%): saanut joko pneumokokkirokotteen,
MPR-rokotteen, vitosrokotteen tai nelosrokotteen 3 ikävuoteen mennessä
∗ Perhetyötä (sosiaalihuoltolain asiakkuudessa) 53 ,joista 28 ollut vain ryhmätoiminnassa, ilman
kotiin menevää työtä
∗ Tehostettu perhetyötä, joissa lastensuojeluasiakkuus 33 asiakasta
∗ Lapsiperheiden kotipalvelua annettu 9 perheelle
∗ Yhteistoiminta-alueella on myös Apua -nappula käytössä. Sinne tuli 66 yhteydenottoa, joista yksi
koski Pälkänettä.
palkane.fi
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Lapsen hyvinvointi Pälkäneen
varhaiskasvatuksessa
∗

∗

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on yhtenä
osapuolena laatimassa ja toteuttamassa
kunnan hyvinvointisuunnitelma.
Varhaiskasvatus on mukana muiden eri
toimijoiden kanssa tekemässä yhteistä työtä
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on lasten
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista
huolehtimista ja sen toteuttaminen kuuluu
koko henkilöstölle. Yhteistyö huoltajien
kanssa on tärkeä osa hyvinvointityötä. Lapsen
vahvuuksiin ja kiinnostuksenkohteisiin
keskittyvä toiminta edistää lapsen
hyvinvointia. Arvioimalla lasten vahvuuksia ja
valmiuksia voidaan edistää lapsen positiivista
kehitystä.

∗

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen
tavoitteena on mm:

∗

edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista
kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia;
varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja
turvallinen varhaiskasvatusympäristö;
kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja,
edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata
eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten
ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan
jäsenyyteen;
varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin;
toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai
muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen
kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi
sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa
kasvatustyössä

∗
∗

∗
∗

palkane.fi
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Varhaiskasvatuksen käynnissä olevat
hankkeet:
∗ Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa –hanke
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa, yhteistyö ja verkostot lapsen
liikkumisen edistäjinä -hankkeen tavoitteena on alle kouluikäisten
lasten päivittäisen liikkumisen edistäminen kuntien
varhaiskasvatusyksiköissä.
∗ MiniVerso: MiniVerso on kehitetty osaksi varhaiskasvatuksen
toimintakulttuuria lapsen oikeuksien ja osallisuuden
vahvistamiseksi riitatilanteissa. MiniVerso on selkeä toimintamalli,
jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunnan jäsen
auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa. MiniVerso
luo edellytykset lasten aidolle osallisuudelle riitatilanteissa. Lasta ei
leimata vaan kunnioitetaan ja kuunnellaan oman riitansa ja sen
ratkaisun asiantuntijana.
palkane.fi
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4.-5 LK. KOULUTERVEYSKYSELYN
TULOKSISTA POIMITTUA
(LÄHDE: kouluterveyskysely 2019)

∗ Negatiivista kehitystä tapahtunut
enemmän kuin positiivista
∗ Lapset muun muassa kokevat itsensä
yksinäisemmiksi, terveytensä
huonommaksi, niska- ja hartiasäryt ovat
lisääntyneet, he liikkuvat vähemmän,
eikä koulu innosta
∗ Kiusaaminen on lisääntynyt, samoin
mielialaongelmat ja nettiriippuvuus
∗ Tupakkatuotteiden käyttö lisääntynyt
pojilla, tytöt eivät käytä lainkaan

∗ Lapset kuitenkin osallistuvat enemmän
koulun asioiden suunnitteluun,
useammat käyvät kuraattorilla ja
koulupsykologilla, ja yli 80 % harrastaa
jotain vähintään yhtenä päivänä viikossa
∗ Koulussa häiritsevät melu, epämukavat
kalusteet ja huonot hygieniatilat, mutta
tunkkainen ilma ja hajuhaitat ovat
vähentyneet
∗ Keskusteluyhteys vanhempien kanssa
heikentynyt, ja tytöistä yli 11 % ja pojista
lähes 18 % kokenut fyysistä väkivaltaa
vanhemmalta vuoden aikana

palkane.fi
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8.-9. LK KOULUTERVEYSKYSELYN
TULOKSISTA POIMITTUA
(LÄHDE: kouluterveyskysely 2019)

∗ Tupakointi vähentynyt huomattavasti
sekä pojilla että tytöillä, nuuskaaminen
taas pojilla vähentynyt mutta tytöillä
hieman lisääntynyt
∗ Poikien raittiusprosentti noussut, tytöillä
puolestaan laskenut, samoin pojilla
viikoittainen rahapelaaminen vähentynyt
∗ Aamupalan syömättä jättäminen
lisääntynyt, mutta tytöillä koululounaan
syöminen on lisääntynyt.

∗ Ylipainoisuus on nousussa tytöillä,
laskussa pojilla
∗ Yhä useampi nuori pitää
koulunkäynnistä, ja he kokevat
terveydentilansa kohentuneen, mutta
koulu-uupumus ja uupumusasteinen
väsymys on lisääntynyt tytöillä. Myös
myöhästely on yleistynyt, etenkin tytöillä
∗ Luokkatilojen työrauha on parantunut,
kiusaaminen on vähentynyt, mutta
välitunteihin liittyvä pelko on lisääntynyt

palkane.fi
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NUORET
∗ Nuorten osallisuus: Kukkakiekuu.fi –sivusto ja appi valmistuivat.
∗ Vanhempien tuki: Kris-illat, Lape-hanke päätökseen
∗ Nuorten aikuisten toiminta: Starttipaja 196 krt/ 20 hlö. Etsivä nuorisotyö tavoitettu 60 nuorta, 34
nuorta asiakkaana, 9 nuorta ohjautui starttipajalle. ET- päivystys 45krt/ 196 osall. Peliriippuvuusryhmä 2krt/4hlö. Työntekijät vakinaistettu 1.1.2019.
∗ Nuorten tavoittaminen: Onkkaala nuokkari 96krt / 132hlö /2770 osall. ja Luopioinen pe-illat 26krt /
52hlö /469 osall. Katupäivystys 4 krt / 241 tavattua nuorta.
∗ Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset toteutuneet hyvin. Tarkkaa prosenttiosuutta
tarkastetuista ei ole tiedossa, mutta käytännössä lähes 100%
∗ Koulujen terveydellisten olojen arviointi toteutunut ja avoterveydenhuolto pitää kirjaa
toteutuneista tarkastuksista
∗ Yksittäisiä oppilaita jäänyt tarkastusten ulkopuolelle, koska eivät ole saapuneet paikalle

palkane.fi
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AIKUISET








Terveyspalveluissa on parannettu
asiakkaiden hoidon tarpeen arvioon pääsyä
mielenterveysasioissa.
OmaAsemilla asiakas voi tulla hoitajan
käynnille hoidon tarpeen arvioon ennen
mielenterveyspalveluihin lähettämistä.
Asiakas saa apua matalalla kynnyksellä ja
lyhyemmällä odotusajalla. Ei ole terapiaa
vaan hoidon tarpeen arvio ja ihmisen
kuuntelemista.
Lähete liikuntaneuvontaan käytössä

palkane.fi
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IKÄIHMISET
∗ +75 vuotiaat 850/ 13,23 % osuus kunnan väestöstä
∗ +75 kotona asuu 93%
∗ Iäkkäiden kotona asumista on tuettu kuntouttavia toimintamalleja kehittämällä.

∗ +75 kotihoitoa saa 10,1 %
∗ Ikäväestölle suunnatut palvelut
∗ Omaishoitajien terveystarkastuksia tehty Pälkäneellä 19 kappaletta
∗ Pälkäneellä järjestettiin ”Toiveiden toukokuu”- kampanja säännöllisen kotihoidon asiakkaille.
Asiakkailta kysyttiin minkä toiveen he haluaisivat toteutuvan. Asiakkaiden toiveet toteutettiin
vuoden 2019 aikana (61 kpl). Toteutettuja toiveita olivat muun muassa torilla käynti, jalkahoito,
virkistysretki ja lounas kodin ulkopuolella.

palkane.fi
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LIIKUNTA & VAPAA-AIKA
∗ Kostia Areenan käyttöaste on edelleen hyvällä tasolla. Erityisesti kuntosalin käyttäjämäärät ovat
edelleen kasvaneet eri ikäryhmissä. Liikuntatiloja käytetään aktiivisesti koulujen toimesta ja
urheiluseuran toiminta täyttää muun ajan.
∗ Kostia Areenan verkkokauppaa on valmisteltu ja käyttöönoton myötä (2/2020) kuntalaiset voivat
päivittää kuntosalikortteja ja varata käyttöönsä sulkapallovuoroja.
∗ Liikuntaseurojen ja -yhdistysten toiminta on entisellä tasolla
∗ Järjestöavustusten myöntämisperusteita on uudistettu siten, että ne tukevat jatkossa entistä
paremmin vapaa-aikapalvelujen ja kunnan strategisia tavoitteita.
∗ Syrjänharjun kuntorata on peruskorjattu ja nk. Pikku-Sappeen aluetta kehitetään jatkossa
monipuoliseksi ulkoilualueeksi.
∗ Uusia lähiliikuntapaikkoja on rakennettu Kostian ja Aitoon kouluille.
∗ Liikunta- ja vapaa-aikasihteeri on mukana varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien ryhmässä, jossa
suunnitellaan toimenpiteitä liikunnan lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa ja omalla ajalla.
∗ Onkkaalan toimintapuisto otettiin käyttöön. Toimintapuistossa on liikuntamahdollisuuksia monen
ikäisille.
∗ Liikuntapalvelu on edelleen järjestänyt liikuntaneuvontaa, johon pääsee terveyskeskuslääkärin
lähetteellä.
palkane.fi
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KULTTUURI & KIRJASTO

•
•

Pälkäneellä toimii Kulttuuripolku-niminen kulttuurikasvatusohjelma. Kulttuuripolku takaa
jokaiselle 1-9 luokkalaiselle vähintään yhden kulttuurikokemuksen vuodessa.
Pälkäneellä on toiminnassa myös Konserttikeskuksen Konsertti joka kouluun -ohjelma, joka niin
ikään mahdollistaa jokaiselle peruskoululaisille vuosittain yhden konserttikokemuksen.
Lukutaidon vuonna 2019 Kostian koululla ja Yhteiskoululla aloitettiin Koko koulu lukee -tunnit.
Lukutaidon vuosi kaiken kaikkiaan keskittyi lukutaidon tukemiseen ja edistämiseen iästä
riippumatta. Tämä toteutettiin erilaisin hankkein ja tapahtumin.
Saatetaan lapsi lukevaan aikuisuuteen- ohjelma kokoaa polun, jossa lasta tuetaan eri ikäkausina
lukemisessa neuvolasta toiseen asteen oppilaitoksiin. Ohjelma on koottu mutta se ei ole vielä
käytännössä toiminnassa.
Toimintapuisto on toteutettu yhdessä liikuntapalveluiden ja nuorisotyön kanssa.
Kylien elinvoimaa on edistetty mm. Kehittämällä kylätoiminta-avustusta.

•
•

Taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikkakäytäntöä ei ole Pälkäneellä.
Myöskään erilaiset kulttuurilähetteet eivät ole toteutuneet.

•
•
•
•
•

palkane.fi
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EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ
∗ AVI lähettänyt ohjauskirjeen ehkäisevän päihdetyön
järjestämisestä kunnissa
∗ Kunnan hyvinvointityöryhmä nimetty kunnan ehkäisevän
päihdetyön toimielimeksi
∗ Pälkäne ollut mukana koko Pirkanmaan alueellisessa
päihdetilannekyselyssä
∗ Aloitettu yhteistyö EHYT ry:n kanssa
∗ Kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö ollut mukana
AVIN:n EPT-yhdyshenkilöiden yhteisissä koulutus- ja työpajoissa

palkane.fi
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Pälkäneen kunnan verkkosivuilla oli avoinna paikallinen päihdetilannekysely
4.11. – 15.11.2019. Vastauksia saatiin 115.
Ohessa poimintoja:

•

•

•

Vastaajien mielestä kunnassa pitäisi puuttua
tiukemmin rattijuopumuksen valvontaan ja
huumausaineiden saatavuuteen, alkoholi- ja
tupakkatuotteiden myyntiin nuorille,
nuorten huumekokeiluihin ja
huumemyönteisyyteen, sekä
alkoholisoituneiden notkumiseen kunnan
keskeisillä / yleisillä paikoilla.
Kesäaikaan toivottiin rantojen tarkistusta ja
valvontaa huumepiikkien, tölkkien ym.
varalta. Myös viranomaisvalvontaa, poliisin
näkyvyyttä katukuvassa sekä päihdetyön
lisäresurssointia toivottiin.
Päihdeongelmaisten hoitoon pääsyä
haluttaisiin helpottaa.

Oletteko huolissanne kuntanne huumetilanteesta?
Paljon huolissaan

34,8 %

Melko paljon huolissaan

27,0 %

Vähän huolissaan

25,2 %

Ei lainkaan huolissaan

7,0 %

Oletteko viimeisen 12 kk:n aikana pelännyt kadulla tai
muulla julkisella paikalla kohtaamianne päihtyneitä?
En ole

71,3 %

Kyllä olen

24,3 %

Onko sinulta kysytty alkoholinkäytöstä ja annettu
tarvittaessa neuvontaa?
Ei kysytty tai neuvottu

51,8 %

Saako kunnassanne helposti tukea tupakoinnin
lopettamiseen?
En osaa sanoa

78,3 %

Oletteko ollut huolissanne läheisenne alkoholinkäytöstä?
Kyllä olen

55,5 %

En ole

42,7 %

Pitäisikö rahapeliautomaatteja vähentää?
Kyllä

58,3 %

Ei

30,4 %
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TULEVAA
∗ Arkeen Voimaa -ryhmä tulossa Pälkäneelle.
Toteutus viikoilla 36-42
∗ Järjestöyhteistyön ohjeistus uudistuu
∗ Laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu
vuosille 2021-2024
∗ Ehkäisevän päihdetyön toimenpiteiden
suunnittelu ja toimeenpano, EHYT ry luvannut
apua
∗ EHYT ry:n maksuton OSAAJA- koulutus
tarjolla ammattilaisille
∗ ENSIHUOLI-KOULUTUS (kuntalaisille)
TIISTAINA 24.3. KLO 17-20 seurakuntatalolla
(yhteistyössä Ehyt ry:n, seurakunnan
diakoniatyön sekä Pälkäneen ept-työryhmän
kanssa) Tilaisuus peruttiin koronapandemian
takia

palkane.fi

27

PÄLKÄNEEN KUNNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄN EDUSTAJAT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaana Koivisto (puheenjohtaja)
Tiina Kivinen, sivistysjohtaja
Matti Vesava, tekninen johtaja
Juha Forsman, varhaiskasvatusjohtaja
Petri Ketola, liikunta- ja vapaa-aikasihteeri
Marketta Pyysalo, kulttuurisuunnittelija
Panu Raivio, työllisyyskoordinaattori
Minna Rauas, nuorisotyöntekijä
Anni Remahl, avoterveydenhuollon
osastonhoitaja
Salla Laiho, vanhuspalveluiden
sosiaalityöntekijä
Kaisa Loponen, hyvinvointikoordinaattori
(siht.)
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