
 
   
 

      
 
LASTENSUOJELU JA LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ YHTEENVETO TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTÖSTÄ 
TILANNE 14.10.2021 
 

VUOSI  2021 

 

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA 
JA § 

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

24.2.21 
Sivistyslautakunta  
§ 16 

Lapset. 
Ehkäisevän lastensuojelun 
tavoitteena on torjua ongelmien 
syntymistä sekä lapsen hyvinvointia 
uhkaavien tekijöiden ilmaantumista. 
Lastensuojelun tarvetta voidaan 
vähentää puuttumalla 
mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa lapsen huolenpitoon ja 
kasvatukseen liittyviin 
ongelmatilanteisiin. 

Jatketaan testamenttivaroin vuoden loppuun asti 
yhden ”ylimääräisen” varhaiskasvatuksen 
opettajan palkkaamista päiväkodille. 1–7/ 2021 
tämä palkkaus on mennyt hankerahoista. Näin 
saataisiin lapsille lisää auttavia käsiä ja 
tukea/huomiota koulutetun henkilön avulla. 
Eli kompensoitaisiin testamenttirahoituksella  
lastenhoitajan ja varhaiskasvatuksen opettajan 
palkkaero 1.8.–31.12. 

1 700 

25.2.21 
Vapaa-aikalautakunta 
§ 7 

Lapset. 
Lapsiperheiden sosiaalityö/lasten 
harrastustoiminnan tukeminen. 

 4 h:n järjestämä lasten hiekanveistoleiri kesällä 
2021. Osallistujia olisi 10–15 lasta ja ohjaajana 
toimisi varttuneita ja useamman kerran leirille 
osallistuneita enonkoskelaisia nuoria.  
Lastenhiekanveistoleiri: 28.6.-2.7 2021 6 h/pv   
 

2 700 (kts. alla 
huomiot) 
 
Ohjaajakulut  
1800 € 
Kone- ym. työ 
kunnalta 800 € 
Lounaat ja 
välipalat 600 € 
yht. 3200 € 
tulot 
osallistumismaksut 
500 € 
Huom! Kts. Vapaa-
aikaltk 14.10.21 § 
27. uusi summa  
1 400 



 
   
 

      
 
 
 
 

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA 
JA § 

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

25.2.21 
Vapaa-aikalautakunta 
§ 7 

Lapset. Lasten harrastustoiminnan 
tukeminen. Lapsia ymmärrettävästi 
houkuttaa kovasti fyysinen kontakti 
ja ”nujuaminen". Nassikkapaini 
tarjoaisi mahdollisuuden 
kontaktinottoon turvallisesti ja ikään 
sopivin tavoin. Voimien ja taitojen 
harjoittelu ja testaaminen tapahtuisi 
tuolloin sopimusten mukaan ja 
lisäksi yhteistyötaidot sekä motoriset 
taidot harjaantuisivat kivalla ja 
turvallisella tavalla. 

Etelä-Savon liikunta ry järjestää nassikkapainin 
ohjaukseen koulutusta. Hinta on 350 e sisältäen 
3 h koulutuspaketin (joka on pitkälti käytäntöä), 
kouluttajien matkat sekä materiaalit 
osallistujille.  Max osallistujamäärä on 18, 
koronarajoitteet huomioiden. 
Päiväkodilla ja koululla olisi kiinnostusta 
tällaiseen koulutukseen ja lisäksi mukaan 
kysyttäisiin mm. lasten huoltajia. Näin voitaisiin 
saada lapsille uusi harrastus omaan kuntaan.  
Lisäksi varattaisiin rahaa sellaisiin hankintoihin 
liikuntatalolle, joita nassikkapainin aloittaminen 
vaatii. 

1 200 

25.2.21 
Vapaa-aikalautakunta 
§ 7 

Lapset. 
lasten harrastustoiminnan 
tukeminen.  
Alle kouluikäiset lapset n. 3–8 v. 
Uimataitojen kehittäminen 

Yhteistyössä Tanhuvaaran Urheiluopiston 
kanssa järjestetään enonkoskelaisille päiväkoti-
ikäisille ja 0–2-luokkalaisille uimakoulu 
Tanhuvaaran uimahallissa. Ryhmiä olisi kaksi. 
Tämä korvaisi kesäisin järjestetyn lasten 
rantauimakoulun, joka on säästä riippuvainen, 
eikä kylmällä säällä uiminen ja oppiminen ole 
tavoitteiden mukaista ja kehittävää. Tästä tuli 
toissa kesänä lapsien vanhemmilta toiveita. 
Tanhuvaarassa uimakoulu järjestetään 2–3 
kertaa touko-kesäkuun aikana. Ohjaajana 
kunnan liikunnanohjaaja ryhmä 1. Tanhuvaaran 
ohjaaja ryhmä 2. 
Kuljetus omilla/ kimppakyydeillä. Muuten 
maksuton osallistujille. Uimahalli varataan 
uimakoululaisten käyttöön ennen yleisövuorojen 
alkamista. Ohjaus 139,00 €/45min + 3,00 €/lapsi 

600 



 
   
 

      
kylpylälippu. Tunteja olisi 3 kertaa. Kunnan 
liikunnanohjaajan ohjaus on maksuton. 

 
 

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA 
JA § 

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

25.2.21 
Vapaa-aikalautakunta 
§ 7 

Lapset. 
lasten harrastustoiminnan 
tukeminen.  

Mieluisan harrastuksen löytäminen koululaisille. 
eri lajien urheiluseurojen kanssa yhteistyössä 
järjestetään lajikokeiluja koululaisille esim. 5 krt. 
/laji. Oppilailta kysytään mitä lajeja haluaisivat 
kokeilla esim. ratsastus, koripallo, 
telinevoimistelu, parkour, tanssi, sähly, judo jne. 
Lajit järjestetään oppilaille maksuttomasti. 
Jatkossa suositut lajit otetaan mukaan 
liikuntapalveluiden tarjontaan. 
Tuntipalkkio+ matkakorvaus ohjaajalle. 
Tuntipalkkio noin 40–80 €/h. Lajeja olisi 
useampi. noin 250–300 €/laji  

1 500 

Kunnanhallitus 
30.3.21 § 72 

Lapset. 
Lapsiperheiden sosiaalityö/lasten 
harrastustoiminnan tukeminen. 

Liikuntavälineiden ja -palvelujen hankinta 
lapsille, jossa perhe on sosiaalityön asiakas, 
esim. liikuntavälineitä, uimahallikäyntien 
tukeminen jne. Toimijana Sosteri. 

1 500 

Kunnanhallitus 
30.3.21 § 72 

Lapset. 
Lastensuojelu/perhetyö, 
tavoitteena on tukea ja kuntouttaa 
lapsiperheitä kokonaisvaltaisesti 
tilanteissa, joissa lapsen 
huolenpito, tarpeet ja turvallisuus 
ovat vaarantumassa.  

Perhetyön eri muodot; perhekuntoutus ja 
lapsiperheiden kotipalvelut. Toimijana 
Sosteri. 

3 000 

Kunnanhallitus 
30.3.21 § 72 

Lapset. 
Lastensuojelu. 

Perhearjessa tarvittavien hankintojen 
tukeminen. Toimijana Sosteri. 

1 500 

 
 
 
 



 
   
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA 
JA § 

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

6.5.21 
Vapaa-aikalautakunta 
§ 18 

Alle kouluikäisten lasten  
perheiden sosiaalityö/lasten 
harrastustoiminnan tukeminen. 

Musiikkileikkikoulun (muskari) järjestäminen 
syksyllä 2021. Musiikkileikkikoulua pidetään  
0–2 ja 3–5-vuotiaiden ryhmissä yhtenä iltana 
viikossa, 12–14 kertaa. 

1 300 
 
Ohjaaja- ja 
matkakulut 

13.10.21 
§ 27 Vapaa-
aikalautakunta 

4 H:n kerhossa käyvät koululaiset 
sekä nuorisotoiminnan piirissä olevat 
nuoret 

Ilmakiekko ja jalkapallopelin hankinta 
koululaisten ja nuorten käyttöön. 
Pelien avulla voidaan luoda kontakteja ja avata 
keskustelua nuorille tärkeistä aiheista.  
Koululaisten ja nuorten aktivointi. 

1 100  
(kts. 25.2.21 
Vapaa-
aikalautakunta § 
7), rahaa jäänyt 
käyttämättä, 
siirretään. 

  YHTEENSÄ v. 2021 14 800 

 
 
13.10.21 mennessä myönnetty yht. lapset 14 800 euroa /25 000 euroa 
 
30.3.21 § 72 Kunnanhallitus hyväksyy ikääntyneiden osalta käytettäväksi 10 000 euroa enemmän, joka siirretään 
lasten vuoden 2021 määrärahasta. Tämä siirto kompensoidaan tulevien vuosien testamenttivarojen 
kohdentamisessa. 
 
 
 
 
 



 
   
 

      

VUOSI  2022 

 
 

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA 
JA § 

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

13.10.21 
Sivistyslautakunta  
§ 50 

Lapset. Ehkäisevän lastensuojelun 
tavoitteena on torjua ongelmien 
syntymistä sekä lapsen hyvinvointia 
uhkaavien tekijöiden ilmaantumista. 
Lastensuojelun tarvetta voidaan 
vähentää puuttumalla 
mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa lapsen huolenpitoon ja 
kasvatukseen liittyviin 
ongelmatilanteisiin. 

Jatketaan testamenttivaroin koko vuoden 2022 
ajan yhden ”ylimääräisen” varhaiskasvatuksen 
opettajan palkkaamista päiväkodille. Näin 
saataisiin lapsille lisää auttavia käsiä ja 
tukea/huomiota koulutetun henkilön avulla. 
Eli kompensoitaisiin testamenttirahoituksella  
lastenhoitajan ja varhaiskasvatuksen opettajan 
palkkaero. 

4 750 

14.10.21 
Vapaa-aikalautakunta 
§ 27 

Alle kouluikäisten lasten perheiden 
sosiaalityö/lasten harrastustoiminnan 
tukeminen. 

Musiikkileikkikoulun (muskari) jatkaminen 
keväällä ja syksyllä 2022. Musiikkileikkikoulua 
pidetään 0–2 ja 3–5-vuotiaiden ryhmissä yhtenä 
iltana viikossa 27 kertaa. (kevät 14 + syksy 13) 

1 950  
 
Ohjaaja- ja 
matkakulut 

 
Vuodelle 2022   
 
14.10.21 mennessä myönnetty yht. lapset 6 700 euroa /25 000 euroa. 
 
Huomioitava että 30.3.21 (§ 72) kunnanhallitus hyväksyi ikääntyneiden osalta v. 2021 käytettäväksi 10 000 euroa 
enemmän, joka siirrettiin lasten vuoden 2021 määrärahasta. Tämä siirto kompensoidaan tulevien vuosien 
testamenttivarojen kohdentamisessa. 
 


