
 
   
 

      
 
LASTENSUOJELU JA LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ YHTEENVETO MYÖNNETYISTÄ 
TESTAMENTTIVAROISTA PÄIVITETTY 23.1.2023 
 

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

600 



 
   
 

      
 
 

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. 

  MYÖNNETTY YHTEENSÄ v. 2021 14 800 

 
 
Vuosi 2021 
 
Myönnetty yht. lapset 14 800 euroa /25 000 euroa 
 
31.12.21 mennessä käytetty yht. 13 415,09 euroa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 

      

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 

1.2.22 Kunnanhallitus 
§ 29 

Lapsiperheet. Lastensuojelullinen/ 
sosiaalihuollollinen syy, päätös 
lasun/SHL:n sosiaalityöntekijä. 

Sosterin maksuton lapsiperheiden kotipalvelu, 
kun syy on lastensuojelullinen tai 
sosiaalihuollollinen. 

3 000 

1.2.22 Kunnanhallitus 
§ 29 

Lapsiperheet. Lastensuojeluun ja 
lapsiperheiden sosiaalityöhön. 

Lapsiperheiden virkistystoimintaan (retket, 
kesäleirit), taloudellisen tuen myöntämiseen 
vaatehankintoihin, lapsiperheiden kotipalveluun 
muutamia käyntejä kotipalveluna niihin 
perheisiin, jotka haluavat apua ottaa vastaan, 
ammattilaisille koulutusta Nepsy-nuoren 
(neuropsykiatrista koulutusta) kohtaamiseen, 
vanhemmille koulutusta ja vertaistukitoimintaa 
vanhemmuuden haasteissa sekä lasten ja 
nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.  

10 000 

 
 
 
 



 
   
 

      
 
 

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA 
JA § 

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

22.2.22 
Kunnanhallitus 
§ 46 

Lapsiperheet. Perhekeskustoiminta, esim. perheiden 
kohtaamispaikka, monialainen yhteistyö, 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ohjaus, 
tuki, palvelut neuvonta, vapaaehtoistyö jne. 
(kustannukset, jotka eivät ole suoraan sote-
palvelua). 
 
Huom. 5 000 euroa v. 2022 ja 5 000 euroa v. 
2023 

5 000 

15.3.22 
Kunnanhallitus 
§ 54 

Lapset. Ennaltaehkäisevä 
lastensuojelu, lasten 
harrastustoiminnan tukeminen, 
mahdollistetaan kaikkien 4–9. 
luokkien lasten ja nuorten 
osallistuminen perheiden 
taloudellista tilanteesta riippumatta. 

Enonkosken koulun 4.–9. luokkien oppilaiden 
lasketteluretki. 

2 600 

29.3.22 
Kunnanhallitus 
§ 78 

Lapset. Lasten harrastustoiminnan 
tukeminen. 
 

Enonkoskelaisille päiväkoti-ikäisille ja 0–1-
luokkalaisille järjestettävä uimakoulu 
Tanhuvaaran uimahallissa. Tanhuvaarassa 
järjestetty uimakoulu korvaa kesäisin järjestetyn 
lasten rantauimakoulun, sillä rantauimakoulu on 
säästä riippuvainen, eikä kylmällä säällä uiminen 
ja oppiminen ole tavoitteiden mukaista ja 
kehittävää. Myös Tanhuvaarassa opetus on 
laadukkaampaa tilan puolesta sekä turvallista. 
Kustannukset sisältävät lasten uimaohjauksen ja 
kylpylälipun. Kuljetus omilla kyydeillä 
Tanhuvaaraan. 

1 258,50 

5.5.22 
Vapaa-aikalautakunta 
§ 22 

Lapset. Lasten harrastustoiminnan 
tukeminen. 

Enonkosken 4h-yhdistys ry: Lasten 
hiekanveistoleirin järjestämiseen 20.-23.6.22. 

1 840 

 



 
   
 

      
 
 
 

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA 
JA § 

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

7.6.22 Kunnanhallitus 
§ 131 

Nuoret. Tavoitteena lisätä nuorten 
yhteisöllisyyttä ja toteuttaa matalan 
kynnyksen retki, joka soveltuu niin 
tytöille kuin pojille. Retki on nuorille 
maksuton.  
 

Nuorison retki Kuopioon syyskuu 2022. 
 
 
 
 
 

1 000 

Nuoret. Tavoitteena tarjota nuorille 
mukava kulttuuri elämys, heidän 
toiveestaan. 

Syysloma 2022 viikko 43. Retki Savonlinnaan 
elokuviin. 

900, josta 
bussikuljetus 300 
euroa ja elokuva-
liput 600 euroa. 

19.10.22 
Sivistyslautakunta 
§ 74 

Lapset. Esiopetuksen oppilaat 
-yksilöllisen tuen huomiointi 
-lisää turvallisuutta 
esiopetusryhmässä huomioiden 
lapset ja tila 
-lisää tukea käytöksen ohjaamiseen 
ja tunnekasvatukseen 

Palkataan määräaikainen 
koulunkäynninavustaja (19 h/vko) 3.10.-22.12.22 

4 000, palkka-
kustannukset 
sivukuluineen 

20.10.22 
Vapaa-aikalautakunta 
§ 28 

Enonkosken nuoret (13–23 v.)   
- Tukea nuorten erätaitoja 
vahvistamalla kyvykkyyden tunnetta   
pärjätä luonnossa.   
- Yhteisöllisyyden vahvistaminen   
- Nuorten oman toiveen 
toteuttaminen   

Lokakuu 2022. Nuorten eräpolku Polvikosken 
laavulle. Sporttipäivänä nuorille suunnattu 
eräretki Polvikosken laavulle. Matka 
Polvikoskelle kuljetaan yhteiskyydityksellä ja 
luontopolulla on erilaisia rastipisteitä liittyen 
erätaitoihin ja laavulla on eräruokailu. Retki 
toteutetaan yhteistyössä SamiEdun luonto- ja   
eräoppaiden kanssa, jotka ohjaavat retken.  
Mukana retkellä etsivä nuorisotyöntekijä. 

Ruokailu 100 
euroa, tarvikkeet 
100 euroa, kuljetus 
200 euroa (riippuu   
osallistuja-
määrästä), 
yhteensä 400    

 
 
 



 
   
 

      

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA 
JA § 

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

20.10.22 
Vapaa-aikalautakunta 
§ 28 

Enonkosken lapset ja nuoret    
-Yhteisöllisyyden vahvistaminen   
-Tukea lasten/nuorten itseilmaisua ja   
aktiivisuutta   
-Lasten ja nuorten haluttu iso 
tapahtuma   

Marraskuu 2022. Halloween Disco Enonkosken   
liikuntatalolla. Tapahtuma on maksuton   
osallistujille. Ohjelmassa musiikkia ja tanssia, 
erilaisia kisoja, ja pomppulinnoja, sekä 
halloweenteemainen pukeutuminen. 
Tarjouspyyntö DJ ja valaistus. Pomppulinnat (2 
kpl) Activity Makerilta. Valvojina toimivat 
nuorisotyöntekijät. 

Musiikki ja 
valaistus 500 
euroa, pomppu-
linnat 400 euroa, 
yhteensä 900 

20.10.22 
Vapaa-aikalautakunta 
§ 28 

Enonkosken nuoret (13–23 v).  
Tavoitteena on mahdollistaa 
elämyksiä, jotka soveltuisivat   
mahdollisimman monelle. Retkeä on 
toivottu nuorten keskuudessa.   
- Yhteisöllisyyden lisääminen 
nuorten kesken    
- Yhdenvertaisuuden lisääminen 
antamalla mahdollisuuden   
maksuttomaan retkeen    
- Lajikokeilun mahdollistaminen 
(lisätä tietoutta erilaisista   
liikuntalajeista ja mahdollisen kipinän   
sytyttäminen)   
- Matalan kynnyksen toimintaa 
(pelihuone ja keilaus).   
- Kunta tukee nuoria ruokailun 
tarjoamisessa, jotta nuori ei laiminlyö   
säännöllistä syömistä ja 
varmistetaan, että nuori saa 
lämpimän aterian reissun aikana. 

Joulukuu 2022. Nuorison päiväretki Joensuuhun 
(päivän kesto noin klo 9–18). Retki toteutetaan   
nuorten toiveena.   
Lähtö yhteiskyydityksellä Enonkoskelta   
Joensuuhun ja takaisin.   
- Bussien kilpailutus   
Mahdollisuus lajikokeiluihin (kiipeilyopastus   
boulderointiin ja seinäkiipeilyyn tai   
hohtokeilaaminen ja pelihuone)   
- Tarjousten pyytäminen kiipeilystä   
(KiipeilyOte)   
- Tarjousten pyytäminen hohtokeilaus   
ja pelihuone (Cosmic Joensuu)   
Kunta tarjoaa nuorille maksuttoman ruokailun   
Joensuussa.   
- Tarjousten pyytäminen eri paikoista.   
Nuoret saavat päättää itse, mihin lajikokeiluun 
he haluavat osallistua. Teemme sopimuksen 
parhaimman tarjouksen tehneen ruokailupaikan 
kanssa, jossa nuoret voivat käydä syömässä. 
Nuorille annetaan vapaata itsenäistä aikaa 
ostosten tekemiseen Joensuun keskustassa.   
Ohjaajina reissulla nuorisotyöntekijät. Mukaan 
mahtuu 48 nuorta ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Bussikuljetus   
Enonkoskelta 
Joensuuhun ja 
takaisin 1 000 
euroa, keilaus ja 
pelihuone 400 
euroa, kiipeily 200 
euroa, ruokailu 350 
euroa, yht. 1 950 
euroa.   

 
 



 
   
 

      
  YHTEENSÄ V. 2022 39 548,50 

 
 
Vuosi 2022   
 
9.2.2022 kunnanhallituksen päätös (§ 29), v. 2022 lapsiperheille kohdennetaan 50 000 euroa. 
 
25.10.2022 mennessä myönnetty yht. lapset 39 548,50 euroa /50 000 euroa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 

      

VUOSI  2023 

 
 

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA 
JA § 

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

22.2.22 
Kunnanhallitus 
§ 46 

Lapsiperheet. Perhekeskustoiminta, esim. perheiden 
kohtaamispaikka, monialainen yhteistyö, 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ohjaus, 
tuki, palvelut neuvonta, vapaaehtoistyö jne. 
(kustannukset, jotka eivät ole suoraan sote-
palvelua). 

5 000 

2.11.2022 
Sivistyslautakunta 
§ 81 
 

Esiopetuksen oppilaat 
- yksilöllisen tuen huomiointi  
- lisää turvallisuutta 
esiopetusryhmässä huomioiden 
lapset ja tila 
- lisää tukea käytöksen ohjaamiseen 
ja tunnekasvatukseen 

Palkataan määräaikainen 
koulunkäynninavustaja (20 t/vko) 
9.1.-3.6.2023 

6 543 euroa 
palkka-
kustannukset 
sivukuluineen 

2.11.2022 
Sivistyslautakunta 
§ 81 
 

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 2023 
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. 

5 881 euroa 
palkka-
kustannukset 
sivukuluineen 

 
 
 
 
 
 



 
   
 

      
 
 

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA  

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

Kunnanhallitus 
29.11.2022 § 258 

Lapset. Pystytään ehkäisevän 
lastensuojelun hengessä 
mahdollistamaan kaikille 
enonkoskelaisille lapsille 
mahdollisuus kokeilla laskettelua. 
Laji on sellainen, että alle puolella 
lapsista on siihen varusteita/ 
taloudellista mahdollisuutta. Tässä 
kaikki pääsisivät tasapuolisesti sitä 
kokeilemaan. Koulun aiempien 
kokemusten perusteella laji on 
sellainen, että liki kaikki lapset sen 
sitten jo yhden päivän aikana oppivat 
ja saavat onnistumisen elämyksiä. 
Toteutetaan koulupäivän aikana, 
joten kaikilla lapsilla järjestyy kyyti 
sekä turvallinen ilmapiiri, kun on 
riittävä määrä valvojia. Jos tästä 
saataisiin aikaiseksi perinne, 
vuorollaan kaikki lapset/ nuoret 
Enonkoskella pääsisivät tästä 
useampaan kertaan osallisiksi. 

Lasketteluretki Enonkosken koulun 4.–9. 
luokkien oppilaille, n. 90 lasta ja 8 aikuista 
(valvojaa). 

Hissiliput n. 1 200 
euroa, väline-
vuokrat 60 
hengelle n. 800 
euroa, kaksi bussia 
kuljetukseen, n. 
600 euroa, yht. 
2 600 euroa 

Kunnanhallitus 
29.11.2022 § 258 

Lapset ja lapsiperheet. 
Kohdennetaan lapsiperheille 
konkreettista taloudellista tukea 
jakamalla vähävaraisille 
lapsiperheille ruokakasseja. 

Lapsiperheille seurakunnan diakoniatyön kautta 
jaetaan ruokakasseja. Diakoniatyö tavoittaa em. 
lapsiperheet luontevasti. 

3 000 euroa 

Kunnanhallitus 
29.11.2022 § 258 

Lapset ja lapsiperheet. Lajikokeilun 
mahdollistaminen, lisätä tietoutta 
erilaisista liikuntalajeista ja 
mahdollisen kipinän sytyttäminen. 

Kohdennetaan lapsille ja nuorille erilaisia 
liikunnan lajikokeiluja, joita ei kunnan ns. 
normaalista liikuntatoimen rahoituksesta ole 
mahdollista toteuttaa. Vastuullinen toimija 
liikuntatoimi. 

2 000 euroa 

 



 
   
 

      
 
 
 

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA  

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

Kunnanhallitus 
29.11.2022 § 258 

Lapset ja lapsiperheet. Enonkosken 
nuoret (13–23 v). 
Tavoitteena on mahdollistaa 
elämyksiä, jotka soveltuisivat 
mahdollisimman monelle. 
Yhteisöllisyyden lisääminen 
nuorten kesken, yhdenvertaisuuden 
lisääminen 
antamalla mahdollisuuden 
maksuttomiin tapahtumiin/retkiin. 
 

Nuorille järjestetään erilaisia maksuttomia 
tapahtumia/retkiä vuoden aikana, joita ei kunnan 
ns. normaalista nuorisotoimen rahoituksesta ole 
mahdollista toteuttaa. Vastuullinen toimija 
nuorisotoimi. 

2 000 euroa 

Kunnanhallitus 
29.11.2022 § 258 

Lapset ja lapsiperheet. Vierailevan teatterin esitys Enonkoskella, 
kohderyhmänä lapset. 

1 500 euroa 

Kunnanhallitus 
29.11.2022 § 258 

Lapset ja lapsiperheet. Lastensuojelua/ 
tukea tarvitsevat perheet, joilla on 
alakouluikäisiä lapsia. Palvelun 
tavoitteena on ennaltaehkäistä/ tukea   
perhettä lapsen kasvatustyössä ja lasten   
kehityksessä tarjoamalla yhteistä 
tekemistä turvallisessa, ohjatussa   
ympäristössä. Terapiassa harjoitellaan 
vedessä liikkumisen taitoja, yhdessä 
toimimista sekä luodaan myönteisiä 
kokemuksia liikkumisesta. 
Ryhmätyöskentely tukee lapsen/nuoren   
osallistumista koulunkäyntiin, 
harrastuksiin ja perheen yhdessäoloon.   

Ryhmä kokoontuu erikseen sovittuina 
ajankohtina 6 kertaa, 45 min./kerta. 
Osallistujat 3–6 lasta (1 vanhempi/lapsi, 
sovittuna kertana koko perhe). Ryhmää ohjaa 
kaksi lasten fysioterapiaan ja allasterapiaan 
kouluttautunutta fysioterapeuttia. Ryhmä ei 
edellytä uimataitoa. 

260 euroa/kerta, 
sisältää ohjaus-
palkkion ja   
tilavuokra Casinon 
uima-allas.  
 
Kustannukset   
yhteensä 1 560 
euroa (hinta laskettu   
ryhmälle).   
 
Matkat Enonkoski-
Savonlinna-
Enonkoski 
yhteiskuljetuksella 
yht. 1 620 euroa  

 
 
 
 



 
   
 

      
 

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA  

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

Kunnanhallitus 
29.11.2022 § 258 

Nuoret. Murrosikäiset nuoret 
(yläaste ja lukio). Tavoitteena 
parantaa nuorten kehoyhteyttä ja 
lisätä nuorille työvälineitä oman 
kehosuhteen työstämiseen 
muuttuvassa kehossa. 
Työpajoissa tavoitteena on auttaa 
nuoria työstämään omaa   
kehosuhdettaan ja luomaan itselle 
toimivia tapoja edistää 
kokonaisvaltaista terveyttä mielen 
hyvinvointi huomioiden.   
    

Toiminnalliset coaching-työpajat x 3: Kotona 
muuttuvassa kehossa -työpajat nuorille. 
Työpajoissa hyödynnetään teoriatiedon   
jakamisen lisäksi toiminnallisia harjoituksia ja 
coaching-dialogia, jonka ytimenä on 
vuorovaikutus ja ratkaisukeskeisen   
coaching-mindsetin aktivoiminen nuoren 
omassa ajattelussa. Ryhmässä voidaan 
hyödyntää myös vertaistukea ja konkreettisia 
esimerkkejä ja kokemustarinoita. Yhden 
työpajan kesto on 1,5 h. Fysioterapeutti, 
ratkaisukeskeinen valmentaja Mari Salminen   
Paikka tarkentuu (Enonkosken koulu/   

kunnan tilat). 

3 x 175 euroa, 
yhteensä 525 euroa.  

  MYÖNNETYT VARAT 32 229/ 
50 000 

 
Testamenttivaroja käytettävissä 50 000 euroa v. 2023 
 
Kunnanhallituksen 29.11.2022 § 258 päätös myönnetty 32 229 euroa/50 000 euroa 
 
 
 
 
 


