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IITTI
KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA IITTI
Väestö 31.12.2017

6820

0-17-vuotiaat, % väestöstä 31.12.2017

17,5 % (lkm 1 191)

Ikäryhmä
Lukumäärä

10-14v
359

0-4v
317

5-9v
309

15-19v
322

20-24v
237

Hyvinvoinnin tilan kärjet
1. Vanhemmuuden puute, nk. kasvatusvelka
• lasten ja nuorten tuen tarpeen lisääntyminen
• huoli lapsen edun toteutumisesta
• arjenhallintataidot
2. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat
• perusopetuksen jälkeen 100% hakeutuu toisen asteen koulutukseen, mutta keskeyttää
3. Lasten liikkumattomuus
4. Ahdistuneisuus ilmiönä on lisääntynyt lapsilla ja nuorilla
5. Iitissä on tarjolla mielekästä vapaa-ajantoimintaa lapsille ja nuorille
• aktiiviset myös osallistuvat paljon

KUNTAKOHTAISET PALVELUKUVAUKSET – IITTI
VARHAISKASVATUKSESSA käynnissä uusi päiväkoti -hanke. Yksityinen varhaiskasvatus on vaihtoehtona kunnalliselle
palvelulle. Iitin varhaiskasvatuksessa on pysyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö ja positiivinen maine. Kunnassa lisätään
järjestöyhteistyötä ja kehitetään edelleen yhteistyötä neuvolan, sosiaalitoimen ja varhaiskasvatuksen välillä.
AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN järjestämistä kunnassa selvitetään.
PERUSOPETUKSESSA panostetaan monimuotoiseen erityisopetukseen ja perusopetuksessa on pysyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö.
OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLOSSA on toimiva yhteistyö ja kehittämisen meininki. Oppilas- ja opiskeluhuolto
nähdään yhtenä olennaisena ennaltaehkäisevänä palveluna.
LUKIOSSA on aktiivista kansainvälistä toimintaa. Yrittäjyys ja yritysyhteistyö on otettu keskiöön. Lukio on ainoa toisen
asteen oppilaitos kunnan alueella. Iitin lukiossa on laaja kurssivalikoima ja siellä saa yksilöllistä opetusta ja tukea.
NUORISOTYÖ tekee Iitissä aktiivista yhteistyötä järjestöjen, seurakunnan, koulujen sekä alueellisten ja valtakunnallisten
toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä mahdollistetaan mm. monipuolinen tapahtumatoiminta.
o Etsivä nuorisotyö tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria
o Liikkuvaa nuorisotyötä kehitetään
o Iitin nuorisotyö on ketterä toimija (uusiin toimintatarpeisiin reagoidaan nopeasti)
o Nuorisotyö on mukana kriisityössä tarvittaessa
o Nuorisotilat Kausalassa ovat uudet ja toimivat.
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NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA
Pajan tavoitteena on tarjota nuorille (16-29 vuotiaat) mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä elämälleen merkityksen
löytämiseen. Kantavana ajatuksena on tekemällä oppiminen sekä yksilöllinen valmennus työpajaohjaajan johdolla.
Työpaja tekee aktiivista yhteistyötä mm. PHHYKY:n, TE-toimiston, sosiaalityön kuin myös etsivän nuorisotyön sekä
työllisyyskoordinaattorin kanssa.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET IITTI

TAVOITE

Toimenpiteet

VANHEMMUUDEN
VAHVISTAMINEN

Varhaisen puuttumisen mallin
kehittäminen
Monialaisen verkoston ylläpito

Vastuutaho/
verkosto

Toimintamalli on laadittu
Monialainen
yhteistyö

Palveluiden esilletuominen ja
selkiyttäminen
Nuorten äitien ryhmän
tukeminen

Mittari

Yhteistyöverkosto on
luotu ja sen nimi
päätetään 11/2018
Kunnan internetsivut
ovat ajan tasalla

Etsivä
nuorisotyöntekijä

Asiakasraati-mallin käyttöönotto

KOULUTUKSEN ULKOPUOLELLE JÄÄNEIDEN 1724 -VUOTIAIDEN MÄÄRÄN
VÄHENTÄMINEN

Perhekahvila

PHHYKY(Arjen tuen
palvelut)

Etsivästä nuorisotyöstä tehdään
pysyvä toimintamalli

Monialainen
yhteistyö

Yhteistyö: TE-palvelut, HYKY,
oppilaitokset

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden
määrä
Nuorisotyöttö-myysaste

Kehitetään toimintamalleja
nuorten kesätyöllistämiseen

LASTEN JA NUORTEN
LIIKKUMISEN LISÄÄMINEN

Liikkuva koulu –ohjelma otetaan
käyttöön Iitissä

Hankkeen ohjausryhmä

Liikuntaneuvontaa laajennetaan
lapsille ja nuorille

Hyvinvointikoordinaattori

Kouluterveyskysely
MOVE! –mittaus-ten
tulokset
Liikuntareseptien määrä

Järjestetään matalan kynnyksen liikuntaryhmiä

LASTEN JA NUORTEN
PSYYKKISEN HYVINVOINNIN LISÄÄNTYMINEN

Liikuntaryhmien määrä

Pitkäjänteinen seuranta

Monialainen yhteistyö

Kuntoutustyöryhmän
laajentaminen

Kouluikäisten lasten
kuntoutustyöryhmä
lasten
kuntoutustyöryhmän
lisäksi

Tunnetaidot

Kouluterveyskysely
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
mittarit
Koulukohtaiset arvioinnit

Seuranta / toteutuminen
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Koulutus
Kuraattorityössä otetaan
käyttöön yhteinen toimintamalli

IITISSÄ ON TARJOLLA
MIELEKÄSTÄ VAPAAAJANTOIMINTAA LAPSILLE
JA NUORILLE

Selvitetään mahdollisuudet
lasten ja nuorten maksuttomiin
liikuntaharrastuksiin
Kehitetään edelleen liikkuvaa
nuorisotyötä
Toiminnat esille -> viestintä

LASTEN, NUORTEN JA
PERHEIDEN OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN

Varmistetaan, että on
mahdollisuus vaikuttaa
NUVA toimii aktiivisesti

Hyvinvointikoordinaattori

Selvitys on tehty

