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LAPSET JA NUORET     

L asten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen  –   varhainen puuttuminen   

Toimiva  varhaiskasvatus,  opiskelijahuolto ja moniammatillinen oppilashuoltoryhmä   

  Koulun ja kodin välinen yhteistyö   

Nuorten sosiaalinen vahvistaminen   

Koordinoitunut etsivä nuorisotyö   

  

  

Linkit;   

Sähköinen perhekeskus Virrat | Apua eri elämäntilanteisiin (keiturinsote.fi )   

Laps i -   ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)   -   TH L     

Lapset puheeksi®   -   menetelmä -   MIELI r y   

/ https://nuoretjaosallisuus.fi   

Pirkanmaan_alueellinen_ravitsemussuunnitelma 20.6.2011 hallitus.pdf   

Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin edistäminen | Virtain kaupunki (virrat. f i )   
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KULTTUURI JA LIIKUNTA  

LIIKUNTATOIMI Liikunta- ja 

nuorisopoliittinen ohjelma  

Liikuntasetelien ja liikuntakorttien käyttöönotto  

Erilaisten liikuntaryhmien perustaminen - vapaaehtoistoiminnan kirkastaminen- toiminnan vastuu 

ja organisointi https://www.virrat.fi/vapaa-ajan-palvelut/liikunta-ja-nuorisopoliittinen-ohjelma/  

liite 2 Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma.pdf  
  

KIRJASTO  
https://www.virrat.fi/vapaa-ajan-palvelut/kirjasto/  

  

KULTTUURITOIMI  
https://www.virrat.fi/vapaa-ajan-palvelut/kulttuuri/  

  

https://www.virrat.fi/client/virrat/userfiles/kulttuuripoliittinen-ohjelma-vuoteen-2022.pdf 

kulttuurihyvinvointisuunnitelma.pdf  

VIRTAIN KANSALAISOPISTO  
https://www.opistopalvelut.fi/virrat/  
  

 

TYÖIKÄISET  

Sosiaalisen osallisuuden lisääminen  

→ järjestökoordinaattorijohtoinen toiminta ja suunnitemallinen työskentely- kohdennetut 

tapahtumat kuntalaisille – luennot, messut, infot, tapahtumakalenteri  

→  K okemusasiantuntijoiden hyödyntäminen   

→  Y ritys -   ja yhdistysyhteistyön lisääminen   

T yökyvyn tukeminen   

→  Matalan kynnyksen työpajat, kuntouttava työtoiminta sekä valmennukset   

→  Y ksiöllisesti suunnitellut työllistämisratkaisut -   Työllisyyden kuntakokeilu, koulutusyhteistyö,  
kuntien                                    omat työllistämisratkaisut, työllisyyspalveluiden vahvistaminen   

→ työikäisten t oimivat peruspalvelut sekä  moniammatillisen hoidon tarpeen arviointi - tiimin  
tehokkuus   

→ tehostunut ehkäisevä päihdetyö sekä pa ikallisen päihdehoitoprosessin käyttöönotto kaikissa  
Hallintokunnissa 

 

Liikunnan lisääminen 

→kts. liikuntapalvelut 
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Pirkanmaan mielenterveys -   ja päihdestrategia 2013 - 2016  hallinto.pdf   

Aikuissosiaalityö | Virtain kaupunki (virrat.fi )   

TYP | Virtain kaupunki (virrat.fi )   

Työllisyyden kuntakokeilut   -   Ty ö -   ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi )   

liite 2 Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma.pdf   
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