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NlorisokeskusPiispalanstrategiatyti
Pjispalan avainhenkildl kerloval nakymid5n Piispalan toimintolen tulevais!uden
nakymista ja ajatuksiaan strategiatydhdn ti;ty€n. Johtokunna a on
mahdollisrrus esiltie kysymykslS Piispalan tyijntekjoilt6.

leirikoulumyynnisla yastaava Risto Myllyn6n esilelm6i katavasti
leirikoulumyynoin markkinoinli- ja myyntiprosessin, nykylilanteon iSuomsn
slurin loirikoulujarjes€F ) sek: nakymal, mai'riten mm. my{is
nuorisokeskuksen vahvuudol suhteessa kilpaileviin leirikoulujen j.irjeslaliinRisro l\ryllynen po,stL,, bkouksesra l(e to 16 50

Myynlip:jallikko Jarmo Kulmala kerloi vaataavaslj kotimaan ryhmemyynnii
nykylilanls€n arvioiden myds tulevaisuuden nAkymiil. Ryhmien
asjak*uussuhloot usein hyvantnr pitkiaikaisia; monelksslarcello yli20 vuotla
Kulmala malnitsi joitakin eriasiakasryhmi6n s!urimpia asiakkaila, ja heid.in
merKlysUan myynnillisesli.
Siiilolum€lla l6hly ensilumen lalu on saanul paljoo mainosta uutjsoinneissa. ja
lulevaisuudessa Piispalan maine nrycis maasiohrihtoksskuksena kasvanee.

T;ssa yhtoydessaj k:iylin keskustelua myds pri6palan €ri liikuntapaikkoien
tul€varsuudesla.

Jarmo Kulmala poisluikokouksosla klo 17.50
Markkinoinlpaijllikkd Marja Vilander kertoi perhe-je jiirjestdlomien
asiakkuussuhleen alkamisesla, nykylilanleesla, ja tulevaisuuden nekymisle
Irarja Vilander mainitsimy6s loitakin markkinointilapoja ia teomamyynteja, joita
molempra ollaan kehitlamAss:i. lvlarja keioi lyhyesli markkino'nnjsla
sosiaalisessa mediassa
Marja Vilande. poisturkokouksesla klo 18.05
Kiinlersr6peaillikko Jarmo Parhiala larkensi ensilum6n ladun
kiinleist6nhordollisia tulevia karyl;nreila.
Jarmo kerloi kiinteisl6nhoidon tAmanhelkisista haastcisla. jaosin myos

sopimuslilanteisla. Jamo rwioi lyhyes trlevai$ulrden korlaus_ ja
€kentamislamersla.
Kiytiin keskuslslua s:ihk6n- ia vedenkllutuksesla.
Piispaian opasteidenlodelliin paranluneen ole€llisesli.
Keskus16llian kaava- ja lieid.Jcsl€lyisti, sek; mahdolllsisla vaihtoehdoisla
Jarmo Pa.triela poislui kokouksosta klo 18.30.

Pidetliin henoehdyslauko kokouksessa k|o18.30' 16.40

Esilysl
Johtajan esilysr Johlokunla
slrategiatydn 6tenemisestS.

kary

keskuslelui stralegiatyahtin liillyen ia pdAltaja

Paitda:

Nuorisok€skus Piispala. esimiehel laalivat yhdessa johlaian kanssa
loiminnallisen suunnitelfian, (liikeloiminta_alueel lavoilleneen, volyym€ineen
viideksivuodeksi, ja johtaia esr(ole€ seD s€uraavassa johlokunnan
i
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Johlaja cslltelee esilyksen ialo!saruiosla vuodelte 2021.

gsitys:
Johlsjan 6silyst Johlokunta hyraksyy lalousarvion vuodelte 2021.{LttTE t)
Kaytiin keskustelua budlolin pilkkonisesia ia larkemmasta raponoinnista
krukausitasolla.

PeIt63:
Jofilokunta hyvaksyy lalousarvion yuodette 202.j.
Kafr piispanen esitii eriaven mielipiteen talousaruion hyviiksymtsesie
H.in esili budjeUn lakamisla kuukawitasoila. XariPlispasen esilys ei saanul
Ka.i Plispasen eriavii mielipide:
,,PERUSTELUNI:

Oler johiokunnan jaiseneni esittanyl syysklussa 201S, vuoden 2020 budjetin
leon yhleydessa, seke Piispalar johtokunnalle, etta kunnrnjohtaja Markku
VehkaojalJe, eltd Kannonkosken kunnan Ha,lintosaannbn mukainen,
kL,ukausikohtainefl raporloinii olelaa, keyfi00n, Raporloirrnin kaytddnolto
edellyluia kuokausittaista budjetoiniia. jotta raporteisla saadaan tydkalu
lolrtokunnan kayllddn.
Ennen birdjetoiflli koi(ousta 25.9.2019o1in yhteydessa rrhkopostrlso
kunrranjohtaja Markk! Vehkaojaan pyyt6en henta Kunnanhalliluksen esllleirjan
ominaisuudessa puLrtilrmaan bLrdlelointiln puulleisiin ja ohjeislamaen sen tekoa
vastaamaan Hallinlosadnn6n vaaiimilks a. Vastauksessa6n kunnarrjohiaja
ilmojtt, etia hanell; eiole valluuKsia puultua asiaafi. Hallinlosaenn6n 1lS
mukaan piispaian h ikelaitoksen jo htok! nla on Kunnanhalliiuksen alainen,loten
Kunnanhallihri(s6lia on aina oito'oikeus kaikkil. Piispalafi liikelailoksen
Johtokunnan piiitdksiin.
Johtokunla ei fldhn!,tiarpeelliseksl, sen enempiia lalolden raporltien
sdainn6llisLi toimiilamista, kuir budletoinnin muUlamista kuukausikohtaiseksi
Samassa kokorksessa 25.9.2019 jaiin eriav?in m'elipileen piisp6Jan
johtokunnan hyvdksymaian budielliin, ja eslin sen hylkaaimisld, koska
saaffarnme maleiiaa]l oiiniirr pLruttoellinen, ellel sen perusreella voinul saada
luoteltavaa kuvaa Piispalan ioiminnao. ja talouden hoidosta.
Piisp.lan Johloklrnta on saanut vuosina 2018la 2019 lilintarkssluksi€n
yhleydessaj lilintarkaslajalla vasluuvapa{den myonlemalta je[;r. isehdolu ksen.
Tilinlarkaslajtn huomio on kinilriltyny{ erilyisesli Johtokuntran kyvytl6mtyleen
puuttua Piispalan liikelailolsen vuosia jaikunees€en tappiolllseen loimintaan la
ialoushallinnon ja seurannan pLtLriteellis!uleen, Safilassa yhleydessd,
Piispalan Johtokunnalle lalteiyssai li!nlarkaslajan toimillamassa .apodissa
annelaan yksiselilteinen kehoilrs panna taloushallinto kuntoou viipynrStla.
Vuoden 2020 aikara Kannonkosken kunta ofl tehnyl taloushallinnon uudelleen
jarjestelyle ja ostaa palvelut l\4onetra Oy:114. Piispalan Johtokunnalle luotiin
kes:jkuun Johlokunnaa nrio 4 kokoukseen Piispalan johtaian ehColus, misse
Piispala !iikelaitos jaiftyiyisi pois Kannonkosken kunnan laloushallinnon
Potrdnlria. larliaslalien

.l

'Ytlrii",

l1
:

I

Prrspalan iohlokunta

POYTAKIRJA

T,q'il

t 12020

ralkaislsla. Samassa kokouksgssa, esilyksesliin i ia

ft,lattr Piipposen

kannaltamana, paateftin palaullaa laloushalInnon jarjestaminen takarsin
Piispalan Johtajanselviteleveksi ja luoda Johtokunnan paaleniiraksi.
Johlokunnan evdslys oli, eltb loimva laloushallinlo on saatava viipymeta
kuntoon. Oma vakaa kaisitykscfli oji, e1lai pitaa olb erity sen painavat syyl,

mikelilaadS.in kun.lan tek6man ralkaisun ulkopuolello. Peat6s otiyksimietinon.
Jontohunnan kokouksessa n.u 5 syyskuun l0.parvana
poyUkiiantarkastuksessa huoma(iin Johtokunnan kokouksesta nro4,
kirlausepaselvyys peata,ksest, , iossa edelld mainilu kannalettu peiiliis oti
tatelly kirjaamalta. ja se korjatliin p6ytSkirjan tarkastuksen yhleydesse
Lokakuussa 2020, Piispalan Johlokunla on saanut aikaiseksi paalciksen, jossa
Taloushallinnon palvelu ostetaan l\,lon€tar Oy:l1a kuten Kannonkosken kunta
tekee. Vuosi saaliin klrJutellua asiaan, jonka Kunnanhallitus olisrsaanut
yhdel :j pSatciksell.i aikaan.

Taloushailnnon lehtbven on tuoMa paaiokssnteolle tarvitEval rapodil. Karkerl
seurannan lihldkohlana on budletoinli, johonka seurannan mittarit oyat
kylkdksessa Llikelaitoksen loiminlasuunnjtelman lulee kerloa mihlnka
odoluksel perustuval. niin tuloien kuirr menoien osalta Kun liede6en rfiita
ollaan lekenressa er;sesongoissa, voidaan aNioida 6il?j. kuinka real6tinsn
tehty lalousarvo on ja mit?i !hkra siihen sisallyy. Samorn voidaan jalkikateen
arvioida siH, miti olisi voitu lehdai paremmin, nrihink6 onnistuminor perusluija
fiiia olisi voilu tehdS toisin. Toiminnan ar!iointi, kirjallisen tormintasuLrnnilolman
muodossa, on ensiarvoisen larkeil, varsrnkln taillaisossa pandemian uhan alla
loimiltaessa, jotla talousarviota hyvaksytaessA liedetden mihink6
lulevaisuLrden ialoudeilisen lulokseo odotuksel perustovat. Jos
toimrntaymparistd ke*Uytyy odoletust, on talousarvion tote!llrmisen aNioinli
helppoa, samoin kuin jos niin eilapahdu, tiedAmme sytl erilarseen
loppul!loks6en, Johonka olimme varautuneel ja vormme kotala asian lalkossa.
Sarnorn voimme arvioida johdon loimintaa, kun llodtimmo mitki olival
Iahlaikohdal Nyt emme 6ild lieda. Nyt tehdyla toir.intatavalla, lossa budlolti on
laadittu vuositasoll6, elvaslaa hyven johiamisen pe.;aaltsila. Kanoallavuudeo
piikSantalkuvat ongelmai piilotelaan Johlokunnalla, eikii ongelmiin puuluta,
va kka kayt6asle on huolsstullavan alhainen. lvlitlareiden puutluminen
lilkelorminta'alueilta on vakava uhka Piispalan tulevaisLrudelle. Johtokirnla ei
tede mika torminta on kannaltavaa la mika tappiollisla Pirspalan toinrinnan
tu!oksellisuudesla ja laiomukaisuudesla vastuussa oleva Johtokunta ei kanna
vasluulaan Piispalan ioiminnan kehitltimiseslai.
Kannonkosken kunnan HaliinroseAnndssa miaretaen taloudon seuraam sla
kuukausilasolla. Tdma mear:iys koskee my6s liikelatos Piispalaa. Piispalan
raoorloinnin seuranta 6iole uskottava, ios talousarviola ei ole tehly
kuukausrtasolle. Piispalan toiminnan volyymi vaihtele€, kevealle ollaan loppuun
myytyjd la lalvella Bytl6asle romahlaa 10 2Oo; tasolre. Kun ionsin kuukautona
liikevtsihlo laskee, .iin samassa suhleessa ei pystytd kliuia sopeullamaan
Kirnteal kulul tuppaaval toteutuma, halusimme sita laiemrne. Kiinleistijlon
lAmmiletava ia pihal hold6llava Muuttuvia kulula voidaan sopeullsa, mutla
yleensa vain los ne ovat lo hyvlssii a]oir liedossa lalousaruloia tehdessb.
Edeila olevisla syisla, en voi hyviksyS Talousarviola 2021 esitelyss;
muodossa. Talous3tu-rosta er selvra mihinkd lulos odolukset peftrst!valja
kehrtavan raporloinnin Iuominen on rnahdolonta '

t.rkastale oimlktrFrmet
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Toimintasuunnitelma vuodells
Johiaia esi116lee yhdesse Piispalao henkilaisldn kanssa valmislelemansa
loimlnlasuunnitolman vuodelle 2021.

Esily8:
Johtajan esilys Johtokunta hyrekslyloimintasLlun t€lman vuodelle 2021

PI{t6s
Toiminlasuunnilelmaan lisdl56. jatkossa konkreottis€mpia tavoitteita
esimerkkrne vuosittainen kayltdasle.
Johtokunta hyviikgyy loiminlasuunnirelman vuodalle 2021.\Ufi a 2l
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38.1. S€uaavan kokouksen piiiviimeere
Johtaian €sitys:
P;iile€ain my6h€nrmin

Pdit{ts
Johlokunla hlvaksyy et6 seuraavan kokouksen peivdmaara sovltaan
38.2. Muonion Jirvl.inteen lilant66n ja seiati6ittemlsen
Johtaja esitleli lyhyesli lv.luonron J;rviinleen trlannetra
seka Piispa an saatkti(amisen tilannella.

tilaafleselvlty.

Kari Piispan6n esilii otlS Muonion Jarui.inteen tilanne selvileta?in
mahdollisimman pian. Johlokunia vaaii asian selvile,nisl:j vuoden loppuun

Kari Piispanen poistui€ssa kohtaa. klo 20.35, kokouksesta
Johtaja jatkoilarinaa saalidiltiimistilanleen selvrtldmlses6e menossa olevista
asioista, csirnerkkina Piispalan 6rlyhtididen iilanne saiili6illdmisen yhteydessa
la kelpolsuus hakea jatkossa vallionaplra.

Puheenjohtaja paalli kokouksen klo 20.50
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Toimintasuunnitelma 2021

1.

Nlorisokesku5Piispala
Pihpala on vuonna 1982 toinlintans. aloittanul nuoritokeskut ioka siiaitsee KannontoskElla
pohjoisessa Keski-Suome55a puht3an luonnon ja kirkasvetisen Kivijarven rannalle.

Organisaetio:

:];

il

1.1.Pe.usteht5v5
Nuorisokcskus Piispala perustehtiiva m;;raytyy nuorisolaigsa. Suomen Nuorisokeskuslen
peaasiallisena ympArivuotisena tehtiviioii on tarjota nuorillc ohjattua teikkailu-, luonto-,

yripi.irld-, kulttuuri- tai l€kitoimintaa (Nuorisol!ki

20 5). Nuorisokeskusten nLrorisotyd edistjii
my{is nuorten kansainviilistymi5td ja kestavijS kehitystii. Nuori5okeskus Piispalan tarkeimpii

nuorisotyiin muotoja ovat leirikoulut, lasten-ja nuonen lilluntaleirit, rippileirit. Nuotta-valmennus
!ek5 kansainvSlinen nuorisotyo,
Nuorisokeskus Piispala palvelee ahreellhta, vallakunnallista ja kansalnvelist; rLrorisotoimintaa seka
toimii mo ipuolisena vapaa ajan ja koulutulsen keskuksena-

1.2,Vis;o ja tavoitteet
Piispala

-

HyvSn elij,niin jaljillS

Missiomme on tukea hyv:;5 elSmi;j. Haluamme toimia hyvSn elSman jeliille johdattava na
kumppanina tavoittelemalla kokonaisvaltaista hyvinvointid ja terveyttii, ykril6n osallisuutta ia
sosiaalista vahvistam ista. lavo itteenam me on tarjota omakoht.iJia onnistumisia ja yhteisdllisiii

el;'nyksi:i

-

hetkiS, jolkts tukevat kasvamista ja ril,e asetettuja tavoitteita.

Nuorisokeskus Piispala on merkiltava nuorisoalan toimija aloeellisesti, vBltakunnallisesti sekil

kansainvllisesti.
'' M on ipu olisi n kok on oi sv oltai st o hyvi nvo in I i o luke v o nuotisokeskus"
Yllipidiimme ja kehitemme elamyksellist,, turualli5ta ja kalvattavaa toirnintaymp:lristurmme

"

Yh

de s sd ke h i ttymi n e n"

Haemme

a

kl

iiviscsti yhd ers, uusia kehitysmahdollisuukria ja suhtaudumme avoimesti muutoksee.

-

'Osoavot alon omnlokiloise{'
Panostamme ammatttaitoiseen nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialan osa.miseen laadukfiaan
toiminnan takaamise&sl.

-

' Tyytyvdisihntit osiokkoot"
Parost.mme asiakasldhtdist€n palveluiden la ratkaisujen kehit!;miseen sck; asjakaspalveluun

Iavoitteissa onnistumista arlr'ioimryre mm- asiakaspalautteen. itsearvioinnin seka
nuorisokeslus_verkoston yhteisen Sarvi-iilrjestclmin avulla
1.3.Arvot

1,3,1.

Pilspabn arvot ovat:

.
.
.
.

Elamiin ja ymp;risirin kunnioittaminen
YhteGOllisyys ia ykrilollisyys

Ylldenvenaisuus ja orallisuus
Valitliiminen ja arvostus

yhtelsiin aNoihia, iotka ovat Arvokas
nuorisotytj, Aito kokemus, elaman ja llonnon kunnioittaminen seke kshittyv6 yhteisb.
Piispala on siloutLrn!l Suomen nuorisokeskusveakoston

r.3.2.

X€steva kehitys ja vastuullls!us

vuonna 2(J21 Piispala panostaa enlisti en€mmdn toimintansa kestii!"yyden kehittimisee...Jo
vuosia Piispala on tukenut toiminnallaan ja valinnoillaan kest:v55 kehityst; i. vuoden 2021
tavoite onkin tuoda !oimintaa nAkyvrmmdksi ia vie5tii siit: enemmSn sidosryhmillemme.
Tydkaluina

t;hin kaytetiin

Sustainable Travel Finland ohjelmaa ja Green Key- ohjelnraa.

Sustainable Travel Fililand polku
Piispala pijiisi mukaao vuonna 2020Vi5it Finlandjn Sustainable lravelFioland (sTF)ohieimaan. Ohjelma tarjoaa maksuttoman ja konlreettisen lest:ivin matkailun tydkalupakin,
jonka avulla ohjelma lapikiyd;5n. Ohjelma anlad toiminnalle jatkuvan kehitt;misen mallin.
Ohjelma tarjoaa mukana olijoille mahdollisuuden 5aada 5ustainable Travel finland -m€rkjn,

jolla yritys voivieslii vasluullisuudestaan. Mikili merkin haluia, ofl lSpiHf,tbvij sejt5em;n
askeleen pollu, jonka 5uorittaminen vie keskimaiairin noin vuoden. Piispalal1 tavoite or liydi
polku loppuunja saadaSTF merkki itselle€ n vuoden 2021aikana.

Piispala aloittaa vuonna 202'l tavoittelemaan Gre€n (ey mc.kkiii toiminnalleen. G.een Key
merkin saanut majoituskohde on sitourunut henkildstoo jr a5iakkaiden
ympariltdtietoisuud€n kasvattami5eeo, energiar- ja vedenk,yt6n tehostamiseenja
majoatusto im in na n y m pa ristdra sit ukse n pie n e nliim ireen. G ree,r (ey 'sertilioidut yrityksel
saavat kayttddnsil kansainvellsestilunnetun Grcen Key-merkin relii ohje{man tue6
ympSritttilydlleen j. siile viestilnis€lle.
Yhd env€rtaisu us

ja vastuullisuus

Vistuulli5uus on ylsi pjispalan arvoista. TaU tukeakseen piispalalla on
yhdenvertaisuu3suunnitelma, jota tarkasteliaan vuoden 2021 aikana Yhdenve.taisuus ja
vastuullisuLrs ovat t:rkea osa toimintaamme ja Piiipala on julistautunut syriinn5sti vapaaksi

il)ja viestiisiitii sidosryhmille.
Yhdenve(ajiuussuunnitelrna kattaa asiaklaat, sidosryhmAtja henkildkunnan.
Yhdenvertaisuutta ja vastuullista toimin!aa tuetaan mm. tarjo.malle he11ki16kunnalle
koulut$sta aiheisiin ja ottamalla arvot rnulaan ak!iviteetteihlmme. Myds vrsluullisuuteen
liirllvH torminloja on tavoitteefi viestj5 enemman vuorna 2021.
afueeksi (!.1!t).-r./il,lr(rv.,'t I r,ri_Lt!,.lti_.,!rliIl,i!italri.rrtr.i

Esteetttimyvs ja saavutettavuus
Vuoden 2021 tavoite on myo! rloittaa toiminnan esteettdmyyden ia saavutetlavuuden
arvioi.ti. Tijt:i t!keakseen Piispala koLrluttaa henkildkuntarnsa aiheeseen liittyen ja telee

esteettdmyyskarloituksen, jonka perusteelli tehdaen esteeltbrnyyssuunnitelma ia
arvioidaan fyysisen, sosiaalisen ja diSitaali!en esteettdnryyden kehitYskohteet. Iavoite on
saada vuoden 2022 loppuun mennessi Piispalan esteettdmyytt; parannettua

l.4.Toiminlivuodsn 2021 tehitystolminnan palnopistealueet
vuoden 2021 lehitystoiminnan t,rkeimmat p.inopislealueet ovrt:
- Nuori5ok€skustoiminnan latkon luryaanlinen koronavirukren .iheuttaman poiikeuslilanteen

'

l;lkcen.
Nuorisokerkus Piispalan sisaist€n loimintamallien vakiinnuttaminen toiminnan iatkon Iannalta
taloudellisestl kestavalle pohialle.
Nuorisokeskustoiminnar kehittiminerr elenkin liikuntaleirlen (seura-/jarjesttiYhteisty6)sek:i
l.nsainvilisen nuorisotydn osalta.
lohtuen aikaisemmista heikoimmista tuloksista, kijyttda5teen nosto on otetlava yhdeksl
vuoden 2021 painoPlslealueeksi.

1.5.Talouden tunnuslLrvut vuodelle 2021
2 960 500,00

O(Mrn yleisavustus:
Llikevaihto yhteens:i:

545 000,00
3 505 500,00

-

Liileloiminnan muui

tuotot:

Materiaalit- ja palvelu!:
Henkiltist6k!tlut:
H€nkilitstdsivu*ulut:

110 000,OO
-705 000,00

-r 399 000,00
-340 000,00
400 000,00

Liiketoiminnan muut

kul!t:

Arvioitu tillkauden voitto

2021i

.661 500,00
50 000,00

1,6.Johtajan katsaus vuoteen 202X
VLroteen 2021 Piispdla l;htee hyvin mielenkiintoisist6 sekaj €pevamoisra l;htdkohdista. Katsausta
kirjoitettaest. k:iynnissa on selvjtys Nuorisokeslustoiminnan rie!iijitt:imi5esl:i. (annonlosken
kun!a on osallistunut kul1laliitosselvitykseen yhdes$ Karstulan, Kivija.v€n ja Kyyj;rven kuntien
kanssa. Ialoudellista epiivarmuutta 1i555 osaltaan 2020 (iinasta maailman laajuiseksi pandeminksi
levinnyt COViDl9- Pandemia on .tlyds aiheutraout sen, ett; aikaisempina vuosina varmana pidetyt
sesonkien varaukset ovatkio muuttuneet epivarmoiksija asiakkaat tekevat ostop;at6ksia
mydhcmmin ja peiuutusehtoihin vaaditaan nahdollisuus kaupao perumiselsi koronan vuoksi
hyvinlin lyhyella varoitusajalla.
Myynnillisesl i v uo5i 2021 ndyttai kan5ainvelnen tilanne huomloon ottaen vararslilanteen osalla

hyvalu. Kev,ijn leirikouluvaraustilanlle on tAll6 h€tkelliledelli vuoden 2020ja 2019
varaustilante(a, mutta syksyn osalla vaikutralsi alustavnsti myyntijai:jvao merkitt:ivasti aiemmista
vuosista. Kesan varaustilanne on eritt,in hyva johtucn enn;lysmaa.;sti rippikouluja (n. 30% kasvu
aikaisernpiin vuosiin verrattu.a) seki hyviisG jiialeiricn ja muiden laslen ja nuorten urheituleirien

Kaosainviilistil nuorisotydta haastaa korona'tilanne ertyisen palion? mutla vuoden 2020 aikana

tchty lehrtysty6 !ukee varma5ti kansainviilisen nuorisotyon toleutumista ia henkildkohtaisesti niien
ett.i Erasmus+ akkreditoinnin seka Quality Labelin hakuprossssit tuleval kehitt rnaan Piispalan
kansainvalisen nuoristybn sis;ltdj?i seki tulevat nostamaan Piispalan 5tatusta kansainvelisen
nuorisotyd toinrijana rekij edist:viit Piispalan roolia alueellisena kansainviilisen
nuorisotyonkoordtroijana.
Korona on nilkemyksemrne mukaan lisaonYt larv€tta Nuotta-valmennukselle ja niilisin, etta Nuotta
valmennetlavien miiitrar tulee lisa;ntyy vuonna 2021.
Piispalan kokols' ia hyvinvointipalvelut oyin osaita on lodetlava, etta elinkeinoloiminnan
liikevaihtoa rajo,ttaa se, ettii yhti6lli on vainyksioma majoitustila ja nuorisokeskuksen lilal
sesonkiaikara on varattuna jo t?ill5 helkellii nuoritokayttdon. KasvuniikymiS Yhtidn liikevaihtoon
tuo nuorisokeskuksen hiihto-olosuhteiden parantuminen, joka rnahdollisesti huokuttel€e
sesonkrajan olkopuolella rnYos muita kuin n!oritoasiakkai!a Piispala.n majoittumaan.

T;ime

SANNA JOHANNA VILLI\,1AN

VILLE PEKKA ANTERO PELTONIEIVI
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