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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Vuoden toisessa kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan
jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille vähintään 5 päivää ennen kokousta
sähköpostitse, jäsenet voivat pyytää paperitulosteita kokoukseen. Kokouskutsun
ennakkotieto toimitetaan jäsenille tekstiviestillä vähintään viikko ennen kokousta.
Päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. Todettiin kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
-----

19§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätösehdotus:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Toni Sorvali ja Eveliina
Kuuskoski.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Toni Sorvali ja Krista Koskinen.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

lautakunta

kh

kv
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VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TAVOITTEIDEN
TOTEUTUMINEN 2018

Liitteenä 20.1. toimintakertomus ja tavoitteiden toteutuminen vuodelta 2018.

Päätösehdotus:
Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen toimintakertomuksen ja tavoitteiden
toteutumisen vuodelta 2018.
Päätös:
Vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedokseen toimintakertomuksen ja tavoitteiden
toteutumisen vuodelta 2018.
----Kirsi Virtanen tuli paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.50.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

lautakunta

kh

kv
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VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-21.3.2019

Vapaa-aikalautakunnan talouden toteutuminen liitteenä 21.1. esityslistan liitteenä
toteutuma on 21.3. asti vuoden 2019 alusta.
TA

TOTEUTUMA

%

2127,69€

32,54

Kulttuuritoimi
6538€

Vapaa-aikatoimi
82140€

10154,50€

12,36

50016,21€

58,87

8308,44€

28,46

1802,68€

23,26%

Liikuntatoimi
84963€
Nuorisotoimi
29190€
Matkailutoimi
7750€

Päätösehdotus:
Vapaa-aikalautakunta merkitsee taloudentoteutuman tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Vapaa-aikalautakunta merkitsi taloudentoteutuman tietoonsa saatetuksi.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätösehdotus:
Kuullaan lautakunnanjäseniä, onko muita asioita.
Päätös:








Vapaa-aikasihteeri jakoi lautakunnalle tiedoksi 1.3.2019 voimaan tulleen lain
kuntien kulttuuritoiminnasta.
Kunnanjohtaja toi tuoreeltaan terveisiä Palokosken kyläseuran tapaamisesta.
Oli esitetty toive, yhdistyksien yhteistoiminnasta, jota kunta koordinoisi.
Kunnanjohtaja kertoi myös ajankohtaisia asioita Jämijärven kunnan
organisaatiosta ja henkilöstöstä, sekä kouluhankkeesta ja koulun sisäilma
tilanteesta. Myös edellisen vuoden talouden toteutumisesta ja tilinpäätöksestä
keskusteltiin pitkään, viime tilikauden tuloksesta kunnanjohtaja välitti
kiitoksensa kaikille hallintokunnille.
Päätettiin järjestää yhdistyksien puheenjohtajien ja lautakunnanjäsenten
välinen ideointi palaveri, jossa käytäisiin läpi avustuksien jakoperusteita ja
tulevan toiminnan suunnittelua Raharinteellä 16.4. klo 18.00-19.30.
Avustuksien jakoperusteissa tulee huomioida kysymykset, joista saadaan
vastauksia samalla erilaisiin kyselyihin, joita kunnasta kysytään, esimerkiksi
Teaviisari. Avustuksia jaettaessa pitää muuistaa myös valtiovarainministeriöstä
saatu ohjeistus, että kunta ei voi jakaa vastiikketonta avustusta. Tämän
tilaisuuden jälkeen pidetään heti vapaa-aikalautakunnan iltakoulu aiheesta.
Satakunnan yhteisökeskus järjestää Järjestökaffeet 2019 kuntakiertueen
Jämijärvellä 21.5. klo 18.00 paikka ilmoitetaan myöhemmin. Yhteistyöllä ja
vuorovaikutuksella teemme yhdessä järjestöjen työtä näkyväksi. Satakunnan
yhteisökeskus haluaa kutsua sinut Järjestökaffeille keskustelemaan ja
kuulemaan uudesta alueellisesta järjestöjen yhteistyöverkostosta ja
maakunnallisesta neuvottelukunnasta. Haluatko saada yhdistyksesi äänen
kuuluviin tai jakaa ajatuksia järjestökentältä? Miten voimme yhdistystänne
auttaa? Miten kuntanne voi hyötyä järjestöyhteistyöstä? Tilaisuus on
tarkoitettu kaikille kunta-järjestö -yhteistyöstä kiinnostuneille.

-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösehdotus:
Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja
valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja
valitusosoituksen sekä päätti kokouksen klo 19.45.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vapaa-aikalautakunta
Toiminta-ajatus:
Vapaa-aikatoimen toimialan tehtävänä ovat:
o
liikuntatoimi
o
nuorisotoimi
o
kulttuuritoimi
Lautakunnassa on 7 jäsentä, sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Esittelijänä toimii vapaa-aikasihteeri.
Vapaa-aikalautakunta päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talousarviossa on varattu
urheiluseurojen liikuntatoimen tukemiseen, nuorisoyhdistysten toiminnan tukemiseen ja avoimeen
nuorisotoimintaan
Määrää urheiluseuroja ja nuorisoyhdistyksiä tekemään tilitykset myönnettyjen määrärahojen käytöstä
Päättää menestyneiden urheilijoiden palkitsemisesta
Vapaa-aikasihteeri päättää seuraavista asioista:
4.1 Päättää liikuntatilojen ja –alueiden sekä nuorisotilojen käytöstä
4.2 Päättää liikunta- ja nuorisotoimen tehtäväalueisiin kuuluvien tilaisuuksien sekä
ohjattavien tilaisuuksien järjestämisestä lautakunnan ohjeiden mukaisesti
4.3 Kulttuuritilaisuuksien järjestämisestä

Vapaa-aikalautakunnan kokoonpano
1.6.2017Jäsenet
Olli Seppälä 9/9
Antti Alarotu 5/9
Marita Mynttinen 9/9
Toni Sorvali 4/9
Krista Koskinen 9/9
Eveliina Kuuskoski 0/9
Mika Rajala 7/9

Varajäsenet
Jarmo Huhtaniemi
Jani Tunturi 0/4
Mervi Kailasto
Riikka Saloniemi 4/5
Johanna Manninen
Kimmo Ristimäki 1/9, varsinainen jäsen ei ole ilmoittnut poissaoloaan
Susan Saarenpää 0/2

Puheenjohtajana on toiminut Olli Seppälä ja varapuheenjohtajana Antti Alarotu.
Lautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto ja kahdessa
kokouksessa vs. vapaa-aikasihteeri Kirsti Mansikkamäki.
Kokouksia ollut 23.1.2018, 13.2.2018, 13.3.2018, 3.-7.5.2018 sähköpostikokous ja
22.5.2018, 25.6.2018, 4.9.2018, 31.10.2018, 22.11.2018
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Henkilöstö
Vapaa-aikalautakunnalla on yksi työntekijä, vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto, hän oli palkattomalla
virkavapaalla elokuun alusta lokakuun loppuun. Kolmen kuukauden viransijaisuutta hoiti Kirsti Mansikkamäki.
Lisäksi nuorisotiloja pyörittää tuntityöntekijä Sirpa Mäenpää, jonka työpanosta käytetään myös muissa
tilaisuuksissa tarvittaessa.
Etsivänuorisotyötä on ostettu Kankaanpään kaupungilta.
VAPAA-AIKASIHTEERIN KOKOUSTEHTÄVIÄ:






77oniammatillisen tiimin koolle kutsuja ja koordinoija, ryhmännimi muutettiin Jämijärven lapsi- ja
perhepalveluiden työryhmäksi.
Satakunnan nuorisotoimijoiden palaverit
Pakkatoimintamalli
Satakunnan Lapsi- ja nuorisopolitiikan koordinaatioryhmän jäsen
Ehkäisevän päihdetyöntekijöiden tapaamiset Satakunta ja Pohjois-Satakunta

VAPAA-AIKATOIMEN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018:
Vapaa-aikalautakunta ylläpitää ja kehittää toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia kuntalaisille omilla
tulosalueillaan. Vapaa-aikalautakunta luo mahdollisuuden elin-ikäiseen oppimiseen, itsensä
kehittämiseen, aktiiviseen osallistumiseen ja terveellisiin elämäntapoihin. Tekee omalla toimillaan
Jämijärveä tunnetuksi ulkopaikkakuntalaisille. Keskeisin lähitulevaisuuden päämäärä on lisätä
lähiliikuntapaikkoja ja tukea koululaisten välituntiliikuntaa.
Vapaa-aikalautakunta kannustaa omalla esimerkillään yhdistyksiä innostamaan ja haastamaan ihmisiä
liikkumaan enemmän sekä edistämään yhteisöllisyyttä. Vapaa-aikalautakunta tukee omilla toimillaan
yhdistyksiä, järjestöjä ja yrityksiä tuottamaan vapaa-aikaa kuntalaisille. Toiminnan avustaminen
rahallisesti ei olekaan enää päätavoite vaan toimitaan yhdessä yhteisen hyvän päämäärän
saavuttamiseksi.
Vapaa-aikalautakunnan keskeinen tavoite ja työmuoto muuntuu enemmän koordinoivaksi ja
osallistavaksi, luoden puitteita kolmannelle sektorille toimia kunnassa. Kuntalaisten aktivoiminen
tapahtumiin ja toimintaan tulee helpommaksi, kun kolmannen sektorin toimijat otetaan vahvemmin
mukaan toiminnan toteutukseen.
1.
2.
3.
4.
5.

Kuntalaisten mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin lisääminen.
Joustavat palvelut.
Ihmisten aktivoiminen.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, tukitoimilla.
Lähiliikuntapaikkojen profilointi eri ikäryhmille sopiviksi.

Liikuntatoimi:
Vastaa liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja käytöstä. Kannustaa kuntalaisia terveysliikuntaan sekä
tukee liikuntakasvatusta tekeviä yhdistyksiä. Kokoaa liikunta-palveluketjun tarjoajat sosiaali- ja
terveyspuolen tietoisuuteen. Liikunnan lisäämisen vaikutuksia mitataan MoVe-tuloksilla, kuntosalin
kävijämäärillä ja maanantai-kisojen osallistujamäärillä.
Hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevätyö:
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Ennaltaehkäisevä päihdevalistus paikkakunnalla. Ongelmista kärsivien tukeminen kohti
terveellisempää elämää. Pakkatoimintamallin jalkauttaminen vähittäismyyntipaikoille ja muille
toimijoille sekä kuntalaisille. Jämijärven kunnan sähköinen hyvinvointikertomus löytyy hyvinvointi.fi
sivustolta.
Nuorisotoimi:
Nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja luominen. Kuullaan nuorisoa
päätöksentekovaiheessa. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan ohjaaminen ja tukeminen. Nuorten
kuuleminen toteutetaan sekä koululaisille suunnatulla tapahtumalla, mutta myös aktiivisesti koko
vuoden Nuorten vaikuttajaryhmän kautta. Toimintaa mitataan muun muassa kävijämäärillä, jotka
ilmoitetaan toimintakertomuksissa.
Puheenjohtaja Venla Haapaniemi
Sihteeri Susanna Ylikoski
Viestintävastaava Viivi Salmela
Varapuheenjohtaja, vapaa-aikalautakunnassa edustajana Perttu Yli-Rämi
Lisäksi Viola Kalliomäki
Kulttuuritoimi:
Tuetaan ja kehitetään kulttuuri- sekä kotiseututyötä. Vuosittain on satsattu markkinointia tukeviin
tuotteisiin, joita hankitaan talousarvion puitteissa edelleen. Museon kävijämääriä seurataan yhtenä
mittarina toimintakertomukseen.
Matkailutoimi:
Pyritään saamaan Jämijärveä tunnetuksi monipuolisena harraste- ja matkailukohteena. Yhteistyössä
kunnanhallituksen kanssa tuodaan yleisön tietoisuuteen tonttitarjontaa.

vapaaaikalautakunta

Talousarvio

Toimintakulut

Nettokulut

TA/Toimintakulut

2009

150250 €

173392,73 €

162715,14 €

+ 12465,14 €

2010

172440 €

189422,15 €

164508,42 €

+16982,15 €

2011

189650 €

212500,56 €

169213,12 €

+22850,56 €

2012

193405 €

100323,80 €

89096,29 €

+8 747,50€

2013

204360 €

218450€

173500€

+14090€

2014

207170 €

230087€

172910€

+22917€

2015

217130 €

235600€

176300€

+1,1% -1950€

2016

215330 €

249786€

175576€

+5% -8345€

2017

223565€

211571€

177466€

-11994€

2018

174090€

163807€

131524€

94,1% netto=95,7%
netto säästö= 5966€
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TOIMINTA 2018
Nuorisotila Cellari
Cellari on ollut auki tiistaisin ja torstaisin, jolloin on järjestetty toiminnallista illanviettoa. Illoissa on leivottu,
kokattu, liikuttu, pelattu ja askarreltu.
Perjantai- ja lauantai-iltaisin on ollut avointa talotoimintaa, jolloin nuoret kulkevat edestakaisin nuorisotiloissa.
Yökahviloita on järjestetty helmi-kesäkuussa ja syyskuulta joulukuulle kerran kuukaudessa. Mukana on ollut
myös vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto tai Kirsti Mansikkamäki. Yökahviloissa on vieraillut myös PULS ja
Kulttuuri Jämi.
Kuntosali
Vapaa-aikatoimen alaisuudessa toimi kuntosali keskustassa.
Tapahtuma

2014

2015

2016

2017

2018

Kuntokellari asiakkaita

47 (+74)

40

37

59

58

Kuntokellari käyntejä

2978

2798

821

660

1737

yli 65v. käyttäjiä

74

85

89

91

102

yli 65v. käyntejä

1034

802

353

460

249

henkilökunta

29

28

hlökunta käynnit

147

210

VPK

15

16

VPK käynnit

51

48

KÄYTTÄJIÄ YHT.

194

204

Salivuorot yhdistyksille
Vapaa-aikatoimi on mahdollistanut yhdistyksille salivuoroja Jämi Areenalta.
Kerhotoiminta/muu ohjattu toiminta
Tiistaisin ja torstaisin nuorisotilassa on ollut toiminnallinen ilta, jolloin on askarreltu, leivottu tai tehty jotain
suolapalaa.
Torstaisin oli liikuntakerho keväällä Venla Haapaniemen ja syksyllä Viivi Salmelan vetämänä alakouluikäisille.
Jämin Jänne järjesti lapsille hiihtotunnelilla kunnan sponsorisopimuksen mukaisesti hiihtokoulua neljä kertaa
tammikuulla lisäksi he pitävät leikkimieliset nappulahiihdot ilman ajanottoa talviriehassa.
PULS järjesti kesän aikana joka maanantai yleisurheilukilpailut.
Jämijärven lapsi- ja perhepalveluiden työryhmä
Jämijärven lapsi- ja perhepalveluiden työryhmä kokoontui tarvittaessa vuoden aikana. Siihen osallistuu
edustajat kunnan lisäksi seurakunnasta, Jämin Jänteestä, Jämijärven Miilunvartijoista, Jämijärven yrittäjistä,
Jämijärven seurakunnasta, sosiaalitoimesta, varhaiskasvatuksesta ja koululta. Ryhmän toimintaan yritettiin
saada mukaan myös MLLn edustaja, mutta heillä ei ollut mahdollisuutta osallistua.
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Museot
Jämijärvi-Seura pyörittää kotiseutumuseon toimintaa kerronnallisella pienoisnäytelmällä sekä normaalina
aukioloina. Jämin ilmailuperinnehuone toimii edelleen Jämillä.
Pikku-Itävalta
Käyttöastetta on seurattu jo usean vuoden ajan. Toiminta on vuokrattu Korsuretket Oylle.
Niinimaja
Hinnasto astui voimaan 1.10.2017 alkaen
Siivouksen hinta tulee vuokrahinnan päälle, jos se on tilattu tai huonosti itse tehty.
Siivous 150€ (sis. alv.) Vuokrat sisältävät alv.
Päiväkokous

50€

Kokous+sauna (enintään 6h)

70€

1 vrk

100€

viikonloppu pe 16.00 – su 12.00

250€

1 vko perjantai klo 16 – perjantai klo 12

400€

Jämijärven kunnan yhdistyksille, joiden kotipaikkakunta on Jämijärvi sekä kuntayhtymille,
joissa Jämijärvi on mukana vuokraushinnat ovat -50%. Hinnat sisältävät pesuaineet, wc yms paperit.
Vuodevaatteet, myös patjat ja tyynyt sekä peitot, pyyhkeet ym on majoittujalta itseltään.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Asiakasvrk
omakäyttö
yht

1

0

1

2

1

1

0

1

2

1

1
1
2

3

1

1

3

1

3

1

1

3

1

0
1
1

yht
15
2
17

Kunnan kentät

Jämijärven kunnan omistamilla kentillä on voinut järjestää omia tapahtumia Urheilukentällä oli lentopalloilijat
42, Kuplafutista pelattiin neljä kertaa, seurakunnan tilaisuus oli kerran ja koiraporukoita kokoontui
urheilukentällä 9 kertaa. Jämin kentällä oli koiraporukoita yhteensä 14 kertaa. Ministadionilla kokoontui Jämi
Sportsin liikuntakerho 20 kertaa.
Kokoontumistilat
Jämijärven kunnan tiloja on annettu ilmaiseksi kolmannen sektorin käyttöön Nuorisotila Cellarissa on
kokoontunut säännöllisesti MLLn Muksula 38, PoSan perheneuvolan nuorten ryhmä 7 sekä erilaisia kunnan
omia työryhmiä viisi kertaa.
Yhdistysvintillä käyttäjiä on löytynyt kivasti vuoden 2018 aikana. Eläkeliitto 4, MLL 8, PoSa, MTK, SDP 3,
Eläkeläiset 6, Metsästysseura 4, Vanhempainyhdistys 5, Tienhoitokunnat 3, VaPePa 2, Kansalaisopisto 2 sekä
erityisopetus kokoontunut normaalien kertojensa lisäksi 8kertaa kokouksiin.
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VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2018
Vapaa-aikasihteerin työpanosta myytiin Karvian kunnalle 1.1.-31.5. välisellä ajalla 1pv/vko.
TAMMIKUU
-

PhysioPilates 18hlö
Palvelutalon tuolijumppa kaksi kertaa
Seniori ryhmä Fysioterapia Ervelä 24hlö
31.1. Nuorten Ääni Satakunnassa –koulutus/maakunnan NuVan valmistelu tilaisuus

HELMIKUU
-

PhysioPilates 17hlö
Palvelutalon tuolijumppa kaksi kertaa
Seniori ryhmä Fysioterapia Ervelä 10hlö
16.2. yökahvila

MAALISKUU
-

- PhysioPilates 7hlö
Palvelutalon tuolijumppa neljä kertaa
Seniori ryhmä Fysioterapia Ervelä 12hlö
Yökahvila 17.3.
20.3. Kuntosalin avoimet ovet

HUHTIKUU
-

PhysioPilates 7hlö
Palvelutalon tuolijumppa neljä kertaa
Seniori ryhmä Fysioterapia Ervelä 8hlö
Yökahvila 20.4.

TOUKOKUU
-

Tampereella liikuntakerhon kanssa 10.5.
Yökahvila 18.5.

KESÄKUU
-

Maanantaikisat PULS, 51-vuotta vanha perinne!
11.-15.6. päiväleiri, Nuorisovintti
18.-21.6. uimakoulu
Yökahvila Niinimaja 8.6.

HEINÄKUU
-

3.7. Satahäme soi
Jämin markkinat 14.7.

ELOKUU

13.8 Kunnan mestaruuskisat
17.8 Yökahvila

SYYSKUU

1.9 Liikennepuisto tapahtuma , koulupuistossa. Mukana Jämijärven srk. nuorten vaikuttaja
ryhmä

LOKAKUU

24.10. Elokuvat Torpalla Iloisia aikoja mielensäpahoittaja ja Johnny English iskee jälleen

MARRASKUU
16.11. Yökahvila
JOULUKUU
14.12. Yökahvila
Jämin Joulukylä 8.-9.12.
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VIRALLINEN TILINPÄÄTÖSTEKSTI VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2018 OLIVAT:
Vapaa-aikalautakunta ylläpiti ja kehitti toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia kuntalaisille omilla
tulosalueillaan. Vapaa-aikalautakunta loi mahdollisuuden elin-ikäiseen oppimiseen, itsensä
kehittämiseen, aktiiviseen osallistumiseen ja terveellisiin elämäntapoihin. Teki omalla toimillaan
Jämijärveä tunnetuksi ulkopaikkakuntalaisille. Keskeisin lähitulevaisuuden päämäärä oli lisätä
lähiliikuntapaikkoja ja tukea koululaisten välituntiliikuntaa.
Vapaa-aikalautakunta kannusti omalla esimerkillään yhdistyksiä innostamaan ja haastamaan ihmisiä
liikkumaan enemmän sekä edistämään yhteisöllisyyttä. Vapaa-aikalautakunta tukee omilla toimillaan
yhdistyksiä, järjestöjä ja yrityksiä tuottamaan vapaa-aikaa kuntalaisille. Toiminnan avustaminen
rahallisesti ei ollutkaan enää päätavoite vaan toimittiin yhdessä yhteisen hyvän päämäärän
saavuttamiseksi.
Vapaa-aikalautakunnan keskeiset tavoiteet ja työmuodot muuntuivat enemmän koordinoivaksi ja
osallistavaksi, luoden puitteita kolmannelle sektorille toimia kunnassa. Kuntalaisten aktivoiminen
tapahtumiin ja toimintaan tuli helpommaksi, kun kolmannen sektorin toimijat otettiin vahvemmin
mukaan toiminnan toteutukseen.
1.
2.
3.
4.
5.

Kuntalaisten mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin lisääminen.
Joustavat palvelut.
Ihmisten aktivoiminen.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, tukitoimilla.
Lähiliikuntapaikkojen profilointi eri ikäryhmille sopiviksi.

Liikuntatoimi:
Vastasi liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja käytöstä. Kannustettiin kuntalaisia terveysliikuntaan sekä
tuettiin liikuntakasvatusta tekeviä yhdistyksiä. Koottiin liikunta-palveluketjun tarjoajat sosiaali- ja
terveyspuolen tietoisuuteen. Liikunnan lisäämisen vaikutuksia mitattiin MoVe-tuloksilla, kuntosalin
kävijämäärillä ja maanantai-kisojen osallistujamäärillä.
Hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevätyö:
Ennaltaehkäisevää päihdevalistusta paikkakunnalla. Ongelmista kärsivien tukemista kohti
terveellisempää elämää. Pakkatoimintamalli jalkautettiin vähittäismyyntipaikoille ja muille toimijoille
sekä kuntalaisille. Jämijärven kunnan sähköinen hyvinvointikertomus löytyy hyvinvointi.fi sivustolta.
Nuorisotoimi:
Nuorten harrastusmahdollisuuksia parannettiin ja luotiin näkyvämmäksi. Kuultiin nuorisoa
päätöksentekovaiheessa. Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa ohjattiin ja tuettiin tarpeen mukaan.
Nuorten kuuleminen toteutetiin sekä koululaisille suunnatulla tapahtumalla, että myös aktiivisesti
koko vuoden Nuorten vaikuttajaryhmän kautta. Toimintaa mitattiin muun muassa kävijämäärillä, jotka
ilmoitetaan toimintakertomuksessa.
Kulttuuritoimi:
Tuetiin ja kehitetiin kulttuuri- sekä kotiseututyötä. Vuosittain on satsattu markkinointia tukeviin
tuotteisiin, joita hankitaan talousarvion puitteissa edelleen. 2018 ostettiin heijastimia. Museon
kävijämääriä seurataan yhtenä mittarina toimintakertomuksessa.
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Matkailutoimi:
Pyrittiin saamaan Jämijärveä tunnetuksi monipuolisena harraste- ja matkailukohteena. Yhteistyössä
kunnanhallituksen kanssa tuodaan yleisön tietoisuuteen tonttitarjontaa. Sosiaalinen media todettiin
tehokkaaksi markkinointi kanavaksi.
vapaa-aikalautakunta

Talousarvio

Toimintakulut

Nettokulut

TA/Toimintakulut
+/-

2009

150250 €

173392,73 €

162715,14 €

+ 12465,14 €

2010

172440 €

189422,15 €

164508,42 €

+16982,15 €

2011

189650 €

212500,56 €

169213,12 €

+22850,56 €

2012

193405 €

100323,80 €

89096,29 €

+8 747,50€

2013

204360 €

218450€

173500€

+14090€

2014

207170 €

230087€

172910€

+22917€

2015

217130 €

235600€

176300€

-1950€

2016

215330 €

234720,52€

171011,11€

+19390,52€

2017

223565

211571,40€

177466,96€

-5781,96
103,4%

2018

174090€

163807€

131524€

-5966€
95,7%

TA-menokohta

2016
TP

2017
menot

2017
netto

kulttuuritoimi

10620

8260

6530

vapaa-aikatoimi

69630

64120

liikuntapalvelut

53296

nuorisotoimi ja
raittiustyö

2018 TA
netto

2018
menot

2018
netto

nettokulut

9550

8550

7840

7640

-960

63343

66100

57100

60053

56540

-560

81662

68904

62980

49680

63870

51315

+1635

10424

8689

8229

13500

13500

6080

4580

leiritoiminta

1160

2938

-81,21

3240

-1660

6690

570

nuorisovintti

19795

29726

29726

16070

16070

16490

16490

1616

1616

2000

2000

1540

1540

nuorten
vaikuttajaryhmä

2018
TA menot

pikku-itävalta

-538

2376,64

-388,33

650

-7750

1240

-7160

YHTEENSÄ

99400

223565

163685

174090

137490

163810

131520

+/-

-8390

590
-5970
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OLENNAISET MÄÄRÄRAHAN YLITYKSET/ALITUKSET:
KULTTUURITOIMI
Kulttuuritoimen määrärahoihin tuli säästöjä toiminta-avustuksista, joita kulttuuritoimen avustuksia
haettiin vain muutamasta yhdistyksestä.
VAPAA-AIKATOIMI
Asiakaspalveluostot kunnilta eivät toteutuneet suunnitelman mukaisesti koko vuoden ajalta joten
tulot jäivät oletettua pienemmäksi 4650€.
Tietotekniikkapalveluihin varattu raha ylittyi miltein 2000€. Esimerkiksi luottamushenkilöidenpalkkiot
kohtaan on vapaa-aikatoimen menoissa varauduttu 800€, kuitenkin se on merkitty kirjanpidossa
kokonaisuudessaan vain liikuntapalveluihin 1150€ menoerä.
LIIKUNTAPALVELUT
Liikuntapalveluiden tuloista jäi talousarvion raameista saamatta n. 1000€, mutta osa kuntosalin
tuloista on tuloutettu nuorisotoimen kohtaan. Kirjanpidossa on merkitty
luottamushenkilöidenpalkkiot liikuntapalveluiden kohtaan 1550€.
Rakennusten- ja alueidenrekentaminen kohta näyttää tilinpäätöksessä ylittyneen roimasti mutta tämä
johtuu liikuntapaikkahoitosopimuksen kirjauksen muuttumisesta sille menokohdalle eikä tuonne muut
palvleut kohtaan, jonne siihen on varattu rahat. Näiden kahden menokohdan yhteenlaskettu säästö
3600€ . Sähkön kohdassa ylitys 2400€ selittyy Jämin hiihtotunnelin laskutuksen vuoden 2017
myöhästymisestä.
NUORISOTOIMI
Nuorisotoimen säästöt selittyvät lähinnä toiminnan toteutumisella, eli mitään kalliita esiintyjiä ei
otettu vuonna 2018 Jämijärvelle. Säästöä kertyi myös toiminta-avustuksista, nuorisotoimen avustuksia
haettiin vain muutamasta yhdistyksestä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukset juoksevat lukuvuosittain omissa kohdissaan 3240 ja 3245,
näissä kirjautumiset jakautuvat kahdelle vuodelle. Vuonna 2018 nuorisotilan kerho-ohjaajan palkka jäi
osittain jakamatta näille menokohdille.
PIKKU-ITÄVALTA
Toiminnan siirtyminen yrittäjälle Pikku-Itävallan talousarvio on pysynyt hyvin suunnitellussa.

