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45§  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:  

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

- - - - - 

   

 

46§  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

Päätösehdotus:   

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.  

Päätös:  

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Alarotu ja Riikka Saloniemi. 

 

- - - - - 
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47§ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 

Vapaa-aikalautakunta myöntää nuorisotoimen kohdeavustuksia vuodelle 2020 

paikallisten nuorisoyhdistysten nuorisotoimintaan. Hakemuslomakkeita ja ohjeita on 

saanut kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan 

kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika. 

 
Päätösehdotus: 

 

 

 

 

Päätös:  

- - - - - 

Krista Koskinen totesi itsensä jääviksi ja poistui kokouksesta klo 19.02-19.08. 

 

 

      

KUSTANNUSPAIKKA 47550 16532301 
 

YHDISTYS 

(nuoriso) 

ANNETAAN 

2019 

ANOTAAN 

2020 
EHDOTUS 

ANNETAAN 

2020 

PISTEET 
YHTEENSÄ 

Miilunvartijat 1486,1 900 667 667  689,5 

MLL 336 100 100  100 210 
Jämijärvi-

Seura 
800 800 487  487 503,75 

VPK   5000 1246  1246 1288,5 

YHTEENSÄ 2622 6800 2500  2500 2691,75 
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48§ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 

Vapaa-aikalautakunta myöntää vapaa-aikatoimen kohdeavustuksia vuodelle 2020 

paikallisten yhdistysten toimintaan. Hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut 

kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta 

www.jamijarvi.fi/vapaa-aika. 

 
Päätösehdotus: 

KUSTANNUSPAIKKA 47550 16532051 
 

YHDISTYS (vapaa-aika) 
ANNETAA

N 2019 

ANOTAAN 

2020 
EHDOTUS 

ANNETAAN 

2020 

PISTEET 
YHTEENSÄ 

Kontin-Pitkäniemen 

kyläyhdistys ry 
  2883 100  100 86,75 

Eläkeliiton Jämijärven 

yhdistys ry 
  1500 524  524 2557 

Tykköön seudun 

kyläyhdistys ry 
  500 124  124 620,5 

Palokosken 

Kyläyhdistys ry 
  

56,71 

(100€) 
100  100 41 

Vihun kyläyhdistys ry   100 100  100 30 

YHTEENSÄ   5083 948 948  3335,25 

 

Päätös:  
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49§ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 

Vapaa-aikalautakunta myöntää liikuntatoimen kohdeavustuksia vuodelle 2020 

paikallisten liikuntayhdistysten toimintaan. Hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut 

kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta 

www.jamijarvi.fi/vapaa-aika. 

 
Päätösehdotus: 

KUSTANNUSPAIKKA 47550 16532101 
 

YHDISTYS 

(liikunta) 

ANNETAAN 

2019 

ANOTAAN 

2020 
EHDOTUS 

ANNETAAN 

2020 

PISTEET 
YHTEENSÄ 

Jämin Jänne 1372 
Myöhässä 

4000€ 

Mikäli annetaan pisteet 

oikeuttaa 1591 
1591  

5542,5 

PULS 854 2000 448  448 1561 

Jämijärven 

kiekko 
556,5 500 364  364 1269 

KeTaLe   890 890  890 6101 

YHTEENSÄ 2783 
3390 

+4000 
3293 3293  14473,5 

 

Päätös: 

 

Marita Mynttinen totesi itsensä jääviksi ja poistui kokouksesta klo 19.11-19.22.  
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50§ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KULTTUURITOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 

Vapaa-aikalautakunta myöntää kulttuuritoimen kohdeavustuksia vuodelle 2020 

paikallisten kulttuuriyhdistysten toimintaan. Hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut 

kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta 

www.jamijarvi.fi/vapaa-aika. 

 
Päätösehdotus: 

KUSTANNUSPAIKKA 47550 16532001 
 

YHDISTYS 

(kulttuuri) 

ANNETAAN 

2019 

ANOTAAN 

2020 
EHDOTUS 

ANNETAAN 

2020 YHTEENSÄ 

Kulttuuri Jämi 837,9 895 542 542  1305,5 

Jämijärven Martat 732,9 890 409  409 986 

YHTEENSÄ 1988 1785 951  951 2291,5 

 

Päätös: 

Mika Rajala totesi itsensä jääviksi ja poistui kokouksesta klo 19.22-19.23.  
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51§   VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2019 

 

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä 

kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja 

velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 

taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on 

taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja 

edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa 

hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.  

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja 

tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan 

ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä 

investointi- ja rahoitusosa.  

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä 

muutoksista päättää valtuusto.  

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien 

ja talouden oleminen kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana 

ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden 

kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. 

Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja 

talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat.  

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja 

talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja - suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja 

edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin 

talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat 

toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio on oikeudellisesti sitova, mutta taloussuunnitelma 

on vain ohjeellinen; ainoastaan alijäämän kattamiseksi esitetyt toimenpiteet ovat sitovia.  

Päätösehdotus: 

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen ja hyväksyy omalta osaltaan talousarvion 

2020 liitteestä 51.1. sekä asettaa toiminnalleen tavoitteet. 

 

Päätös: 

Talousarvioon lisätään vielä sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut 43488 kohtaan n. 

12000€ sekä ICT-palvelut 43490 kohtaan n. 6000€. Vapaa-aikalautakunta merkitsi 

tiedokseen ja hyväksyy omalta osaltaan talousarvion 2020 liitteestä 51.1. sekä asettaa 

toiminnalleen tavoitteet. 

- - - - - 

 

 

  



Jämijärven kunta 
vapaa-aikatoimi 

 Päivämäärä:  
10.10.2019 

sivu 42 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet lautakunta kh  kv 

   

 

 

52§ JÄMIJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN ALAISTEN TOIMITILOJEN HANKESUUNNITELMA 

 

Jämijärven kunta käynnisti uuden koulurakennuksen hankesuunnittelun Jämijärven 

kunnanvaltuuston päätöksellä 24.9.2018 67§. Kunta aloitti koulun hankesuunnittelun 

siten, että hankesuunnittelussa tutkittiin tavoitehintavertailussa esitetyt vaihtoehdot 

tarkemmin. Hankesuunnitelmalle varattiin rahoitus vuoden 2019 talousarvioon. 

Suunnittelutyö hankittiin PPG Oy:ltä. 

Hankesuunnitelmassa ei ole sijoitettu kirjaston ja kunnanviraston toimintoja uuteen 

rakennukseen. Hankesuunnittelijan lähtökohdat olivat sellaiset, että bruttoneliön 

kustannus arvioitiin valmisteluvaiheessa n. 2 300 euron luokkaan, jolloin esimerkiksi 

kirjaston osalta rakentamiskustannukset olisivat voineet nousta miljoonaan euroon. 

Hankesuunnittelun aikana tehtiin myös kuntalaiskysely 23.8. - 8.9.2019. 

Kuntalaiskyselyssä koulun ja varhaiskasvatuksen, sekä liikuntatilojen keskittäminen 

yhteen pisteeseen sai tukea. Kirjaston osalta kuntalaismielipide oli jakaantunut. 

Kunnanviraston rakentaminen koulun yhteyteen ei saanut tukea.  

Hankesuunnitelmassa kartoitettiin myös millaisia ratkaisuja on vaihtoehtoisessa 

rakentamisessa, jossa osa on paikalleen rakennettua ja osa on modulina vuokraamalla 

paikalle toimitettua.  Hankesuunnitelman mukaan uuden rakennukset toiminnot 

rakennettaisiin eli olisivat sijoitettavissa n. 3400 bruttoneliömetrin kokonaiseen 

keskusrakennukseen ja lisäksi hankittavaan modulirakennukseen. Tiloja varattaisiin 

siten, että kaikki varhaiskasvatus, esikoulutus ja peruskoulu toimisivat samoissa tiloissa.  

Kokonaisuuteen on varattu tilaa valmistuskeittiölle. Muu kuin valmistuskeittiö 

tarkoittaisi sitä, että ruoka tuotaisiin Jämijärven ulkopuolelta ja hintataso on n. 5 euroa 

per ateria, johon tulee lisätä laitoskeittiön ja henkilökunnan kustannukset jakelupäässä. 

Oman tuotannon tämän hetkinen hinta on alle 4 euroa ateriaa kohden, joten 

valmistuskeittiö on edullisempi ratkaisu. Kunnassa siirryttäisiin myös yhteen 

valmistuskeittiöön.   

Hankesuunnitelmatyön ohessa on selvitetty rakennettujen koulujen kustannuksia ja 

hankittu vertailevaa laskelmaa, jonka perusteella tiedetään, että 

kokonaisvastuurakentamishankkeissa on päästy myös matalampiin neliöhintoihin kuin 

hankesuunnitelmatason laskelmissa. Valtuuston mahdollisesti tämän käsittelyn 

yhteydessä päättämien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi voidaan järjestää 

markkinavuoropuhelu, joka alkaa hankintailmoituksen tekemisellä. 

Markkinavuoropuhelu edesauttaa tavoitetta tehdä tavoitteet toteuttava kilpailutus. 

 

Päätösehdotus: 

Vapaa-aikalautakunta merkitsee hankesuunnitelman tietoon saatetuksi. Sekä antaa 

oman lausuntonsa hankesuunnitelmasta. 
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Päätös:  

Vapaa-aikalautakunta merkitsi hankesuunnitelman tietoon saatetuksi.  

Vapaa-aikalautakunta totesi hankesuunnittelemassa olevan hyvin liikuntasalin ja 

kuntosalin tarpeet huomioitu. Estradin avautuminen niin ruokasalin kuin liikuntasalin 

puolelle tuntui erittäin oivalliselta ratkaisulta. Hankesuunnittelun musiikkioppimistila 

todettiin tukevan oppilaiden musikaalisuutta, kun tilassa on soittimille omaa tilaa 

enemmän kuin nykyisessä koulussa. 

 

- - - - - 

 

 

 

53§ NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 

 

Jämijärven kunnassa on toiminut Nuorten vaikuttajaryhmä jo useamman kauden. 

Heidän edustajansa tulee kertomaan heidän toiminnastaan ja 

toimintasuunnitelmastaan vuodelle 2020. 

 

Päätösehdotus:   

Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi Nuorten vaikuttajaryhmän kuulumiset. 

Päätös:  

Nuorten vaikuttajaryhmän edustaja Vilja Haapaniemi esitteli kokouksessa Nuorten 

vaikuttajaryhmän toimintaa. 

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet ovat kouluttautuneet NuVa-liiton koulutuksissa. 

Vuonna 2019 tulossa vielä Halloween pippalot ja pikkujoulut. 

- - - - - 
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54§   MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Päätösehdotus: 

Kuullaan lautakunnanjäseniä, onko muita asioita. 

 

Päätös:  

Vapaa-aikalautakunta arpoi kuntovihkoista seuraavat voitot: 

Kuntosali aikaa 1v. Esko Löytöluoma 

Kuntosali aikaa 1v. Heikki Niemenmaa 

Pyyhe Erkki Linna 

Pyyhe Ari Kauramäki 

Juomapullo Susan Saarenpää 

Juomapullo Eila Välimaa 

Sytytin Arja Mustonen 

Putkihuivi Hanna Virtanen 

Putkihuivi Juhani Linnamäki 

 

 

- - - - - 

 

 

55§   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 päättää kokouksen klo 21.06. 

 

- - - - - 
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VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVAINTULOKSET JA TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2020 

 

Talousarvion tehtäväalueesta tulisi määritellä tulostavoitteen yhteydessä vähintään kaksi 

mittaria (tunnuslukua), joilla kuvataan toiminnan tavoitetta.  On huomioitava, että 

toiminnan tavoitteet ja siten myös mittarit johdetaan kuntastrategiasta. 

 

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2020: 

 

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 aktivoida kuntalaisia kunnan ja kolmannen 

sektorin tarjoamien harrastusmahdollisuuksien piiriin.  

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 on muuntunut 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. Kuntalaisten harrastemahdollisuuksien ja hyvinvoinnin lisääminen. 
2. Joustavat palvelut.  
3. Ihmisten aktivoiminen. 
4. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, tukitoimilla. 
5. Lähiliikuntapaikkojen käyttäjäkunnan lisääminen. 

 

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: 

Ennaltaehkäisevä päihdevalistus paikkakunnalla. Ongelmista kärsivien tukeminen kohti 

terveellisempää elämää. Pakkatoimintamallin esille tuominen vähittäismyyntipaikoilla ja 

muilla toimijoilla sekä suoraan kuntalaisille. Jämijärven kunnan sähköinen 

hyvinvointikertomus löytyy hyvinvointi.fi sivustolta. 
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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. 

 

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.  

 

 

 

 


