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Jämijärven kunnan toiminta-ajatus (Missio) – Miksi olemme olemassa? 

Jämijärvi on rohkea ja aito maaseutukunta, monitoimijainen yhteisö, jossa 

jokainen yksilö on osallinen ja arvokas. Taloudeltaan tasapainoinen kunta-

konserni on olemassa nimenomaan tätä yhteisöä varten. 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä me tällä tarkoitamme: 

Rohkea ja aito maaseutukunta 

tarkoittaa ensinnäkin sitä, että meille kaikille suomalainen, aito ja puhdas, alkuvoimainen maaseutu 

on elintärkeä. Olemme ylpeitä maalaisuudestamme: Arvostamme suuresti läheisten ja siksi meiltä 

nopeasti saavutettavien kaupunkien tarjontaa, mutta tykkäämme kovasti palata illalla kotiin pienen 

kotikunnan rauhaan.  

Rohkeus näkyy siinä, että meillä on kautta historian tehty omannäköisiä ja rohkeita tekoja ja niin 

aiomme tehdä jatkossakin. Pienessä kunnassa asukkaat, erilaiset sidosryhmät ja elinkeinoelämä 

ovat ”iholla”. Siksi uskomme lujasti pienen kunnan vahvuuteen ja ketteryyteen huolehtia kuntalais-

ten tarvitsemista palveluista, kun sote:sta huolehtii jatkossa tukevammat hartiat.  

Aitous asuu meissä jokaisessa Jämijärvellä. Emme edes osaa emmekä halua olla muuta kuin mitä 

olemme. Meistä aitous on hyvin arvokas asia, jonka ihminen voi kiireisen ja tulostavoitteisen elä-

män suorittamisen tahdissa helposti kadottaa. Meillä aitoutta vaalitaan ja haluamme myös kasvat-

taa lapsemme juuriaan arvostaviksi maailmankansalaisiksi.  
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Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva 

maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja 

matkailun ladun avaajana. 

Monitoimijainen yhteisö, jossa jokainen yksilö on osallinen ja arvokas  

Jämijärven kuntastrategiaa ei ole tehty vain kuntaorganisaatiota varten, vaikka se onkin tärkein oh-

juri kunnan ja kuntakonsernin työntekijöiden ja viranhaltijoiden työssä. Pienessä kunnassa me ym-

märrämme kunnan paljon laajempana kokonaisuutena. Kuntaa voi verrata palapelin taustaan ja 

palasten välillä olevaan pieneen rakoon.  

Kunta on meille yhteisö, johon kuuluu erilaisia toimijoita. Oleellista on, että kaikkien toimijoiden 

päämääränä on tuottaa omalta osaltaan hyvää elämää, elinvoimaa ja hyviä asioita Jämijärvellä. Me 

käymme yhteistä vuoropuhelua ja teemme eri toimijoiden kanssa tuloksellista yhteistyötä. Kaiken 

tekemisen vaikuttavuus on nimenomaan yhteistyön tuloksena. 

Pienen kunnan yhteisössä kaikki ovat lähellä toisiaan ja kaikki saavat olla osallisia haluamallaan ta-

valla. Joka ainoa yksilö on meillä arvokas osallinen ja hänen ajatuksensa on tärkeä yhteisessä vuo-

ropuhelussa. Kuntaorganisaatiossa me kehitämme jatkuvasti erilaisia mahdollisuuksia ottaa osaa 

eri tavoin yhteisön vuoropuheluun ja yhteiseen tekemiseen. 

Taloudeltaan tasapainoinen kuntakonserni 

tarkoittaa koko kuntakonsernin tervettä olotilaa, jolloin se pystyy pitkällä tähtäimellä huolehtimaan 

tehtävistään. Talouden tasapaino on keskeisin mittari kuntakonsernin hyvinvoinnille. Ellei talous 

ole tasapainossa, ei kunnalla ole edellytyksiä huolehtia velvoitteistaan. 

Koko kuntakonsernin ja sen eri osasten olemassa olemisen tulee perustua siihen, että jokainen 

konserniin kuuluva yksikkö toteuttaa strategisen tärkeää eli menestymisen kannalta ensiarvoisen 

tärkeää tehtävää, joka on välttämätön Jämijärven kunnan vision 2030 saavuttamiseksi. Jokainen 

konsernin osa on arvioitava tästä lähtökohdasta käsin ja riittävän taajaan. Oleellisen tärkeää on hy-

väksyä myös se, että kuntakonserni ei ole muuttumaton, vaan sen on pystyttävä vastaamaan yhtei-

sön tarpeisiin paitsi menossa olevalla ajan hetkellä, myös tulevia trendejä ennakoiden. 

Jämijärven kuntakonsernin olemassa olo ja toiminnallinen arvo on siten vahvasti sidottu yhteisön ja 

siihen kuuluvien eri osallisten hyvinvoinnin edistämiseen ja yhteisön elinvoiman vahvistamiseen.  
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Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva 

maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja 

matkailun ladun avaajana. 

Jämijärven kunnan arvot, jotka ohjaavat kunnan toimintaa 

VAPAUS 

Meillä on vapaus valita oma tulevaisuutemme, omat toimintatapamme ja oma polkumme.  

Meillä on vapaus valita kiireettömyys. 

Meillä on vapaus unelmoida, suunnitella ja toteuttaa omia lennokkaita ajatuksiamme. 

ARVOSTAMINEN 

Meillä arvostetaan toisiamme ja toistemme ajatuksia. Tämä näkyy päätöksenteossa ja kaikessa 

muussa tekemisessä. 

Meille on aivan erityisen tärkeää yhdessä tekeminen ja yhteisen tekemisen ilo. 

AITOUS 

Meillä on varaa todeta rehellisesti, että meillä on yksi Suomen parhaista ja kattavimmista valokui-

tudataverkoista, upea järvi keskellä kuntaa, lentokenttä, hiihtotunneli, Jämin harjumaisemat, läh-

devesi ja uhrilähteet, aidosti lapsilähtöiset varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut ja vielä ravinto-

latasoinen kouluruokakin! 

Meillä aitous lähtee sydänjuurista asti ja meistä aivan hehkuu tuo hyvä fiilis jokaiselle tulijalle. 

Meillä ei kenenkään tarvitse pönöttää tai tärkeillä, mutta jos sinä tykkäät olla niin, on sekin meillä 

ihan ok!  

LENNOKKUUS 

Meillä jokaisella on vapaus esittää lennokkaita ajatuksia ja vaarana on, että ne toteutuvatkin! 

Meillä lennokkuus näkyy ajattelussa ja teoissa. Me myös tykkäämme sinun lennokkuudestasi. Jos et 

tykkää olla itse lennokas, niin ei haittaa: pääset aina jonkun siivellä kyllä mukaan! 

Meillä on avarakatseisuutta, koska tiedämme, että se on kunnan lennokkuuden elinehto. 

MODERNI MAASEUTUELÄMÄ 

Meillä saa elää rauhassa aitoa luonnonläheistä ja turvallista maaseutuelämää, josta on helppo pii-

pahtaa ison kaupungin huvituksissa.  

Meillä yhteisö välittää jokaisesta ja me välitämme yhteisöstä ja toisistamme. 

Meillä on isoja tontteja, lähiruokaa, upea luonto joka puolella, huippunopea dataverkko ja helpot 

yhteydet Tampereelle ja Poriin. 
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Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva 

maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja 

matkailun ladun avaajana. 

Jämijärven kunnan visio 2030 – Mitä olemme vuonna 2030? 

Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritys-

ten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – 

kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimate-

kijänä ja matkailun ladun avaajana.  
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Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva 

maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja 

matkailun ladun avaajana. 

Mitä muun muassa tällä tarkoitamme: 

Pienellä ja lennokkaalla  

 

tarkoitamme sitä, että pienuus on Jämijärven etu, joka mahdollistaa muun muassa joustavan ja 

mutkattoman palvelun, tiiviin ja jäsenensä tuntevan yhteisön sekä ketteryyden havaita erilaisia toi-

mintaympäristön muutoksia. Lennokkuus kertoo luovuudesta, ideoinnista, innovaatioista ja roh-

keudesta toteuttaa asioita myös toisin kuin ennen tai toisin kuin valtavirta. 

Älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta 

  

tarkoittaa muun muassa sitä, että meillä osataan hyödyntää yhtä Suomen parhaimmista valokui-

tudataverkoista erilaisessa palvelu- ja yritystoiminnassa. Se tarkoittaa myös sitä, että meillä on läh-

detty ennakkoluulottomasti kehittämään perinteisten maaseutuelinkeinojen rinnalle tuotteita, joi-

den tulevaisuuden trendi on nouseva. Meillä kannustetaan yrittäjyyteen ja kehittymiseen. 

Aito, lämmin ja hyvinvoiva maaseutuyhteisö 

 

 tarkoittaa kuntaa yhteisönä, jossa tunnetaan toisensa ja jossa ihmiset välittävät toisistaan. Yhtei-

söön on helppo päästä mukaan ja ihmisille on tärkeää osallistua yhteisen hyvän tekemiseen. Hyvin-

voinnilla tarkoitetaan myös talouden tasapainoa koko kuntakonsernissa, koska vain tasapainoisella 

taloudella pystymme huolehtimaan tehtävistämme. 

Ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoima-

tekjänä ja matkailun ladun avaajana 

tarkoittaa konkreettisesti juuri sitä, mitä siinä lukee. Jämi on ilmailun-, liikkumisen-, luonto- ja elä-

mysmatkailun veturi seudulla ja vetää puoleensa uusia palveluiden tuottajia. ”Jämin henkeä”: ren-

toa fiilistä, upeaa luontoa, liikuntamahdollisuuksia ja yhteistoimintaa tullaan aistimaan ja koke-

maan yhä uudelleen ja uudelleen. 
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Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva 

maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja 

matkailun ladun avaajana. 

Mitä me emme ole tai salli tapahtuvan: 

1) Jämijärvellä ei asu se kuuluisa satakuntalainen kateus.  

– Jos moinen mörkö edes uskaltaa yrittää tänne, saa se kenkää 

jo rajalla! 

2) Jämijärvellä ei kielletä kokeilemasta eikä edes epäonnistumasta. 

3) Jämijärvellä ei alistuta kiireelle eikä sellaiselle maaseudun aliarvostami-

selle, etteikö elinvoimainen, aito ja alkuvoimainen maaseutu olisi huip-

putärkeä osa myös tulevaisuuden suomalaisuutta 

Mitä me tällä tarkoitamme: 

1) Elinvoima ja hyvinvointi eivät kasva kadehtimisella, negatiivisella puheella tai vähättelyllä. 

Pienessä ja lennokkaassa kunnassa ei millään voi haaskata aikaa ja resursseja sellaiseen, 

mikä ei vie eteenpäin. Meille tärkeää on paitsi Jämijärven, myös koko ympäröivän seudun 

menestys ja hyvinvointi. Se poikii hyvää meillekin! Erityisesti kansainvälisesti silmäillen 

koko seudun menestymisen ehto on tiivis ja jokaista toimijaa arvostava yhteistyö. Jämijär-

vellä on itsetunto kohdallaan ja pystymme kehaista paitsi itseämme, myös naapuria! 

2) Kehittäminen ja uudistuminen vaativat aina kokeilemista, säätöä ja välillä myös epäonnis-

tumisia. Meillä otetaan epäonnistumisista opiksi eikä jäädä jurputtamaan niistä sen enem-

pää. Haetaan sitten vain uusia keinoja! 

3) Maaseutu ja upea omalaatuinen luonto ovat meidän hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde kai-

kin mahdollisin tavoin. Me arvostamme sijaintiamme läheisellä etäisyydellä isoista kaupun-

geista ja tarvitsemme niitä. Me tiedämme, että kaupungit tarvitsevat myös meitä. Tuo-

tamme suomalaista ruokaa, tarjoamme hyvinvointi-, liikunta-, luonto- ja elämysmatkailu-

palveluita ja olemme saatavilla koti- tai vapaa-ajanasuntokuntana. Me uskomme suomalai-

sen maaseudun ja pienten yhteisöjen menestymiseen. Koetamme kaikin tavoin olla enna-

koivia erilaisten kehitystrendien huomaamisessa. 

  



7 

Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva 

maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja 

matkailun ladun avaajana. 

1 Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen  

Jämijärven pienen ja lennokkaan kunnan ydintehtävä on suunnitelmallisesti 

huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Meidän yk-

kösjuttu, liikuntakunnan kaikkien toimialojen yhteinen tavoite, on kuntalais-

ten monipuolisen liikunnan lisääminen.   

Mitä me tällä tarkoitamme: 

Vuosittain tarkastettavassa ja valtuustokausittain päivitettävässä laajassa hyvinvointikertomuk-

sessa määritellään tarkemmin terveyden hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, painopisteet ja kei-

not sekä määritellään mittarit. Tavoitteet ja niiden mittarit esitetään vuosittain talousarviossa ja 

onnistuminen tavoitteiden saavuttamisessa arvioidaan aina tilinpäätöksen yhteydessä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Jämijärvellä pohjautuu voimassa olevaan valtuuston hyväk-

symään kuntastrategiaan. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä huolehtii valtuuston nimittämä 

moniammatillinen Hyvinvointityöryhmä. Sähköisen hyvinvointikertomuksen kautta seuranta ja ra-

portointi tapahtuvat säännöllisesti ja ovat pohjana talousarviossa vuosittain. Investointisuunni-

telma arvioidaan myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vaikutusten kautta. Kuntalaisten ak-

tivointi oman hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseen on kunnan keskeinen tehtävä.  
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Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva 

maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja 

matkailun ladun avaajana. 

2 Kunnan palvelujen järjestäminen ja tuottaminen  

Pieni ja lennokas kunta järjestää elinvoima-, sivistys-, tekniset-, vapaa-aika 

ja kuntalaisten osallisuutta tukevat palvelut kuntalaisten ja talouden kan-

nalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla joko itse tuottaen tai ostopalve-

luina. Kaikkien näiden palveluiden järjestämistä ohjaavat kunnan yhteiset 

arvot ja yhteinen tavoite saavuttaa Jämijärven kunnan visio 2030. 

Mitä me tällä tarkoitamme: 

Kunta järjestää tai tuottaa itse lakisääteiset palvelut ja huolehtii kaikki ne lennokkaat, juuri täällä 

meillä tarpeelliseksi katsotut muut kuin lakisääteiset tehtävät. Nämä erilaiset hallinto-, elinkeino-, 

sivistys-, teknisen- ja vapaa-aikapalveluiden huolenpidon alla olevat palvelut, niiden tavoitteet ja 

edelleen onnistumisen mittarit esitetään vuosittain talousarviossa ja onnistuminen tavoitteiden 

saavuttamisessa arvioidaan aina tilinpäätöksen yhteydessä. 

Jämijärven sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

(PoSa) ainakin vuoteen 2019 saakka. Pyrimme yhteistyössä PoSa:n kanssa löytämään keinoja kus-

tannusten nousun leikkaamiseksi. Osallistumme Satasoten valmisteluun aktiivisesti.  

Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy (PSKK Oy) auttaa uusia yrittäjiä ja neuvoo erilaissa hanke-

maailman kiemuroissa. Kunta huolehtii yleisestä elinkeinojen mahdollisuuksien ja kunnan elinvoi-

man vahvistamisesta kaikkien toimialojensa kautta. 
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Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva 

maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja 

matkailun ladun avaajana. 

3 Omistajaohjaus 

Kuntastrategia on myös kuntakonsernistrategia. Kunta omistajana huolehtii 

siitä, että konsernin jokaisessa osassa huomioidaan kuntakonsernin koko-

naisetu.  

Pieni ja lennokas kunta omistaa lähtökohtaisesti ne kiinteistöt, joiden omis-

taminen on strategisesti tärkeää kunnan elinvoiman vahvistamisen tai kun-

talaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta. 

Kunnanvaltuusto linjaa kunnan omistajaohjauksen suuntaviivat. Konserniin kuuluvissa yhtiöissä ja 

vastaavissa olevien kunnan edustajien tehtävä on huolehtia omalta osaltaan siitä, että kuntakon-

sernin kokonaisetu ja omistajan tahto tulee huomioiduksi kaikessa päätöksenteossa ja valmiste-

lussa.  

Jämijärven kuntakonserniin kuuluvien erilaisten kiinteistöjen omistamisen logiikka on sama kuin 

kuntakonsernin eri osasten olemassa olemisen perimmäinen tarkoitus. Niiden on oltava strategi-

sesti tärkeitä kunnan tulevaisuuden tavoitetilan (visio 2030) saavuttamisen kannalta. Omistaminen 

ei ole Jämijärven kuntakonsernille itseisarvo, vaan se on harkittu keino toteuttaa yhteisön palvelu-

tehtävää.  
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Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva 

maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja 

matkailun ladun avaajana. 

4 Henkilöstöpolitiikka  

Pienen ja lennokkaan kunnan tärkein voimavara on sitoutunut, innovatiivi-

nen ja motivoitunut, hyvin voiva henkilöstö, joka koordinoi, järjestää, hank-

kii tai tuottaa palvelut.  

Mitä me sillä tarkoitamme? 

Jämijärven kunnassa palvelut eivät ole kasvottomia eivätkä ne järjesty itsekseen. Jokaisen julkisen 

palvelun takana on aina jonkun asiantuntijan tekemä työ, jota ohjaavat, kuntastrategiassa määritel-

lyt, yhteisesti hyväksytyt arvot ja tavoitteet. Palvelu on yleensä aina monen erilaisen tekijän yhteis-

summa. 

Kunta työnantajana huolehtii siitä, että henkilöstöllä on tarvittavat resurssit onnistua tavoitteis-

saan. Jokaisen henkilökohtaiset tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta. Vastuu tavoitteiden saavut-

tamisesta ja oikeus valita käytettävissä olevista menetelmistä se viisain, on lähtökohtaisesti henki-

löstöstä jokaisella itsellään.  

Kaukoviisaat päättäjät ymmärtävät hyvän henkilöstön avainroolin samoin kuin henkilökunta ym-

märtää vastuuntuntoisten päättäjien arvon. Tämä kahdensuuntainen ymmärrys näkyy luottamuk-

sena ja molemminpuolisena arvostuksena.  Tällaisessa ilmapiirissä on innostavaa tehdä töitä. 

Kunta työnantajana kannustaa henkilöstö liikunnalliseen ja terveeseen elämäntapaan, joka lisää 

sekä henkistä että ruumiillista hyvinvointia. 
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Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva 

maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja 

matkailun ladun avaajana. 

5 Kunnan asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet  

Jämijärven pienen ja lennokkaan kunnan viestinnän keskeisimpänä tarkoi-

tuksena on tukea kuntayhteisön toimijoiden yhteistyötä vision 2030 saavut-

tamiseksi sekä tarjota kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja kaikkien mui-

den pienen ja lennokkaan kunnan yhteisöön itsensä kuuluvaksi tuntevien 

toimijoiden vuoropuheluun erilaisia mahdollisuuksia. 

Mitä me sillä tarkoitamme? 

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen halukas voi ja pystyy olemaan osallinen tarinassa, 

jossa rakennamme Jämijärven, meidän koti-, asuin-, työ- tai vapaa-ajankunnan hyvää tulevaisuutta. 

Kunta osana monitoimijaista yhteisöä huolehtii Jämijärven elinvoimaisuudesta ja hyvinvoinnista. 

Oleellista on silloin oikeansisältöinen, oikea-aikainen ja toimijat tavoittava viestintä ja tiedon kulku. 

Kunta viestii sekä sisäisesti että ulkoisesti. 

Kuntakonserni on Jämijärven kunnan toiminta-ajatuksen mukaan olemassa nimenomaan yhteisöä 

varten. Viestintä lähtee silloin kuntalaisten, siis meidän yhteisömme ja sen erilaisten toimijoiden 

tarpeesta ja näkökulmasta. Tästä näkökulmasta on merkityksellistä, että on olemassa erilaisia mah-

dollisuuksia vuoropuheluun, jolloin jokainen halukas, mistä tahansa ominaisuudestaan riippumatta, 

pystyy osallistumaan yhteisen hyvän, elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentamiseen.  
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Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva 
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6 Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen  

Pienen ja lennokkaan Jämijärven elinvoima ja tulevaisuus syntyy hyvinvoi-

vista, kehittyvistä ja älykkäästi erikoistuvista yrityksistä, jotka ymmärtävät 

havainnoida tulevien kehitystrendien signaaleja, tekevät tarvittaessa yhteis-

työtä ja osaavat tuoda itsensä esille oikeilla areenoilla.  

Mitä me sillä tarkoitamme? 

Kunnan ja hyvinvoivan maaseutuyhteisön menestyksen ja elinvoiman kriittisenä ehtona on työpaik-

kojen ja työvoiman kohtaaminen. Kunta koettaa kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin ja 

voimavaroin tukea tämän yhtälön toimivuutta. Samoin meille on tärkeää huolehtia siitä, että infor-

maatio yrittäjien kuntaan kohdistamista tarpeista ja odotuksista saavuttaa päätöksenteon. Toimiva 

elinkeinotyöryhmä on tässä avainasemassa ja elinvoimaohjelma määrittelee tarkemmin sen paino-

pisteet. 

Visio 2030:ssa nostamme erillisenä asiana Jämin tulevaisuuden tärkeyden Jämijärven sekä myös 

seudullisen hyvinvoinnin rakentajana. Jämillä on kaikki mahdollisuudet nousta valtakunnan merkit-

tävimpien luonto-, liikunta- ja hyvinvointielämysmatkailu- ja tapahtumakeskusten joukkoon.  

Pyrimme tukemaan kaikin mahdollisin käytettävissä olevien resurssein ja keinoin maaseutuelinkei-

nojen mahdollisuuksia löytää omanlaisiaan erikoistumisen polkuja perinteisen maataloustuotannon 

rinnalle tai kehittämiseksi. 
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Miten Jämijärven kuntastrategia on tehty? 

Kuntastrategiaprosessi käynnistyi valtuustoseminaarissa tammikuussa 2015. Kuntalaisilta, vapaa-

ajanasukkailta, päättäjiltä, koululaisilta, tapahtumavierailta sekä kunnan työntekijöiltä ja viranhalti-

joilta on eri tavoin kyselty ajatuksia kunnan tulevaisuudesta. Tämä on tapahtunut sekä paperimuo-

toisena kyselynä, ryhmäkeskusteluina ja -töinä että myös monien erilaisten keskustelujen kautta. 

Niissä oli käytetty ylätavoitteena ”Hyvä elämä Jämijärvellä 2030” sekä ”Kiva käydä Jämijärvellä 

2030”. Edelleen on erikseen kyselty ajatuksia elinkeinotoimintaan liittyen. Lisäksi valtuusto ja nuo-

ret ovat tehneet ohjattuja ryhmätöitä pohtien asioita, jotka Jämijärvellä ovat hyvin, huonosti tai 

kaipaavat kehittämistä.  

Näiden erilaisten aineistonkeruumuotojen kautta saatujen vastausten perusteella on laadittu swot-

analyysi, johon on koottu keskustelujen, vastausten ja ryhmätöiden esille tuomia Jämijärven sisäisiä 

vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia. Edelleen näiden pohjalta kunnan-

johtaja laati viisi huonoa ja viisi hyvää skenaariota Jämijärven tulevaisuudesta valtuuston iltakoulun 

keskustelun pohjaksi. Skenaarioissa Jämijärven vahvuuksiksi ja heikkouksiksi sekä ulkoisiksi uhkiksi 

ja mahdollisuuksiksi koetut asiat yhdistettiin kunnan tämän hetken todellisen toimintaympäristön 

sekä tutkimustietoon perustuvien mahdollisten kehityssuuntien kanssa. Skenaarioissa siis meidän 

itsemme merkittäviksi kokemat asiat konkretisoitiin yhdistämällä ne tämän hetken todellisuuden ja 

tutkimusten havaitsemien kehitystrendien täydentämiksi kunnan mahdollisiksi tulevaisuuskuviksi. 

Kunnan toiminta-ajatus, visio 2030, arvot ja se mitä me emme ole tai salli tapahtuvan on muotou-

tunut lopullisesti esitettävään muotoonsa henkilöstön kanssa keskusteluissa, sähköpostilla tai pa-

perisena saatujen vastausten analysoinnin tuloksena ja hyvinvointityöryhmän yhteistyönä.  

Tämä kädessäsi oleva vihkonen on sitten kunnanjohtajan analyysi, yhteenveto ja johtopäätökset 

tiiviissä muodossa tuosta kaikesta edellä mainitusta. Vihkosen tarkoituksena on kertoa mihin ja 

millä tavalla me Jämijärvellä yhdessä aiomme mennä. Paino on nimenomaan ”aiomme” -sanalla, 

koska emme ole kuin pudonnut lehti, jota virta kuljettaa meidän tahdostamme riippumatta. Kunta-

strategiaprosessin aikana on tullut esille, että meillä on vahva tarkoitus itse päättää ja ohjata oman 

tulevaisuutemme kehitystä. Siinä tämä vihkonen on tärkeä. Kuntastrategiavihkosen tarkoitus on, 

paitsi kertoa pienen ja lennokkaan kunnan yhteisöön itsensä kuuluvaksi tunteville siitä, millaisin 

pelisäännöin kunta toimii, myös haastaa jokaisen tässä yhteisössä mukaan toimimaan samaan 

suuntaan ja yhteisillä jämijärveläisillä arvoilla! Tarkat tiedot, mitä tehdään löytyy sitten talousarvi-

osta ja erilaisista ohjelmista. 

Tällä hetkellä, 24.11.2016 en mitään muuta niin paljon toivo kuin sitä, että me jokainen Jämijärvellä 

innostuisimme tekemään yhteistä Jämijärven ihmettä: Sivakoisimme päättäväisesti yhtä tahtia 

kohti Jämijärven visio 2030:tä. Annetaan yhdessä näkyä ja kuulua maailmalle nuo meidän upeat 

arvot. Niistä se meidän kuuluisa yhteisen tekemisen into puskee pintaan! 

Jämijärvellä 24.11.2016 

 

Kirsi Virtanen 

kunnanjohtaja  
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Liitteet 

1. Skenaariot: viisi surkeaa (skenaariot 1-5), viisi hyvää (skenaariot 6-10) 

2. Hyvinvointikertomus (valmistuu 2017) 

3. Elinvoimaohjelma (valmistuu 2017) 

4. Viestintäsuunnitelma (valmistuu 2017) 

5. Kiinteistöstrategia (valmistuu 2017) 
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VIISI HUONOA TULEVAISUUDENKUVAA ELI SKENAARIOTA 
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VIISI HYVÄÄ TULEVAISUUDENKUVAA ELI SKENAARIOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


