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30 §  KOKOUKSEN AVAUS 

 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02. 
 
  _____ 
 
 
 
 
31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 

Kokouskutsut on lähetetty 13.10.2020 jäsenille. Toimintasäännön 
mukaan kokouskutsut lähetetään jäsenille viimeistään seitsemän (7) 
vuorokautta ennen kokousta.  
 
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet 
jäsenistä on läsnä. 

 
Ehdotus  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
  _____ 
 
 
 
 
32 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
 
Ehdotus:  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat 

Ulla Sorvali ja Kristiina Kotaoja. 
 
 
Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Sorvali ja Kirsti Sorvali. 
 
  _____ 
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33 § VANHUSTEN VIIKON TAPAHTUMA V. 2020 

 
 
 Vanhusten päivää vietetään joka vuosi lokakuun ensimmäisenä 

sunnuntaina ja vanhusten viikko on koko sitä seuraava viikko. Tänä 
vuonna vanhustenviikko on 4.–11.10.2020. Vanhustenviikon teemana on 
”Onni on vanheta”. 

 
Ehdotus Vanhusneuvosto keskustelee vanhustenviikon tapahtumien järjestelyistä 

vuonna 2020. 
 
 
Päätös Vanhustenviikko aloitetaan kirkkopyhällä edellisten vuosien tapaan.  
 
 Eläkeläisjärjestöt järjestävät viikko-ohjelmaa vanhustenviikolla.  
 
 Järjestetään liikuntahetki ulkoliikuntapuistossa. Vetäjäksi pyydetään 

fysioterapeutti, joka opastaa ulkokuntosalilaitteiden käyttöä. 
 
 Jämi-Areenalla järjestetään ikäihmisten messut, jonne pyydetään eri 

alojen asiantuntijoita esittelemään tuotteitaan ja palveluitaan. 
Jämijärveläisille ikäihmisille järjestetään yhteiskuljetus tilaisuuteen.  
Lähikuntien vanhusneuvostoille lähetetään tapahtumasta mainos, jota 
heidän toivotaan jakavan.  

 
 
Vanhusneuvosto 14 § 
 
Ehdotus Jämijärven kappeliseurakunnan kanssa on sovittu, että tänä vuonna 

kirkkopyhä on sunnuntaina 11.10. Diakoni Saila Kuuskoski vastaa 
järjestelyistä. 

 
Onni on vanheta -messut järjestetään torstaina 8.10 Jämi-Areenalla. 
Yhteistyöstä puheenjohtaja on sopinut tähän mennessä 
Vanhustyönkeskusliiton, Satakunnan Vanhusneuvoston ja Jämijärven 
kappeliseurakunnan kanssa. Markkinointimateriaalit valmistuvat maalis-
huhtikuun aikana. 
 
Jatketaan ideointia.  

 
 
Päätös Onni on vanheta –messujen ideointia jatketaan seuraavassa 

kokouksessa.  
 
 
Vanhusneuvosto 24 § 
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Ehdotus Jatketaan vanhustenviikon tapahtumien suunnittelua. 
 
 
Päätös Onni on vanheta –messut siirretään keväälle.  
 
 Kirkkopyhä järjestetään sunnuntaina 11.10.2020 koronatilanteen vuoksi 

ilman kahvitusta.  
 
 Vanhustenviikolla järjestetään liikuntahetki ulkoliikuntapuistossa.  
 
 Vapaa-aikalautakunta ostaa KulttuuriJämi ry:ltä Konsta Pylkkänen etsii 

kortteeria –näytöksen. Näytös esitetään vanhustenviikolla ja yli 60-
vuotiaat pääsevät siihen ilmaiseksi. 

 
 Jatketaan vanhustenviikon tapahtumien ja Onni on vanheta –messujen 

ideointia seuraavassa kokouksessa.  
   
 
Vanhusneuvosto 33 § 
 
Ehdotus Vanhustenviikko Jämijärvellä rakentui useiden toimijoiden yhteistyöllä, 

ohjelma liitteenä 33.1. Vapaa-aikatoimi järjesti Konsta Pylkkänen etsii 
kortteeria –näytelmän Työväentalo Torpalla yhteistyössä KulttuuriJämi 
Ry:n ja Jämijärven työväenyhdistys Ry:n kanssa. 

 
 Tapahtumiin osallistuttiin seuraavasti: Senior-jumppa 8 hlöä, 

laulutervehdyksiä tilattiin 11 kpl (25 kuulijaa), ulkokuntosaliohjaus 15 
hlöä, Sata-Digi –hanke 12 hlöä, näytelmä 22 hlöä, liikuntaryhmä 7 hlöä.  

  
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
 _____ 
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34 § IKÄIHMISTEN KUULEMINEN 

 

 

Vanhusneuvoston tehtäviin kuuluu ikäihmisten kuuleminen. 
Keskustelujen yhteydessä ikääntyvät voivat tuoda esiin toiveita ja 
muutosehdotuksia ikääntyviä koskevissa asioissa, joihin 
vanhusneuvosto voi vaikuttaa. 

 
Vanhusneuvoston tulisi päättää tapa, miten ikääntyviä kuntalaisia 
kuullaan vuonna 2020. 

 
Ehdotus  Vanhusneuvosto keskustelee tavasta toimia vuonna 2020 ikääntyvien 

kuntalaisten kuulemisessa.  
 
 
Päätös  Vanhusneuvoston puheenjohtaja käy helmi-maaliskuun aikana 

paikallisissa eläkejärjestöissä keskustelemassa ikääntyvien toiveista 
 
 
Vanhusneuvosto 15 § 
 
Ehdotus  Puheenjohtaja vieraili Jämijärven Eläkkeensaajissa 24.2. Paikalla oli 34 

henkilöä. Tiistaina 10.3 puheenjohtaja vieraili Eläkeliitto Jämijärven 
tarinapäivässä. Paikalla oli 48 henkilöä. Kuuleminen suoritettiin sekä 
yksilötasolla, että ryhmässä. Kaavakkeet liitteenä 15.1 ja 15.2. 
Puheenjohtaja esittelee kokouksessa yleiskatsauksen vastauksista. 

 
 
Päätös  Puheenjohtaja esittelee purkamansa palautteet seuraavassa 

kokouksessa. 
 
 
Vanhusneuvosta 25 § 
 
Ehdotus  Puheenjohtaja esittelee purkamansa palautteet. 
 
 
Päätös  Puheenjohtaja jakoi kyselyistä tehdyn yhteenvedon tutustumista ja 

kommentteja varten.  
 
  Yhteenveto lähetetään Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry:n ja Jämijärven 

Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtajille kommentoitavaksi. 
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  Seuraavassa kokouksessa vanhusneuvoston jäseniltä sekä Jämijärven 
eläkeläisjärjestöiltä tulleet kommentit kirjataan yhteenvedoksi ja 
lähetetään tiedoksi päättäjille sekä Satakunnan vanhusneuvostolle.  

 
 
Vanhusneuvosto 34 § 
 
Ehdotus  Käydään läpi vanhusneuvoston jäsenten sekä Jämijärven 

eläkeläisjärjestöjen kommentit yhteenvedosta.  
 
 
Päätös  Vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri laativat saatekirjeen, joka 

yhteenvedon kanssa lähetetään kunnanhallitukselle, Satakunnan 
vanhusneuvostolle ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle. 

 
  _____ 
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35 § SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 

 

 

Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen 
tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja 
omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on 
painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. 
Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. 
Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava 
valtuustokausittain. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 5 §) 
 
Vanhusneuvostoon ei olla oltu yhteydessä suunnitelman tekemiseksi.  
 
Jämijärven kunnalla ei ole voimassa olevaa ikääntymispoliittista 
suunnitelmaa. 
 

Ehdotus Vanhusneuvosto ilmaisee huolensa suunnitelman puuttumisesta kunnan 
vapaa-aikasihteerille.  

 
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 _____ 
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36 § SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN SUUNNITTELU 

 

 

Kuntalain 27 §: Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa 
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja 
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, 
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän 
tarvitsemiensa palvelujen kannalta.  
 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä tuottaa sosiaali- ja 
terveyspalvelut Jämijärven kunnalle.  
 

Ehdotus Vanhusneuvosto saattaa kunnanhallitukselle tiedoksi huolensa siitä, ettei 
vanhusneuvosto ole saanut olla vaikuttamassa Pohjois-Satakunnan 
peruspalvelukuntayhtymän suunnitellessa ikäihmisten sosiaali- ja 
terveyspalveluja. 
 
 

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
  _____ 
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37 §  TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021 

 

 

Vuodeksi 2021 laaditaan toimintasuunnitelma ja sen pohjalta laaditaan 
talousarvio vuodelle 2021. 
 
Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus ovat liitteenä 37.1. ja 37.2. 
 

Ehdotus  Laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. 
 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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  Kunnanhallitus   72 § 15.6.2020 
  Kunnanhallitus 114 § 12.10.2020 
 
 

38 § JÄMIJÄRVEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS 

 

 

KH 72 §              Jämijärven kunnanvaltuusto on päättänyt 28.11.2019 46 § sivistystoimen 
tilahankkeen suunnittelusta 4 100 bruttoneliömetrin rajoissa sekä mm. 
merkinnyt tiedoksi asiaa koskevan hanke-suunnitelman. Valmistelussa 
on lähdetty siitä, että uusi rakennus sijoittuu nykyiselle kaava-alueelle 
kirkonseudulle nykyisen koulun välittömään läheisyyteen. Nykyinen 
asemakaava ei kuitenkaan mahdollista neliömäärältään riittävää 
rakennusmahdollisuutta ja siten asemakaavaa tulee muuttaa.  

 
Kunnanhallitus päätti 9.3.2020 § 31 käynnistää asemakaavan 
muutoksen Jämijärven kirkonseudun kaava-alueen korttelin 36 tontteja 6 
ja 8 koskien ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnite-lman nähtäville. 
Suunnittelualueella on voimassa kunnanosan 411 asemakaava, joka on 
vuodelta 1972. Kaavamuutoksessa Kirkonseudun kaava-alueen korttelin 
36 tontit 6 ja 8 yhdistetään ja alueelle osoitetaan paikka uudelle 
koulurakennukselle. 
 
Asemakaavamuutoksesta on laadittu kaavaluonnos ja kaavaselostus ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 16.3.2020 alkaen ja on nähtävillä 
koko prosessin ajan. 
 
Liitteenä kaavaluonnos (72.1), kaavaselostus (72.2) ja päivitetty 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (72.3).  
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
                    talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavamuutoksen kaava-
luonnoksen ja kaavaselostuksen nähtäville osallisten kuulemista varten.  
 
 

Päätös:                       Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

____ 

                       

KH 114 §                Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos ja kaavaselostus olivat nähtävillä 
4.8. - 3.9.2020 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana saapui yksi mielipide, 
johon on esitetty vastine asemakaavaselostuksessa.  
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Kaavakarttaan on tehty muutokset rakennusalan rajaan ja ohjeellisiin 
jalankululle ja pyöräilylle varattuihin osa-alueisiin (pp). Lisäksi 
rakennusoikeus on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti 
ollen yhteensä 5500 kerrosalaneliömetriä. Kaavakartalle osoitettiin 
pysäköimispaikka (p) olemassa olevan tilanteen mukaisesti 
korttelialueen koillisosaan. Kaavakartalle lisättiin johtorasite korttelin 
pohjoisrajalle korttelin luoteisosaan. 
 
Esityslistan liitteinä on asemakaavaehdotuksen asemakaavakartta 
(114.1) ja asemakaavaselostus (114.2) sekä päivitetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (114.3). 
 
Asemakaavaehdotus asetetaan MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 
julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi, jolloin osalliset voivat antaa kirjallisen 
muistutuksen. Aineistosta pyydetään viranomaislausunnot. 

 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
                    talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää asettaa Jämijärven kirkonseudun 
asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja pyytää siitä 
viranomaislausunnot.  
 

Päätös:              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 

 

 

Vanhusneuvosto 38 § 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus pyytää lausuntoa asemakaavaehdotuksesta. 
 
 
Päätös Vanhusneuvosto haluaa edelleen huomauttaa, että esteettömyys ja 

liikenneturvallisuus on huomioitava. 
 

  _____ 
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39 §  MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT JA PYYDETYT PUHEENVUOROT 

 
Vanhusneuvoston puheenjohtaja kertoi vierailustaan Kankaanpään 
vanhusneuvoston kokouksessa, jonka aiheena oli Ajankohtaiset asiat 
Pohjois-Satakunnan vanhusneuvostojen osalta.  
 
Kaikilla ikäihmisillä ei ole käytössään pankkitunnuksia laskujen 
maksamiseksi eikä kaikkien yritysten laskuja saa laitettua 
suoraveloitukseen. Vanhusneuvosto toivoo, että yritykset, joissa kunta 
on osakkaana, hyväksyisivät suoraveloituksen.   
 
Leena Lehtonen on tehnyt vanhusneuvoston puheenjohtajalle 
ehdotuksen ulkoilureitistä Markunlahdesta Avennolle sekä 
Markunlahden alueen viihtyisyydestä ja käytöstä virkistysalueena.  
 

 
 
Päätös Kunnanjohtajalle annetaan tiedoksi vanhusneuvoston toive 

suoraveloituksen toteutumisesta yrityksissä, jossa kunta on osakkaana. 
 
 Leena Lehtosen ehdotus ulkoilureitistä Markunlahdesta Avennolle 

viedään tekniseen lautakuntaan.  
 
 Puheenjohtaja luki Kristiina Kotaojan lähettämän viestin, jossa kerrottiin 

Attendon asukkaille järjestetyistä virikkeistä. 
 
 Puheenjohtaja kertoi Vanhuuteen varautuminen –sähköpostikurssista 

(https://www.vanheneminen.fi/sahkopostikurssi). 
 
  _____ 
 
 
 
 

40 § SEURAAVA KOKOONTUMINEN 

 
Ehdotus Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.  
 
 
Päätös Seuraava kokous pidetään to 21.1.2021 klo 14 Raharinteellä. 
 
  _____ 
 
 
 

https://www.vanheneminen.fi/sahkopostikurssi
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41 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.52. 
 

Kokouksen päätyttyä vanhusneuvosto osallistui Vanhusneuvostopäivän 
verkkoseminaariin klo 10–12. Verkkoseminaarin aiheena oli Ikäihmiset 
yhteiskunnan voimavarana.  

 
  _____  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: - 

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei 

saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 

päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 kunnan jäsen. 

 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä 

päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 

päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 

asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena 

päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 

siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämä pöytäkirja on asetettu 

yleisesti nähtäväksi 20.10.2020 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 

tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven kunnanhallitus. 

 

Kirjaamon yhteystiedot:  

 

Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi   

Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi 

Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  

Puhelinnumero: 02 572 970  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet       Kh Kv 

 

  

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 

puhelinnumero.  

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan 

kirjaamosta. 

 

Muutoksenhakukielto 

 

 Pykälät: 30–41  

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai 

täytäntöönpanoa (kuntalaki, 410/2015, 136 §). 

 
 


