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Tarkastusaika _____/_____ 20____ 
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19§  KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Päätösehdotus: Vuoden ensimmäisessä 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.  

 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

Päätös:  Hyväksyttiin.   

  _____ 

 

 

 

 

 

 

 

   

20§  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

  Hyvinvointilautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marita Metsola ja Eveliina Kuuskoski. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marita Metsola ja Krista Koskinen 

 _____ 
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21§  HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 2021 

   

 

Hyvinvointi toimiala laatii puolivuosittain talouskatsauksen, jossa seurataan 

toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja 

säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä 

suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjauliikkeitä 

talousarviossa pysymiseksi 

 

Toimintakatteen toteuma tasaisella käytöllä toukokuun lopussa tulisi olla 41,7 % 

  

 

TA   TOTEUTUNUT € % 

Hyvinvointi toimiala  82679,87  44,70  

 

Hyvinvointityön ja kulttuurin tulosalue 33356,74  43,23 

Kulttuuritoimi     31,17 

Vapaa-aikatoimi    41,12 

Matkailutoimi     11,01 

 

Nuorisotyön tulosalue  10966,07  32,23 

Nuorisotoimi     32,23 

 

Liikunnan tulosalue   38357,06  51,97 

Liikuntapalvelut     51,97 

 

  
 

Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala 

 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi 

  

Päätös: Hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteutumisen tietoon saatetuksi. 

 

 Toni Sorvali saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.10. 

 _______ 
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22§  VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON PERUSTAMINEN  
   

   

Kuntalain mukaan kuntaan on nimettävä vanhusneuvosto (KuntaL27 §) ja 

vammaisneuvosto (KuntaL 28 §). Jämijärven kunnassa on ollut nimitettynä 

vanhusneuvosto vuodesta 2013 alkaen. Nykyisessä vanhusneuvostossa 

edustettuina ovat olleet kunnanhallituksen edustajat, Eläkeliiton Jämijärven 

yhdistyksen edustaja, Jämijärven eläkkeensaajien edustajat, Attendon edustaja ja 

Posan edustaja.   

 

Jämijärven vammaisneuvoston edustaja on ollut osana Pohjois-Satakunnan 

vammaisneuvostoa, jossa edustajana on ollut Konsta Saloniemi. Edustaja on 

ilmoittanut, että jättäytyy pois Jämijärven kunnan edustajan roolista ja Pohjois-

Satakunnan vammaisneuvosto on pyytänyt Jämijärveä nimeämään jatkajansa 

parhaaksi katsomallaan tavalla.   

 

Kuntalain mukaiset vanhus- ja vammaisneuvostoa koskevat pykälät 27 ja 28 §§: 

 

27 § 

Vanhusneuvosto 

 

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja 

huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman 

kunnan yhteinen. 

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. 

 

28 § 

Vammaisneuvosto 

 

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. 

Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä 

sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä 

edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston 

toimintaedellytyksistä. 

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen 

toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 

vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, 

asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän 

tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on pienemmissä kunnissa yhdistetty yhdeksi 

vanhus- ja vammaisneuvostoksi. Tavoitteena yhdistämisellä on saada 

vammaisneuvostoa vaikuttavia asioita lähemmäs Jämijärven kunnan 

toimintaympäristöä ja tällä tavoin saada vaikuttavuutta paremmin vanhus-ja 

vammaisneuvoston asioihin yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.  
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Hyvinvointipäällikö on keskustellut esityksestä vanhusneuvoston puheenjohtajan 

kanssa ja päättänyt sähköisesti osallistaa vanhusneuvoston jäseniä vanhus- ja 

vammaisneuvoston perustamisesta koskevasta asiasta. 

 

Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala 

 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää, 

1) Merkitä tiedoksi vanhusneuvoston jäsenten osallistamisen. 

2) Esittää kunnanhallitukselle, että Jämijärvelle perustetaan vanhus- ja 

vammaisneuvosto. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 

 _______ 
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23§ JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN KUNTOSALIN JA LIIKUNTASALIN VARUSTELU 

   

Jämijärven kuntaan valmistuu vuonna 2022 uudisrakennus, johon keskitetään 

perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminnot. Keskus sitoo tiivimmin 

varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja vapaa-ajantoiminnot yhteen.  

Uudisrakennukseen valmistuu 514m2 liikuntasali ja 80m2 kuntosali.  

Liikuntasaliin tulee jakoverholla jaettavaksi kahdeksi lohkoksi. Pohjaesityksessä 
liikuntasali on lattiamaterialiltaan suunniteltu parkettilattiaksi. Vaihtoehtoja on 
myös haettu pulastic massalattiasta. Liikuntasaliin tulee lisäksi 2x21.5m2 

varastotilat.  

Kuntosali tulee liikuntasalin läheisyyteen, jonka käyttö soveltuu laajasti eri 
ikäryhmät huomioiden peruskoululaisesta ikääntyvään asti. Kuntosalivälineistä 
osa siirtyy nykyisestä kuntokellarista. Loput välineet tulee hankittavaksi. Lisäksi 
kuntosalin läheisyydessä on kaksi pukuhuonetilaa. 

Hyvinvointipäällikkö on käynyt tiivistä keskustelua koulun rehtorin, 
varhaiskasvatusjohtajan ja liikunnanopettajien kanssa liikuntasalin ja kuntosalin 
käyttäjätarpeista sekä tilojen varustelusta 

Suunnittelun tilannekatsaus tuodaan hyvinvointilautakuntaan tiedoksi. 

 
Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala 
 

 
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää, 

1) Merkitä asian tietoon saatetuksi 

2) Antaa näkemyksensä suunnittelutilanteesta ja kiinnitettävistä huomioista 

 

Päätös:  Hyvinvointilautakunta merkitsi suunnittelutilanteen tietoon saatetuksi ja käytyjen 
keskustelujen pohjalta esitti, että suunnittelussa kiinnitetään huomioita kuntosalin  
vapaaseen tilaan ja venyttelypaikkoihin. 

 
   
  _____ 
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24§  VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.-31.5.2021 
 
   
    

  Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala 

 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointipäällikön 

viranhaltijapäätökset ajalta 1.1. – 31.5.2021 ja päättää olla käyttämättä kuntalain 

51 §:n mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin. 

 

 

Päätös: Hyvinvointilautakunta päätti merkitä viranhaltijapäätökset 1.1.-31.5.2021 

väliseltä ajalta tiedoksi ja todeta, ettei lautakunta käytä tehtyjen päätösten osalta 

otto-oikeuttaan. 

 _______ 
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25§  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
   

 

1) Jämijärven kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 hyväksytty 

kunnanhallituksessa 14.6. 

 

2) Urheilukentän ja kuntoradan rakennustilanteen läpikäynti 

 

3) Urheilukentän juoksuradan puidenkaataminen  

 

4) Niinimajan ulkoseinien maalaus 

 

 

 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi 

 

Päätös: Hyväksyttiin tietoon saatetuksi. 

 _______ 

 

 

 

 

 

26§ OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOIKEUS JA KOKOUKSEN 
PÄÄTTÄMINEN 

   

 

Päätösehdotus: Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen  

  valitusosoituksen sekä päättää kokouksen. 

 

Päätös: Hyväksyttiin.  

______ 

 

 

 

 

 



Jämijärven kunta 
vapaa-aikalautakunta 

 23.3.2021 sivu  

 

7 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Pykälät: 22,24 § 

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 6.7.2021 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 Hyvinvointilautakunta 

Kirjaamon yhteystiedot: 

Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi 

Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi 

Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi 

Puhelinnumero: 02 572 970 

 

Kirjaamon aukioloajat: 

ma klo 8.00 – 16.00 

ti-to klo 8.00 – 15.30 

pe klo 8.00 – 14.00 
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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: 19-21, 23, 25-26 § 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai 

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

 

 


