
3.4 Hyvinvoinnin toimiala 

Toimiala: Hyvinvoinnin toimialue 

Tulosalue: Hyvinvointityön ja kulttuurin tulosalue 

Tulosalueen tehtävä: Kulttuuritoimi, Vapaa-aikatoimi, Matkailutoimi 

Paikkakunnan tapahtumien koordinointi ja järjestäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Laadukkaiden 
aktiviteettien tarjoaminen. Painopistealueina lapset ja nuoret. 

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnittelukaudella:  

Hyvinvointityön ja kulttuurin tulosalueella tavoitteena on tapahtumien tuottaminen ja koordinointi eri 
ikäryhmille painopisteenä perhetapahtumat.  
 
Kotiseutumuseon toimintaa laajennetaan kesän aukioloajoilla.  
 
Laaditaan yhteistyössä yhdistysten- ja järjestöjen kanssa avustusjakosääntö tukemaan avustustenjakoa.  
 
Suunnitelmallisuutta kehitetään vuosisuunnitelman avulla, jolla tavoitteena toiminnan vuosittaisen 
suunnitellun kehittäminen. Kokonaistoimintaa arvioidaan kuntalaiskyselyllä vuoden lopussa. Suunnittelun 
tueksi laaditaan tapahtumakalenteri tukemaan kunnan ja kolmannen sektorin tapahtumasuunnittelua.  

Strateginen päämäärä vuosille 2022–
2024: Tavoite vuodelle 2022:  Mittari: 

Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan 
tukeminen 

Laaditaan avustusjakosääntö Toteutunut / Ei toteutunut 

 
Hyvinvointitoimialaa koskeva 
asukastyytyväisyyskyselyn 
toteuttaminen 

Toteutunut / Ei toteutunut 
 
Tyytyväisyysasteikko 1-5 
 

Kuntalaisten aktiivisuuden ja 
hyvinvoinnin lisääminen 

Tapahtumien tuottaminen ja 
koordinointi yhteistyössä yhdistysten 
ja järjestöjen kanssa 

Toteutunut / Ei toteutunut 
 
Tapahtumiin 
osallistuneiden määrä 

 
 

Laaditaan toimialan vuosisuunnitelma 
ja tapahtumakalenteri  

Toteutunut / Ei toteutunut 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Toimiala: Hyvinvoinnin toimialue 

Tulosalue: Liikunnan tulosalue  

Tulosalueen tehtävä: 

Liikuntatoimen tehtävät: liikuntaedellytysten luominen kuntalaisille, liikuntapaikkojen luominen ja huolto, 
liikunnallisten aktiviteettien tarjoaminen ikään katsomatta, ohjaustoiminta ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
sekä kunnan eri osastojen kanssa, avustusten jakaminen, liikunnallisten palvelujen tarjoaminen, ostopalvelu  

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnittelukaudella:  

Liikunnan tulosalueella tavoitteena kehittää palvelutarjontaa eri kohderyhmille sopivaksi, jossa ohjattua 
toimintaa ja omaehtoista liikkumista edistetään. Toteutetaan liikuntaneuvonnan toimintamalli tukemaan 
henkilökohtaista elintapaneuvontaa.  
 
Liikuntapaikkoja kehitetään suunnittelukaudella päivittämällä Jämin ulkoilureittejä ledivalaisimille. 
Sivistystoimen kanssa yhteistyössä edistetään uudisrakennuksen piha-aluetta kuntalaislähtöiseksi.  
 

Strateginen päämäärä vuosille 2022–
2024: Tavoite vuodelle 2022:  Mittari: 

Kuntalaislähtöisen 
liikuntaneuvontamallin kehittäminen 

Liikuntaneuvonta toimintamallin 
toteuttaminen  

Toteutunut / Ei toteutunut 

Liikuntapalvelujen monipuolinen 
kehittäminen eri ikäryhmille  

Ohjatun liikunnan lisääminen eri 
kohderyhmille 

Ohjattuun toimintaan 
osallistuneiden määrä 
(Lapset, aikuiset ja 
seniorit)  

Liikuntapaikkaverkoston ja 
kunnossapidon kehittäminen   

Jämin valaistun ulkoilureitin 
päivittäminen ledeiksi  

Toteutunut / Ei toteutunut 

 
 
 

Omaehtoiseen pyöräilyyn aktivoiminen 
LIIKU haastepyöräilyyn 
osallistuneiden määrä 

Terveysliikunnan aktivoiminen eri 
ikäryhmille 

Omaehtoiseen kävelyyn aktivoiminen 
Osallistuneiden määrä 
kuntovihkoon  

 Kuntosalin käyttöasteen nostaminen Kuntosalin kävijämäärät 

 Liikuntasalin käyttöasteen nostaminen 
Liikuntasalin 
käyttäjäryhmien määrä 

 

  



 
 

Toimiala: Hyvinvoinnin toimialue 

Tulosalue: Nuorisotyön tulosalue 

Tulosalueen tehtävä: 

Nuorisotyön tulosalueen tehtävät: Nuorisotoimi-ja raittiustyö. Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta, 
Leiritoiminta, Nuorisotila Cellari, Nuorten vaikuttajaryhmä 

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 

Nuorisotyön tulosalueen tavoitteena on kehittää lasten- ja nuorten harrastustoimintaa tukemaan lasten ja 
nuorten kasvua sekä kehitystä. Cellarin toimintaympäristöä kehitetään nuoria osallistamalla. Yhteistyötä 
etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa jatketaan ja nuorten vaikuttajaryhmän asemaa vahvistetaan tukemalla 
heidän toimintaa ja vaikuttamismahdollisuuksia.   

Strateginen päämäärä vuosille 2022–
2024: Tavoite vuodelle 2022:  Mittari: 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
tukeminen 

 
Nuorisotila Cellarin 
toimintaympäristön kehittäminen 
  

Nuorisotila Cellarin 
kävijämäärä 

Lasten- ja nuorten harrastustoiminnan 
kehittäminen 

Ohjatun lasten- ja nuorten 
harrastustoiminnan lisääminen  

Ohjattuihin lasten- ja 
nuorten harrastusryhmiin 
osallistuvien määrä 

Lasten ja nuorten osallisuuden ja 
vaikuttamismahdollisuuksien 
vahvistaminen 

Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan 
tukeminen ja 
vaikuttamismahdollisuuksien 
kehittäminen  

Toteutunut / Ei toteutunut 

 
 


