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RAJATTOMASTI LIIKUNTAA KUMPPANUUSVERKOSTON SOPIMUS 

  

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry on lähestynyt Satakunnan kuntia rajattomasti 

liikuntaa hankkeen käynnistämiseksi Satakunnassa vuodesta 2022 alkaen.  

Satakunnan Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston tavoitteena on vahvistaa 

liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla, syventää kuntien liikuntatoimien ja 

muiden toimijoiden yhteistyötä ja osaamista sekä tuottaa toimintamalleja väestön 

hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan keinoin. 

Tavoitteena on jatkaa jo syntyneiden alueellisten työkalujen ja toimintatapojen 

kehittämistä sekä etsiä sellaisia uusia kehittämisen osa-alueita, joille kuntarajat 

ylittävästä yhteistyöstä on hyötyä niin liikunnan strategisen asemoimisen, liikkumaan 

aktivoinnin kuin olosuhteidenkin kehittämisen näkökulmasta. 

Yhteistyön perusteet löytyvät liikuntalaista, joka velvoittaa kuntia tekemään 

yhteistyötä sekä kehittämään kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä. 

Hanketta hallinnoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry. Hankkeen rahoitus tulee 

mukana olevista kunnista sekä ulkopuolisista rahoituksista. 

Sopimuksen kustannukset määräytyvät vuosittain kunnan asukasmäärän mukaisesti. 

Alle 50 000 asukkaan kunnat maksavat 0,30 euroa per asukas ja 350 € 

seurakoulutusmaksun, jota voi hyödyntää paikallisiin seurakoulutuksiin.   

 

PÄÄTÖS: 

Päätän hyväksyä Jämijärven kunnan rajattomasti liikuntaa kumppanuusverkoston 

sopimuksen 1.1.2022 alkaen. Sopimus on toistaiseksi voimassa, jota tarkastellaan 

vuosittain.  

 

Jämijärvellä 9.12.2021 

 

 

_________________________ 

Toni Ojala 

Hyvinvointipäällikkö 
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Oikaisuvaatimus 

§ 1 
 
Oikaisuvaatimusohje 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven kunnanhallitus.  
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: 
Jämijärven kunnanhallitus 
Peijarintie 5 A 
38800 Jämijärvi 

 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Tiedoksisaanti 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, 
sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi 
kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa 
koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä. 


