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§§ 1-11

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

____________________
Anu Koivumäki

______________________
Toni Ojala

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika _____/_____ 20____

Muut saapuvilla
olleet

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu
nimikirjaimillamme.

Allekirjoitukset
_________________________
Toni Sorvali

_______________________________
Erkki Rudenberg
_______________________________
Mika Rajala

Paikka ja pvm
Jämijärven kunnanvirasto

______ / _____ .2022

________________________________
Toni Ojala
Hyvinvointilautakunnan esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
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25.1.2022

1§

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus:

Kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille
vähintään 5 päivää ennen kokousta sähköpostitse, jäsenet voivat pyytää
paperitulosteita kokoukseen.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

2§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hyvinvointilautakunta

valitsee kaksi

pöytäkirjantarkastajaa,

jotka

toimivat

tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätösehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Toni Sorvali ja Miia Sjöman

Käsittely:

Hyvinvointipäällikön esityksestä pöytäkirjantarkastajaksi valittaisiin Toni Sorvali ja
Erkki Rudenberg sekä § 3 Mika Rajala

Päätös:

Hyväksyttiin.
_____

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta

3§

25.1.2022

LIIKUNTATOIMEN TOIMINTA-AVUSTUS 2022

Hyvinvointitoimialan talousarviossa vuodelle 2022 on varattu 14.500 euroa
yhdistysten ja järjestöjen
toiminnan tukemiseen, yksityisille ja poliittisille
järjestöille avustuksia ei myönnetä. Liikunta-avustusten osuus tästä on 4000
euroa.
Hyvinvointilautakunnan alaiset toiminta-avustukset vuodelle 2022 oli haettavana
15.11. – 17.12.2021. Avustukset julistettiin haettavaksi Jämijärven kunnan
kotisivuilla, kuntatiedotteessa, Paikallislehti Uutisoivassa ja Paikallislehti
Kankaanpään seudussa sekä kunnan ilmoitustaululla. Määräaikaan mennessä
hakemuksia tuli yhteensä 13 kappaletta, josta 2 kappaletta liikuntajärjestöiltä.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 2.11.2021 § 41 hyväksynyt, että
toiminta-avustusta voivat hakea jämijärveläiset rekisteröidyt yhdistykset, jotka
tarjoavat Jämijärvellä pääasiassa kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaaaikatoimen
toimintaa. Avustusta haetaan yhdistyksen perustoiminnan tukemiseen.
Toiminta-avustus myönnetään hyväksytyn avustushakulomakkeen mukaan,
jossa arvioidaan avustuksia kokonaisvaltaisesti. Avustuksia jaettaessa otetaan
huomioon avustuksen tarve, toiminnan määrä, laatu ja henkilömäärän laajuus,
johon avustus kohdentuu.
Myönnetyistä
toiminta-avustuksista
ja
niiden
hyvinvointilautakunnalle vuoden 2022 lopussa.

Liitteet 3.1 Hyvivointilautakunnan avustukset 2022

Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala

käytöstä

raportoidaan

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta
Päätösehdotus:

25.1.2022

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liikuntatoimen toiminta-avustukset seuraavasti:
-

Päätös:

Jämin Jänne Ry
Palokosken Urheilu- ja liikuntaseura Ry

2500 euroa
700 euroa

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toni Sorvali ja Marita Metsola jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pöytärkirkantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Mika Rajala.
_______

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta
4§

25.1.2022

NUORISOTOIMEN TOIMINTA-AVUSTUS 2022

Hyvinvointitoimialan talousarviossa vuodelle 2022 on varattu 14.500 euroa
yhdistysten ja järjestöjen
toiminnan tukemiseen, yksityisille ja poliittisille
järjestöille avustuksia ei myönnetä. Nuorisoavustusten osuus tästä on 4000
euroa.
Hyvinvointilautakunnan alaiset toiminta-avustukset vuodelle 2022 oli haettavana
15.11. – 17.12.2021. Avustukset julistettiin haettavaksi Jämijärven kunnan
kotisivuilla, kuntatiedotteessa, Paikallislehti Uutisoivassa ja Paikallislehti
Kankaanpään seudussa sekä kunnan ilmoitustaululla. Määräaikaan mennessä
hakemuksia tuli yhteensä 13 kappaletta, josta 3 kappaletta nuorisojärjestöiltä.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 2.11.2021 § 41 hyväksynyt, että
toiminta-avustusta voivat hakea jämijärveläiset rekisteröidyt yhdistykset, jotka
tarjoavat Jämijärvellä pääasiassa kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaaaikatoimen
toimintaa. Avustusta haetaan yhdistyksen perustoiminnan tukemiseen.
Toiminta-avustus myönnetään hyväksytyn avustushakulomakkeen mukaan,
jossa arvioidaan avustuksia kokonaisvaltaisesti. Avustuksia jaettaessa otetaan
huomioon avustuksen tarve, toiminnan määrä, laatu ja henkilömäärän laajuus,
johon avustus kohdentuu.
Myönnetyistä
toiminta-avustuksista
ja
niiden
hyvinvointilautakunnalle vuoden 2022 lopussa.
Liitteet 3.1 Hyvivointilautakunnan avustukset 2022

Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala

käytöstä

raportoidaan

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta

Päätösehdotus:

25.1.2022

Hyvinvointilautakunta hyväksyy nuorisotoimen toiminta-avustukset seuraavasti:
-

Päätös:

Jämijärven VPK Ry
Miilunvartijat Ry
MLL Jämijärvi Ry

1300 euroa
1000 euroa
800 euroa

Hyväksyttiin yksimielisesti

Anu Koivumäki, Krista Koskinen ja Vilja Haapaniemi jääväsivät itsensä ja
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Krista Koskisen varajäsen Riikka Saloniemi oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajan.
Puheenjohtajaksi tämän pykälän osalta valittiin Mika Rajala.

_______

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta
5§

25.1.2022

KULTTUURITOIMEN TOIMINTA-AVUSTUS 2022

Hyvinvointitoimialan talousarviossa vuodelle 2022 on varattu 14.500 euroa
yhdistysten ja järjestöjen
toiminnan tukemiseen, yksityisille ja poliittisille
järjestöille avustuksia ei myönnetä. Kulttuuriavustusten osuus tästä on 3000
euroa.
Hyvinvointilautakunnan alaiset toiminta-avustukset vuodelle 2022 oli haettavana
15.11. – 17.12.2021. Avustukset julistettiin haettavaksi Jämijärven kunnan
kotisivuilla, kuntatiedotteessa, Paikallislehti Uutisoivassa ja Paikallislehti
Kankaanpään seudussa sekä kunnan ilmoitustaululla. Määräaikaan mennessä
hakemuksia tuli yhteensä 13 kappaletta, josta 2 kappaletta kulttuurijärjestöiltä.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 2.11.2021 § 41 hyväksynyt, että
toiminta-avustusta voivat hakea jämijärveläiset rekisteröidyt yhdistykset, jotka
tarjoavat Jämijärvellä pääasiassa kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaaaikatoimen
toimintaa. Avustusta haetaan yhdistyksen perustoiminnan tukemiseen.
Toiminta-avustus myönnetään hyväksytyn avustushakulomakkeen mukaan,
jossa arvioidaan avustuksia kokonaisvaltaisesti. Avustuksia jaettaessa otetaan
huomioon avustuksen tarve, toiminnan määrä, laatu ja henkilömäärän laajuus,
johon avustus kohdentuu.
Myönnetyistä
toiminta-avustuksista
ja
niiden
hyvinvointilautakunnalle vuoden 2022 lopussa.
Liitteet 3.1 Hyvivointilautakunnan avustukset 2022

Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala

käytöstä

raportoidaan

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta

Päätösehdotus:

25.1.2022

Hyvinvointilautakunta hyväksyy kulttuuritoimen toiminta-avustukset seuraavasti:
-

Päätös:

KulttuuriJämi Ry
Jämijärvi Seura Ry

800 euroa
700 euroa

Hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Mika Rajala ja Miia Sjöman jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta
6§

25.1.2022

VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTA-AVUSTUS 2022

Hyvinvointitoimialan talousarviossa vuodelle 2022 on varattu 14.500 euroa
yhdistysten ja järjestöjen
toiminnan tukemiseen, yksityisille ja poliittisille
järjestöille avustuksia ei myönnetä. Vapaa-aikatoimen avustusten osuus tästä on
3500 euroa.
Hyvinvointilautakunnan alaiset toiminta-avustukset vuodelle 2022 oli haettavana
15.11. – 17.12.2021. Avustukset julistettiin haettavaksi Jämijärven kunnan
kotisivuilla, kuntatiedotteessa, Paikallislehti Uutisoivassa ja Paikallislehti
Kankaanpään seudussa sekä kunnan ilmoitustaululla. Määräaikaan mennessä
hakemuksia tuli yhteensä 13 kappaletta, josta 6 kappaletta vapaa-aikatoimen
alaisilta järjestöiltä ja kyläyhdistyksiltä.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 2.11.2021 § 41 hyväksynyt, että
toiminta-avustusta voivat hakea jämijärveläiset rekisteröidyt yhdistykset, jotka
tarjoavat Jämijärvellä pääasiassa kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaaaikatoimen
toimintaa. Avustusta haetaan yhdistyksen perustoiminnan tukemiseen.
Toiminta-avustus myönnetään hyväksytyn avustushakulomakkeen mukaan,
jossa arvioidaan avustuksia kokonaisvaltaisesti. Avustuksia jaettaessa otetaan
huomioon avustuksen tarve, toiminnan määrä, laatu ja henkilömäärän laajuus,
johon avustus kohdentuu.
Myönnetyistä
toiminta-avustuksista
ja
niiden
hyvinvointilautakunnalle vuoden 2022 lopussa.

käytöstä

raportoidaan

Liitteet 3.1 Hyvivointilautakunnan avustukset 2022
Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala

Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy vapaa-aikatoimen toiminta-avustukset
seuraavasti:
-

Päätös:

Eläkeliitto Jämijärven yhdistys Ry
Jämijärven Martat Ry
Vihun kyläyhdistys Ry
Kontin – Pitkäniemen kyläyhdistys Ry
Palokosken kyläyhdistys Ry
Suurimaan maa- ja kotitalousseura Ry

Hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

800 euroa
600 euroa
525 euroa
525 euroa
525 euroa
525 euroa

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta

7§

25.1.2022

HYVINVOINTITOIMIALAN TOIMINNALLINEN KATSAUS 2021

Hyvinvointipäällikkö on valmistellut toiminnallisen katsauksen vuodesta 2021.
Tilasto-osiossa on kuvattuna toteutuneet palvelut ja niiden kävijämäärät.
Vuoden 2021 talouden toteuma tuodaan tiedoksi, kun lopullinen toteuma saadaan
valmiiksi.
Toiminnallinen katsaus esitellään kokouksessa.

Liiteet 7.1 Hyvinvointitoimialan toiminnallinen katsaus 2021

Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala

Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi

Päätös:

Hyväksyen merkittiin tietoon saatetuksi.

Samuli Kujansuu poistui tämän käsittelyn jälkeen klo 18.40.
_______

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta

8§

25.1.2022

HYVINVOINTITOIMIALAN TOIMINTASUUNNITELMAN 2022

Hyvinvointipäällikkö

on

valmistellut

vuoden

2022

hyvinvointitoimialan

toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelma on tiivistetty kuvaus vuoden 2022
hyvinvointitoimialan palveluiden ja toiminnan järjestämisestä ja aikatauluista.
Toimintasuunnitelman

tavoitteena

varmistaa

talousarviossa

hyväksyttyjen

painopisteiden ja strategisten tavoitteiden toteutuminen, joka toimi samalla
viranhaltijalle ja työntekijöille työvälineenä toiminnan suunnittelussa.

Liitteet 8.1 Hyvinvointitoimialan toimintasuunnitelma 2022

Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala

Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta

hyväksyy

vuodelle 2022

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
______

hyvinvointitoimialan

toimintasuunnitelman

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta

9§

25.1.2022

TUNNUSTUSPALKINTO 2021

Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen on kuulunut tunnustuspalkinnon jakaminen
vuosittain. Tunnustuspalkinnolla palkintaa jämijärveläinen henkilö tai yhteisö
joka on ansioitunut erinomaisesti vuoden saavutuksillaan. Tunnustuspalkintoa ei
voi saada kuin kerran. Tunnustuspalkintoja jaetaan vuodessa enintään kaksi
kappaletta. Tunnustuspalkintona jaetaan Alvar Aallon lautanen.

Liitteet 9.1 Tunnuspalkinnon saaneet

Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala

Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta nimeää tunnustuspalkinnon saajat vuodelle 2021 ja päättää
palkitsemisajankohdan

Päätös:

Hyvinvointilautakunta päätti valita tunnustuspalkinnon saajaksi 2021 Rami
Tuomisen.
Hyvinvointilautakunta

palkitsee

palkinnonsaajan

järjestötapaamisessa erikseen sovittuna ajankohtana.
______

seuraavassa

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta

10§

25.1.2022

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

1) Nuorten vaikuttajaryhmän pöytäkirja 18.1.2022
2) Viranhaltijapäätökset 9/2021
-

Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura Ry - yhteistyökorvaus maanantaikisat
Jämijärvi-Seura Ry - Yhteistyökorvaus kotiseutumuseo
Rajattomasti liikuntaan kumppanuusverkoston sopimus

3) Satakunnan päihdetilannekyselyn tulokset 2021 – Jämijärven kunta

Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi

Päätös:

Hyväksyen merkittiin tietoon saatetuksi.
______

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta

11§

25.1.2022

MUUT ASIAT

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta merkitsee tietoon saatetuksi

Päätös:

Hyvinvointilautakunta käsitteli ajankohtaiset asiat. Merkitään tietoon saatetuksi.
______

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Pykälät: 3-9 §

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 28.1.2022 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.

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta
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

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: 1-2, 10-11 §
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa (Kuntalaki, 410/2015, 136 §).

