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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2022
Aika:

Tiistai 24.5.2022 klo 18:26 – 19:22

Paikka:

Jämijärven keskuskoulu, Taideluokka

kokouksen puheenjohtaja

Anu Koivumäki, puheenjohtaja
Krista Koskinen
Toni Sorvali,
Erkki Rudenberg
Mika Rajala

Poissa olleet jäsenet

Marita Metsola

Muut saapuvilla
olleet

Samuli Kujansuu, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Miia Sjöman, kunnanhallituksen edustaja
Teemu Huhtakangas, hyvinvointipäällikkö
Vilja Haapaniemi, nuorisovaikuttajaryhmän puheenjohtaja

Saapuvilla olleet
jäsenet,

(läsnäolon peruste)

Asiat

§§ 18-24

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

____________________
Anu Koivumäki

______________________
Teemu Huhtakangas

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika _____/_____ 20____

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

Allekirjoitukset
_________________________
Krista Koskinen

_______________________________
Mika Rajala

Paikka ja pvm
Jämijärven kunnanvirasto

______ / _____ .2022

________________________________
Teemu Huhtakangas
Hyvinvointilautakunnan esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
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Hyvinvointilautakunta ja sivistyslautakunta keskustelivat ennen kokousta Taideluokassa uuden
Pääsky-rakennuksen vuokrahinnastosta sekä kuntaan hankittavasta Asio-tilavarausjärjestelmästä.

18§

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:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_____

19§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hyvinvointilautakunta valitsee tarkastusvuorossa olevat pöytäkirjantarkastajat.

Päätösehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Krista Koskinen ja Marita Metsola.

Käsittely

Anu Koivumäki ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Marita Metsolan tilalle Mika
Rajalaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Krista Koskinen ja Mika Rajala.
_____
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24.5.2022

JÄMIN VALAISTUN ULKOILUREITIN PÄIVITTÄMINEN LEDEIKSI

Hyvinvoinnin
toimialalla
on
käytössään
investointimäärärahaa
liikuntapaikkaverkoston ja kunnossapidon kehittämiseksi vuodelle 2022 50 000€,
josta 40 000 on budjetoitu investointisuunnitelman mukaisesti Jämin
kuntoreitistön valaistuksen uusintaan led-valoiksi. Vt.Hyvinvointipäällikkö on
pyytänyt valaistuksen uusintaan rajoitetulla menetelmällä tarjouksia viideltä eri
yritykseltä ja määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kolme. Tarjoukset
vastaanotettiin liitteen avauspöytäkirjan mukaisesti ja tarjouksia on käsitelty
hyvinvointilautakunnan iltakoulussa 17.5.2022. Tarjouksien perusteella
vt.Hyvinvointipäällikkö esittää, että valaistuksen uusinnan ja asennuksen
toteuttajaksi valitaan hinnaltaan edullisin tarjous eli Keskus-Veljet Oy:n tarjous
37 800€ (alv 0%).
Valmistelija: vt. hyvinvointipäällikkö Teemu Huhtakangas, puh. 040 587 6539.
Liitteet: 20.1 Jämin led tarjousten avauspöytäkirja
Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy Keskus-Veljien tarjouksen Jämin valaistun
ulkoilureitin valaistuksen uusimisesta ja asennuksesta ledeiksi.

Päätös:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy Keskus-Veljien tarjouksen Jämin valaistun
ulkoilureitin valaistuksen uusimisesta ja asennuksesta ledeiksi 37 800€ (alv 0%).

Jämijärven kunta
Hyvinvointilautakunta

21§

24.5.2022

POLTTOAINEEN HINNANNOUSUN VAIKUTUS LATUJEN KUNNOSSAPITOON

Polttoaineen hinta on noussut vuoden 2022 keväällä nopeasti ja merkittävästi,
mikä on aiheuttanut odottamatonta kustannusten nousua latujen kunnossapidosta
vastaavalle Jämin Jänteelle. Jämin Jänne ry on tiedustellut mahdollisuutta
tarkistaa latujen kunnossapidon kohtuullistamiskorvauksia menneen kevään
osalta.
Jämijärven teknisen johtajan esitystä sekä teknisen lautakunnan päätöstä
(10.5.2022,

16§)

myötäillen

kohtuullistamiskorvauksen

myös

myöntämistä

vt.Hyvinvointipäällikkö
Jämin

Jänteelle

esittää

maalis-huhtikuun

latuajoista.

Valmistelija: vt.hyvinvointipäällikkö Teemu Huhtakangas, puh 040 5876539

Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää Jämin Jänteelle latujen kunnossapidon
kohtuullistamiskorvausta

polttoaineiden

äkillisen

hinnannousun

vuoksi

maaliskuun-huhtikuun 2022 latuajoista. Hyvinvointilautakunta päättää lisätä
latujen kunnossapidon laskuihin kuuden prosentin väliaikaisen hinnankorotuksen
kevään 2022 laskuihin, joissa latutyö on tehty maalis- tai huhtikuussa.
Hyvinvointilautakunta tarkastelee tilannetta jälleen tulevana syksynä ennen
seuraavan hiihtokauden alkamista.

Päätös:

Hyvinvointilautakunta myöntää Jämin Jänteelle kohtuullistamiskorvauksen
maalis-huhtikuun latuajoista päätösehdotuksen mukaisesti.
_______
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24.5.2022

JÄMIJÄRVEN KUNNAN LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2021-2025

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. Terveyden edistämisestä säädetään
terveydenhuoltolaissa ja kuntalaissa (mm. kuntalaki 410/2015, terveydenhuoltolaki 1326/2010).
Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Hyvinvointikertomus on
kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.
Laaja hyvinvointikertomus kertoo kunnan väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista
tekijöistä. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat
hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Hyvinvointikertomus on viranhaltijoiden
kanssa yhteistyössä koottu asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen
päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana.
Valmisteilla ollut kuntastrategia hyväksyttiin 25.4.2022 kunnanvaltuuston kokouksessa (18§) ja sen pohjalta
hyvinvointikertomukseen on lisätty kuntastrategian mukaisia asioita osaksi laajaa hyvinvointikertomusta.
Erityisesti painotetaan viestinnän suunnitelmallisen merkitystä yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena osana
kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä.
Laaja hyvinvointikertomus pohjautuu edeltävien vuosien hyvinvointikertomuksiin ja -suunnitelmiin sekä
uusimman indikaattoritiedon tarkasteluun Jämijärven kunnassa. Hyvinvoinnin tilaa arvioitaessa vertailuna on
käytetty PohjoisSatakunnan kuntia ja koko maata. Jämijärven kunnan laajennettu johtoryhmä on valmistellut
lautakunnille, kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi laajan hyvinvointikertomuksen.
Hyvinvointikertomukseen on kirjattu strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit, joilla kuntalaisten
terveyttä ja hyvinvointia tuetaan valtuustokauden aikana. Lisäksi kertomuksessa arvioidaan kuntalaisen
terveyden ja hyvinvoinnin kehittymistä valtuustokauden aikana indikaattoritietojen ja toteutuneiden
toimenpiteiden pohjalta.
Vuonna 2023 alkaen kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa kuntien rahoituksen
valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan.
Tällä halutaan varmistaa aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös soteuudistuksen jälkeen. HYTE-kerrointa on mahdollista kasvattaa ja nyt tehtävä työ tulee siis vaikuttamaan
rahoituksen suuruuteen.
Liite 22.1 Jämijärven kunnan laaja hyvinvointikertomus 2021-2025
Valmistelija: vt. Hyvinvointipäällikkö Teemu Huhtakangas
Päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää
1. Hyväksyä liitteen mukaisen laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2025.
2. Esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
1.Hyväksytään laaja hyvinvointikertomus 2021-2025
2. Esitetään hyväksytty
hyväksyttäväksi.

hyvinvointikertomus

kunnanhallitukselle

ja

edelleen

kunnanvaltuustolle
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

1) Nuorten vaikuttajaryhmän pöytäkirjat 23.3.2022 ja 4.5.2022
2) Viranhaltijapäätökset 5/2022
- Jämijärven Miilunvartijat ry:n siirto Lammikko-kiinteistöön
-Jämijärven nuorisotila Cellarin pitäminen suljettuna 22.6.-10.8.2022

3) Asio varausjärjestelmän esittely
4) Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustustusta
3600 € lasten- ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

5) Hyvinvointipäällikkö antaa tilannekatsauksen lasten- ja nuorten loma-ajan
toiminnoista

Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi

Päätös:

Hyväksyen merkittiin tietoon saatetuksi.
______
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24§

15.3.2021

MUUT ASIAT

Käsitellään muut esille tulevat asiat.
-Niinimajan tilannekatsaus

Päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta merkitsee tietoon saatetuksi

Päätös:

Hyvinvointilautakunta käsitteli muut asiat. Merkitään tietoon saatetuksi.
______

