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105§ Kokouksen avaaminen 

 Päätösesitys: Kokouksen puheenjohtaja Vilja Haapaniemi avaa kokouksen.  

 

 Päätös: Varapuheenjohtaja Perttu Yli-Rämi avasi kokouksen. 

 ______________ 

 

106§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, läsnäolijat 

Toimintasääntöjen (§7.6) mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun paikalla on puolet 

vaikuttajaryhmän jäsenistä ja kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ennen kokousta. 

 Päätösesitys: Todetaan paikallaolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

 Päätös: Todettiin paikallaolijat ja hyväksyttiin. 

______________ 

 

107§ Hyväksytään kokouksen esityslista, pöytäkirjantarkistajien valinta 

Päätösehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista, valitaan pöytäkirjantarkastajat 

järjestyksen mukaan Minttu Jokela ja Sara Pietilä. 

 

 Päätös: Hyväksytään kokouksen esityslista ja pöytäkirjan tarkastajat. 

______________ 

 

108§ Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja  

 Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 16) 

  

 Päätös: Hyväksyttiin. 

______________ 
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109§ Virka- ja luottamushenkilöiden ajankohtaisasiat 

Päätösehdotus: Nuorisotoimen edustaja kertoo ajankohtaisasiat. 

-Miilunvartijat muuttivat 6.6.2022 Lammikko-kiinteistön yläkertaan. 

-Cellarin tapahtumien raportoinnista luotu kirjalliset ohjeistukset 

-Sähköisen varaushallintajärjestelmän (Asion) esittely 

 Päätös: Varapuheenjohtaja vaihtui ajassa 15.55 puheenjohtaja Vilja Haapaniemeen ja ajankohtaiset 

toimialan asiat kerrottiin. 

______________ 

 

110§ Menneet tapahtumat 

Päätösehdotus: Käymme keskustelua menneistä tapahtumista, niiden osallistujamäärästä, 

ohjelmasta. (nuvaesittely) 

-Vilja Haapaniemi piti 2.6.2022 yläkoululaisille infotilaisuuden Nuvan toiminnasta. 

  

 Päätös: Käytiin keskustelu Nuva esittelystä. 

______________ 

 

111§ Taloudellinen tilanne  

Päätösehdotus: Ohjaaja kertoo taloudellisen tilanteen. 

 -Budjettia käytetty 1354,07€ ja budjettia jäljellä 3 145,93€. 

 Päätös: Ohjaaja kertoi taloudellisen tilanteen. 

______________ 

 

112§ Tulevat tapahtumat 

Päätösehdotus: Suunnittelemme tulevia tapahtumia ja niiden osuutta budjetissa (kesän 

ohjelma) 

 

 Päätös: Suunniteltiin kesälle kiipeilypuistopäivää tai paintball päivää nuorille. 

______________ 
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113§ Laajan hyvinvointikertomuksen hyväksyminen 

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 sote-uudistuksen jälkeen. HYTE-kerrointa on 

mahdollista kasvattaa ja nyt tehtävä työ tulee siis vaikuttamaan rahoituksen suuruuteen. 
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Päätösehdotus: Hyväksymme liitteenä 16 olevan laajan hyvinvointikertomuksen ajalle 2021-

2025 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

______________ 

 

114§ Edustajan valinta teknisen lautakunnan kokouksiin 

Päätösehdotus: Valitsemme tekniseen lautakuntaan edustajaksi Minttu Jokelan ja varaedustajaksi 

Sara Pietilän. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin valinnat. 

______________ 

115§ Avoimet pihat 2022 - piste 

Nuvalla on piste lauantai 11.6. avoimet pihat tapahtumassa.  

Päätösehdotus: Käymme keskustelua mitä tarvikkeita tarvitsemme pistettä vasten ja kuinka 

toimintaa järjestetään 

 

 Päätös: Toiminnaksi päätettiin avoimiin pihoihin jalkapallo, Jaffa-pallo ja lipunryöstö sekä 

tarvikkeiksi lakut ja tikkarit palkintopisteelle. 

______________ 

116§ Sydämen asiat 

 Käymme läpi sydämen asiat (lautakunnat, satanuva, piirihallitus sekä muut ajatukset ja tunteet).  

Päätösehdotus: Kirjaamme muistiin sydämen asiat. 

-Aku Autio vieraili kokouksessa tuoden kunnan viestinnän terveiset nuorisovaltuustolle. 

 Päätös: Kirjattiin sydämen asiat. 

______________ 
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117§ Muut asiat 

 117.1§ Vuosikalenteri 

  Päivitämme vuosikalenterin ja hyväksymme päivityksen. (liite 6) 

 Päätös: Päivitettiin ja hyväksyttiin. 

______________ 

 

 

118§ Ilmoitusasiat 

Käymme läpi ilmoitusasiat. 

Päätösehdotus: Merkitsemme ilmoitusasiat muistiin. Puheenjohtaja luo Cally-kyselyn kauden 

viimeisen kokouksen ajankohdasta. 

 

 Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat muistiin. 

______________ 

 

119§ Kokouksen päätös 

 Päätösehdotus: Puheenjohtaja Vilja Haapaniemi päättää kokouksen. 

 

 Päätös: Kokous päätettiin klo.16.25 

______________ 
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Allekirjoitukset: 

 

_______________________________ 

Puheenjohtaja  

Vilja Haapaniemi 

 

_______________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja 

Minttu Jokela 

 

_______________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja 

Sara Pietilä 

   


