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JUVAN KUNNAN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN VUONNA 2021 
 
 
Hyvinvointi merkitsee eri asioita kuntalaisten elämänkaaren eri vaiheissa. Hyvinvointi 
muodostuu ihmisen itsensä, perheiden, lähiympäristön ja kunnassa toimivan 
palvelujärjestelmän tuloksena. Se koostuu mm. terveydestä, toimeentulosta, 
asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttamisesta ja 
läheisistä ihmissuhteista. Juvan hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja 
kehitetään kaikkiin kuntalaisiin liittyvää hyvinvointityötä kunnassa. 

 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on koko kunnan yhteinen asia. Se on osa kunnan 
normaalia toimintaa ja talouden suunnittelua. Käytännössä se tarkoittaa tietoista 
voimavarojen kohdentamista kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen, joita toteutetaan kunnan eri toimialoilla. 

 
Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on kuntalaisten oman elämän hallinnan, 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja inhimillisen kasvun tukeminen. Lautakunta 
vastaa omalta osaltaan tehtävistä, mitkä laissa on säädetty kunnan velvollisuudesta 
edistää asukkaidensa hyvinvointia, mukaan lukien vuosittaisen hyvinvointisuunnitelman 
laatiminen ja sitä koskeva seuranta (Hallintosääntö, kvalt 29.5.2017 §65). 

Hyvinvointikertomuksen vuosiraporttiin kuuluu yhtenä osana hyvinvointisuunnitelman 
tekeminen raportointiajankohdasta seuraavalle vuodelle, tässä tapauksessa vuodelle 
2021. Hyvinvointisuunnitelma on kuntastrategiaan pohjautuva hyvinvointipalvelujen 
johtamisen väline, jonka tavoitteita toteutetaan osana hallintokuntien laatimia 
vuosisuunnitelmia ja vuosittain valtuuston hyväksymää talousarviota. 

Hyvinvointisuunnitelman keskeisiä painopistealueita on kolme: 
 
 



1. Kunnan tarjoamat ja tuottamat laadukkaat peruspalvelut toimivat ja ovat lähellä 
kuntalaisia mahdollistaen sujuvan arjen, 

2. Kunta tukee kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta edistäviä elämäntapoja ja 
harrastuksia sekä 

3. Kunta huolehtii siitä, että kaiken ikäiset kuntalaiset voivat toimia turvallisessa ja 
terveellisessä ympäristössä. 

 
 
HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ TUKEVAT OHJELMAT JA SUUNNITELMAT 
 

 
Hyvinvoinnin edistämiseksi kunnassa on olemassa toiminnalliset suunnitelmat ja 
strategiat, jotka vastaavat nykyistä kuntaorganisaatiota ja palvelutuotantoa. 
Toimintasuunnitelmien osalta hyvinvoinnin toteuttaminen ja seuraaminen kuuluvat 
oleellisena osana hyvinvointilautakunnan ja hyvinvointityöryhmän tehtäviin. 

 
Terveyden- ja sosiaalityön osalta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymä laatii koko aluetta koskevat strategiat ja toimintaohjelmat. 

 
Juvan kunnan ylläpidettäviä toimintaohjelmia ovat: 

• Varhaiskasvatussuunnitelma, Vasu 
• Opetussuunnitelmat 
• Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto esi- ja perusopetuksessa 
• Hyvinvointilautakunnan alaiset toimintaohjelmat 
• Liikenneturvallisuussuunnitelma 
• Keskustan yleiskaava ja muut kaavat 
• Turvallisuussuunnitelma 
• Markkinointisuunnitelma 



VUODEN 2021HYVINVOINTITYÖN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 
 

Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. 
Monialaisesti asiantuntijoista koottu hyvinvointiryhmä koordinoi tietoon perustuen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä koko kunnan tasolla. 

 
Hyvinvointityötä tehdään työryhmässä, jonka kokoonpano on seuraava: 
sivistysjohtaja Anne Haakana, puheenjohtaja 
hallintojohtaja Antti Kinnunen, varapuheenjohtaja 
tekninen johtaja Vesa Kankkunen 
rehtori Olli Kossila 
varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttonen 
Etelä-Savon Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää ryhmässä edustaa Eeva 
Björkstedt (varalla Eeva Häkkinen). 

Hyvinvointityöryhmän sihteerinä, koordinaattorina ja sähköisen kertomuksen 
pääkäyttäjänä toimi nuoriso-ohjaaja Tarja Himanen. 

 
Kunnallisessa hyvinvoinnin suunnittelussa ja seurannassa käytetään vahvasti 
maakunnallisia strategisia asiakirjoja, jotka kokoavat alueellista hyvinvointitietoa ja 
kuvaavat yhteisiä näkemyksiä maakunnan hyvinvoinnin nykytilasta, tulevista 
tavoitteista ja käytänteistä. 
* Etelä-Savon alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2018-2020 
* Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 
Maakunnallisen hyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet sovitetaan yhteen kunnallisen 
hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen kanssa. 



KUNTASTRATEGIANPAINOTUKSET JA LINJAUKSET 
 
 

Vuoden 2021 hyvinvointityötä ohjaa Juva 600 - kuntastrategian hyvinvoivaa kuntalaista 
koskeva tavoite. Kunta edistää omalta osaltaan kuntalaisten hyvinvointia. 

 
Kuntastrategian mukaan Juva on ihmisten yhteisö, jossa kaikkia kohdellaan tasa- 
arvoisesti. Kuntalaisten omaa aktiivisuutta tuetaan ja asioita toteutetaan 
kumppanuuden periaatteella avoimesti ja läpinäkyvästi. Yhteistyötä tehdään eri 
toimijoiden kanssa. Yhteistyökyky on keskeinen osa kunnan organisaation osaamista ja 
on yksi kunnan menestystekijöistä. Kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollistetaan hyödyntäen laajasti eri vaikuttamiskanavia. 

 
Kunta tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviseen sekä hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja 
viihtyisässä elinympäristössä. Kunnat huolehtivat puhtaasta ja terveellisestä 
asuinympäristöstä sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista.Tavoitteena 
kuluvalla valtuustokaudella on tulevaisuuteen luottavat, aktiiviset ja osallistuvat 
kuntalaiset. 

 
 

HYVINVOIVA KUNTALAINEN 
 

1. Peruspalvelut kunnossa ja lähellä 

 
Laadukkaat peruspalvelut ovat toimivat ja lähellä kuntalaista. Kunnan 
järjestämien palvelujen toimivuus luo asukkailleen arjen turvallisuutta. Palvelujen 
on oltava samaan aikaan sujuvasti kuntalaisten saatavilla mutta myös riittävän 
laadukkaita. Lisäksi tärkeää on huomioida, että kunnan järjestämisvastuun 
ulkopuolella olevia palveluita on monipuolisesti saatavilla. Kunta tuottaa 
palveluita kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Yhteistyötä tehdään 
sujuvasti eri toimijoiden kanssa myös yli kuntarajojen. 

 
Kunta mahdollistaa kuntalaisten ja muiden toimijoiden mahdollisuudet osallistua 
palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

 
2. Harrastusmahdollisuudet 

 
Kunta tukee kuntalaisten hyvinvointia edistäviä elämäntapoja ja harrastuksia. 
Tarjolla on monipuolisia eri-ikäisille suunnattuja harrastusmahdollisuuksia. 
Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. 



3. Turvallinen ja terveellinen ympäristö 
 

Huolehditaan siitä, että kaiken ikäiset kuntalaiset voivat toimia turvallisessa ja 
terveellisessä ympäristössä. Kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että 
kuntalaisten käytettävissä olevat toimitilat ovat nykyaikaiset ja toimivat. 

 
 
Kuntalaisten hyvinvoinnin toteuttamiseksi kunta ja alueella olevat yhteistyökumppanit 
muodostavat erilaisia verkostoja asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä 
asukkaiden hyvinvointia ja yhteistä osallistumista tukevaksi. Kunnassa toimiva 
järjestötoimijoiden verkosto on tärkeä voimavara ja yhteistyökumppani. 

 
Jatkossa hyvinvointisuunnitelman painopistealueita, tavoitteita ja toteutuneiden 
toimintojen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti. 

 
Maaliskuussa 2020 alkanut COVID-19 pandemia on vaikuttanut kuntalaisiimme eri 
tavoilla. Toisaalta se on mullistanut koko kuntaamme tavalla, joka heijastui paitsi 
akuuttina tilanteen hoitamisen shokkina niin nyt näyttää siltä, että vaikutuksia on myös 
pitkällä aikavälillä. 

 
Kevään ja kesän aikana koko maakunta oli enemmän tai vähemmän pysähtynyt ja 
uudenlaisen kriisin edessä. Pandemian aiheuttamasta äkkipysähdyksestä johtuen 
monella sektorilla/toimijalla hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2021 on edellisvuoden 
kaltainen. Tulevan vuoden hyvinvointityössä on kaikkien toimijoiden tärkeää säilyttää 
maltillisuus ja usko tulevaisuuteen. 

 
Kaaviossa Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä vuodelle 2021 on tavoitteena 
määritellä yhteinen tavoitetila painopistealueista, palveluista ja keinoista, joilla 
vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia ja omia voimavaroja. 



                  Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä vuodelle 2021 

1  
TAVOITE 

HYVINVOIVA 
KUNTALAINEN 

   

PERUSPALVELUT 
KUNNOSSA JA 
LÄHELLÄ 

Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Mittarit Arviointi 

 Kulttuurihistorian ja perinteiden ylläpitämi- 
nen kunnassa eri ikäisten osallisuutta koros- 
taen (vuositt aiset tapahtumat esim. vete- 
raanipäivä ja itsenäisyyspäivä)/ Seura kun- 
nat ja kulttuuripalvelut yhdessä muiden 
kanssa 

kunnan ja seurakunnan oma 
toiminta 

osallistujien määrä, 
tapahtumien toteutumi- 
nen ja niistä saatu pa- 
laute 

 

Pidetään suunnitelmalliset palaverit ja/tai 
tapaamiset asiakasraadin tai erilaisten neu- 
vostojen (esim. vanhus- ja vammaisneu- 
vasta) kanssa sekä vuosittaiset tapaamiset 
nuorisovaltuuston kanssa (kuulemistilaisuu- 
det) / Kunnan eri hallintokunnat yhteistyössä 
seurakuntien ja Essoten kanssa 

eri toimijoidenyhteistyö kuulemistilaisuudet, 
tilaisuuksiin osallistunei - 
den määrä 

Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan 
moniammatillisesti lähellä kuntalais ia. 
Palvelujen saatavuus pidetään hyvänä ja 
kansallisten hoitotakuu - ohjeiden m ukaisina . 
Yhteyden saanti palveluiden tuottajiin teh- 
dään helpoksi 
Henkilökunnan osaamista pidetään jatku- 
vasti yllä, jotta palvelujen laatu säilyy hy- 
vänä. 

perusterveydenhuollon pal- 
velut tuotetaan osana Etelä- 
Savon sosiaali - ja tervey - 
denhuollon kuntayhtymän 
toimintaa / Juvan hyvinvoin- 
tikeskusken työntekijät 

asiakastyyt yväisyysky- 
selyt 
osastolla ja avohoidossa, 
hoitoon pääsyn mittarit, 
T3, hoitotakuu 

 



 
 
 
 

en, varhaisnuorten 
ekä lapsiperheiden 
palvelut 

LAKU -lähetteen käyttöönotto ja kehittämi- 
nen sekä lasten, nuorten ja perheiden kult- 
tuurisen osallisuuden lisääminen / Kulttuuri 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 

kulttuuripalveluiden henki- 
löstö. 
Verso, Essoten eri toimijat 

LAKU- lähe tt eiden määrä, 
toimintoihin osallistuvien 
määrä, toiminnan koh- 
dentumisesta saatu pa- 

 

  laute 

Essoten tuottamat lasten ja nuorten palvelut 
matalan kynnyksen toimintana 

yhteistyössä kunnan toimi- 
joiden ja Essoten henkilökun- 

kouluterveyskysely 
asiakastyytyväisyysky- 

LAPE-suunnitelman mukainen toimintojen 
kehittäminen/ Moniammatillinen tiimi ja Es- 
sote 

nan kanssa selyt 

Lapsiperheiden sosiaalityön systemaattisen 
lastensuojelun työskentelyotteen toteutus, 
lastensuojeluilmoitusaktiivisuuteenkannus - 
taminen sekä lapsiperheiden sosiaalityön ja 

  

lastensuojelun pysyttäminen lähipalveluna / 
Essote 

  

Uuteen kampukseen liittyen uudenlaiseen 
pedagogiseen toimintaympäristön käyttöön 
ottaminen / eri hallintokunnat yhteistyössä 

Yhtenäiskoulun ja varhais- 
kasvatuksen resurssit 

kuvaus toimenpiteistä 

Kulttuurikasvatussuunnitelman valmistele- 
minen yhteistyössä kulttuuritoimijoiden 
kanssa (mm. Verso) / Kulttuuri 

kulttuuripalveluiden henki- 
löstö ja eri toimijat 

suunnitelma käyttöön 
vuonna 2022 

lapsen tunnetaitojen. ryhmätaitojen ja itse- 
tunnon vahvistaminen (mm. tanssihetket tai 

nuoriso-. kulttuuri - sekä var- 
haiskasvatuksen henkilöstö, 

toteutuneiden taidehet- 
kien määrä 

muut liikuntahetket sekä taidehetket Tuntei- 
den Tuuli - materiaaleja hyödyntäen. Kids Ac- 
tion ja muut peli- ja toimintaillat seurakun- 
nissa)/ Varhaiskasvatus, Yhtenäiskoulu, va- 
paa - aika ja seurakunnat 

Yhtenäiskoulu, seurakunnat 
sekä Lasten kulttuurikeskus 
Verso 

ryhmien  ja osallistu ien 
määrä 



 
 
 
 

  Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehit - 
täminen : tavoitteena mm. lasten ja huolta- 
jien osallisuuden sekä positiivisen ja kannus- 
tavan kasvatuskulttuurin vahvistaminen 

 
Kirjaston yhteistyö koulujen ja päiväkotien 
kanssa 
Kirjaston lukutaitopalvelut: 
satutunnit päiväkoti-ikäisille 
alle kouluikäisten ja kouluikäisten lukudiplo- 
min toteuttaminen 

varhaiskasvatuksen omat 
resurssit 

 
 
 

Kirjaston oma resurssi 
Lastenkultturikeskus Versen 
satutunnit 

kuvaus toimenpiteistä 
 
 
 
 
 
lapsiryhmien ja luokkavie- 
railujen määrä 
satutuntien määrä ja 
osallistujien määrä 
tapahtumien määrä 
kirjaston aukiolotuntien 
määrä 
lasten lainausten määrä 
Käpäläpassien määrä 

 

Nuoret ja nuoret aikui- 
set 

Mediataidot ja nuorisotiedotus sosiaalisessa 
m ediassa osana nuorten ohjausta ja tukea 

nuorisopalveluiden henkilös - 
tön osaaminen, Polnt.fi Per- 

tavoitettujen nuorten 
määrä 

 

 sekä Polnt.fi Portaalin käyttöönotto/ Nuoriso taali sekä vertaisohjaajat  

 
Ylläpidetään kunnan sisäistä ja ympäristö- 
kuntien välistä yhteistyötä lasten ja nuorten 
osallistumisen ja kuulemisen käytännö issä / 
Nuoriso 

pienten kuntien nuorisotyön 
verkosto, maakunnallinen 
nuorisovaltuusto 

toteutuneiden tilaisuuk- 
sien määrä 
kuvaus toimenpiteistä 

 
Lapsille ja nuorille suunnattujen pienryhmä- 
toimintojen ja leiritoimintojen sekä kesätoi- 
minnan mahdollistaminen matalalla osallis- 
tumisen kynnyksellä / Vapaa-aika yhdessä 
seurakuntien ja järjestötoimijoiden kanssa 

vapaa-aikapalvelut 
avustus/hanketoiminta 
järjestöt 
seurakunnat 

toteutuneiden ryhmien 
lukumäärä / osallistujien 
määrä 

   

PARent - järjestelmä Nuorille tarjotaan tukea elämän muutoskoh - 
tiin kehittämällä yhteistyötä eri toimijoiden 

yhteistyö eri toimijoiden kes- 
ken 

kesken / Etsivä nuorisotyö yhteistyössä eri 
oppilaitosten, TE-palveluiden, Aikuissosiaali- 

OKM:n myöntämä avustus  

työn, Kunnan työelämäpalveluiden, Mielen-   

terveyspalveluiden kanssa   



 
 
 
 

   
Nuorisolain mukaisen monialaisen työryh- 

 
yhteistyö eri toimijoiden kes- 

 
kuvaus toiminnasta 

 

män Rukkasen toiminnan näkyväksi nosta- 
minen 
(näkyvyyden ja tietoisuuden lisääminen) 

ken  

Avoimien p eli- iltojen ja nuorten iltojen järjes- 
täminen lapsille ja nuorille ohjatusti / Seura- 
kunnat 

seurakuntien oma resurssi osallistujien määrä 

Kirjaston yhteistyö koulun kirjallisuuskasva - 
tuksen kanssa, lukutaidon ja lukemisharras - 

kirjaston yhteistyö eri toim i- 
joiden kesken 

tapahtumien määrä, 
osallistujien määrä, kerät- 

tuksen ylläpitäminen ja nuorten hyvinvoinnin 
ja selviytymisresurssien lisääminen 
Yökirjastot syksyllä ja keväällä 
Kirjallisuusaiheiset kirjastovierailut ja lukulaa- 
tikot 
/ kirjasto yhteistyössä koulujen ja vapaa- ai- 
kapalveluiden kanssa 

 tyjen ja lähetettyjen laati- 
koiden määrä 

Työikäiset ja ikäihmiset Työnhakijoille ja yrittäjille kokonaisvaltaista 
jokaisen yksilöllisistä tarpeista lähtevää pal- 

työelämäpalveluiden työn- 
tekijät: työllisyyskoordinaat- 
tori ja 
työvalmentaja 

 
työelämäpalveluiden työn- 
tekijät: 
työllisyyskoordinaattori ja 
työvalmentaja 

 
seurakuntien omat resurssit 

asiakasmäärät, 
palveluihin osallistuneet 

 

 velua/ 
Työelämäpalvelut 

 

 
Yksilöohjausta ja pienryhmätoimintoja lisää- 
mään ihmisten hyvinvointia ja voimaantu- 

asiakasmäärät, 
palveluihin osallistuneet 

 mista / 
Työelämäpalvelut 

 

 
Seurakuntien säännöllisesti toteuttamat ruo- kuvaus toiminnasta 

 kailuhetket , kahvikerhot ja Majatalo-illat sekä 
muut kohtaamisen tilaisuudet 

 

 
Essoten lainmukaiset palvelut 

 



 
 
 
 

  Kirjaston kokoelma- ja lainauspalvelut 
Kirjaston tapahtumapalvelut 
Kirjastoautopalvelut kylien asukkaille 

kirjaston omat resurssit ja 
henkilökunta 
kirjastoautopalvelu 

aukiolotuntien määrä 
tapahtumien määrä 
kokoelman ha nkinnan 
määrä vuodessa 
aikuisten lainausten 
määrä 
kirjastoauton  lainausten 
määrä 
kirjastoauton aukiolotun- 
tien määrä 

 

HARRASTUSMAH- 
DOLLISUUDET 

Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Mittarit Arviointi 

Monipuolisten harras- 
tusmahdollisuuksien 
turvaaminen 

Lapsille, nuorille ja perheille suunnattua toi- 
mintaa ja harrastusmahdollisuuksia kehite- 
tään yhdessä asiakasryhmien kanssa (mm. 
nuorten itsensä järjestämien tapahtumien 
tukeminen ja kehittäminen)/ Vapaa - aika, ur- 
heiluseurat, toimintaryhmät ja seurakunnat 

eri toimijoiden resurssit 
kunnan avustusjärjestelmä 
Avin hanke-avustus 
käytettävissä olevat tilavuo- 
rot 
OPH:n myöntämä kerho- 
avustus 

 
kul tt uu ripalveluiden henki- 
löstö ja Verso 
OKM:n myöntämä avustus 

 
 
 

eri toimijat yhteistyössä 

eri-ikäis ten harrastus ryh- 
mien määrä, kerätty pa- 
laute 
toimintaa järjestävien jär- 
jestöjen lukumäärä 

 

  
Koulun puitteissa oppilaille tarjotaan mah- 
dollisuus osallistua maksuttomaan kerhotoi - 

 
kuvaus toiminnasta 

 mintaan. Oppilaita kuullaan kerhoja suunni- 
teltaessa. Kerhotoiminnassa yhteistyötä to- 

 

 teutetaan eri toimijoiden kanssa / Koulu  

 
Järjestöjen välisen yhteistyön ja avoimuuden 
kehittäminen Kumppanuuspöytä - mallilla / 
Vapaa - aika 

tilaisuuksien määrä ja 
palaute 
tapahtumiin osallistuvien 
toimijoiden määrä 



 
 
 
 

  Uuden liikuntahallin toimintakultt uurin kä yt- 
töönottaminen / Liikunta ja järjestöt 

 
 

Kansalaisopiston monipuolinen ja laadukas 
kurssi-. tapahtuma- ja koulutustarjonta eri- 
ikäisille kuntalaisille yhteistyössä eri toimijoi- 
den kanssa / Järvi- Saim aan kansalaisopisto 

 
Kuoro- ja musiikkitoiminnan järjestäminen / 
seurakunnat , järjestöt ja Järvi- Saim aan kan- 
salaisopisto 

eri toimijoiden resurssit 
 
 
 

käytettävissä on 4 130 tuntia 
 
 
 
 
 
seurakuntien ja järjestöjen 
oma resurssi 

tilaisuuksien määrä 
vuorojen m äärä 
salin käyttöaste 

 
kurssien ja tapahtumien 
kokonaismäärä 

 

Hyvinvointia edistä- 
vien elämäntapojen 
tukeminen 

Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaat- 
terien sekä muiden kyselyjen ja/tai tilastojen 
esiin nostaman tiedon seurantaan juvalai- 
sen hyvinvoinnin kehittymisestä 

Tilastokeskus , SOTKAnet, 
TEAviisari, THL:n rekisterit jne 

Koko maan, Etelä - Sa von 
ja vertailukuntina mm. 
Mäntyharjun ja Kanga s- 
niemen hyvinvointitieto 

 

 
Koulukierrosten toteuttaminen erityisesti ni- 
velvaiheessa oleville nuorille (hyödyntäen 
hyvinvointia tukevia teemoja)/ Nuorisopal- 

nuorisopalveluiden oma re- 
surssi 
seurakuntien resurssi 

tavoitettujen lasten ja 
nuorten määrä 

 velut ja seurakunnat   

 
Vapaa-ajalle suunnatuissa tapahtumien jär- 
jestämisessä huomioidaan osallisuuden 
edistäminen (esim. Nuorisohöyräys,Ke vätt a- 
pahtuma, Vehmaan lenkki)/ Kunta, järjestöt, 
kirjasto ja Seurakunnat 

yhteistyössä eri toimijoiden 
kesken sekä alueella toimivat 
järjestöt ja yritykset 

tapahtumista saatu pa- 
laute 

 
Omaehtoisen toiminnan kehittämisen ja hy- 
vinvoinnin ylläpitämisen tukeminen erilaisten 

kansalaisopiston resurssi 
alueellinen yhteistyö 

järjestettävän toiminnan 
kokonaismäärä 



 
 
 
 

  kurssien ja tapahtumien muodossa yhteis- 
työssä eri toimijoiden kanssa / Järvi- Sai - 
maan kansalaisopisto 

   

Luodaan ikääntyville ja erityistä tukea tarvit- 
seville arkisen kohtaamisen paikkoja, kan- 

neuvostojen oma toiminta 
järjestöjen oma toiminta 

kohtaamisten määrä 
tapahtumien määrä 

nustetaan osallistumaan ja tiedotetaan ak- 
tiivisesti erilaisista osallistumismahdollisuuk- 

  

sista/ Vanhus- ja vammaisneuvostot yhteis- 
työssä alueella toimivien järjestöjen ja toimi- 
joiden kanssa 

  

Ennalta ehkäisevä toiminta, jonka tarkoituk- 
sena on kuntalaisten oman terveyden yllä- 
pito ja edistäminen (esim. toimintapäivä Voi- 

yhteistyö eri toimijoiden 
kanssa 

järjestettävän toiminnan 
kuvaus 

maa vanhuuteen) / Vapaa-aika, järjestöt, Es- 
sote 

  

Kirjasto on helposti saavutettava paikka, hy- 
vinvointia tukevien tapahtumien järjestämi- 
nen lapsille ja aikuisille/ Kirjasto yhteistyössä 
Verson ja Järvi-Saimaan kansalaisopiston 
kanssa 

Kirjasto, kirjastoauto sekä 
yhteistyökumppanit 

tapahtumien määrä 
kirjaston aukiolotuntien 
määrä 

Seurakuntien hartaus- ja jumalanpalvelu - 
selämä 

seurakunnat 
 

 seurakunnat  
Henkilökohtainen kohtaaminen ja rinnalla 
kulkeminen esim. diakonian näkökulmasta / 
seurakunnat 

  



 
 
 
 

 
ERVEELLINEN 

YMPÄRISTÖ 

 Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Mittarit Arviointi 

 Tilojen ja/tai suorituspaikkojen kunnossapi- 
dosta huolehtiminen / Liikunta yhteistyössä 
JSP:n kanssa 

liikuntapalveluiden resurssi 
sekä Järvi-Saimaan palvelut 

kuvaus toiminnasta  

Uuteen kampukseen liittyen uudenlaiseen 
pedagogiseen toimintaympäristöön val- 
mentautuminen/ eri hallintokunnat yhteis- 
työssä 

kunnan oma organisaatio kuvaus toimenpiteistä 

Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisia vuosittainen määräraha suunnitelman noudatta- 
toimenpiteitä toteutetaan/ Tekniikka  minen 

toimenpiteiden määrä 

Katuverkoston ja kevyenliikenteenväylien sa- vuosittainen määräraha suunnitelman noudatta- 
neeraus/ Tekniikka  minen 

saneerauksien määrä 

Katujen, puistojen ja yleisten alueiden hoita- määrärahasidonnaiset sopi- alueiden yleisilme, 
minen/ Tekniikka mukset tyytyväisyys / tyytymättö- 

myys 
saatu palaute 

Retkeilyreitistöjen ja retkeilypaikkojen kun- 
nostaminen 

työelämäpalvelut,mahdolli- 
nen hankeraha 

kunnostetut kohteet 
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