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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

JUVAN KUNNAN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN VUONNA 2022
Yhteiskunnassa on eri tutkimusten mukaan havaittavissa selkeästi tarve yksilöllisille
palveluille. Hyvinvointi on vahvasti yksilöllinen ja perhekohtainen kokemus. Se 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.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on vastaavasti koko kunnan yhteinen asia. Hyvinvointijohtamisen rakenne perustuu aina kunkin kunnan omaan organisaatiorakenteeseen ja palveluiden tuottamisen tapaan. Juvan kunnassa se on osa kunnan normaalia toimintaa ja talouden suunnittelua. Vuosittaisen hyvinvointisuunnitelman avulla
ohjataan, johdetaan ja kehitetään kaikkiin kuntalaisiin liittyvää eri toimialojen hyvinvointityötä kunnassa.
Juvan kunnassa valtuustokauden muutoksen myötä tulevien vuosien strateginen
suunnittelutyö on parhaillaan meneillään. Kunnan toteuttamaa hyvinvointityötä määrittää keskeisesti uudet strategiset linjaukset, jotka päätetään Kunnanvaltuustossa
13.12.2021. Kunnalle on jatkossakin tärkeää turvata kuntalaisille hyvinvoinnin kannalta
merkittävät palvelut. Tavoitteena on tulevaisuuteen luottavat ja aktiiviset kuntalaiset,
jotka saavat mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa yhteisten asioiden hoitamiseen
sekä kunnan toimintojen kehittämiseen.

HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ TUKEVAT OHJELMAT JA SUUNNITELMAT
Kasvatuksen, opetuksen ja hyvinvoinnin asiantuntijana toimii kunnassa Sivistyspalvelut,
joka on myös Juvan kunnan suurin toimiala. Lautakunta vastaa omalta osaltaan kaikista niistä tehtävistä, mitkä kunnan hallintosäännössä on määritelty, mukaan lukien
vuosittainen hyvinvointisuunnitelman laatiminen ja sitä koskeva seuranta. (Juvan kunnan Hallintosääntö; Kunnanvaltuusto 14.12.2020, §66)
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.
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Juvan kunnan ylläpidettäviä toimintaohjelmia ovat:
• Varhaiskasvatussuunnitelma, Vasu
•
•

Opetussuunnitelmat
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto esi- ja perusopetuksessa

•
•

Sivistyslautakunnan alaiset toimintaohjelmat
Liikenneturvallisuussuunnitelma

•
•

Keskustan yleiskaava ja muut kaavat
Turvallisuussuunnitelma

•

Markkinointisuunnitelma

VUODEN 2022 HYVINVOINTITYÖN 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- ja hyvinvointikoordinaattori Tarja Himanen.
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.
Kaaviossa Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä vuodelle 2022 on tavoitteena määritellä yhteinen tavoitetila painopistealueista, palveluista ja keinoista, joilla vahvistetaan
kuntalaisten hyvinvointia ja omia voimavaroja.
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TAVOITTEET

TUKEVAT

HYVINVOINTIA

KUNTALAISEN

JOKAISEN

TAVOITE

Uusien kuntalaisten huomioiminen

Kirjasto on helposti saavutettava paikka,
hyvinvointia tukevien tapahtumien järjestäminen
kuntalaisille / Kirjasto yhteistyössä Verson ja
Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa
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Juvan kunnankirjaston resurssi
kirjastoauton sekä yhteistyökumppaneiden resurssit

Kirjaston omat resurssit
Kirjastoautopalvelu

yhteistyöllä saavutettava resurssi
alueella toimivat järjestöt ja yritykset

Vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen ja niissä
kuntalaisten osallisuuden edistäminen (esim.
Toukosointuja, Voimaa vanhuuteen -teemaviikko,
Vehmaan lenkki) / Vapaa-aikapalvelut yhteistyössä kirjaston, järjestöjen ja seurakuntien kanssa

Kirjaston kokoelma- ja lainauspalvelut
Kirjaston tapahtumapalvelut
Kirjastoautopalvelut kylien asukkaille / Kirjasto

yhteistyöllä saavutettava resurssi

tapahtumien määrä
kirjaston aukiolotuntien
määrä

Aukiolotuntien määrä
tapahtumien määrä
kokoelman hankinnan
määrä vuodessa
lainausten määrä
Kirjastoauton lainausten
määrä

osallistujien määrä
tapahtumien määrä
tapahtumista saatu palaute

harrastajamäärien muutokset

kerätty palaute

kävijöiden määrä
palautteet

työelämäpalveluiden työllistetyt
ja vapaaehtoiset
liikuntapalveluiden oma resurssi

Mittarit

Resurssit

Koronapandemian aiheuttaman harrastajakadon
sekä liikkumisen vähentymisen korjaaminen kaiken ikäisten kuntalaisten keskuudessa / Vapaaaikapalvelut yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa

Tarjotaan kuntalaisille tutustumismahdollisuuksia
Sampolaan ilmaiseksi, ns. ohjattuja tutustumiskierroksia / Liikuntapalvelut

Kaupan ylijäämäruuanjako ja EU-ruuanjako / Työelämäpalvelut

Toimenpiteet ja vastuutaho

Arviointi

Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä vuodelle 2022

PALVELUT

DEN

SEKÄ LAPSIPERHEI-

VARHAISNUORTEN

LASTEN,

Tilastokeskus, SOTKAnet, TEAviisari, THL:n rekisterit jne.

Resurssit
Varhaiskasvatuksen oma resurssi

Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattorien
sekä muiden kyselyjen ja/tai tilastojen esiin nostaman tiedon seurantaan juvalaisen
hyvinvoinnin kehittymisestä / Hyvinvointiryhmä

Toimenpiteet ja vastuutaho

Avoimen varhaiskasvatuksen perheryhmätoiminta tukee perheitä arjessa / Varhaiskasvatus

kunkin toimijan omat resurssit

Kielellisten valmiuksien tukeminen ja lukemisen
kulttuurin edistäminen / Varhaiskasvatus, yhtenäiskoulu ja kirjasto yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
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kunkin toimijan omat resurssit

Liikunnallisten taitojen edistäminen / Varhaiskasvatus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

kunkin toimijan omat resurssit

kunnan ja seurakunnan oma
toiminta

Kulttuurihistorian ja perinteiden ylläpitäminen
kunnassa eri ikäisten osallisuutta korostaen (vuosittaiset tapahtumat esim. veteraanipäivä ja itsenäisyyspäivä) / Seurakunnat ja kulttuuripalvelut
yhdessä muiden kanssa

Lasten myönteisen kasvun, ryhmä- ja tunnetaitojen sekä itsetunnon vahvistaminen
Lasten oppimisen tukeminen ja lapsen hyvinvoinnin edistäminen
Lasten osallisuuden kehittäminen ja mahdollisuus
tulla kuulluksi, yhteisöllisyyden edistäminen,
myönteinen toimintakulttuuri, oppimisympäristö
ja kasvatuskumppanuus / Varhaiskasvatus ja yhtenäiskoulu yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden,
kansalaisopiston sekä muiden toimijoiden kanssa

kulttuuri- ja kirjastopalveluiden
omat resurssit
yhteistyöllä saavutettava resurssi

Kulttuurikasvatussuunnitelman (sisältää kirjastoja kulttuuripolun) valmisteleminen / Kulttuuripalvelut yhteistyössä kulttuuritoimijoiden, kirjaston ja
yhtenäiskoulun kanssa

kuvaus toimenpiteistä

kuvaus toimenpiteistä

kurssien määrä
taidehetkien määrä
tapahtumien määrä
osallistujamäärä
palautteet

osallistuvien määrä ja
heiltä saatu palaute

Mittarit

koko maan ja Etelä-Savon
hyvinvointitieto

osallistujien määrä,
tapahtumien toteutuminen
ja niistä saatu palaute

suunnitelma käyttöön
vuonna 2022

Arviointi

NUORET AIKUISET

NUORET JA

kulttuuripalveluiden resurssit
Verso
Essoten eri toimijat

Juvan kunnankirjaston oma resurssi
Lastenkulttuurikeskus Verson
satutunnit (kuuluvat Juvan kunnan vuosisopimukseen)
järjestöjen omat resurssit

Resurssit
kunkin toimijan omat resurssit

LAKU –lähetteen kehittäminen sekä lasten, nuorten ja perheiden kulttuurisen osallisuuden lisääminen / Kulttuuri yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa

Kirjaston yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa
Kirjaston lukutaitopalvelut: satutunnit päiväkotiikäisille, alle kouluikäisten ja kouluikäisten lukudiplomin toteuttaminen / Kirjasto

Seurassa – ei syrjässä -hankkeen avulla seuratoiminnasta syrjässä olevien mukaan kannustaminen ja mahdollisten toiminnasta tippuvien mukana pitäminen / Liikuntapalvelut yhteistyössä
järjestöjen kanssa

Toimenpiteet ja vastuutaho

Toimintojen suuntaaminen kohti yhtenäistä Kampuskulttuuria / Yhtenäiskoulu yhteistyössä muiden
kampuksella toimivien tahojen kanssa

Nuorisokummitoiminnan käynnistäminen
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eri toimijoiden resurssit
kunnan avustusjärjestelmä
Harrastava Juva-kerhotoiminnan kehittämisen hanke
käytettävissä olevat tilavuorot
OPH:n myöntämä kerhoavustus

Harrastamisen Suomen -malli
vapaa-aikapalveluiden oma resurssi

Tuetaan lasten harrastamista tarjoamalla monipuolisia harrastusmahdollisuuksia / Vapaa-aikapalvelut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia tuetaan ja kehitetään
(esim. nuorten itsensä järjestämien tapahtumien
toteuttaminen ja uudenlaisia elämyksiä mahdollistavan Harrastava Juva -hankkeen kautta) / Vapaa-aikapalvelut, urheiluseurat, toimintaryhmät
ja seurakunnat

kunkin toimijan omat resurssit

Toimintojen suuntaaminen kohti yhtenäistä Kampuskulttuuria / Yhtenäiskoulu yhteistyössä muiden
kampuksella toimivien tahojen kanssa

harrastusryhmien määrä
toimintaa järjestävien järjestöjen määrä
kerätty palaute

kuvaus toimenpiteistä

Mittarit

uusien seuratoimintaan
osallistuvien lasten ja varhaisnuorten lukumäärä

lapsiryhmien ja luokkavierailujen määrä
tapahtumien määrä
kirjaston aukiolotuntien
määrä

LAKU-lähetteiden määrä
toimintoihin osallistuvien
määrä
toiminnasta saatu palaute

osallistuvien lasten määrä

kuvaus toimenpiteistä

Arviointi

tapahtumien määrä, osallistujien määrä,
kerättyjen ja lähetettyjen
laatikoiden määrä

toteutuneiden tilaisuuksien
määrä
kuvaus toimenpiteistä

PARent –järjestelmä
Sovari-mittari

PARent –järjestelmä
Sovari-mittari

tapahtumien kuvaus
osallistujilta kerättävä palaute

kirjaston resurssi yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa

pienten kuntien nuorisotyön Kanuuna-verkosto
maakunnallinen nuorisovaltuusto
nuorisopalveluiden resurssit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

yhteistyö eri toimijoiden kesken
OKM:n myöntämä avustus

#DINO-hanketyön resurssit
nuorisopalveluiden omat resurssit

Kirjaston yhteistyö koulun kirjallisuuskasvatuksen
kanssa, lukutaidon ja lukemisharrastuksen ylläpitäminen ja nuorten hyvinvoinnin ja selviytymisresurssien lisääminen (esim. kirjallisuusaiheiset kirjastovierailut ja lukulaatikot) / Kirjasto ja yhtenäiskoulu

Ylläpidetään kunnan sisäistä ja ympäristökuntien
välistä yhteistyötä lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen käytännöissä / Nuorisopalvelut

Elämänlaadun ja sosiaalisten valmiuksien paraneminen etsivän nuorisotyön ryhmätoimintojen
avulla / Nuorisopalvelut

Nuorille tarjotaan tukea elämän muutoskohtiin kehittämällä yhteistyötä, liikunnanohjausta ja elintapaohjausta eri toimijoiden kesken / Etsivä nuorisotyö yhteistyössä eri oppilaitosten, TE-palveluiden, aikuissosiaalityön, työelämäpalveluiden, Mielenterveyspalveluiden ja liikuntapalveluiden
kanssa

Nuorille tarjotaan tasa-puolisesti digitaalista
osaamista, ohjaajan tukea sekä nykyaikaisia välineitä pelaamiseen ja värkkäilytoimintaan.
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uusien seuratoimintaan
osallistuvien lukumäärä

järjestöjen omat resurssit

Seurassa – ei syrjässä -hankkeen avulla seuratoiminnasta syrjässä olevien mukaan kannustaminen ja mahdollisten toiminnasta tippuvien mukana pitäminen / Liikuntapalvelut yhteistyössä
järjestöjen kanssa

toteutuneiden ryhmien lukumäärä
osallistujien määrä

vapaa-aikapalvelujen resurssit
avustus/hanketoiminta
järjestöt
seurakunnat

Lapsille ja nuorille suunnattujen pienryhmätoimintojen, leiritoimintojen sekä kesätoiminnan mahdollistaminen matalalla osallistumisen kynnyksellä / Vapaa-aikapalvelut yhdessä seurakuntien
ja järjestötoimijoiden kanssa

TYÖIKÄISET

työelämäpalveluiden työntekijät

työelämäpalveluiden työntekijät
OKM:n Luovuudella voimaa ja
viihtyvyyttä- hanke

työelämäpalveluiden työntekijät

Resurssit
tuntimäärä

opintoseteliavusteiset kurssit

Nuorten kesätyöllistymisen mahdollistaminen,
paikkojen kartoitus ja esilletuonti, nuorten työllistämisen seteli, kunnan kesätyöpaikat / Työelämäpalvelut yhteistyössä muiden toimijoiden ja yritysten kanssa

Nuorten työelämätietoisuuden lisääminen, ForeAmmatin käyttöönotto, työelämäpäivät ammatti- ja koulutustietoisuuden lisäämiseksi / Työelämäpalvelut

Työllisyyden kuntakokeilun laadullinen asiakaslähtöinen työnhakija-asiakastyö ja työnhakijoille
järjestetyt vapaaehtoiset hyvinvointia ja aktiivisuutta lisäävät ryhmätoiminnot / Työelämäpalvelut

Toimenpiteet ja vastuutaho

Kansalaisopiston monipuolinen ja laadukas
kurssi-, tapahtuma- ja koulutustarjonta eri-ikäisille kuntalaisille yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa. / Järvi-Saimaan kansalaisopisto

Kansalaisopisto toteuttaa yhteistyössä Juvan työelämäpalveluiden kanssa heidän asiakkailleen lyhytkestoisia koulutuksia. / Järvi-Saimaan kansalaisopisto
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nuorisotyön omat resurssit

Koulussa tehtävän nuorisotyön lisääminen
(esim. ysiluokkalaisten+ abien kanssa tehtävä työ
sekä välituntien PopUp-toiminta) / Nuorisopalvelut

Verkossa tehtävä nuorisotyö sekä vertaisohjaajatoiminta tuodaan kaikkien nuorten saataville /
Nuorisopalvelut yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa

jaettujen seteleiden määrä
osallistujamäärä
palautteet

kurssien määrä
tapahtumien määrä
osallistujamäärä
palautteet

Mittarit

Asiakasmäärät
palautteet

Palaute

tapahtumien kuvaus
osallistujilta kerättävä palaute

Arviointi

IKÄIHMISET

Gottlund -työryhmän resurssi
Juvan kulttuuri ry:n tuki

työelämäpalveluiden työntekijät
OKM:n Luovuudella voimaa ja
viihtyvyyttä- hanke

vapaa-aikapalveluiden resurssit
yhdessä eri toimijoiden kanssa

yhteistyöllä saavutettavat resurssit

valtakunnalliset kampanjat
liikuntapalveluiden oma resurssi

Resurssit
neuvoston oma toiminta
järjestöjen oma toiminta

Gottlund-runokilpailun ja Gottlund-viikon järjestäminen, kuntalaisten osallisuuden tukeminen ja
kohtaamisten lisääminen / Kulttuuripalvelut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Työllisyyden kuntakokeilun laadullinen asiakaslähtöinen työnhakija-asiakastyö ja työnhakijoille
järjestetyt vapaaehtoiset hyvinvointia ja aktiivisuutta lisäävät ryhmätoiminnot / Työelämäpalvelut

Kumppanuuspöytien kautta yhteistyön- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja sitä kautta kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen / Vapaa-aikapalvelut

Elintapaohjauksen mallin luominen ja palvelun lisääminen pysyvästi Juvalle / Liikuntapalvelut yhteistyössä eri toimijoiden kesken

Vesiliikuntapalveluiden kehittäminen Sampolassa
(esim. vesijumppien lisääminen, vesijuoksuinfoja,
kampanjat) / Liikuntapalvelut

Toimenpiteet ja vastuutaho

Luodaan ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville
arkisen kohtaamisen paikkoja, kannustetaan osallistumaan ja tiedotetaan aktiivisesti erilaisista
osallistumismahdollisuuksista / Vanhus- ja vammaisneuvosto yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden sekä muiden alueella toimivien järjestöjen ja
toimijoiden kanssa
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luentojen määrä

Kansalaisopisto järjestää ajankohtaisiin ja yleissivistäviin aiheisiin liittyviä yleisöluentoja. / JärviSaimaan kansalaisopisto

kohtaamisten määrä
tapahtumien määrä

Mittarit

asiakasmäärät
kampanjoihin osallistuvien
määrä

asiakasmäärät ja palautteet

kumppanuuspöytien toteutuminen, osallistujien määrä,
niistä saatu palaute

asiakasmäärät ja palautteet

osallistujien määrä
tapahtumien määrä

luentojen määrä
osallistujamäärä
palautteet

Arviointi

YMPÄRISTÖ

VIIHTYISÄ

TURVALLINEN JA

vuosittainen määräraha

Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan / Tekniset palvelut
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hankerahoitukset
yhteistyö eri toimijoiden kesken

Resurssit

Toimenpiteet ja vastuutaho

Kaikille sopivien liikuntapaikkojen laadukas ylläpito sekä kehittäminen (esim. kuntoportaat, sisäliikuntapaikat, urheilukenttä ja frisbeegolf-rata) /
Liikuntapalvelut sekä Tekniset palvelut

valtakunnalliset kampanjat
liikuntapalveluiden oma resurssi

Vesiliikuntapalveluiden kehittäminen Sampolassa
(esim. vesijumppien lisääminen, vesijuoksuinfoja,
kampanjat) / Liikuntapalvelut

yhteistyö eri toimijoiden kesken

tuntimäärä

Kansalaisopisto järjestää yhteistyössä Jyväskylän
kesäyliopiston kanssa Ikääntyvien yliopiston verkkoluentoja ajankohtaisiin aiheisiin liittyen 2–4
kpl/lukukausi sekä muita luentoja yhteistyössä Juvan kunnankirjaston ja muiden toimijoiden
kanssa. / Järvi-Saimaan kansalaisopisto

Turvallisuuskävely, jossa tarkastellaan liikenteen
sujuvuutta ja turvallisuutta sekä esteettömyyden
toteutumista liikenne- ja jalankulkuväylillä / Liikenneturvallisuustoimijat

tuntimäärä

Kansalaisopiston monipuolinen ja laadukas
kurssi-, tapahtuma- ja koulutustarjonta eri-ikäisille kuntalaisille yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa / Järvi-Saimaan kansalaisopisto

liikuntapaikkojen käyttäjämäärät

kuvaus toimenpiteistä

suunnitelman noudattaminen, toimenpiteiden määrä

Mittarit

asiakasmäärät
kampanjoihin osallistuvien
määrä

luentojen määrä
osallistujamäärä
palautteet

kurssien määrä
tapahtumien määrä
osallistujamäärä
palautteet

Arviointi

