
Hyvinvointisuunnitelma 2023 

JUVAN KUNTA 

Hyväksynyt: 

Sivistyslautakunta 1.11.2022 § 46 

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 243 

Kunnanvaltuusto 12.12.2022 § 



1  

JUVAN KUNNAN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN VUONNA 2023 

 
Hyvinvointi on vahvasti yksilöllinen kokemus. Juvan kunnassa hyvinvointi ymmärretään 
läpileikkaavana kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan hyvinvoinnin edistämiseen pa- 
nostetaan ihmisten eri ikävaiheissa määrätietoisesti. Terveyttä ja hyvinvointia kehite- 
tään aiempaa enemmän yhteistyössä mm. yritysten ja järjestökentän kanssa. 

 

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 kai- 
kista niistä tehtävistä, mitkä kunnan hallintosäännössä on määritelty, mukaan lukien 
vuosittaisen hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvointikertomuksen laatimisen ja sitä kos- 
keva seuranta. (Juvan kunnan Hallintosääntö; Kunnanvaltuusto 13.6.2022, §35) 

 
Hyvinvoinnin edistämiseksi kunnassa on olemassa toiminnalliset suunnitelmat ja stra- 
tegiat, jotka vastaavat nykyistä kuntaorganisaatiota ja palvelutuotantoa. Toiminta- 
suunnitelmien osalta hyvinvoinnin toteuttaminen ja seuraaminen kuuluvat oleellisena 
osana Sivistyslautakunnan ja hyvinvointityöryhmän tehtäviin. 

 
Juvan kunnan ylläpidettäviä toimintaohjelmia ovat: 

• Varhaiskasvatussuunnitelma, Vasu 
• Opetussuunnitelmat 
• Juvan oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat 
• Sivistyslautakunnan alaiset toimintaohjelmat, esim. nuorisotyön perussuunni- 

telma ja kulttuurikasvatussuunnitelma 
• Liikenneturvallisuussuunnitelma 
• Keskustan yleiskaava ja muut kaavat 
• Turvallisuussuunnitelma 
• Markkinointisuunnitelma 

 
Etelä-Savon hyvinvointialue laatii alueellisen strategian ja -ohjelmat. Suunnitelmassa 
asetetaan tavoitteita, toimenpiteitä, sisältöjä ja resursseja sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluihin. 
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VUODEN 2023 
HYVINVOINTITYÖN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

 
Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. 
Monialaisesti asiantuntijoista koottu hyvinvointiryhmä koordinoi tietoon perustuen hy- 
vinvoinnin ja terveyden edistämistyötä koko kunnan tasolla. Jokainen kunnan palvelu- 
alue miettii ja kirjaa suunnitelmaan omia toimenpiteitään (sekä niille mittarit ja seuran- 
nan). Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena hyvinvointisuunnitelman laatimisessa on lisätä 
kunnan työntekijöiden ymmärrystä sekä tukea jokaisen työntekijän hyvinvoinnin ja ter- 
veyden edistämisen osaamista. 

Hyvinvointityötä tehdään työryhmässä, jonka kokoonpano on seuraava: 
sivistysjohtaja Velimatti Salmi, puheenjohtaja 
hallintojohtaja Antti Kinnunen, varapuheenjohtaja 
tekninen johtaja Vesa Kankkunen 
rehtori Olli Kossila 
varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Anttonen 
työllisyyskoordinaattori Sanna Skön 
lastenhoitaja Titta Kauppinen 
Etelä-Savon Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää ryhmässä edustaa Eeva 
Björkstedt (varalla Eeva Häkkinen). 
Hyvinvointityöryhmän sihteerinä, koordinaattorina ja sähköisen kertomuksen pääkäyt- 
täjänä toimi nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori Tarja Himanen. 

 
Hyvinvointisuunnitelma pohjautuu kuntastrategiaan, joka on kuntalain mukainen asia- 
kirja. Juvan kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan strategian joulukuussa 2021. Juvan stra- 
tegiassa määritellään kunnan visio, tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavutta- 
miseksi. 

 
Juvan kunnan toiminta perustuu strategiassa hyväksyttyihin arvoihin: 

 
Vastuullisuus - Yrittäjyys - Yhdessä tekeminen. 

 
Kunta kantaa vastuuta kunnan ja kuntalaisten tulevaisuudesta. Kunta haluaa pitää ta- 
louden kunnossa ja siten varmistaa juvalaista hyvinvointia. Kunta tarjoaa mahdolli- 
suuksia aktiiviseen sekä hyvinvoivaan elämään puhtaassa, turvallisessa ja viihtyisässä 
elinympäristössä. Kunta haluaa turvata kuntalaisten hyvinvoinnille merkittävät palvelut 
sekä niiden tasapuolisuuden. Se tukee kuntalaisten hyvinvointia edistäviä elämänta- 
poja ja sitä, että eri-ikäisillä on heille sopivia monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. 
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Taulukossa Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä vuodelle 2023: Meidän Juva – on- 
nellisten yhteisö on tavoitteena määritellä yhteinen tavoitetila painopistealueista, pal- 
veluista ja keinoista, joilla vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia ja omia voimavaroja. 
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Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä vuodelle 2023 
Meidän Juva – onnellisten yhteisö 

TAVOITE     

HYVINVOIVA 
JA ONNELLINEN 
KUNTALAINEN 

Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Mittarit Arviointi 

LASTEN, 
VARHAISNUORTEN SEKÄ 
LAPSIPERHEIDEN PALVE- 
LUT 

Sähköisen perhekeskuksen käyttöönotto 
https://www.valtiolla.fi/sahkoinen-perhekes- 
kus-on-tulevien-hyvinvointialueiden-perhe- 
keskustyon-sahkoinen-palvelu-vuodesta- 
2023-alkaen 

varhaiskasvatus asiakasmäärät  

Perhepalveluiden kehit- 
täminen 

omaperhe.fi asiointiportaali 
https://digifinland.fi/toimintamme/sahkoi- 
nen-perhekeskus-projekti/ 

varhaiskasvatus 
 

Lukutaitopalvelut Kirjaston yhteistyö koulujen ja päiväkotien 
kanssa 
Kirjaston lukutaitopalvelut: satutunnit päivä- 
koti-ikäisille, alle kouluikäisten ja kouluikäis- 
ten lukudiplomin toteuttaminen 

Juvan kunnankirjaston oma 
resurssi 
Lastenkulttuurikeskus Verson 
satutunnit 

lapsiryhmien ja luokka- 
vierailujen määrä 
tapahtumien määrä 
kirjaston aukiolotuntien 
määrä 

Harrastustoimintojen 
kehittäminen 

Lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa ja 
harrastusmahdollisuuksia tuetaan ja kehite- 
tään. Tavoitteena nuorten itsensä järjestä- 
mien tapahtumien toteuttaminen ja uuden- 
laisten elämysten tarjoaminen (esim. #Dino 
ja Harrastava Juva -hankkeiden kautta) / 
Vapaa-aikapalvelut, kansalaisopisto, urhei- 
luseurat, toimintaryhmät ja seurakunnat 

eri toimijoiden resurssit 
kunnan avustusjärjestelmä 
Harrastava Juva-kerhotoi- 
minnan kehittämisen hanke 
#Dino -digitaalisen nuoriso- 
työn hanke 
käytettävissä olevat tilavuo- 
rot 

harrastusryhmien määrä 
toimintaa järjestävien 
järjestöjen määrä 
kerätty palaute 

http://www.valtiolla.fi/sahkoinen-perhekes-
http://www.valtiolla.fi/sahkoinen-perhekes-
https://digifinland.fi/toimintamme/sahkoinen-perhekeskus-projekti/
https://digifinland.fi/toimintamme/sahkoinen-perhekeskus-projekti/
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Pienryhmätoimintojen 
sekä lomakauteen si- 
joittuvien toimintojen 
toteuttaminen 

 

 
Kulttuurikasvatussuun- 
nitelma 

 

 
Laku-lähete 

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

 
Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttami- 
nen yhteistyössä kulttuuripalveluiden ja -toi- 
mijoiden, kirjaston ja yhtenäiskoulun sekä 
kyläkoulujen kanssa 

 
LAKU –lähetteen kehittäminen sekä lasten, 
nuorten ja perheiden kulttuurisen osallisuu- 
den lisääminen / Kulttuuripalvelut ja kansa- 
laisopisto yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa 

vapaa-aikapalvelujen re- 
surssit 
avustus/hanketoiminta 
järjestöt 
seurakunnat 

 

kulttuuripalvelut ja kirjasto 
yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa 

 

kulttuuripalveluiden henki- 
löstö, kansalaisopisto, Verso, 
hyvinvointialueen eri toimijat 

toteutuneiden ryhmien 
lukumäärä 
osallistujien määrä 

 
 
 
toteutuneiden taidehet- 
kien määrä 
ryhmien ja osallistujien 
määrä 

 
LAKU-lähetteiden määrä 
toimintoihin osallistuvien 
määrä 
toiminnan kohdentumi- 
sesta saatu palaute 

 

NUORET JA 
NUORET AIKUISET 

 
Koulun kanssa tehtävä 
työ 

Opetussuunnitelmaa tukevat kouluvierailut 
eri teemoilla mm. koulukiusaamista eh- 
käisevät tunnit, päihdevalistus, ryhmäytymi- 
set sekä päivänavaukset / Koulutoimi, nuori- 
sopalvelut, kirjasto kulttuuripalvelut, seura- 
kunnat sekä järjestöt 

 
Kirjaston yhteistyö koulun kirjallisuuskasva- 
tuksen kanssa, lukutaidon ja lukemisharras- 
tuksen ylläpitäminen ja nuorten hyvinvoinnin 
ja selviytymisresurssien lisääminen 

 
Kulttuurikasvatussuunnitelman (sisältää kir- 
jasto- ja kulttuuripolun) toteuttaminen / 

Helluntaiseurakunnan toimi- 
jat ja ev.lut. seurakunnan 
lapsi ja nuorisotyössä toimi- 
vat 
koulu- ja etsivä nuorisotyö 

 

kirjallisuusaiheiset kirjasto- 
vierailut ja lukulaatikot 

 

 
kulttuuripalvelut ja kirjasto 
yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa 

tarpeen ja sisältöjen arvi- 
ointi, 
osanottajamäärät 
annettu palaute 

 

 
tapahtumien määrä, 
osallistujien määrä, ke- 
rättyjen ja lähetettyjen 
laatikoiden määrä 

 
suunnitelma otettu käyt- 
töön vuonna 2022 

 



6  

 

 

 
Harrastustoimintojen 
kehittäminen 

 
 
 
 
 
Osallisuuden kehittämi- 
nen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuorisotyön toimin- 
taympäristöjen kehittä- 
minen 

 

 
Nuorisotyöllisyyden 
edistäminen 

Kulttuuripalvelut ja kirjasto yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa 

 
Koulun puitteissa oppilaille tarjotaan mah- 
dollisuus osallistua maksuttomaan kerhotoi- 
mintaan. Oppilaita kuullaan kerhoja suunni- 
teltaessa. Kerhotoiminnassa yhteistyötä to- 
teutetaan eri toimijoiden kanssa. Harrasta- 
misen hanke ja Liikkuva koulu hanke. / Kou- 
lutoimi ja vapaa-aikatoimi 

 
Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tuke- 
minen nuorisotyöllisin menetelmin (esim. 
nuorten vaikuttajien ryhmät) / Nuorisopal- 
velut ja koulu yhteistyössä muiden toimijoi- 
den kanssa 

 
Nuorille tarjotaan tukea elämän muutoskoh- 
tiin kehittämällä yhteistyötä, liikunnanoh- 
jausta ja elintapaohjausta eri toimijoiden 
kesken / Etsivä nuorisotyö yhteistyössä eri 
oppilaitosten, TE-palveluiden, aikuissosiaali- 
työn, työelämäpalveluiden, Mielenterveys- 
palveluiden ja liikuntapalveluiden kanssa 

 
Liikkuvan ja verkossa tehtävän nuorisotyön 
saatavuuden kehittäminen ja laajentaminen 
/ Nuorisopalvelut yhteistyössä yritysten, kun- 
nan muiden toimijoiden, yhdistysten ja seu- 
rakuntien kanssa 

 
Nuorisotyöttömät, % 18–24-vuotiaasta työ- 
voimasta, Työllisyyden edistämisen kunta- 
kokeilu / Työvoimapalvelut 

 

 
Harrastava Juva -hanke 
Liikkuva koulu -hanke 
#Dino-hanke 

 
 
 
 
#DINO-hanke, 
Koulunuorisotyön hanke 
nuorisopalvelujen resurssit 

 

 
yhteistyö eri toimijoiden kes- 
ken 
OKM:n myöntämä avustus 

 
 
 
 
nuorisopalveluiden resurssit 
yhteistyö eri toimijoiden 
kanssa 

 

 
työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilutyöhön osoitettu 
resurssi 

 

 
osallistuvien nuorten 
määrä 
kerhojen lukumäärä 

 
 
 
 
osallistuvien nuorten 
määrä 
kerhojen lukumäärä 

 

 
PARent –järjestelmä 
Sovari-mittari 
nuorten antama palaute 

 
 
 
 
uusien toimintojen määrä 
uusien toimintapaikkojen 
määrä 

 

 
Tutkintorekisteri (Tilasto- 
keskus), 
Työnvälitystilasto (TEM). 
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   SOTKAnet 189 
määrien muutokset 

 

TYÖIKÄISET 
 
Elintapaohjaus ja kurs- 
sitoiminta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kuntalaisten osallisuu- 
den lisääminen 

 
 
 
 
 

 
Työllisyyden edistämi- 
nen 

Essoten elintapaohjauskäytäntöjen vakiin- 
nuttaminen / Liikuntapalvelut 

 

Kansalaisopisto toteuttaa yhteistyössä Ju- 
van työelämäpalveluiden kanssa heidän 
asiakkailleen lyhytkestoisia koulutuksia / 
Järvi-Saimaan kansalaisopisto 

 
Kansalaisopisto ja kirjasto järjestävät ajan- 
kohtaisiin ja yleissivistäviin aiheisiin liittyviä 
yleisöluentoja. / Järvi- Saimaan kansa- 
laisopisto, kulttuuripalvelut ja kirjasto 

 
Gottlund -runokilpailun ja Gottlund -viikon 
järjestäminen, kuntalaisten osallisuuden tu- 
keminen ja kohtaamisten lisääminen / va- 
paamuotoinen Gottlund -työryhmä kirjas- 
ton, kulttuurin ja muiden toimijoiden kanssa 
yhteistyössä 

 
Kuntaan jäävät ukrainalaiset 

 

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 
15–64-vuotiaista, Työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilu 

 

Työttömät, % työvoimasta, Työllisyyden edis- 
tämisen kuntakokeilu 

toteutuneet ryhmät ja asia- 
kaskäynnit 

 

opintoseteleiden määrä 
toteutettavat tunnit 

 

 
luentojen määrä 

 
 
 
Gottlund -työryhmä 
Juvan kulttuuri ry:n tuki 

 
 
 
 
toimintatalo, 
elinkeinotoimi 

 
Työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilutyöhön osoitettu 
resurssi 

 

Työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilutyöhön osoitettu 
resurssi 

yhteistyö Essoten ja pai- 
kallisten liikuntatoimijoi- 
den kanssa 

 
jaettujen seteleiden 
määrä 
osallistujamäärä 
palautteet 

 
luentojen määrä 
osallistuvien määrä 
palautteet 

 

osallistujien määrä 
tapahtumien määrä 

 
 
 
 
työllistyneiden lukumäärä 

 

Työnvälitystilasto (TEM) 
SOTKAnet 3071 
määrien muutokset 

 

Työnvälitystilasto (TEM) 
SOTKAnet 181 
määrien muutokset 
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IKÄIHMISET 
 
Luento- ja kurssitoi- 
minta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuntalaisten osallisuu- 
den lisääminen 

Kansalaisopisto järjestää yhteistyössä Jy- 
väskylän kesäyliopiston kanssa Ikäänty- 
vien yliopiston verkkoluentoja ajankohtai- 
siin aiheisiin liittyen 2–4 kpl/lukukausi sekä 
muita luentoja / Järvi-Saimaan kansalais- 
opisto yhteistyössä kirjaston ja muiden 
toimijoiden kanssa 

 
Kirjasto on helposti saavutettava paikka, hy- 
vinvointia, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista 
tukevien tapahtumien järjestäminen ikä-ih- 
misille (esim. digiopastus, luku- ja runopiirit, 
luennot) / Kirjasto yhteistyössä Järvi-Sai- 
maan kansalaisopiston ja muiden toimijoi- 
den kanssa 

 
Luodaan ikääntyville ja erityistä tukea tarvit- 
seville arkisen kohtaamisen paikkoja, kan- 
nustetaan osallistumaan ja tiedotetaan ak- 
tiivisesti erilaisista osallistumismahdollisuuk- 
sista / Vanhus- ja vammaisneuvosto yhteis- 
työssä vapaa-aikapalveluiden sekä muiden 
alueella toimivien järjestöjen ja toimijoiden 
kanssa 

 
Vanhustenviikon teemapäivien ja -tapahtu- 
mien järjestäminen / Vanhus- ja vammais- 
neuvosto, vapaa-aikapalvelut, kirjasto, hy- 
vinvointialue yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa 

luentojen määrä 

 
 
 
 
 

Juvan kunnankirjasto 
kirjastoauto 
yhteistyökumppanit 

 
 
 
 
neuvoston oma toiminta 
järjestöjen oma toiminta 

 
 
 
 
 

Vanhus- ja vammaisneu- 
vosto, 
vapaa-aikapalveluiden ja 
kirjaston henkilöstö 

luentojen määrä 
osallistuvien määrä 
palautteet 

 
 
 
 
tapahtumien määrä 
kirjaston aukiolotuntien 
määrä 

 
 
 
 
kohtaamisten määrä 
tapahtumien määrä 

 
 
 
 
 

osallistujien määrä 
tapahtumien määrä 
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VIIHTYISÄ JA 
TURVALLINEN 
ELINYMPÄ- 
RISTÖ 

Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Mittarit Arviointi 

Turvallinen liikkuminen 
paikasta toiseen 

 

 
Yleisten alueiden kun- 
nossapito 

 
Liikuntapaikkojen toi- 
mintakulttuuri 

 
 
 

Luontoaktiviteettien ke- 
hittäminen 

Katujen ja kevyenliikenteenväylien korjaami- 
nen sekä liikenneturvallisuussuunnitelman 
mukaisten toimenpiteiden toteutus / Tekni- 
nen toimi 

 
Puistojen ja yleisen alueiden hoitaminen 
sekä raivaaminen 

 
Uusien liikuntapaikkojen toimintakulttuurin 
käyttöönottaminen tai vahvistaminen; Lii- 
kuntahalli, kuntoportaat, frisbeegolfrata ja 
saneerattu urheilukenttä / Liikuntapalvelut, 
liikuntatoimijat ja järjestöt 

 
Luontoaktiviteettien, kuten retkeilyreittien ja 
luontopolkujen sekä kunnan hallinnoimien 
laavujen ja tulipaikkojen ylläpito ja kehittä- 
minen. 

 

Matkailijoita kiinnostavien luontoaktiviteet- 
tien, kuten retkeilyreittien, luontopolkujen, 
laavujen ja yksittäisten luontokohteiden yllä- 
pito käyttömukavuuden ja turvallisuuden 
näkökulmasta, ja näiden palveluiden kehit- 
täminen toimijayhteistyönä. 

vuosittainen määräraha 

 
 
 
vuosisopimukset ja yhteistyö 
työelämäpalvelujen kanssa 

 
yhteistyö seurojen ja muiden 
liikuntatoimijoiden kesken. 

 
 
 
vuosittainen määräraha 
ostopalvelut 
toimijayhteistyö 

 

 
vuosittainen määräraha 
ostopalvelut 
toimijayhteistyö 

suunnitelmien noudatta- 
minen/palaute 

 

 
yleisilme alueilla 

 

liikuntapaikkojen käyttö- 
asteen seuraaminen 

 
 
 
vuosisuunnitelman ja 
PTS-suunnitelman nou- 
dattaminen ja palaute 
Kohteiden turvallisuus ja 
siisteys 

 
vuosisuunnitelman ja 
PTS-suunnitelman nou- 
dattaminen ja palaute 
Kohteiden turvallisuus ja 
siisteys 

tehdyt toimenpiteet/saneerausmäärä 

 
 
 
saatu palaute, havainnointikierrokset 
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Kirjastopalveluiden 
saavutettavuus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuntalaisten avustaminen 

Kirjasto on helposti saavutettava paikka, hy- 
vinvointia tukevien tapahtumien järjestämi- 
nen kaikenikäisille kuntalaisille / kirjasto yh- 
teistyössä Verson ja Järvi-Saimaan kansa- 
laisopiston kanssa 

 
Lukuharrastuksen edistämien kaikenikäisten 
juvalaisten parissa yhdenvertaisesti / kirjas- 
topalvelut 

 

Kirjaston kokoelma- ja lainauspalvelut 
Kirjaston tapahtumapalvelut 
Kirjastoautopalvelut kylien asukkaille 

 
 
 
 
 

Kaupan ylijäämäruoanjakelu vähävaraisille / 
Työelämäpalvelut ja yhdistysten vapaaeh- 
toiset 

 
Ehkäisevä päihdetyö on osa asukkaiden ter- 
veyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Juvan 
kunnan alueella sitä tehdään monialaisen 
työryhmän työnä. 

Juvan kunnankirjasto, kirjas- 
toauto sekä yhteistyökump- 
panit 

 

 
Celia-kirjaston palveluiden 
edistäminen, 
e-aineistojen käytön lisää- 
minen 

 
kirjaston omat resurssit 
henkilökunta 
Kirjastoautopalvelu 

 
 
 
 
 

työelämäpalvelut 
yhdistysten antama resurssi 

 

monialaisen työryhmän re- 
surssit 
teemaviikkojen materiaalit 

tapahtumien määrä 
kirjaston aukiolotuntien 
määrä 

 

 
Celia-asiakkaiden määrä 
e-aineiston käytön 
määrä 

 

aukiolotuntien määrä 
tapahtumien määrä 
kokoelman hankinnan 
määrä/vuosi 
lasten lainausten määrä 
kirjastoauton lainausten 
määrä 
kirjastoauton aukiolotun- 
tien määrä 

 
ruoka-apua saaneiden 
kotitalouksien määrä 
määrien muutokset 
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JUVA ON 
AKTIIVINEN 
YHTEISÖ 

Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Mittarit Arviointi 

Perinteiden ylläpitämi- 
nen 

 
 
 
 
Vapaa-ajalle suunnat- 
tujen toimintojen, kurs- 
sien ja tilaisuuksien jär- 
jestäminen 

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

 
Vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen ja 
niissä kuntalaisten osallisuuden edistäminen 
/ Vapaa-aikapalvelut yhteistyössä kirjaston, 
kansalaisopiston, järjestöjen ja seurakuntien 
kanssa 

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

 
Tarjotaan tutustumismahdollisuuksia kan- 
salaisopiston toimintaan ilmaiseksi (esim. 
lukukauden ensimmäisellä viikolla voi käydä 
tutustumassa kurssille/kursseille) Järvi-Sai- 
maan kansalaisopisto 

 
Järjestöjen välisen yhteistyön ja avoimuu- 
den kehittäminen Seurassa – ei syrjässä 
hankkeen avulla sekä Kumppanuuspöytä- 
mallilla / Vapaa-aikapalvelut yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa 

kunnan ja seurakunnan oma 
toiminta 

 
 
 
 
yhteistyöllä saavutettava re- 
surssi 
alueella toimivat järjestöt, 
toimijat ja yritykset 

 

tuntimäärä 

 
 
 
opiston oma resurssi 

 
 
 
 
yhteistyössä mukana olevat 
toimijat 

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

 

 
osallistujien määrä 
tapahtumien määrä 
tapahtumista saatu pa- 
laute 

 

kurssien määrä 
tapahtumien määrä 
osallistujamäärä 
palautteet 

 
kerätty palaute 
uudet kurssi-ilmoittautu- 
miset 

 

 
tapahtumiin osallistuvien 
toimijoiden määrä 
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 Kausiasukkaiden tavoittaminen ja osallista- 
minen vuosittain järjestettävän kausi- 
asukastapahtuman kautta. Kunnan mukana 
olo eri tapahtumissa, jolloin palautetta ja ke- 
hitysehdotuksia kerätään keskusteluin ja kir- 
jallisesti. / Vapaa-aikapalvelut 

tapahtumissa kunnan pis- 
teellä tavattavissa olevat 
henkilöt yhteistyössä mu- 
kana olevat toimijat, kuten 
kyläyhdistykset. 

palautteiden määrä 
toteutettaviksi valikoitu- 
neiden kehittämisehdo- 
tusten toteutumisen seu- 
ranta. 
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