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KÄSITELTÄVÄT 
ASIAT: 

Asia Liite 

177 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

178 § Pöytäkirjan tarkastajat 

179 § 1 

180 § 2 

Etelä-Savon hyvinvointialueen lausunto kirjanpidollisista 
ylijäämistä 

Asetusluonnos hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen 
sisällöstä ja valmistelusta 

181 § Valtakunnallinen kampanja kehitysvammatyön tunnetuksi 
tekemisestä nuorille 

182 § 3 (SALASSA PIDETTÄVÄ), Saatavien poistaminen kirjanpidosta 

183 § 4 Pääkassan tarkastuskertomus 

184 § Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2022 

185 § Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen lopputervehdys 

186 § Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus 

187 § Tiedoksiannot hallitukselle 

188 § Muut asiat 

189 § Kokouksen päättäminen 
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Hallitus 177 § Hallituksen päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään 
kirjeessä hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. 

Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa. 

Kokouskutsu ja esityslista on tallennettu Essi-esityslistajärjestelmään 
ja tieto tästä on lähetetty jäsenille sähköpostilla 7.12.2022. 

Päätösehdotus: 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösval
taiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Hallitus 178 § Tarkastusvuorossa ovat Elina Puustinen ja Teija Savolainen-Lipponen. 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Savolainen-Lipponen ja Mikko 
Suihkonen. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymä kokous 
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Valtakunnallinen kampanja kehitysvammatyön tunnetuksi tekemisestä nuorille 

Hallitus 181 § Vaalijala kuuluu KVANK:in eli Kehitysvamma-alan asumisen neuvot
telukuntaan. Sen piirissa toteutetaan vaikuttamiskampanja, joka on 
suunnattu nuorille. Kampanjan tavoite on pitkällä tähtäimellä lisätä 
kehitysvamma-alan opiskelijoiden määrää Suomessa. Kampanjassa 
kasvatamme nuorten tietoisuutta vammaisalasta ja siellä työskente
lystä valtakunnallisesti. Jos nuori ei tiedä mitään alasta, ei hän sinne 
myöskään hakeudu. Herättelemme nuorten kiinnostusta alaa koh
taan tuottamalla samaistuttavaa ja ymmärrettävää sisältöä nuorten 
nenän alle, mahdollisimman tyrkylle somessa. Kampanjan nimi on 
Kehitysvammatyöstä - rehellisesti, #ArjentärkeinTyyppi. 

Kampanjan toteuttamisessa ja rahoittamisessa on mukana yksityisiä 
kolmannen sektorin palveluntuottajia ja järjestöjä. Kampanjan suun
nittelun ja ulkoasun tekee Ellun Kanat Oy. Kampanja toteutetaan 
osallistujaorganisaatioiden voimin. Kampanja viedään läpi alkuvuo
den 2023 aikana. 

Vaalijalan kustannusosuus on enintään 5000 euroa (alv 0), suunnit
telun kokonaiskustannusarvio on 20000 euroa (sis. alv). 

Valmistelija kuntayhtymän johtaja likka Fritius p. 050 60278. 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Hallitus hyväksyy kampanjan ja myöntää sen suunnittelun rahoituk
seen enintään 5000 euroa (alv 0), joka maksetaan kustannuspai
kalta 011 Kuntayhtymän yleisjohto. 

Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: 

YTT Hallitus Yhtymäkokous 


























