VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVAINTULOKSET JA TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2020

Talousarvion tehtäväalueesta tulisi määritellä tulostavoitteen yhteydessä
vähintään kaksi mittaria (tunnuslukua), joilla kuvataan toiminnan
tavoitetta. On huomioitava, että toiminnan tavoitteet ja siten myös mittarit
johdetaan kuntastrategiasta.

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2020:

Vapaa-aikalautakunta ylläpitää ja kehittää toiminta- ja
osallistumismahdollisuuksia kuntalaisille omilla tulosalueillaan. Vapaaaikalautakunta luo mahdollisuuden elin-ikäiseen oppimiseen, itsensä
kehittämiseen, aktiiviseen osallistumiseen ja terveellisiin elämäntapoihin.
Tekee omalla toimillaan Jämijärveä tunnetuksi ulkopaikkakuntalaisille. Keskeisin
lähitulevaisuuden päämäärä on aktivoida kuntalaisia kunnan ja kolmannen
sektorin tarjoamien harrastusmahdollisuuksien piiriin.
Vapaa-aikalautakunta kannustaa omalla esimerkillään yhdistyksiä innostamaan
ja haastamaan ihmisiä liikkumaan enemmän sekä edistämään yhteisöllisyyttä.
Vapaa-aikalautakunta tukee omilla toimillaan yhdistyksiä, järjestöjä ja yrityksiä
tuottamaan vapaa-aikaa kuntalaisille. Toiminnan avustaminen rahallisesti ei
olekaan enää päätavoite vaan toimitaan yhdessä yhteisen hyvän päämäärän
saavuttamiseksi.
Vapaa-aikalautakunnan keskeinen tavoite ja työmuoto on muuntunut
enemmän koordinoivaksi ja osallistavaksi, luoden puitteita kolmannelle
sektorille toimia kunnassa. Kuntalaisten aktivoiminen tapahtumiin ja
toimintaan tulee helpommaksi, kun kolmannen sektorin toimijat otetaan
vahvemmin mukaan toiminnan toteutukseen.
1.
2.
3.
4.
5.

Kuntalaisten harrastemahdollisuuksien ja hyvinvoinnin lisääminen.
Joustavat palvelut.
Ihmisten aktivoiminen.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, tukitoimilla.
Lähiliikuntapaikkojen käyttäjäkunnan lisääminen.

Liikuntatoimi:
Vastaa liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja käytöstä. Kannustaa kuntalaisia
terveysliikuntaan sekä tukee liikuntakasvatusta tekeviä yhdistyksiä. Kokoaa
liikunta-palveluketjun tarjoajat sosiaali- ja terveyspuolen tietoisuuteen.
Liikunnan lisäämisen vaikutuksia mitataan MoVe-tuloksilla, kuntosalin
kävijämäärillä ja maanantai-kisojen osallistujamäärillä.

Liikuntatoimi 2020 toteutuma:
Poikkeuksellinen vuosi toi tullessaan haasteita tapahtumien järjestämiseksi.
Liikuntatoimi kykeni kuitenkin pitämään kuntosalia avoinna n. 9 kuukautta,
rajoittaen kävijämäärää ja keskittyi tilan desinfiointiin. Kuntosaliin hankittiin
välineistöä.
Kolmannen sektorin toimijat tuottivat kesäajan liikuntatuokioita viikoittain
heinäkuun puoleen väliin saakka.
Liiku- 4 kuukauden pyöräilytempaus keräsi 3600 pyöräilykertaa
Kuntovihkoihin ympäri Jämijärveä kirjoitti nimensä puolestaan 2460 kuntoilijaa.
Hiihtotunneli avautui lokakuussa, jonne kunta kustansi jämijärviläisiä
kuntoilijoita kahden viikon ajan ilmaiseksi sekä syyslomalla alle 15 -vuotiaat
pääsivät hiihtämään.
Hiihdon ystäville avautui koirahiihtolatu.
Hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevätyö:
Ennaltaehkäisevä päihdevalistus paikkakunnalla. Ongelmista kärsivien
tukeminen kohti terveellisempää elämää. Pakka-toimintamallin esille tuominen
vähittäismyyntipaikoilla ja muilla toimijoilla sekä suoraan kuntalaisille.
Jämijärven kunnan sähköinen hyvinvointikertomus löytyy hyvinvointi.fi
sivustolta.
Hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevätyö toteuma:
Ennaltaehkäisevää päihdevalistusta tehtiin Satakunnassa toimivan Pakkatyöryhmän ohjeiden mukaisesti. Vapaa-aikasihteeri osallistui teams-kokouksiin.
Nuorisotilassa ja kouluilla jaettiin materiaalia päihteiden käytön estämisestä.
Jämijärven sähköinen hyvinvointikertomus löytyy hyvinvointi.fi –sivuistolta.
Nuorisotoimi:
Nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja luominen. Kuullaan
nuorisoa päätöksentekovaiheessa. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan
ohjaaminen ja tukeminen. Nuorten kuuleminen toteutetaan sekä koululaisille
suunnatulla tapahtumalla, mutta myös aktiivisesti koko vuoden Nuorten
vaikuttajaryhmän kautta. Toimintaa mitataan muun muassa kävijämäärillä,
jotka ilmoitetaan toimintakertomuksissa.
Nuoristotoimi 2020 toteuma:
Lasten ja nuorten kurssi- ja leiritoimintaa monipuolistettiin edelliseen vuoteen
verraten ja päästiin yhteensä 219 henkilön päiväkäyntiin ohjattujen leirien,
kurssien sekä uimakoulun osalta. Myös nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet
pääsivät mukaan toimimaan.
Nuorisotila Cellari oli suljettu AVI:n ohjeistuksen mukaisesti maalis- ja
huhtikuun ajan. Toiminta jatkui yökahviloineen aina kesäkuun loppuun saakka
melko normaalisti.
Lisäksi kerho-ohjaaja jalkautui ulos maalis-huhtikuussa, jolloin tavoitettiin
nuoria. Poikkeuksellisena aikana vapaa-aikasihteeri sekä kerho-ohjaaja toimivat

mukana mm. yksinyrittäjän tukihakemustoiminnassa sekä kauppaasiointipalveluissa.
Syksyn nuorisotilan ovet olivat avoinna. Aukioloaikoja ja kävijämäärää
säädeltiin.
Nuorisotilassa kävijät: 1511 nuorta. Keskimäärin 20 nuorta/ilta.
Uusia välineitä ja pelejä liikuntaan ja harrastamiseen hankittiin.
Kulttuuritoimi:
Tuetaan ja kehitetään kulttuuri- sekä kotiseututyötä. Vuosittain on satsattu
markkinointia tukeviin tuotteisiin, joita hankitaan talousarvion puitteissa
edelleen. Museon kävijämääriä seurataan yhtenä mittarina
toimintakertomukseen.
Kulttuuritoimi toteutuma 2020:
Vallitsevan tilanteen vuoksi useita tapahtumia jouduttiin perumaan. Koulussa
ehti vierailla keväällä Mukamas-teatteri sekä teatteriesitykset KulttuuriJämi ry:n
toimesta koululaisille sekä vanhusten tapahtumaviikon yhteydessä.
Matkailutoimi:
Pyritään saamaan Jämijärveä tunnetuksi monipuolisena harraste- ja
matkailukohteena. Yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa tuodaan yleisön
tietoisuuteen tonttitarjontaa.
Matkailutoimi toteutuma 2020:
Yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa tuotiin yleisön tietoisuuteen
tonttitarjontaa. Matkailumainontaa eri medioissa ja yhteistyössä Jämin
yrittäjien kanssa. Liikuntamahdollisuuksien parannustöitä tehtiin.

