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Vapaa-aikalautakunta 
 
Toiminta-ajatus: 

Vapaa-aikatoimen toimialan tehtävänä ovat: 
o liikuntatoimi 
o nuorisotoimi ja raittiustyö 
o kulttuuritoimi 
o matkailutoimi 
 
Lautakunnassa on 7 jäsentä, sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Esitteli-
jänä toimii vapaa-aikasihteeri. 21.10 alkaen hallintosääntömuutoksen myötä esit-
telijänä vt.hyvinvointipäällikkö. 
 
Vapaa-aikalautakunta päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talous-
arviossa on varattu urheiluseurojen liikuntatoimen tukemiseen, nuorisoyhdistys-
ten toiminnan tukemiseen ja avoimeen nuorisotoimintaan 
 
Määrää urheiluseuroja ja nuorisoyhdistyksiä tekemään tilitykset myönnettyjen 
määrärahojen käytöstä 
 
Päättää menestyneiden urheilijoiden palkitsemisesta sekä vuoden seuratyönteki-
jästä. 
 
Vapaa-aikasihteeri päättää seuraavista asioista: 
 
4.1 Päättää liikuntatilojen ja –alueiden sekä nuorisotilojen käytöstä, ei pidempiai-
kaisesta vuokrauksesta 
4.2 Päättää liikunta- ja nuorisotoimen tehtäväalueisiin kuuluvien tilaisuuksien 
sekä 
ohjattavien tilaisuuksien järjestämisestä lautakunnan ohjeiden mukaisesti 
4.3 Kulttuuritilaisuuksien järjestämisestä 
 

Vapaa-aikalautakunnan kokoonpano ja osallistuminen kokouksiin. 
 

Jäsenet:   Varajäsenet: 
Olli Seppälä 6  Jarmo Huhtaniemi  
Antti Alarotu 3  Jani Tunturi  
Marita Mynttinen 4  Mervi Kailasto  
Toni Sorvali 4  Riikka Saloniemi 1  
Krista Koskinen 4  Johanna Manninen  
Eveliina Kuuskoski -  Kimmo Ristimäki  
Mika Rajala 4  Susan Saarenpää 1 
 
Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet ovat olleet mukana: 
 
Vilja Haapaniemi 3 
 



                                                                                                       
Puheenjohtajana on toiminut Olli Seppälä ja varapuheenjohtajana Antti Alarotu. 
Esittelijä esittelijänä Kirsti Mansikkamäki, vs. vapaa-aikasihteeri/ hyvinvointipääl-
likkö 
 
Kokouksia ollut 6: 24.3, 9.6, 25.8, 23.9, 29.10, 19.11 
 

  
Henkilöstö 
 

Vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa on yksi työntekijä. 
Viransijaisena toimi vt. vapaa-aikasihteeri  Kirsti Mansikkamäki. 
 
Ńuorisotiloista vastaa nuorisotyöntekijä Sirpa Mäenpää, jonka työpanosta käyte-
tään myös muissa tilaisuuksissa tarvittaessa, kuten kevään Covid-19 tilanteen 
myötä kauppakuljetuksissa. 
 
Etsivänuorisotyötä on ostettu Kankaanpään kaupungilta. Toimintaa ei ollut 
kuluneena vuotena. 

 

VAPAA-AIKASIHTEERIN KOKOUSTEHTÄVIÄ: KOKOUKSET JÄRJESTETTIIN 
LÄHES KOKONAAN VERKKOTAPAAMISINA 

 
 Moniammatillisen tiimin koolle kutsuja ja koordinoija, ryhmännimi muutet-

tiin Jämijärven lapsi- ja perhepalveluiden työryhmäksi. 
 Satakunnan nuorisotoimijoiden palaverit 
 Pakkatoimintamalli 
 Satakunnan Lapsi- ja nuorisopolitiikan koordinaatioryhmän jäsen 
 Ehkäisevän päihdetyöntekijöiden tapaamiset Satakunta ja Pohjois-Sata-

kunta  
 Pirkan hiihdon neuvottelukunta 
 Liiku- liikuntatapaamiset 
 Satakunnan hyvinvointi ja terveysliikunta tapaamiset 
 Kulttuuri- ja taidetapaamiset 
 Nuorten vaikuttajaryhmän kokoukset 
 Hankerahoituksen haku 

 

 
Merkittävä uudistus tehtiin avustusten jakoperusteiden ja kaavakkeiden työstämi-
sessä. Syksyn aikana uusi kaavake muotoutui ja avustusten hakijoiden mielipiteitä 
kuultiin. 
Avustusten jaossa on panostettu suunnitelmallisuuteen ja avustussummat on kir-
jattu talousarvioon. 
Vapaa-aikalautakunnan jäsenet ovat olleet esimerkillisesti mukana kuntalaisten hy-
vinvoinnin edistämisessä oman esimerkkinsä kautta järjestämällä mm. yhteisiä pe-
lihetkiä ja olemalla mukana aktiivisesti erilaisten yhdistysten toiminnassa. 
 

 



                                                                                                       
KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2020: 

 

Vapaa-aikalautakunta ylläpitää ja kehittää toiminta- ja osallistumismahdollisuuk-

sia  kuntalaisille omilla tulosalueillaan. Vapaa-aikalautakunta luo mahdollisuuden 

elin-ikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen, aktiiviseen osallistumiseen ja 

terveellisiin elämäntapoihin. Tekee omalla toimillaan Jämijärveä tunnetuksi ulko-

paikkakuntalaisille. Keskeisin lähitulevaisuuden päämäärä on aktivoida kuntalai-

sia 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 ole-

kaan enää päätavoite vaan toimitaan yhdessä yhteisen hyvän päämäärän saa-

vuttamiseksi. 

Vapaa-aikalautakunnan keskeinen tavoite ja työmuoto on muuntunut enemmän 

koordinoivaksi ja osallistavaksi, luoden puitteita kolmannelle sektorille toimia kun-

nassa. Kuntalaisten aktivoiminen tapahtumiin ja toimintaan tulee helpommaksi, 

kun kolmannen sektorin toimijat otetaan vahvemmin mukaan toiminnan toteutuk-

seen. 

1. Kuntalaisten harrastemahdollisuuksien ja hyvinvoinnin lisäämi-

nen. 

2. Joustavat palvelut.  

3. Ihmisten aktivoiminen. 

4. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, tukitoimilla. 

5. Lähiliikuntapaikkojen käyttäjäkunnan lisääminen. 

 

Liikuntatoimi: 

Vastaa liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja käytöstä. Kannustaa kuntalaisia ter-

veysliikuntaan sekä tukee liikuntakasvatusta tekeviä yhdistyksiä. Kokoaa liikunta-

palveluketjun tarjoajat sosiaali- ja terveyspuolen tietoisuuteen. Liikunnan lisäämi-

sen vaikutuksia mitataan MoVe-tuloksilla, kuntosalin kävijämäärillä ja maanantai-

kisojen osallistujamäärillä. 

Liikuntatoimi 2020 toteutuma: 

Poikkeuksellinen vuosi toi tullessaan haasteita tapahtumien järjestämiseksi. Lii-

kuntatoimi kykeni kuitenkin pitämään kuntosalia avoinna n. 9 kuukautta, rajoit-

taen kävijämäärää ja keskittyi tilan desinfiointiin. Kuntosaliin hankittiin välineistöä.  

Kolmannen sektorin toimijat tuottivat kesäajan liikuntatuokioita viikoittain heinä-

kuun puoleen väliin saakka. 

Liiku- 4 kuukauden pyöräilytempaus keräsi 3600 pyöräilykertaa 

Kuntovihkoihin ympäri Jämijärveä kirjoitti nimensä puolestaan 2460 kuntoilijaa. 



                                                                                                       
Hiihtotunneli avautui lokakuussa, jonne kunta kustansi jämijärveläisiä kahden vii-

kon ajan ilmaiseksi sekä syyslomalla alle 15 vuotiaat pääsivät hiihtämään. 

Hiihdon ystäville avautui koirahiihtolatu. 

 

Hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevätyö: 

Ennaltaehkäisevä päihdevalistus paikkakunnalla. Ongelmista kärsivien tukemi-

nen kohti terveellisempää elämää. Pakka-toimintamallin esille tuominen vähittäis-

myyntipaikoilla ja muilla toimijoilla sekä suoraan kuntalaisille. Jämijärven kunnan 

sähköinen hyvinvointikertomus löytyy hyvinvointi.fi sivustolta. 

 

Hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevätyö toteuma 2020: 

Ennaltaehkäisevää päihdevalistusta tehtiin Satakunnassa toimivan Pakka-työryh-

män 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 nuori-

soa päätöksentekovaiheessa. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan ohjaaminen ja 

tukeminen. Nuorten kuuleminen toteutetaan sekä koululaisille suunnatulla tapah-

tumalla, mutta myös aktiivisesti koko vuoden Nuorten vaikuttajaryhmän kautta. 

Toimintaa mitataan muun muassa kävijämäärillä, jotka ilmoitetaan toimintakerto-

muksissa. 

 

Nuoristotoimi 2020 toteuma: 

Lasten ja nuorten kurssi- ja leiritoimintaa monipuolistettiin  edelliseen vuoteen 

verraten ja päästiin yhteensä 219 henkilön  päiväkäyntiin ohjattujen leirien, kurs-

sien 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 nor-

maalisti. 

Lisäksi kerho-ohjaaja jalkautui ulos maalis-huhtikuussa, jolloin tavoitettiin nuoria 

tällä tavoin. Poikkeuksellisena aikana vapaa-aikasihteeri sekä kerho-ohjaaja toi-

mivat mukana mm. yksinyrittäjän tukihakemustoiminnassa sekä kauppa-asiointi-

palveluissa. 

Syksyn  nuorisotilan ovet olivat avoinna. Aukioloaikoja  ja kävijämäärää säädel-

tiin. 

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 mark-

kinointia tukeviin tuotteisiin, joita hankitaan talousarvion puitteissa edelleen. Mu-

seon 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 toi-

mesta koululaisille sekä vanhusten tapahtumaviikon yhteydessä. 

Matkailutoimi: 

Pyritään saamaan Jämijärveä tunnetuksi monipuolisena harraste- ja matkailu-

kohteena. Yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa tuodaan yleisön tietoisuuteen 

tonttitarjontaa.  

 

Matkailutoimi toteutuma 2020: 

Yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa tuodaan yleisön tietoisuuteen tonttitarjon-

taa. Matkailumainontaa eri medioissa ja yhteistyössä Jämin yrittäjien kanssa 

sekä Jämi-Säätiön kanssa. 

Pikku-Itävalta oli vuokrattu yritttäjälle.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

vapaa-aikalau-

takunta 

Talousarvio Toimintakulut Nettokulut TA/Toimintakulut 

+/- 

     

    2017/6      223 565€    96 750€    90500€  43,3,%55,3% 

         2018      174 090€       174 090€      131524€         95,7% 

2019      219 577€  216 260€      187882€         98,49% 

2020      174 231€ 149 592€     139 596€         85,86% 



                                                                                                       
 
TOIMINTA 2020 
 
 
 
Nuorisotila Cellari 
 

Cellari on ollut auki tiistaisin ja torstaisin, jolloin on järjestetty toiminnallista illan-
viettoa. Illoissa on leivottu, kokattu, liikuttu, pelattu ja askarreltu. Yläasteikäiset 
ovat pääasiassa olleet nuorisotilassa perjantaisin ja lauantaisin. Epätavallisen 
vuoden vuoksi aukioloaikoja on supistettu. 
 
 
Yökahviloita on järjestetty helmi-kesäkuussa kerran kuukaudessa. Toimintana 
mm. pienimuotoista ruoanlaittoa, kilpailuja ja muuta askartelua. Mukana on ollut 
myös vt.vapaa-aikasihteeri Kirsti Mansikkamäki 

 
  Nuorisotila Cellarin kävijämäärä on ollut n. 20 henkilöä /ilta. 1511 nuorta/vuosi. 
 
 
 
 
Kuntosali 

Vapaa-aikatoimen alaisuudessa toimii kuntosali keskustassa.  
 

Tapahtuma 2017  2018 2019 2020 

Kuntokellari 

asiakkaita 

59 59 64 174 

Kuntokellari 

käyntejä 

660 660 780 502 

yli 65v. 

käyttäjiä 

91 91 101 70 

yli 65v. 

käyntejä 

460 460 520 302 

henkilö-

kunta 

21 29 29 28 

hlökunta 

käynnit 

147 147 161 132 

VPK 15 15 15 15 

VPK käynnit 51 51 55 46 

 
 

 

 



                                                                                                       
 

Kerhotoiminta/muu ohjattu toiminta 
 

Tiistaisin ja torstaisin nuorisotilassa on ollut toiminnallinen ilta, jolloin on askar-
reltu, leivottu tai tehty jotain suolapalaa. Toiminta vähentyi kuluneena vuotena. 
 
 

Jämijärven lapsi- ja perhepalveluiden työryhmä 

Jämijärven lapsi- ja perhepalveluiden työryhmä kokoontui tarvittaessa vuoden ai-
kana. Siihen osallistuu edustajat kunnan lisäksi seurakunnasta, Jämin Jänteestä, 
Jämijärven Miilunvartijoista, Jämijärven yrittäjistä, Jämijärven seurakunnasta, so-
siaalitoimesta, varhaiskasvatuksesta ja koululta. Ryhmän toimintaan yritettiin 
saada mukaan myös MLLn edustaja, mutta heillä ei ollut mahdollisuutta osallis-
tua. 

Museot 

Jämijärvi-Seura pyörittää kotiseutumuseon toimintaa kerronnallisella pienoisnäy-
telmällä sekä normaalina aukioloina. Kuluneena kesänä toimintaa vain satunnai-
sesti. 

Jämin ilmailuperinnehuone toimii edelleen Jämillä. 

 

Pikku-Itävalta 

Toiminta on vuokrattu Korsuretket Oylle. 

 

Niinimaja Vapaa-aikatoimi vuokrasi Niinimajaa. 

  
Hinnasto astui voimaan 1.10.2017 alkaen  
Siivouksen hinta tulee vuokrahinnan päälle, jos se on tilattu tai huonosti itse 
tehty.  
Siivous 150€ (sis. alv.) Vuokrat sisältävät alv. 
Päiväkokous                                                        50€ 
Kokous+sauna (enintään 6h)                             70€ 
1 vrk                                                                    100€ 
viikonloppu pe 16.00 – su 12.00                         250€ 
1 vko perjantai klo 16 – perjantai klo 12          400€ 
Jämijärven kunnan yhdistyksille, joiden kotipaikkakunta on Jämijärvi sekä kun-
tayhtymille,  
joissa Jämijärvi on mukana vuokraushinnat ovat -50%. Hinnat sisältävät pesuai-
neet, wc yms paperit. Vuodevaatteet, sekä peitot, pyyhkeet ym. on majoittujalta 
itseltään.10 patjaa hankittiin tilaan. 
 
vuokraajia: 20 henkilöä/yhdistystä, joista tulot 1038,00€  

  Tilaan hankittiin ilmalämpöpumppu. 
 



                                                                                                       
 

VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 
TAMMIKUU 

PhysioPilates 18 hlö 
Palvelutalon tuolijumppa kaksi kertaa 
Seniori ryhmä Fysioterapia Ervelä 9hlö 
Nuorisocellarin kävijät 125 hlöä 

 
 
HELMIKUU 

PhysioPilates 18 hlö 
Palvelutalon tuolijumppa kaksi kertaa 
Seniori ryhmä Fysioterapia Ervelä 9hlö 
16.2. yökahvila 
Nuorisocellarin kävijät 111 hlöä 
 

 
MAALISKUU 

PhysioPilates 18 hlö 
Palvelutalon tuolijumppa neljä kertaa 
Seniori ryhmä Fysioterapia Ervelä 9hlö 
Yökahvila 17.3.  
20.3. Kuntosalin avoimet ovet 
Nuorisocellarin kävijät 143 hlöä 
 

 
HUHTIKUU   

Seniori ryhmä Fysioterapia tauolla 
Nuorisocellarin kävijät 151 hlöä 
 

 
TOUKOKUU 

Kuntovihot merkityissä paikoissa kyläreittien varressa syyskuun loppuun saakka 
Liiku-Pyöräilytapahtuma toukokuusta syyskuun alkuun. 
Palvelutalon tuolijumppa kaksi kertaa 
Nuorisocellarin kävijät 162 hlöä 
 

 
         
KESÄKUU    

8.-12.6. Päiväleiri, Nuorisovintti Cellari. Askartelua, liikuntatuokioita ja hyön-
 teishotellin rakentaminen. Retki Seikkailupuistoon. 

 22.-26.6 Uimakoulu Kankaanpään uimahallissa. 
 29.-1.7. Sirkuskoulu, Sorin sirkuksen ohjaajan johdattelema akrobatiakurssi. 
 Pelit ja leikit tekonurmikentällä, ohjattua liikuntaa, PULS JA MLL 
 Palvelutalon tuolijumppa kaksi kertaa 
 Nuorisocellarin kävijät 206 hlöä 

 
 



                                                                                                       
 
HEINÄKUU        
            Seniori ryhmä Fysioterapia tauolla 
 
ELOKUU        

  Nuorisocellarin kävijät 123 hlöä 
       
 
SYYSKUU     

 Liiku-pyöräilytapahtuma päättyi.  3600 pyöräilymerkintää 10 km/merkintä   
   Kuntovihkoihin, joita oli myös 9 kpl kylillä tuli 2460 merkintää       

  Nuorisocellarin kävijät 93 hlöä 
 
     

LOKAKUU   
 Seniori ryhmä Fysioterapia Ervelä 18 hlö 
 KulttuuriJämi esitys Konsta Pylkkänen Torpalla 
 KulttuuriJämi esitys Hölmöläiset Torpalla 
 Nuorisocellarin kävijät 132 hlöä 
 Syyslomaviikolla ilmaiset hiihtovuorot hiihtototunneliin sekä uimahallikäynnit 
 Kankaanpäähän alle 15-vuotiaille. 

 
          
MARRASKUU 

          Mukamas-teatteriesitys ala-ja yläkoululaisille 
 Seniori ryhmä Fysioterapia Ervelä 18 hlö 
 Nuorisocellarin kävijät 153 hlöä 

 
 
JOULUKUU                       
                     Seniori ryhmä Fysioterapia tauolla  

      Nuorisocellarin kävijät 85 hlöä 
 
 
 

 Vapaa-aikalautakunta nimesi;  
-vuoden tunnustuspalkinnon hyvästä seuratyöskentelystä sai Emiliä Lauttalammi 
-vuoden seuratyöntekijäksi L-S Valjakkourheilijat edustajana Anton Toivonen 
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