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Vapaa-aikatoimen kokonaisuus

• Vapaa-aikasihteeri

• Liikuntatoimi

• Liikuntapaikkojen hoito

• Nuorisotoimi

• Kulttuuritoimi

• Museot



Vapaa-aikasihteeri

• Johtaa ja kehittää vapaa-aikatoimen vastuu-alueen toimialaa ja 

vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. 

• Lautakunnan valmistelija, esittelijä ja pöytäkirjan pitäjä.



Vapaa-aikasihteerin liikuntatoimen tehtävät

• Liikuntatapahtumien järjestäminen ja organisointi

• Kerhotoiminnan järjestäminen 

• Uimakouluopetuksen toteuttaminen

• Liikuntakampanjoiden järjestäminen- kävely, hiihto ja pyöräily

• Kuntosalilätkien sekä liikuntahallin salin myynti ja laskutustietojen hallinta

• Liikuntatilojen vuorojen jakaminen ja varauskalenterin ylläpito. 

• Abloy Entry kulunvalvontalaitteiston pääkäyttäjä. 

• Liikuntapaikkarakentamiseen liittyvien avustushakemusten teko

• Liikuntatoimea koskevien avustushakemusten teko, saatujen avustusten 

toimeenpano

• Elintapaohjauksen maakunnallisen kehittämisverkoston jäsen



Vapaa-aikasihteerin esimiestehtävät

• Liikuntapaikkahoitajien esimies

- Toiminnan organisointi ja suunnittelu

- Työajanseuranta

- Käyttötalouden seuranta



Vapaa-aikasihteerin nuorisotoimen tehtävät

• Tapahtumien sekä toimintojen järjestäminen ja organisointi

• Kerhotoiminnan järjestäminen 

• Montun tilojen hallinnointi 

• Ohjaamo-Alajärvi-Vimpeli yhdyshenkilö

• Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö

Nuorisovaltuuston yhdyshenkilö

• Nuorisovaltuuston toimintaa tukevat tehtävät

• Nuorisovaltuustolaisten rekrytointi, vaalit ja perehdytys

• Valtuuston järjestämien tapahtumien ja retkien organisointi



Vapaa-aikasihteerin kulttuuritoimen tehtävät

• Avustukset

• Tapahtumien järjestäminen ja organisointi

• Museot



Liikuntatoimi

Tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä 

paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla 

kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa 

ottaen huomioon myös erityisryhmät. 

Vuosittaiset tapahtumat:

• Perjantai-Pinkaisut

• Sääksjärven ympärijuoksu

• Windal ½-maraton

• Vatpakan vaellus

• Lakis MTB

• Lappajärven ympäripyöräily

• Viinilaaksohiihtely



Liikuntatoimi
Omatoimiliikuntaa

• Hiihto-, kävely- ja pyöräilykampanjat liikuttavat vuosittain satoja kuntalaisia

Kerhotoimintaa lapsille ja nuorille:

Suuri panostus loma-aikoihin, mm. kesällä 2021 viikon kestäviä liikuntakerhoja:

-jalkapallo, yleisurheilu, parkour, erä ja uimakoulu.

Syksyllä 2021

-Showtanssi

-Kuntosalikerho (koulu)

-Lajikokeilu (koulu)

Haasteena, kuinka saadaan kolmas sektori

pyörittämään aktiivisesti liikuntakerhoja?



Liikuntatoimi

Kärkikohteet

Liikuntahalli:

Liikuttaa päivittäin, koululiikunnan, seuratoiminnan ja kuntosalin kautta 

kymmeniä kuntalaisia. 

Salin käyttöaste talvikuukausina iltaisin ja viikonloppuisin lähes 100%

Lähitulevaisuuden muutoksia

• Kuntosaliin verkkokauppa mistä ostetaan/maksetaan käyttöaika

• Sisä- ja ulkoliikuntapaikat Timle ajanvarausjärjestelmän pariin. 

• Lvia remontti valmistuu lähiviikkoina

• Vuonna 2022 väliverhot ja juoksusuoran pinnoite vaihdetaan sekä katsomot 

kunnostetaan. Lisäksi peltikatto matalilta osilta vaihdetaan. 



Liikuntatoimi
Kärkikohteet
Vatpakka-Lakeaharju-Luoma-aho:

Merkittävä kuntalaisten omatoimiliikkumisen 

suorituspaikka. Talvisin kerää myös lähikuntien 

kuntohiihtäjät yhteen.

Alueella voi:

-Patikoida, lenkkeillä, pyöräillä, suunnistaa, 

frisbeegolfata, kuntoportaat, hiihtää ja lasketella.

Viime vuosien kehitystoimenpiteet:

• Frisbeegolfrataa laajennettu 9->18 -> 21

• Ulkoilureitistön pohjat kunnostettu

• Opasteet uusittu



Liikuntatoimi
Kärkikohteet
Saarikenttä

Kunnan merkittävin

valtakunnallinen mainos.

Lähitulevaisuuden muutoksia:

• Kuntalaisten olohuone valmistuu 

• 100 vuotta museossa- hankkeen myötä osana museokierrosta

Kilpatoiminnan lisäksi liikuttaa myös kuntalaisia seuraavasti:

• Koululiikunta

• Talvisin luistelualue

• Crossfit-alue 



Liikuntatoimi
Tulevaisuuden kärkikohde:

Pumptrack rata Vimpeliin

Lisää nuorten omatoimi-

liikkumista merkittävästi.

Hankehakemus jätetään

Aisaparille 30.9.2021 

mennessä.

Toteutus kesällä 2022.(mikäli myönteinen avustuspäätös saadaan)



Liikuntapaikkojen hoito
2 henkilöä vakituisessa työsuhteessa, palkat ja talous 

Teknisen toimen alaisuudessa. 

Työtehtäviin kuuluu liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja 

hoidosta huolehtiminen. 

Painopisteet eri vuoden ajoilla:

Kesäkaudella pääpaino kenttien hoidossa.

Talvikaudella työllistää hiihtoladut ja luistelualueet.

Välikaudet keväällä ja syksyllä työt painottuvat alueiden sekä 

laitteiden kunnostamiseen. 



Nuorisotoimi

Vapaa-ajan toimintaa Montussa

vuoden ympäri.

Nuorisotoimi tarjoaa 3 luokkalisille-

17vuotiaille nuorille turvallisen

paikan viettää vapaa-aikaa.

Montun aktiviteeteista löytyy

Biljardipöytä, pelikonsoli, Apple-tv ja lautapelit.



Nuorisotoimi
Kerhotoimintaa

-mopopaja

-heppakerho

Loma-aikoina järjestetään mm.

• Retkiä huvipuistoihin.

• Ostosmatkoja

• Leirejä

• Discoja



Ohjaamo Alajärvi-Vimpeli
on nuorille (alle 30-vuotiaille) suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste, joka 

tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta monialaisesti. Ohjaamo rakentuu eri 

hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Tavoitteena 

on nuoren pääsy opinto- tai työllistymispolulle ja polulla pärjääminen.

Etsivä nuorisotyö Alajärvi-Vimpeli
auttaa 15-29-vuotiaita nuoria tulevaisuuden suunnittelussa, arjenhallinnassa ja 

esim. harrastusten löytämisessä. Etsivät voivat myös yhdessä nuoren kanssa 

kartoittaa mahdollisia opiskelu- ja työpaikkoja. Palvelu on nuorelle 

vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.

Etsivän nuorisotyöntekijän juttusille voi hakeutua itse, yhteydenotto voi tulla 

vanhemmilta, kavereilta tai esimerkiksi nuoren koulusta tai oppilaitoksesta. 

Etsivä on turvallinen ja puolueeton asiantuntija, jonka puoleen voi kääntyä 

pieneltäkin tuntuvan asian kanssa.



Starttipaja Laituri Alajärvi-Vimpeli

Starttipaja on suunnattu alueen 15–25 -vuotiaille nuorille, jotka ovat ilman työ-

tai koulutuspaikkaa ja tarvitsevat tukea arjenhallintaan sekä tulevaisuuden 

suunnitelmien tekemiseen. Valmennusjaksot ovat kestoltaan 3kk, 

kokoontuminen joko neljänä päivänä viikossa (5h/pvä), kerran viikossa (4h/pvä) 

tai sopimuksen mukaan.

Ohjautuminen nuorten starttijaksoille tapahtuu TE-palvelujen tai 

sosiaalitoimen kautta useimmiten kuntouttavan työtoiminnan lähetteellä.



Kulttuuritoimi

• Toteutetaan vahvasti kolmannen sektorin avulla. 

• Tänä vuonna jaettiin kulttuuritoimen kohdeavustuksia 18 600€

Avustuksilla toteutetaan mm. 

- nuorten kerhotoimintaa

- konsertteja

- tansseja

- virkistystoimintaa, 

- lastenteatteria

- valokuvanäyttely

- kirjan julkaisu

- joululehti

- elokuvaviikko



Museot

Usean hiljaisemman vuoden jälkeen valoa tunnelin päässä...

Suomen Pesäpallomuseon siirto hankkeen avulla vuonna 2022 

• 100 vuotta pesistä – museossa hankkeen avulla museotoiminta siirretään

entisen osuuskaupan tiloihin.

• Samalla näyttely uudistetaan ja museotoimintaa nykyaikaistetaan.

• Hyvin toteutettuna edellytyksiä hyvään vetovoima tekijään matkailun 

saralla. 

• Pesäpallon juhlavuonna herättää valtakunnallista mielenkiintoa.

• Kulunvalvonnan avulla auki ympärivuotisesti. 



Tulevaisuus

Liii

Liikunta:
• Uusia suorituspaikkoja sekä vanhojen kunnostamista hankkeitten avulla. Veto tai

muu  seura/yhdistys mukaan.

• Pumptrack, Padel, tekojäärata jne.

Nuoriso:
• Oma nuorisotyöntekijä hankkeen avulla.


