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Johdanto
Vapaa-aikatoimiala kuuluu Kauhavan kaupungin sivistystoimen toimialaan. Kauhavalla
sivistystoimi tarjoaa kuntalaisille palveluitaan ihmisyyteen, eettisesti vastuuntuntoiseen
yhteiskunnan jäsenyyteen kasvamiseen ja tukee heidän aktiivista itseohjautuvaa
toimintaansa. Palvelut ovat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä ja niiden tarkoitus on edistää
kuntalaisten henkistä kasvua ja hyvinvointia.

Vapaa-aikatoimelle kuuluvat kunnan kulttuuri-, liikunta-, museo- ja nuorisotoimet. 
Kulttuurityön tehtävänä on tukea paikallista kulttuuritoimintaa ja luoda sille
toimintaedellytyksiä. Kunnan kulttuuripalveluihin sisällytetään kulttuuritilaisuudet,
museotoiminta, tapahtumapalvelut, kansallisen ja paikallisen perinteen vaaliminen,
matkailun edistäminen ja kuntamarkkinointi.  

Liikuntatoimi vaikuttaa jokaisen kuntalaisen elämään. Liikuntatoimen tehtävä on luoda edellytyksiä 
kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää
liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä
liikuntaa myös erityisryhmille. Liikuntatoimen painopisteitä ovat lasten ja nuorten liikunta,
koululiikunta, terveysliikunta, erityisliikunta ja ikääntyneiden liikunta.

Museotoimi on keskeisessä asemassa Kauhavan kaupungin alueen kulttuuriperinnön hoitamises-
sa. Muiden vapaa-aikapalvelujen ohella poikkeuksellisen monipuolinen museokenttä tarjoaa ihmi-
sille mahdollisuuksia löytää mielekästä tekemistä vapaa-ajallaan, mahdollisuuksia toteuttaa itseän-
sä, verkostoitua ja kokea yhteenkuuluvuutta. Nämä ovat tärkeitä eri ikäisille paikallisille ja varsinkin 
muualta tulleille. Erityisesti ulkomaalaisten muuttajien integroinnissa on tulevaisuuden haasteita. 
Museosektorilla on tärkeä rooli alueen ihmisten identiteetin luojana ja tukijana.

Kunnan nuorisotoimi keskittyy 0-29 –vuotiaisiin kuntalaisiin ja vaikuttamaan heidän
elämäänsä. Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja kehitystä ja tehdä työtä
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tämä tapahtuu seuraamalla nuorten elämää,
tukemalla nuorten elämää ja elämän hallintaa, aktivoimalla nuorten osallistumista ja
tekemällä esityksiä eri hallintokunnille vallitsevan tilanteen parantamiseksi. Tavoitteena on
myös luoda toimintaedellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle.
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1. Yleistä kulttuurisektorista
Kulttuuritoimella on tärkeä rooli erilaisten kulttuuri- ja taide-elämysten mahdollistajana ja Kauhavan 
asukkaiden oman aktiivisuuden ja luovuuden virittäjänä. Kattava kulttuuriharrastus- ja tapahtuma-
tarjonta on myös vetovoimatekijä. Töissä voi käydä kauempanakin, mutta koti rakennetaan sinne, 
missä vapaa-aika on mielekästä. 

Kulttuurin ja taiteen avulla ihminen pystyy purkamaan omia tuntemuksiaan, negatiivisiakin, luovalla 
tavalla. Kulttuurin harrastaminen on sosiaalista ja yhteisöllistä ja ennaltaehkäisee näin erityisesti 
syrjäytymistä. 

Sanakirjan määritelmä kulttuurista käsitteenä: 
Kulttuuri tarkoittaa yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonai-
suutta; tässä merkityksessä käytetään myös sanaa sivistys.

1. 1. Kunnan kulttuuripalvelujen tarkoitus
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) määrittelee kunnan tehtäväksi edistää, tukea ja järjes-
tää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdolli-
suuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Kulttuu-
ritoimintalain perusteella kunnat järjestävät itse kulttuuritoimintaa, ostavat palveluja ja tukevat 
avustuksilla kulttuuripalvelujen järjestämistä. Laki ei velvoita kuntia ylläpitämään kulttuuri- ja taide-
laitoksia, mutta varsinkin isommissa kaupungeissa laitoksilla on varsin vakiintunut asema kunnan 
kulttuuripalvelujen joukossa. Kulttuuri- ja taidelaitokset voivat olla täysin kunnallisia tai sitten yksi-
tyisten omistamia, jolloin kunnat yleensä myös osallistuvat laitosten kustannuksiin. 
(Lähde: http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p090609132215L.pdf)

Opetus- ja kulttuuriyksikön erityisasiantuntija Ditte Winqvist on esityksessään Kunnan kulttuuritoimi 
muutoksessa (27.11.2006) määritellyt yleisen kulttuuritoimen seuraavalla tavalla:
Yleinen kulttuuritoimi on: 
Lastenkulttuuri ja taidekasvatus
• Lastenkulttuurin tuotantoa ja taideharrastusten tukemista
Nuorten hyvinvoinnin turvaaminen ja ongelmien ehkäiseminen
• Poikkihallinnollisesti, muiden hallintokuntien kanssa
• Nuorille tarkoitettua kulttuuritoimintaa, kursseja ja konsertteja
• Harjoitustiloja bändeille, harrastustiloja
Ammattitaiteen tukeminen
• Taiteilijoiden työskentelyn tukemista apurahoin
• Työtilojen vuokrakustannusten subventointia, matka- ja koulutusavustuksia
Kulttuuriharrastusten tukeminen avustamalla toimijoita
Kulttuuripalvelujen käytön tukeminen
• Avustukset kulttuuritapahtumille ja festivaaleille
• Omaa kulttuurituotantoa
• Taidematkoja muualla sijaitseviin taidelaitoksiin.
(Lähde: http://www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?path=1;29;351;9262;59688)

1. 2. Kulttuurin vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin
Kulttuurin ja taiteen positiiviset vaikutukset terveyteen on tieteellisesti todistettu. 

Taide- ja kulttuuritoiminnalle voidaan nimetä useita välineellisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnin 
kannalta (Liikanen 2010). Alan kirjallisuus- ja tutkimusaineiston perusteella voi kulttuurin hyvinvoin-
ti- ja terveysvaikutuksista laatia seuraavanlaisen kymmenen kohdan luettelon:

1. Koettu hyvinvointi ja elämänlaatu lisääntyvät kulttuuritoiminnan myötä.
2. Kulttuuri lisää sosiaalista yhdessäoloa, sosiaalista pääomaa ja aktivoi kanssakäymiseen. 
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3. Osallistumalla kulttuuriharrastuksiin ihminen tuntee kuuluvansa johonkin itseään tukevaan 
yhteisöön.

4. Osallistumalla kulttuuritoimintaan ihminen tuntee saavuttavansa jotakin sekä hallitsevansa 
tilanteita ja ympäristöään paremmin.

5. Itsetunto vahvistuu taide- ja kulttuuriharrastusten myötä saatujen uusien kokemusten, 
kommunikoinnin, avoimuuden ja empatian tunteiden myötä. 

6. Aktiivinen kulttuuriharrastaminen vaikuttaa elinajan odotettua pidentävästi. 
7. Kulttuuriin osallistumisen seurauksena on mitattu fysiologisia muutoksia stressitasossa, 

verenpaineen laskuna ja hormonaalisina tasoina.
8. Kulttuuri, taide ja sosiokulttuurinen toiminta vaikuttavat myönteisesti muisti- ja 

aivotoimintoihin. 
9. Työhyvinvointi lisääntyy kulttuurin myötä.
10. Luonnolla ja rakennetulla ympäristöllä (myös hoitoympäristöllä) on vaikutuksia 

hyvinvoinnille. 
(Lähde: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OPM1.pdf?lang=fi)

1. 3. Pohjautuminen muihin strategioihin
Kauhavan vapaa-aikastrategia pohjautuu myös kulttuurin osalta alueelle aiemmin laadittuihin laa-
jempiin alueellisiin strategioihin, kuten Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuristrategiaan 2010-2013 
”Kulttuurisesti kilpailukykyinen ja hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa” sekä Kauhavan kaupungin strate-
giaan ”Kantavat siivet Kauhavalla”. Lisäksi strategiaa laadittaessa on huomioitu Maaseudun kult-
tuurin kehittämisohjelma 2010-2014.

Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategia linjaa seuraavaa:
Etelä-Pohjanmaa on kulttuuritarjonnaltaan ja -palveluiltaan korkeatasoinen, kulttuuriosaamiseltaan 
kilpailukykyinen sekä vetovoimainen maakunta. Kulttuurin keinoin halutaan myös tukea ympäristön 
viihtyisyyttä ja ihmisten hyvinvointia. Nämä ulottuvuudet ovat toisiaan tukevia. 

Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian Kattavien kulttuuripalvelujen maakunta -kulmakivessä tavoit-
teena on turvata kuntien kulttuurin peruspalvelujen säilyminen, vahvistaa kulttuuripalvelujen maa-
kunnallista verkostoa sekä huolehtia erityisistä kulttuuri- ja taiteenalakohtaisista kehittämistarpeis-
ta. Keskeisiä toimenpiteitä ovat kuntien kulttuuritoimen henkilö- ja talousresurssien turvaaminen, 
valtionapua nauttivien museoiden määrän lisääminen sekä kuvataiteen aseman kohottaminen. 

Hyvinvoivien yksilöiden ja yhteisöjen maakunta -kulmakiven tavoitteena on vahvistaa kulttuurin yh-
teyttä sosiaali- ja terveysalaan, vahvistaa eri väestöryhmissä tehtävää kulttuurityötä, tunnistaa kult-
tuuriympäristön merkitys hyvinvoinnin kannalta sekä tukea järjestökentän toimintaedellytyksiä. 
Keskeisiä toimenpiteitä ovat sosiaali- ja terveyssektorin tietämyksen vahvistaminen kulttuurin hy-
vinvointivaikutuksista, väestöryhmien rajat ylittävän kulttuuritoiminnan vahvistaminen, kulttuuriym-
päristöjen ominaispiirteiden kartoitus ja arvokkaimmiksi havaittujen piirteiden kuten pohjalaistalojen 
statuksen nostaminen sekä nuorten kannustaminen mukaan järjestötoimintaan.

Kauhavan kaupungin strategian visio kuuluu seuraavasti:
Kauhava on elinvoimainen, väestöltään ja taloudellisilta voimavaroiltaan vahva, viihtyisä ja vetovoi-
mainen kaupunki, joka järjestää asukkaidensa palvelut kilpailukykyisesti.

Yhtenä Kauhavan strategian onnistumisalueena on viihtyisä asuin- ja elinympäristö luo vetovoi-
maa:  tavoitteena on, että Kauhava profiloituu myönteisesti viihtyisän asumisen ja virikkeellisen va-
paa-ajan kaupunkina. Strategiaan toteuttavissa hankkeissa kulttuuri liittyy erityisesti yhteisöllisyy-
den, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen (myönteisen ilmapiirin, toisista  ja itsestä välittämisen 
ja yhteisyyden lisääminen yhteistyössä kaupunkilaisten, kansalaisjärjestöjen, seurojen ja harras-
tusyhdistysten kanssa). Lisäksi kulttuuritoiminta vaikuttaa kaupungin imago- ja markkinointikam-
panjaan (tuodaan esille kaupungin vahvuuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia, korostetaan kau-

6

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OPM1.pdf?lang=fi


punkia hyvänä vaihtoehtona turvalliselle ja aktiiviselle elämiselle, Kauhava on hieno ilmailu-, juhan-
nus- ja elokuvakaupunki).

Maaseudun kulttuurin kehittämisohjelman 2010-2014 neljä pääteemaa ovat:
• Elävä ja uudistuva yhteisöllisyys
• Maaseudun toimivat kulttuuripalvelut
• Hedelmällinen toimintaympäristö luovalle taloudelle ja kulttuuriyrittäjyydelle
• Maaseudun kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön arvo.

Kauhavan kulttuuristrategian 2011-2016 painopistealueita valittaessa on pyritty huomioimaan yllä 
lueteltujen strategioiden tavoitteet Kauhavan oman kulttuurikentän ja sen tarpeiden konsekstissa.

2. Kulttuuritoiminta
Kauhavan kulttuuritoiminnan päämäärä on ihmisten oman osallistumisen lisääminen, luovuuteen 
innostaminen ja mahdollisimman monipuolisten kulttuuriharrastusmahdollisuuksien tarjoaminen yh-
teistyössä eri yhteistyökumppanien kanssa. Kauhavan kulttuuritoimi tuottaa alueelle ympäri vuoden 
myös korkeatasoisia taide-elämyksiä, konsertteja ja tapahtumia. 

2.1. Kulttuuritoimen henkilöstö
Kulttuuritoimi on osa vapaa-aikapalveluita, joista vastaava viranhaltija on vapaa-aikapäällikkö. Kult-
tuuritoimen asiat päätetään vapaa-aikalautakunnassa.

Kulttuuritoimen henkilöstöön kuuluu kulttuuriohjaaja, jonka tehtäviksi on kuntaliitosvaiheessa mää-
ritelty mm. kulttuurituottaminen ja -suunnittelu, tiedotus ja markkinointi, tapahtumatoiminta sekä 
kulttuuritilat. Lisäksi kulttuuritoimen henkilöstöön kuuluu taidetalon vastuuhenkilö, jonka tehtävänä 
on mm. Kauhavan taidetalon vuosittaisen näyttelyohjelman suunnittelu ja toteutus, taidetalon 
oheistapahtumat, taidetalon siivous sekä tiedotus ja markkinointi.

Strategiakauden 2011-2016 yksi tärkeimmistä tavoitteista on henkilöstöresurssien säilyttäminen 
minimissään samana kuin nyt. Esimerkiksi yhtenä kulttuuristrategian 2011-2016 painopistealueena 
olevan kulttuuritilojen kehittämisen kannalta kahden työntekijän säilyminen on ensiarvoisen tär-
keää.

2.2. Tärkeimmät yhteistyökumppanit
Kulttuuritoimen työntekijät ovat osa vapaa-aikatoimen tiimiä. Yhteistyötä tehdään kaikkien sekto-
rien (nuoriso, liikunta, museot) kesken. Eniten yhteistyötä ja yhteisiä projekteja on kulttuuritoimeen 
läheisesti liittyvän museotoimen kanssa. Kaupungin sisällä yhteistyötä tehdään laajasti myös kir-
jastolaitoksen ja eri koulujen kanssa. Myös tekninen toimi on tärkeä yhteistyökumppani tiloja kos-
kien.

Kulttuuritoimen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Järvilakeuden kansalaisopisto, Här-
mänmaan musiikkiopisto, Kauhavan ev. lut. seurakunta, Härmänmaan 4H-yhdistys, Y-Kino sekä 
Aisapari ry.  

Läheistä yhteistyötä tehdään myös Härmäälääset Häjyylyt ry:n sekä Kauhavan Puukko- ja käsityö-
festivaaleja järjestävän Kauhavan Wisa ry:n kanssa. Kulttuuritoimi on ympäri vuoden aktiivisessa 
yhteistyössä alueen nuorisoseurojen, muiden kulttuuriyhdistysten sekä yksittäisten taiteilijoiden 
kanssa.

Strategiakaudella 2011-2016 panostetaan erityisesti kulttuurialan eri toimijoiden välisen kommuni-
kaation ja tiedottamisen parantamiseen. Tähän pyritään mm. ideariihien ja tapaamisten järjestämi-
sellä eri taidelajin tekijöille sekä koko kulttuurisektorin yhteisten keskustelufoorumien, ”kulttuuripa-
neelien” järjestämisellä vuosittain.
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2.3. Kulttuuritilat
Kulttuuritoimisto sijaitsee Alahärmän palvelutoimistossa.

Kulttuuritilojen kehittäminen on nostettu yhdeksi kulttuuristrategian 2011-2016 painopistealueeksi.

Kulttuuritoimintaa järjestetään erilaisissa tiloissa ympäri Kauhavaa. Varsinaisia omia tiloja kulttuuri-
toimella on kaksi: Kauhavan taidetalo sekä Häjyylyperinteen keskus Alahärmässä. Kauhavan tai-
detalossa on galleriatila kahdessa kerroksessa. Häjyylyperinteen keskuksessa on näyttelytilojen li-
säksi tilaa kokouksille, kursseille ja muille kokoontumisille ja se onkin ympäri vuoden ahkerassa 
käytössä. Lisäksi kulttuuritoimi järjestää vuosittain kesäksi taidenäyttelyn myös Ylihärmän taideta-
lon tiloihin,  jossa toimii muina aikoina Härmänmaan musiikkiopisto ja jossa sijaitsee myös museo-
toimen hallinnoima näyttelytila.

Klassisen musiikin konsertit järjestetään useimmiten jossain alueen kirkossa, Kauhavan seurakun-
takodilla tai Kauhava-salissa. Uusia konsertti-, matinea- ym. tiloja kartoitetaan strategiakauden ai-
kana.

Kauhavalla toimii elokuvateatteri Y-Kino, jonka uudistettujen tilojen remontoimiseen myös kaupunki 
on osallistunut huomattavalla panoksella. Yhteistyötä Y-Kinon kanssa tiivistetään strategiakaudella 
2011-2016 ja elokuvateatterin tiloihin kehitetään myös uudenlaista poikkitaiteellista toimintaa.

2.4. Markkinointi ja tiedotus
Kulttuuritapahtumista ilmoitetaan Kauhavan kaupungin käytännön mukaisesti ensisijaisesti paikal-
lislehdissä: Komiat-lehdessä ja Järviseudun sanomissa. Suuremmista tapahtumista lähetetään tie-
dote edellä mainittujen lisäksi myös Ilkkaan, Pohjalaiseen, MainosAviisiin, Ykköset! -lehteen, Poh-
janmaan radioon sekä Trissa-TV:hen.

Kaikki yleisötapahtumat ilmoitetaan kaupungin internet-sivujen tapahtumakalenterissa sekä Ilkan 
tapahtumakalenterissa. Kaupungin internet-sivujen etusivulle laaditaan uutinen tulossa olevasta tai 
menneestä tapahtumista kuvineen n. kerran kuukaudessa. Osasta tapahtumista laaditaan julistei-
ta, joita jaetaan ympäri Kauhavaa ilmoitustauluille. Näkyvyyttä tapahtumille saadaan myös yhteis-
työkumppanien kautta. 

Kauhavan vapaa-aikatoimella on oma Facebook-sivu, jonka kautta tieto tapahtumista tavoittaa 
asiakkaita. Ilmoittautumisissa käytetään pääasiassa Kauhavan internet-sivujen ilmoittautumislo-
makkeita. Pikaosoitteet (esim. www.kauhava.fi/kauhava-viikko) mahdollistavat tiedon keskittämisen 
internetiin ja sen reaaliaikaisen muokkaamisen. Kulttuuritoimen internetsivuilta löytyy kattavasti tie-
toa alueen kulttuurielämästä, ja sivuja päivitetään jatkuvasti.

Vuonna 2011 Kauhavan kulttuuritarjonnasta laaditaan monivuotinen painettu esite, joka on jatkos-
sa jaossa mm. erilaisissa Kauhavan kaupunkia esittelevissä messutapahtumissa. 

Strategiakaudella yhteistyötä alueen matkailutoimijoiden, kuten PowerParkin ja Härmän Kuntokes-
kuksen kanssa pyritään lisäämään ja tiedotusta ja markkinointia parantamaan myös tätä kautta.

2.5. Kulttuuritapahtumat
Kauhavan kulttuuritoimi järjestää ja valmistelee erilaisia tapahtumia ympäri vuoden itse tai yhdessä 
eri yhteistyökumppanien kanssa. Suurimpia vuosittaisia kulttuuritapahtumia ovat Härmälääset Hä-
jyylyt, Kauhavan Puukko- ja käsityöfestivaalit, Kauhava-viikko, Kamarimusiikkia Kauhavalla, Kor-
tesjärven Suvipäivät, Ylihärmän Elotryskööt sekä Valehtelun SM-kisat. 

Kulttuuritoimi vastaa vuosittain itsenäisyyspäiväjuhlan (6.12.) ja veteraanipäiväjuhlan (27.4.) järjes-
telyistä. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään teatteri- tai oopperaretki johonkin lähialueen teatteriin. 
Lisäksi ympäri vuoden järjestetään monipuolisesti erilaisia konsertteja, työpajoja, kursseja jne. kai-
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kissa kaupunginosissa. Kulttuuritoimen työntekijät osallistuvat myös osana vapaa-aikatoimen tiimiä 
mm. koululaisten hiihto-, syys- ja kesälomaohjelman suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kulttuuritoimen työsarka on pääpiirteissään koottu alla olevaan vuosikelloon. Kuten jo mainittua, 
vuodessa on myös paljon erillisiä pienempiä tapahtumia, jotka eivät välttämättä toistu vuosittain 
eikä niitä siksi ole kirjattu vuosikelloon. Koska tapahtumia edeltää yleensä useiden kuukausien 
suunnittelu, on sekin merkitty vuosikelloon selvyyden vuoksi.

3. Kulttuurin painopistealueet vapaa-aikastrategiassa 2011-
2016 
Strategiakaudella 2011-2016 kulttuurin osalta pyritään edellä lueteltujen perusrakenteiden säilyttä-
misen ja kehittämisen lisäksi panostamaan muutamaan erityiseen painopistealueeseen. Painopis-
tealueet ja suunnitellut toimenpiteet ovat valikoituneet alueelle laadittujen laajempien alueellisten 
strategioiden, strategiatyöryhmätyöskeltelyn ja kentän kartoittamisen pohjalta.

Strategiakauden 2011-2016 kulttuurin painopistealueita ovat:
• Ympärivuotinen teatteritarjonta matkailuvaltiksi
• Kulttuurille lisää tilaa
• Lisää kulttuuria sosiaali- ja terveyssektorille
• Kulttuuritapahtumakenttä selkeäksi
• Kauhava - elokuvakaupunki

3.1. Ympärivuotinen teatteritarjonta matkailuvaltiksi
Kauhava on harrastajateatterikaupunki. Teatteriryhmiä ja innokkaita harrastajia löytyy joka kaupun-
ginosasta. Erityisesti nuorisoseuranäyttämöt tekevät arvokasta työtä tuottamalla talkootyöllä yh-
teensä 4-6 ensi-iltaa vuodessa. Järvilakeuden kansalaisopistolla on tärkeä rooli ohjaajien palkkaa-
jana ja erilaisten teatterialan kurssien järjestäjänä. Kansalaisopisto aloitti vuonna 2010 myös Väki-
häjylä -harrastajateatterihankkeen, jonka tarkoituksena on tukea alueen yhteisöllistä kehittymistä. 
Kansalaisopisto järjestää koko alueella myös lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta teatteri-ilmai-
susta.

Strategiakaudella 2011-2016 tuodaan alueen monipuolinen teatteritarjonta enemmän esiin. Markki-
nointia ja tiedottamista parannetaan mm. laatimalla Kauhavan kaupungin internet-sivujen alle har-
rastajateatterinäyttämöiden yhteinen infosivu, jolle on linkki suoraan kaupungin etusivulta sekä 
matkailu- ja kulttuurisivuilta. Sivulle tulee näkyviin nyt meneillään olevat esitykset, kuvia, tietoa tule-
vasta, yhteystietoja ja linkit näyttämöiden omille sivuille. Sivut on tavoitteena saada perustettua ke-
sään 2011 mennessä. Myös mahdollisuuksia muunlaiseen Kauhavan harrastajateatterien yhtei-
seen ympärivuotiseen markkinointiin, erityisesti internetin ja sosiaalisen median kautta kartoitetaan 
strategiakaudella yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Myös teatteriharrastajien verkostoitumista ja yhteistoimintaa lisätään mm. jatkamalla vuosittaisen 
yhteisen kokoontumisen järjestämistä loppuvuodesta vuorotellen eri seurojen isännöimänä. Kentän 
koulutus- ym. tarpeita (tuotannolliset asiat, äänentoisto...) kartoitetaan aktiivisesti ja niihin pyritään 
vastaamaan yhteistyössä Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa.

Kesäksi 2011 Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseon rakennetaan näyttely teatteritekstiileistä. Näyt-
telyn on tarkoitus nostaa esiin koko Kauhavan alueen teatteriharrastusta ja sen pitkää historiaa. 
Myös Puukko- ja käsityöfestivaalien suosittua ohjelmanumeroa, piika- ja trenkikisaa tuodaan ke-
sästä 2011 lähtien enemmän esiin alueen harrastajanäyttelijöiden yhteismittelönä ja näkymispaik-
kana. 
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3. 2. Kulttuurille lisää tilaa 
Kauhavan taidetalon galleria-, tapahtuma- ja työpajatoimintaa kehitetään strategiakaudella 2011-
2016. Tapahtumia järjestetään enemmän eri ikäryhmille. Yhteistyötä alueen koulujen, Järvilakeu-
den kansalaisopiston ja Härmänmaan 4H-yhdistyksen kanssa tiivistetään esim. lasten ja nuorten 
taidekurssien ja työpajojen muodossa. Koululaisten hiihto- ja syysloma-ajat pyhitetään taidetalolla 
työpaja-ajaksi, mutta erilaisia kursseja pyritään järjestämään myös ympäri vuotta. Myös taidetalolla 
näyttelyitä pitäviä taiteilijoita kannustetaan pitämään omia työpajoja. Kauhavan taidetalolle peruste-
taan galleriakauppa ja selvitetään mahdollisuuksia pienimuotoisen taidelainaamotoiminnan käyn-
nistämiseen. Taidetalon yläkerran tyhjiin huoneisiin perustetaan pieniä työtiloja, joita  paikallisten 
taiteilijoiden on mahdollista vuokrata.

Häjyylyperinteen keskuksen pysyvää näyttelyä ensimmäisessä huoneessa täydennetään enem-
män häjyjen aikaa sekä Härmälääset Häjyylyt -tapahtuman historiaa esitteleväksi yhteistyössä mu-
seotoimen kanssa. Myös Häjyylyperinteen keskuksen kurssi- ja työpajatoimintaa kehitetään yhteis-
työssä Härmäin kuvataideyhdistyksen ja Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa. Kauhavan taide-
talolla järjestettävä koululaisten hiihto- ja syysloma-ajan työpajaohjelma järjestetään myös Häjyyly-
perinteen keskuksessa. Myös muutkin ikäryhmät, esim. pikkulapsiperheet, vanhukset ja erityisryh-
mät pyritään huomioimaan tulevaa taidetoimintaa suunniteltaessa.

Strategiakauden 2011-2016 aikana jokaiseen kaupunginosaan perustetaan asianmukaiset bänditi-
lat yhteistyössä nuorisotoimen ja KUMU ry:n kanssa. Ensiapuna selvitetään mahdollisuutta avus-
taa eri toimijoita kulttuuritoimen kohdeavustuksin bänditilojen ylläpitokuluissa. Myös mahdollisuuk-
sia perustaa bändikämppiä nuorisotilojen yhteyteen, palvelutoimistojen kellariin, lakkautetuille kou-
luille tai  muihin kaupungin omistamiin tiloihin selvitetään yhteistyössä teknisen toimen kanssa. 

Jokaiseen kaupunginosaan perustetaan akustisesti kohtuulliset konserttitilat kulttuuritoimen ja Här-
mänmaan musiikkiopiston konsertteja varten. Ylihärmässä kartoitetaan mahdollisuudet tehdä enti-
sestä valtuustosalista konsertti- ja matineatila. Tilassa on mahdollista esittää myös näytelmiä. Kor-
tesjärven entinen valtuustosali on jo musiikkiopiston opetus- ja konserttikäytössä. Molempiin tiloihin 
pyritään strategiakaudella hankkimaan piano/flyygeli ja parantamaan akustiikkaa. 

Myös erilaiset taiteen tekemiseen ja esittämiseen soveltuvat, odottamattomatkin, paikat koko Kau-
havan alueella pyritään kartoittamaan strategiakauden aikana. Esim. alueen olemassaolevat puis-
toalueet jne. pyritään valjastamaan kulttuurikäyttöön. Kulttuurin ”reviiriä” pyritään yleensäkin laajen-
tamaan ja tuomaan kulttuuri yhä enemmän sinne, missä ihmisetkin jo valmiiksi ovat, vaikka lähi-
kauppaan. 

Strategiakaudella kartoitetaan kulttuuritalon tiloja kanta-Kauhavan alueelta tavoitteena eri toiminto-
jen (musiikkiopiston opetustilat, kansalaisopiston kurssitilat, galleria, taidelainaamo, bänditilat, 
tanssi- ja teatteristudio ym.) keskittäminen yhteen paikkaan. Alueellinen tasa-arvoisuus ja palvelu-
jen säilyminen kaikissa liitoskunnissa pyritään kuitenkin ennen kaikkea turvaamaan. Strategiakau-
den päätavoitteena on tukea, monipuolistaa ja lisätä kulttuuritoimintaa kaikissa kaupungin-
osissa.

3. 3. Lisää kulttuuria sosiaali- ja terveyssektorille
Taiteella ja kulttuurilla on, kuten jo mainittua, tutkitusti runsaasti positiivisia vaikutuksia terveyteen 
ja hyvinvointiin. Strategiakaudella 2011-2016 kulttuuritoiminnassa lisätään yhteistyötä sosiaali- ja 
terveyssektorin kanssa.

Kulttuuritoimi on perinteisesti järjestänyt vuosittain muutaman konsertin vanhainkodeilla ja muissa 
hoitolaitoksissa. Konserttien ja muiden esitysten järjestämistä jatketaan, mutta toiminnan sisältö 
suunnitellaan jatkossa tarkemmin yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa, jotka 
tuntevat parhaiten asiakkaiden tilanteen ja tarpeet. Lisäksi selvitetään, olisiko Kauhavalla mahdolli-
suus toteuttaa jossain muodossa Jyväskylän taideapteekki-mallia. Sosiaali- ja terveyssektorille 
suuntautuvaan kulttuuritarjontaan perustetaan kulttuuritoimen budjettiin oma menokohta, ja mah-
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dollisuutta toiminnan yhteisrahoitukseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen Kuntayhtymä Kaksineu-
voisen kanssa selvitetään.

Vuosina 2010-2011 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella pyörineen Tännekki tairetta -hankkeen 
tarkoituksena oli juurruttaa luova toiminta osaksi hoitolaitosten arkea mm. innostamalla hoitajia viri-
ketuokioiden pitämiseen. Toiminnan turvaaminen hankkeen jälkeen turvataan mm. ylläpitämällä 
paikallisten esiintyjien yhteystietopankkia. Myös taidenäyttelyiden järjestämistä laitoksissa lisätään 
ja olemassa olevat näyttelytilat kartoitetaan.

Srtategiakaudella selvitetään myös mahdollisuuksia kulttuuriseen vapaaehtoistyöhön mm. ikäih-
misten parissa. ”Kulttuurikaveri” voisi viedä ikäihmisen teatteriin, konsertteihin jne. jonne hänen ei 
ole yksin mahdollista päästä. Strategiakaudella selvitetään mahdollisuuksia liittää kulttuurikaveritoi-
minta osaksi esim. alueella jo toimivaa SPR:n ystävätoimintaa.

3. 4. Kulttuuritapahtumakenttä selkeäksi 
Srtategiakaudella 2011-2016 isompien, kulttuuritoimen suorien avustusten piirissä olevien tai kult-
tuuritoimen koordinoimien kesäkulttuuritapahtuminen (Härmälääset Häjyylyt, Kauhavan puukko- ja 
käsityöfestivaalit, Kortejärven Suvipäivät, Ylihärmän Elotryskööt) yhteismarkkinointia ja –tiedotta-
mista lisätään. Konkreettisesti tämä voisi tarkoittaa esim. yhteistä joka talouteen kesän alussa jaet-
tavaa tapahtumien ohjelmien esitelehteä sekä yhteisiä isompia mainoksia paikallislehdissä. Tavoit-
teena on toisaalta kustannustehokkuus, mutta myös kulttuuritapahtumakentän syventäminen ja ri-
kastaminen. Tapahtumia kannustetaan yhä laajempaan erikoistumiseen ja myös yhteistoimintaan 
ja yhteistyöhön toistensa kanssa. Kaupunginosien omien kulttuuritapahtumien järjestämistä kan-
nustetaan ja pyritään tukemaan kaikin tavoin, ovathan ne tärkeitä yhteisöllisyyden ja oman paikal-
lisidentiteetin rakentajia.

Strategiakaudella kartoitetaan mahdollisuuksia koko Kauhavan yhteisen, ison kulttuuritapahtuman 
(”Taiteiden yö”) järjestämiseen. Tapahtumaan voisi yhdistää mm. kansalaisopiston kevätnäyttelyt ja 
musiikkiopiston kevätkonsertit. 

Myös Kauhava-viikon rakenne linjataan uudelleen. Jatkossa Kauhava-viikolla pyritään erityisesti 
taiteellisen tason nostamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa muutamaan isompaan tapahtumaan 
keskittymistä eri puolilla Kauhavaa. 

3. 5. Kauhava – elokuvakaupunki
Kauhavan on strategiassaan profiloitunut elokuvakaupungiksi. Alueella on vuosien saatossa kuvat-
tu lukuisia elokuvia ja tv-sarjoja. 

Elokuvakaupunkihankkeesta on 2009 valmistunut esiselvityshanke, jonka pohjalta syntyneitä kehit-
tämisehdotuksia lähdetään viemään eteenpäin strategiakaudella 2011-2016. Konkreettisina toi-
menpiteinä toteutetaan mm. produktioiden toimintaympäristöpalveluita (maisemapankki, lavastere-
kisteri, majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalvelut), nuorten aktivointia mediakasvatuksen avulla (vi-
deo- ja elokuvatyöpajat kouluissa) sekä elokuvatapahtumia.

Yhteistyötä Y-kinon kanssa lisätään mm. tarjoamalla alueen lapsille ja nuorille halvempia elokuva-
lippuja loma-aikoina. Suuren suosion saavuttaneita uudenvuodenvaihteen elokuvanäytöksiä jatket-
taneen tulevinakin vuosina.

Elokuvakaupunkikokonaisuuden rooli kaupungin yleisessä kulttuuripalvelukokonaisuudessa onkin 
strategiakaudella 2011-2016 ensisijaisesti selvitettävä. Paljon on kiinni siitä, saadaanko elokuva-
kaupungin jatkohanke lähtemään käyntiin.
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5. Yhteenveto ja seuranta
Kauhavan kaupungin kulttuuristrategia 2011-2016 toimii erityisesti vapaa-aikalautakunnan ja kult-
tuurityöstä vastaavien viranhaltijoiden työkaluna, mutta myös kaikkien alueen kulttuurialan toimijoi-
den yhteisenä suuntaviittana tulevaisuuteen. Strategian päämääränä on kuntalaisten kulttuurihar-
rastusmahdollisuuksien parantaminen ja laajentaminen, terveyden edistäminen, eri-ikäisten osallis-
tumisen edistäminen, taide- ja kulttuurijärjestöjen toimintaedellytysten parantaminen, tapahtuma-
kentän monipuolistaminen, kulttuuritilojen kehittäminen sekä Kauhavan kaupungin vetovoimaisuu-
den lisääminen. 
Strategiassa esitettyjen painopistealueiden ja niiden toimenpiteiden toteutuminen edellyttää tiivistä 
yhteistyötä läpi koko strategiakauden painopisteiden esittelyssä mainittujen eri toimijoiden kesken. 
Kauhavan kaupungin kulttuuristrategiatyöryhmä kokoontuu vuosittain  vapaa-aikalautakunnan lin-
jaamalla tavalla. Myös lautakunta seuraa strategian toteutumista vuosittain.

6. Yleistä liikuntasektorista
Kauhavan liikuntatoimen tehtävä on tarjota kuntalaisille erimuotoista liikuntatoimintaa. Lähinnä toi-
minnan järjestäminen keskittyy  terveysliikunnan tapahtumiin. Kilpailutoiminnan järjestäminen on 
urheiluseurojen vastuulla. Toinen merkittävä liikuntatoimen tehtäväkokonaisuus on puitteiden luo-
minen liikunnan harrastamiselle siten, että  yksittäisellä kuntalaisella kuin kolmannen sektorin toi-
mijoillakin on mahdollisimman laadukkaat ja turvalliset liikuntapaikat harrastamiseen ja toiminnan 
järjestämiseen. 
Kaikilla Kauhavalaisilla tulee olla mahdollisuus liikunnan harrastamiseen kunnan ylläpitämillä, hoi-
detuilla perusliikuntapaikoilla tasapuolisesti ja maksuttomasti. Liikunnan (käytännön toteutuksen) 
kuntalainen hoitaa itse tai käyttää liikuntapalveluiden, urheiluseurojen tai jonkun muun organisaa-
tion tuottamia palveluja. Liikuntapalveluiden tehtävänä tässä yhteydessä on toimia yhteistyöelime-
nä, koordinaattorina sekä oman alueensa asiantuntijaelimenä kehitettäessä kunnan liikuntapalve-
luita. 
Kunnallisen liikuntaelämän painopiste on kääntynyt yhä enemmän terveysliikunnan suuntaan. Kau-
havalla urheiluseurat ja muut kolmannen sektorin toimijat keskittyvät lähinnä lasten ja nuorten lii-
kuttamiseen.  Tämä edellyttää yhteistyötä eri liikuntapalveluita tuottavien toimijoiden kesken. Tär-
keä yhteistyökumppani terveysliikuntapalveluiden tuottajana on myös kansalaisopisto.
Liikunnan asemaa Kauhavalla tulee kehittää määrätietoisesti sekä nostaa sen arvostusta. Paras 
tulos saadaan eri toimijoiden yhteistyöllä ja ymmärtämällä eri osapuolten tarpeet ja toiveet kokonai-
suuteen pyrittäessä. 

6.1. Kunnan liikuntapalveluiden tarkoitus
Liikuntalaki (1054/1998) määrittelee, että kunnan tulee luoda edellytyksiä liikunnalle kehittämällä 
paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimin-
taa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Liikunnan myönteisiä terveys- ja talousvaikutuksia osoittavat tutkimustulokset ja julkinen keskuste-
lu on vaikuttanut myös lainsäädännön kehitykseen Suomessa.

Suomen perustuslaissa 16 pykälässä säädetään sivistyksellisistä oikeuksista. "Julkisen vallan on 
turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada 
kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää it-
seään varallisuuden sitä estämättä:"

Kuntalaissa kuntien on pyrittävä edistämään asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueel-
laan. Liikunnalla katsotaan olevan selkeä yhteys ihmisten työkykyyn, terveyteen ja sitä kautta koko 
yhteiskunnan hyvinvointiin. Liikunnalla katsotaan olevan merkittävä rooli kuntalaisten työkyvyn ja 
terveyden ylläpidossa.
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Liikuntalain tarkoituksena on muun muassa ”edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea 
lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan alueella.” Liikuntalain arvopohjassa on keskeistä yh-
teiskunnan hyvinvointipolitiikan tukeminen liikunnan avulla. Tavoitteena on selkeästi liikuntaharras-
tuksen laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin. Perusteluissa tode-
taan, että oikeus liikuntaan on nähtävä osana kansalaisten peruspalveluja. Liikuntatoiminnan rin-
nalle on nyt nostettu liikunnan yhteiskunnalliset vaikutukset.

Liikuntalaki antaa kunnille myös selkeän toimintavelvoitteen eli liikunnan yleisen
edistämisvelvoitteen: ”Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle
kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa,
tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa
ottaen huomioon myös erityisryhmät. Vastuu liikuntatoimen yleisestä johdosta,
kehittämisestä ja yhteensovittamisesta on paikallistasolla kunnilla.” Liikuntalain
mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien lakisääteinen tehtävä.
(www.kuntaliitto.fi)
Kuten Kimmo Aaltonen on todennut ( Urheilun ja liikunnan oikeus käytännössä 2004, 57), että kun-
nallisen liikuntatoimen näkökulmasta liikuntalaki on ennen muuta puitelaki, joka ei rajoita eikä 
oleellisesti puutu toiminnan sisältöön. Laki tosin antaa toiminalle selkeät tavoitteet ja suuntaviivat. 
Liikuntalaki antaa siis hyvät puitteet toiminnan kehittämiselle. Se on riittävän väljä ja antaa kunnille 
toimintavapauden, kuten nykyaikaisen lainsäädännön pitääkin tehdä

Kuntalaisten terveys, työkyky ja viihtyvyys ovat keskeinen kunnan menestystekijä.
Liikunnan vaikutus työkykyyn, terveyteen ja kansantautien ehkäisyyn tunnetaan 
laajasti.

6.2. Pohjautuminen muihin strategioihin
Kauhavan liikuntastrategian 2011–2016 tarkoituksena on tuoda esille tämän päivä liikunnan lähtö-
kohdat,  tulevaisuudessa kehittävät asiat sekä ne painopistealueet, joihin kiinnitetään erityistä huo-
miota tulevina vuosina. Strategian tarkoituksena on miettiä, mitkä asiat tulevaisuudessa vaikuttavat 
liikuntatoimen toimintaan ja mihin asioihin on kiinnitettävä huomiota.
Vapaa-aikatoimen strategia tulee olla kiinteästi liitettynä Kauhavan kaupungin strategiaan ja visioi-
hin. Nykypäivänä ihmiset haluavat ja vaativat tasokkaita liikuntapalveluita ja sen myötä hyviä har-
rastus- ja liikuntamahdollisuuksia. Monelle lapsiperheelle ratkaiseva asia asuinkunnan valitsemi-
sessa on harrastusmahdollisuuksien ja liikuntapalveluiden taso/ määrä. Mikäli kunnan halutaan py-
syvän vetovoimaisena sisään muuttoliikkeelle, on myös liikunta-asioihin panostettava.

7. Nykytilan kartoitus
7.1. Liikuntapaikat
Liikuntaystävällinen Kauhavan kaupunki etelä-pohjanmaalla palvelee aktiivisesti niin lapsia, nuoria 
kuin aikuisiakin kuntoliikkujasta kilpaurheilijaan. Kauhavalla on monipuoliset ja kattavat liikuntapai-
kat, joiden kunnossapidon taso on pyritty säilyttämään. 
Suomessa on noin 30 000 liikuntapaikkaa, joista noin 75% on kuntien ylläpitämiä (lähde OPM), 
näistä liikuntapaikoista Kauhavalla on 150. Liikuntapaikkaverkosto on laaja, joka tuo omat haas-
teensa liikuntapaikkojen ylläpitäjälle.  
Liikuntasaleihin, pelikentille, kuntosaleihin ym. vuorollisiin liikuntapaikkoihin myönnettiin vuonna 
2010  yhteensä n. 400-500 yksittäistä  käyttövuoroa. Vuorojen käyttöaste on ollut näihin liikunta-
paikkoihin aina  korkea. Vaikka hakijoita on ollut paljon, on vuoroja pääsääntöisesti riittänyt kaikille 
hakijoille. Liikuntasalien käyttöaste nousi huomattavasti 2010 syksyllä, kun liikuntasalien viikonlop-
pukäyttö laajeni koskemaan myös alakoulujen liikuntasaleja. 
Ulkoliikuntapaikkojen tarjonta on Kauhavalla monipuolista, mikäli mittarina pidetään vuosittain har-
rastajien suoritusten määrää, joka nousee  tuhansiin. Suosituimpia ulkoliikuntapaikkojen käyttäjiä 
Kauhavalla ovat talvisin hiihtäjät ja kesäisin suunnistajat. 
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7.2. Avustukset
Kauhavan kaupungin  alueella toimii 20 urheiluseuraa, jotka voivat hakea kunnalta vuosittain 
perusavustusta järjestämäänsä toimintaan. Jäseniä  kauhavalaisissa seuroissa on yhteensä noin 
6000(laskelma perustuu vuoden 2011 avustushakemuksissa ilmoitettuihin jäsenlukuihin).

Kaupunki tukee seurojen toimintaa myöntämällä järjestetyn toiminnan perusteella perus- ja
kohdeavustusta. Kohdeavustusta voivat hakea myös muut liikuntapalveluita järjestävät
yhdistykset.

Seuroille jaettavan avustuksen  kriteereinä ovat: toiminnan kasvattavuus, toiminnan merkitys liikun-
tatyölle, hakijan omatoimisuus, toiminnan laajuus, avustuksen tarve, kansalaisvalmiuksia edistävä 
toiminta sekä vastikkeellisuus ja kaupungin toimintojen täydentäminen.

Pääsääntöisesti avustukset kohdennetaan lapsi- ja nuorisourheilun tukemiseen. 

Keväällä 2011 myönnettiin perus- ja kohdeavustusta liikuntajärjestöille ja yhdistyksille
yhteensä 90 250€:a. Lisäksi ohjaaja-avustuksiin varattiin käytettäväksi n. 20 000€:a. 

7.3. Yhteistyötahot
Aktiivinen ja vireä liikunta- ja urheiluseuratoiminta on tärkein yhteistyötaho Kauhavan kaupungin lii-
kuntatoimelle. Nuorten ja lasten liikuttajina kauhavalaiset järjestöt ovat ehdottomasti tärkein linkki 
liikunnallisen  elämäntavan opettajina.
Liikunta- ja urheiluseurat ovat  suuri voimavara toiminnallisen liikunnan järjestäjänä. Seurojen teke-
mää ohjaustoimintaa ei pysty muuttamaan ”miestyövuosiksi” mitenkään. 

Kauhavalla on tällä hetkellä 20 toimivaa urheiluseuraa, jotka tuottavat niin harrastus- kuin kilpailu-
toimintaakin. Järjestöjen lajivalikoima on laaja. 

Aikuisten liikuttajana on Järvilakeuden Kansalaisopistolla suuri merkitys. Kansalaisopisto tuottaa lii-
kuntapalveluita laajasti koko Kauhavan alueella.

8. Liikuntatoimen painopistealueet 2011-2016:
8.1.  Liikuntakulttuurin yleinen edistäminen Kauhavalla
Koska käsitys liikunnasta on laajentunut kilpaurheilusta kaikkien väestöryhmien terveyttä edistä-
vään liikuntaan ja arkipäivän fyysiseen aktiivisuuteen, on säännöllinen liikunta terveyden ja hyvin-
voinnin edellytys kaikissa elämänvaiheissa. Liikunta tukee lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, 
ylläpitää työ- ja toimintakykyä, lisää ikäihmisten omatoimisuutta ja elämänhalua sekä vahvistaa yh-
teisöllisyyttä kaikissa ikäryhmissä. 

Kaikkien väestöryhmien ja kuntalaisten  huomioiminen ja myönteisten liikuntakokemusten luomi-
nen, luo positiivisen ja mielekkään ilmapiirin toimia Kauhavalaisessa liikuntakentässä. Liikuntaan 
suhtaudutaan  Kauhavalla yleisesti myönteisesti,    myönteisestä ilmapiiristä  huolimatta liikkumi-
sen kokonaismäärää  on mahdollisuus lisätä pienin korjaavin toimenpitein. 
Tällaisilla korjaavilla  toimenpiteillä ja liikuntakulttuurin yleisellä  edistämisellä  voidaan vaikuttaa 
positiivisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tästä syystä liikuntakulttuurin kokonaisvaltai-
nen  edistäminen Kauhavalla päätettiin liikunnan strategiatyöryhmässä nostaa esille. Liikuntakult-
tuurin yleisellä edistämisellä( yhteistyön lisääminen toimijoiden kesken, liikuntapaikkarakentaminen 
ja vuosittaiset liikuntatapahtumat) saavutetaan liikkuvampi, terveempi ja toimintakykyisempi Kau-
havan kaupunki.
Pelkästään liikuntapaikkoihin varattavat investoinnit eivät takaa Kauhavan liikuntakulttuurin edistä-
mistä vaan tarvitaan myös toimijoita ja tekijöitä sekä asennekasvatusta liikunnallisen elämänta-
paan opettamisessa. Liikunta- ja urheiluseurojen, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisopiston  merkitys 
osana Kauhavan liikunnan palveluverkostoa liikunnan edistäjinä, asennekasvattajana ja palvelun-
tarjoajina niin lasten ja nuorten, terveyttä edistävän liikunnan kuin ikääntyneiden liikunnan alueilla 
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on keskeinen. Unohtamatta  kilpa- ja huippu-urheilua, jolla on myös viihteellistä ja imagoarvoa nos-
tattavaa merkitystä kaupungillemme.
Positiivinen noidankehä pitää siis saada aikaa, noidankehä  jossa ymmärretään, että   toimijoiden 
yhteistyöhön, liikuntapaikkarakentamiseen ja liikuntatapahtumiin käytetyt eurot ja voimavarat  pit-
källä aikavälillä ovat Kauhavan kaupungille kannattavaa! 

Edellisen pohjalta toimenpiteet strategiakaudelle:
- Strategiavuosille omat teemat. Jokaisen  teemavuoden aikana   tuotetaan yhteistyössä eri 

kohderyhmille erilaisia tapahtumia.
- Yhteistyön tiivistäminen liikuntatoimen, koulutoimen, liikunta- ja urheiluseurojen, 

kansalaisopiston sekä  muidenkin liikunnan eteen tekevien tahojen kesken.
- Omatoimisen ja liikunnallisen elämäntavan synnyttäminen, arkihyötyliikuntaan kannusta

minen sekä terveiden elämäntapojen  esille tuominen.
- Liikuntapalvelujen kokonaisvaltainen markkinointi ja tiedottaminen.

8.1.1. Toimijoiden yhteistyön lisääminen
Koska liikuntapalveluiden tuottaminen on Kauhavalla jakautunut monelle eri toimijalle; liikuntatoi-
melle, liikunta- ja urheiluseuroille, koulutoimelle, kansalaisjärjestöille sekä kansalaisopistolle, tulisi 
vuoropuhelua yhteistyön eri mahdollisuuksista  lisätä eri toimijoiden kesken. Tällä saavutettaisiin 
niin paremmat toiminnan edellytykset kuin laaja-alaisemmat näkemyksetkin toiminnasta ja samalla 
vältyttäisiin päällekäisyyksistä toiminnan järjestämisessä.

Edellisen pohjalta toimenpiteet strategiakaudelle:
- Seurapalaveri kerran vuodessa
- Seuratoiminnan tukeminen; avustukset, koulutukset, toimitilat, liikuntapaikkojen kunnostus 

ja  yhteistyö kaupungin suuntaan
- Kaupungin suora konkreettinen tuki, mikäli seurat tekevät yhteisen hankkeen.
- Kaupungin osallisuus mahdollisissa yhteistyöhankkeissa tulee olla näkyvä.
- Kauhavan kaupungin tulee jatkossakin tukea ja kannustaa eri toimijoita toiminnalliseen 

yhteistyöhön.  

8.1.2. Liikuntapaikkarakentaminen
Turvalliset ja lähellä asuinpaikkaa sijaitsevat liikuntapaikat edistävät ihmisten  liikkumista ja viihty-
mistä.  Liikuntakulttuuria edistettäessä Kauhavalla on liikuntapaikkojen saatavuudella, laadulla ja 
turvallisuudella suuri merkitys. Liikuntapaikat tulee olla asutuksen  läheisyydessä, helposti saavu-
tettavissa turvallisten liikenneyhteyksien päässä lisäksi  niiden tulisi soveltua useille käyttäjäryhmil-
le. 

Kauhavan kaupungin alueella on n. 150 liikuntapaikkaa. Liikuntapaikat jakautuvat neljään Kauha-
van kaupungin kunnanosaan: Alahärmään, Kauhavalle, Kortesjärvelle ja Ylihärmään. Jokaisesta 
kunnanosasta löytyy perusliikuntapaikat, jotka hoidetaan pääsääntöisesti kaupungin toimesta. Lii-
kuntapaikkaverkoston laajuus aiheuttaa kausiluontoisesti omat haasteensa liikuntapaikkojen hoi-
dolle. Tämä luo paineta liikuntapaikkojen hoidon ulkoistamiselle. Kunnossapidon ulkoistaminen ja 
kilpailuttaminen ei kuitenkaan aina takaa parasta mahdollista lopputulosta. 

Liikuntapaikkarakentamisen suuntaa ja tasoa mietittäessä , ei voida ajatella vain uuden rakenta-
mista, vaan se tarkoittaa myös vanhojen jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostamista ja 
kehittämistä siten, että ne palvelevat käyttäjäryhmiä tasapuolisesti ja turvallisesti.  
Edellisen pohjalta toimenpiteet strategiakaudelle:
- Liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmassa jo olevien hankkeiden lisäksi: 

monitoimialue ts. lähiliikuntapaikka jokaiseen kunnanosaan, 
- Kauhavan keskusurheilukentän  peruskorjaus sekä katetun katsomon rakentaminen.
- Olemassa olevien perusliikuntapaikkojen huolto –ja kunnossapito tulee jatkossakin kuulua 

kaupungille.
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8.1.3. Vuosittaiset liikuntatapahtumat
Kauhavalla järjestetään vuosittain satoja erikokoisia liikunta- ja urheilutapahtumia yksittäisestä peli-
tapahtumasta / liikuntatapahtumasta  useamman päivän kestäviin tapahtumiin. Tapahtumat ovat 
kiinteä osa kunnan liikuntatoimen, kansalaisopiston ja liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa.  Pää-
sääntöisesti liikuntatoimi, kansalaisjärjestöt sekä kansalaisopisto tarjoavat kuntalaisille  terveyslii-
kuntatapahtumia, joihin on matala kynnys kuntalaisilla osallistua. Liikunta- ja urheiluseurojen toi-
mintaan kuuluvat  erilaisten kilpailutapahtumien järjestäminen. 

Onnistunut liikuntatapahtuma tuo positiivista näkyvyyttä niin urheiluseuralle kuin kaupungillekin.
 
Edellisen pohjalta toimenpiteet strategiakaudelle:
- Liikunta- ja urheiluseurojen sekä kaupungin liikuntatoimen välillä jatkuvaa ”vuoropuhelua”  

ja tiedottamista tulevista kilpailuista ja tapahtumista.
- Strategiakaudella olevien SM-tasoisten kilpailujen ja tapahtumien tukeminen.
- Pienten ja keskisuurten tapahtumien järjestäminen liikunta- ja urheiluseurojen vastuulla.
- Suuren kilpailut toteutetaan kaupungin kanssa yhteistyössä.

9. Yhteenveto ja seuranta
Kauhavan kaupungin liikuntastrategian 2011-2016 tavoitteena on tulevaisuudessa toimia liikunnan 
parissa toimivien tahojen apuvälineenä liikunnan kentässä. Strategian päämääränä on kuntalaisten 
liikunta-aktiivisuuden lisääminen, terveyden edistäminen, lasten ja nuorten kasvun edistäminen, ur-
heilu- ja liikuntajärjestöjen toimintaedellytysten parantaminen, liikuntapaikkojen kehittäminen sekä 
Kauhavan kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen. 
Strategiassa esitettyjen painopistealueiden ja niiden toimenpiteiden toteutuminen edellyttää yhteis-
työtä eri toimijoiden kesken. Liikuntakulttuurin yleisen edistämisen lisäämiseksi tarvitaan niin kun-
nan sisäistä kuin seudullistakin yhteistyötä sekä ruohonjuuritasolta lähtevää asennekasvatusta.
Liikunta- ja urheiluseuroissa tehtävän vapaaehtoistyön turvaaminen on jatkossakin  ensiarvoisen 
tärkeää, koska Kauhavalla urheiluseurat muodostavat  hyvän kokonaisuuden johon lisättynä  kan-
salaisopiston ja kaupungin  liikuntatoimen palvelut ja muiden liikunnan eteen tekevien yhteistyöta-
hojen palvelut, on kokonaisuus erinomainen liikuntakulttuurin edistämiseksi Kauhavalla.
Kauhavan kaupungin liikuntastrategiatyöryhmä kokoontuu vuosittain  vapaa-aikalautakunnan lin-
jaamalla tavalla.

11. Museotoimi ja kotiseututyö
Kauhavan museotoimi pyrkii toteuttamaan näyttelytarjontaa ympäri vuoden ja olla yhteistyössä 
kotiseutuyhdistysten kanssa. 
Tavoitteena on säilyttää kulttuuriympäristöä ja tuoda sitä lähemmäksi ihmisiä, jotta he kokisivat sitä 
omana perintönä ja tukena heidän identiteetille.

Museoiden ylläpidossa ja kulttuuriympäristön hoidossa on seurattavaa kestävän kehityksen peri-
aatteita. Kestävän kehitykseen pyritään ekologisissa ja taloudellisissa kysymyksissä sekä myös so-
siaalisella ja kulttuurisella tasolla.
Suomen Museoliiton Kestävän kehityksen työryhmä on laatinut ohjelma, jonka julkistettiin 
9.12.2010 Museoliiton Tietopäivä -koulutustilaisuudessa.
Lähtökohtana on, että museoiden perustehtävät -kulttuuriperinnön suojelu, tutkiminen, tallentami-
nen, näyttelytoiminta ja tiedon jakaminen, edistävät kaikki kestävän kehityksen päämääriä.
Museoilla on mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkillisellä toiminnalla ihmisten asenteisiin ja vaikuttaa 
hillitsevästi tuhlailevan kulutuksen kasvuun. 
Kestävä museo suunnittelee toimintansa pitkäjänteisesti ja rakentaa pitkäkestoisia suhteita sekä 
yleisöihinsä että yhteistyökumppaneihinsa. Museo toimii verkostoissa, välittää tietoja menneiltä 
sukupolvilta tuleville sukupolville. 
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”Olemassa olevaan kulttuuriympäristöön sisältyy edellisten sukupolvien osaamista, työtä ja talou-
dellisia panostuksia, se sisältää paljon kauneutta ja historiaa. Rakennettu ympäristö on sekä talou-
dellinen että kulttuurinen voimavara, joka kannattaa hyödyntää. Kulttuuriperinnön säilyttäminen 
monipuolisena tuleville polville tarjoaa hyvinvoinnille ja luovuudelle rikkaan kasvualustan. Jatku-
vuus on myös osa elinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.” (Kestävä kehitys ja kulttuuriympä-
ristö, S. 15)   

11.1. Museotoimen henkilöstö ja sen tehtävät
Museotoimi on osa vapaa-aikapalveluita, joista vastaava viranhaltija on vapaa-aikapäällikkö. Mu-
seotoimen asiat päätetään vapaa-aikalautakunnassa.

Museotoimen henkilöstöön kuuluu museointendentti, jonka tehtäviksi on kuntaliitosvaiheessa mää-
ritelty mm. museotoimen näyttelytoiminta, museopedagogiikka, kokoelmahallinta sekä markkinointi 
ja tiedotus. Lisäksi museotoimessa on välillä työskennellyt museotyöntekijä, jonka tehtäviin kuulu-
vat mm. luettelointi, opastukset ja museokaupan ylläpito.

Henkilöstöstrategian tavoite on säilyttää henkilöstön määrä ainakin tällä tasolla.

11.2. Tärkeimmät yhteistyökumppanit
Museotoimen työntekijät ovat osa vapaa-aikatoimen tiimiä. Yhteistyötä tehdään kaikkien sektorei-
den  (nuoriso, liikunta, kulttuuri) kesken. Eniten yhteistyötä tehdään kulttuuritoimen kanssa.

Museotoimen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Kauhavan alueen museo- ja kulttuurialan yh-
distykset, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Alajärven aluetaidemuseo, Museovirasto, Museoliit-
to, Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kotiseutuliitto, Hohenlockstedtin kult-
tuuri- ja historiayhdistys, alueen seurakunnat.

11.3. Toimintaympäristö ja tilat
Museotoimisto sijaitsee Alahärmän palvelutoimistossa.

Museot ja muut tilat, jotka ovat museotoimen ja sen yhteistyökumppaneiden käytössä, ovat hyvin 
erilaiset. Toisten kohdalla päällimmäinen huoli kohdistuu niiden säilyttämiseen ja toisilla on parem-
mat puitteet. Kaikissa on kumminkin vielä kiinnitettävää huomiota niiden turvallisuuden ja esteettö-
myyden parantamiseen. 

Kaupungin omistuksessa ovat Suomen Jääkärimuseo ja Kauhavan Puukko- ja Tekstiilimuseo sekä 
Ylihärmän kotiseutumuseo ja - taidetalo sekä Härmän palvelukeskuksen Parantolamuseo, Iisakki 
Järvenpään kotitalo ja Häjyylyperinteen keskus. 

Tiivistä yhteistyötä tehdään alueen kotiseutuyhdistyksien sekä Etelä-Pohjanmaan Terveydenhuol-
lon Perinneyhdistyksen kanssa. Kotiseutumuseoissa ja kotiseututaloissa esillä olevia näyttelyitä ja 
toimintaa esitellään ja markkinoidaan kaupungin museotarjonnan rinnalla. Näiden kanssa kokoon-
nutaan kerran vuodessa yhteistyöpalaverin merkeissä.

- Etelä-Pohjanmaan Terveydenhuollon Perinneyhdistys: Parantolamuseo Härmän palvelu
keskuksessa

- Härmä-Seura: Härmän museo ja Alahärmän kotiseututalo 
- Kankaan kyläseura: kotiseututalo Keskikangas
- Kauhava-Seura: Kalan torppa, Iisakki Jussin tupa ja Kosolanmäen lainamakasiini
- Kortesjärvi-Seura: Markin museo

Kulttuuriympäristö historiallisine rakennuksineen, muistomerkkeineen ym.
Kotiseutuarkistot
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12. Markkinointi ja tiedotus
Museotapahtumista ilmoitetaan Kauhavan kaupungin käytännön mukaisesti ensisijaisesti 
paikallislehdissä: Komiat -lehdessä ja Järviseudun Sanomissa. Suurimmista tapahtumista 
lähetetään tiedote myös Ilkkaan, Pohjalaiseen, MainosAviisiin, Ykköset! -lehteen sekä Pohjanmaan 
radioon ja Trissa-TV:hen.

Kaikki museotoimen yleisötapahtumat ilmoitetaan kaupungin internet-sivujen tapahtumakalenteris-
sa sekä Ilkan tapahtumakalenterissa. Kaupungin internet-sivujen etusivulle laaditaan uutinen tulos-
sa olevasta tai menneestä tapahtumista kuvineen n. kerran kuukaudessa. Osasta tapahtumista 
laaditaan julisteita, joita jaetaan ympäri Kauhavaa ilmoitustauluille. Näkyvyyttä tapahtumille saa-
daan myös yhteistyökumppanien kautta sekä vapaa-aikatoimen oilta Facebook-sivuston kautta. 

12.1. Markkinoinnin kehityskohteet
Museoiden markkinointi on ollut tähän asti melko hajanainen ja ihan viime vuosiin asti aika vaati-
matonta. Jokaisessa entisessä kunnassa ja Kauhavan kaupungissa museot huomioitiin yleisessä 
markkinoinnissa vain muun kulttuuritarjonnan yhteydessä, poikkeuksena ainoastaan Suomen Jää-
kärimuseo ja Kauhavan Puukko- ja Tekstiilimuseo.

Nyt olisi aikaa perusteellisesti kartoittaa uutta museokenttää, tehdä lähtökohta-analyysi ja laatia 
sen pohjalta markkinointistrategia. Varsinkin taloudellisesti tiukkoina aikoina pitää löytyä jokaisen 
museon ”ydintuote”, joka tekee siitä ainutlaatuisen ja muodostaa valttikortin sen markkinoinnissa. 
Markkinointistrategiaa kehittäessä saa alkuvaiheessa myös erityisesti pohtia, mitkä ovat eri mu-
seoiden tärkeimmät kohderyhmät. 
Yleisesti Kauhavan museoiden markkinointiin pitäisi satsata kolmella tasolla.

12.1.1. Markkinointi oman organisaation sisällä 
Markkinoinnin laajemmassa merkityksessä sitä pitäisi suunnata omaan kaupungin organisaatioon. 
Kirjassa Museo myytävänä on Jaakko Lehtonen kuvaillut, tie yhteisymmärrykseen sekä samojen 
arvojen ja tavoitteiden jakamiseen voi olla pitkä ja monimutkainen.

Samalta vaikuttaa osittain myös Kauhavan kaupungin organisaation sisällä. Museoiden tulevaisuu-
delle ratkaisevan tärkeää, että syntyy koko organisaatioon ulottuva arvostava asenne. Sitä kautta 
museot saavuttaisivat enemmän näkyvyyttä sekä kaupungin viestinnässä että budjetissakin. 

Samasta teemasta ovat myös teokset Lähtökohtia ja strategioita museopalveluiden markkinointiin. 
Janne Vilkuna ja  Näkökulmia museoihin ja museolokiaan. Ethnos -toimite 10. Saarijärvi 2000.

12.1.2. Markkinointi koululaisille
Toinen tärkeä kohderyhmä ovat koululaiset. Tavoitteena on, että heille syntyisi museoista positiivi-
sia mielikuvia, koska he ovat tulevaisuuden museokävijät ja puolestapuhujat. Tutustumispaketteja 
sekä työpajoja olisi ihanteellista kehitellä siinä määrin, että jokaiselle ikäluokalle löytyisi sopiva mu-
seokohde. Visiona olisi, että yhteistyö koulujen kanssa syventyisi niin, että alueen oppilaat pääsisi-
vät joka toinen vuosi käymään yhdessä museossa.
Vuosittaisten museoviikkojen järjestäminen keväällä ja syksyllä on jatkettava.

12.1.3. Markkinointi ”perinteisille” kävijöille
Kolmas tärkeä kohderyhmä ovat perinteiset kävijät. He ovat keski-ikäisiä ja vanhempia ihmisiä, jot-
ka harrastaa muutakin kulttuuritoimintaa. Erityisesti heitä ajatellen on tärkeää tarjota vaihtuvia näyt-
telyitä. Museoiden palvelujen kehittäminen, kuten museokaupat ja niiden tarjontaa sekä rooliopas-
tuksia lisäävät myöskin kiinnostusta.
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12.2. Museoiden markkinointi yhdessä ja erikseen
Museoiden markkinointi yhdessä tuo näkyvyyttä ja on kustannustehokasta.
 
Museoiden omaa markkinointia kannattaisi kumminkin jatkaa mahdollisuuksien mukaan pienem-
mässä mittakaavassa. Tämä koskee erityisesti erikoismuseoita ja erilaisia tilaisuuksia, jotka tavoit-
tavat kohderyhmiään myös erikoisalan lehti-ilmoitusten kautta. Esimerkkinä yhtä museota koske-
vasta tapahtumasta kuten Suomen Jääkärimuseon järjestämästä jääkäriseminaarista. 

Erikoismuseoiden museokauppojen kannattaisi jatkossakin tehdä esitteitä ja julkaisuja myytävistä 
tuotteista, joita muun alueen museot eivät tarjoa. Tällä tavalla museoiden oma profiloituminen ja tä-
hän asti harjoitettu dialogi yleisönsä kanssa jatkuisi. 

13. Yhteistyötä uusien tahojen kanssa
Yhteistyötä erilaisten yhdistyksien kanssa on laajennettava. Tärkeä yhteistyökanava on kolmannen 
sektorin yhdistykset ja järjestöt.

Yhteistyötä matkailu- ja kulttuurikohteiden sekä matkailupalveluista vastaavien tahojen kanssa on 
tehostettava. 
(ks. myös Mirva Mattila, Marianna Kaukonen ja Ulla Salmela (toim.), Opas paikallismuseon hoi-
toon. Museovirasto. Helsinki 2005. S. 184.) 

Museokäynnit lisäävät, kuten johdannossa mainittu, ihmisten hyvinvointia. Kaikki eivät pääse vie-
railemaan museoissa. Vanhuksille, liikuntarajoitteille sekä potilaille on mietittävä muita ratkaisuja. 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 2010-11 toteutetun ”Tännekin tairetta”- hankkeen puitteissa todettiin, 
että olisi erittäin toivottavaa saada museopalveluita myös vanhainkoteihin ja muihin hoitolaitoksiin.

14. Museotoimen tehtävät ympäri vuoden
Tehtävien ja tapahtumien ohella museotoimi järjestää mm. museoihin vaihtuviin näyttelyihin sopivia 
luentoja, konsertteja ja työpajoja. Lehdistötilaisuuksia järjestetään myös, kun museoihin tulee eri-
koisen merkittäviä lahjoituksia.
Kaupungin omistamien museoiden lisäksi museointendentti käy säännöllisesti yhdistyksien ylläpitä-
misissä taloissa saadakseen tietoa ajankohtaisista asioista ja antamassa asiantuntija-apua ym. 

15. Museotoimen ja kotiseututyön painopistealueet 2011-2016
- Vakituinen museotyöntekijä, joka vastaisi ensisijaisesti Suomen Jääkärimuseon ja Puukko- 

ja Tekstiilimuseon aukiolosta ja museokaupasta.
- Yhteistyön tiivistäminen eri vapaa-aikasektoreiden kanssa ja uusien toimintamallien 

kehittäminen, esim. liikuntasektorin kanssa toteutettavia liikunta- ja museotempauksia kuten 
vaikka ”museopyöräily”.

- Museoiden ja koulujen yhteistyön tiivistäminen, tavoite: koululaiset pääsisivät tutustumaan 
joka toinen vuosi uuteen Kauhavan alueen museoon.

- Yhteistyö uusien tahojen kuten palvelu- ja vanhainkotien kanssa aloittaminen.
- Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa.
- Yhteistyö esim. puukkoseppien, Iisakki Järvenpään puukkotehtaan- ja Kauhavan 

kangasaitan kanssa laajentaminen.
- Suomen Jääkärimuseon perusnäyttelyn uudistaminen (aloitettu keväällä 2011).
- Yhtenäinen sähköinen luettelointi (Kaarle?).
- Iisakki Järvenpään kotitalon saneeraus (2012-16) ja piha-alueen kesäkäytön tehostaminen
- Rooliopastuksen laatiminen, jonka kautta tutustutaan Kauhavan Puukko- ja 

tekstiilimuseoon, Iisakki Järvenpään kotitaloon sekä Parantolamuseoon (2011)
- Rooliopastuksien kohdennettu markkinointi.
- Härmän Parantolan kappelin korjaus (2012-)
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- Yhteistyö naapurikuntien kanssa, erityisesti Lapuan (kulttuuri- ja museotoimi) ja Evijärven 
(Väinöntalo) kanssa, esim. hankkeiden kautta.

16. Yhteistyö ja seuranta
Kauhavan kaupungin museotoimen ja kotiseututyön strategia toimii vuosien 2011-2016 ajanjakson 
pohjana sekä vastaavien viranhaltijoiden, että kaikkien kaupungin alueen museoalan ja 
kotiseututyön toimijoiden yhteisessä työskentelyssä.
Tavoitteena on museokentän kehittäminen niin, että se tarjoaisi kaikenikäisille tasokkaita ja 
monipuolisia palveluja ympäri vuoden. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä sekä jo olemassa 
olevien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä uusien tahojen etsimistä. Lisäksi on huolehdittavaa 
henkilöresurssien riittävyydestä. Painopisteenä on myös historiallisten rakennusten säilyttäminen 
ja niiden käyttömahdollisuuksien kehittäminen. 

Vetovoimaisen museokentän markkinoinnissa on hyödynnettävä jo olemassa olevia kanavia että 
löydettävä uusia.
Strategian painopisteiden toteuttaminen tapahtuu yhteistyössä kaikkien mainittujen eri tahojen 
kanssa. Kauhavan kaupungin museo- ja kotiseututyön strategiaryhmä kokoontuu vuosittain vapaa-
aikalautakunnan linjaamalla tavalla. Myös lautakunta seuraa strategian toteutumista vuosittain.    

17. Yleistä nuorisosektorista
Kauhavan kaupungin nuorisostrategia korostaa nuorisotyön merkitystä nuorten tasapainoisessa 
kehittymisessä ja sosiaalisessa vahvistamisessa. Strategia kohdistuu niin kaupungin omaan nuori-
sotyöhön kuin yhdistysten ja vapaaehtoisjärjestöjen järjestämään nuorisotoimintaankin.
Strategiassa tavoitellaan mahdollisimman vilkasta nuorisotyötä eri puolilla kaupunkia, kunkin 
alueen erityispiirteet huomioiden.

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää nuorten omaehtoisen toiminnan tukemista, vanhempien aktivoi-
mista nuorisotyöhön, nuorison parissa toimivien aikuisten kannustamista sekä uusia toimijoiden vä-
lisiä yhteistoiminnan muotoja, esim. mahdollista yritysyhteistyötä. Strategia painottaa myös riittä-
vää resursointia nuorisotyöhön sekä nuorison huomioimista kaikessa kaupungin päätöksenteossa 
ja nuorten omaa osallistumista kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon. Toimiva nuorisotyö 
on tärkeä osa kaupungin kokonaishyvinvointia.

17.1. Kunnan nuorisopalvelujen tarkoitus
Lain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kaupungin tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta 
vastaavat kaupunki, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Kaupungin nuoriso-
työhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdolli-
suudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnalli-
nen, kulttuurinen,kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus 
sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toi-
mintamuodot.
Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa 
koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Kaupungin nuorisotyöhön kuuluvat nuorten pedagoginen ohjaus ja kasvun tukeminen, toimintatilo-
jen ja harrastusmahdollisuuksien järjestäminen, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja 
muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta tai muut 
paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Kaupungin nuorisotyöhön voi kuulua 
myös nuorten työpajapalvelujen järjestäminen.
Kaupunkien nuorisotyöllä parannetaan nuorten elinoloja ja luodaan edellytyksiä nuorten kansalais-
toiminnalle. Nuorisopolitiikkaa toteutetaan moniammatillisella yhteistyöllä erityisesti nuoriso-, ope-
tus- ja sosiaalitoimen kanssa sekä yhteistyöllä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä 
tekevien yhteisöjen kanssa. 

20



(Lähde:http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisotyoen_kohteet_ja_rahoitus/kuntien_nuorisotyoe/
?lang=fi)

17.2. Nuorisotyön vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin
Tavoitteellisen, toimivan sekä monipuolisen nuorisotyön katsotaan olevan positiivinen vaikutus 
nuorten terveyteen ja hyvinvointiin. 

Yhdessä olemisen ja tekemisen riemu antavat nuorelle positiivisia kokemuksia, erilaisia elämyksiä, 
uusia ihmissuhteita sekä iloista mieltä, minkä katsotaan edesauttavan nuorten psykkistä hyvinvoin-
tia. 

Sen lisäksi, että nuori saa kokea kuuluvansa johonkin yhteisöön hänestä kasvaa samalla myös pa-
rempi itsetutkiskelija, itsetunnoltaan vahvempi persoona sekä paremmin toiset huomioon ottava ai-
kuisuutta kohti kasvava hieno yksilö.

Nuorisotoimen järjestämät nuortentapahtumat ovat myös osaltaan tukemassa nuorten terveyttä ja 
hyvinvointia. Tästä esimerkkinä päihteettömät nuortentapahtumat sekä kesä-, syys- ja talvilomilla 
järjestetyt liikunta- ja elämystapahtumat ja -retket.

Hyvä itsetunto, psyykkinen tasapaino sekä terveelliset elämäntavat ovat pohja sille, että nuoren on 
helpompi  ponnistaa peruskoulun jälkeen jatko-opintoihin ja sen jälkeen työelämään.

17.3. Pohjautuminen muihin strategioihin
Nuorisostrategia pohjautuu Kauhavan kaupunkistrategiaan ”Kantavat siivet Kauhavalla”

Kauhavan kaupungin strategian visio:
Kauhava on elinvoimainen, väestöltään ja taloudellisilta voimavaroiltaan vahva, viihtyisä ja vetovoi-
mainen kaupunki, joka järjestää asukkaidensa palvelut kilpailukykyisesti.Yhtenä Kauhavan strate-
gian onnistumisalueena on viihtyisä asuin- ja elinympäristö luo vetovoimaa. 
Nuorisostrategian  tavoitteena on, että Kauhava profiloituu myönteisesti viihtyisän asumisen ja vi-
rikkeellisen vapaa-ajan kaupunkina. Strategiaan toteuttavissa hankkeissa nuorisotoimi liittyy erityi-
sesti yhteisöllisyyden, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen (myönteisen ilmapiirin, toisista  ja it-
sestä välittämisen ja yhteisyyden lisääminen yhteistyössä kaupunkilaisten, kansalaisjärjestöjen, 
seurojen ja harrastusyhdistysten kanssa). Lisäksi nuorisotoiminta vaikuttaa kaupungin imago- ja 
markkinointikampanjaan (tuodaan esille kaupungin vahvuuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia, 
korostetaan kaupunkia hyvänä vaihtoehtona turvalliselle ja aktiiviselle elämiselle, Kauhava on hie-
no ilmailu-, juhannus- ja tapahtuma kaupunki).

18. Nuorisotoiminta
Nuorisotoimen tehtävänä on lasten ja nuorten kasvun tukeminen sekä kansalaisvalmiuksien ja so-
siaalisten taitojen vahvistaminen.
Tavoitteena on järjestää nuorille ohjattua toimintaan, kohdennettua pienryhmätoimintaa sekä erilai-
sia tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Paikallisia nuorisoyhdistyksiä ja nuorten omia toimintaryhmiä tuemme maksuttomilla toimitiloilla 
sekä rahallisilla avustuksilla.
Pyrkimys on tarjota nuorille laadukkaat, tasavertaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 
sekä tuottaa kiinnostavaa ja kasvatuksellista  nuoria vahvistavaa toimintaa. Kaikessa toiminnassa 
perustana ovat nuorisolain, Suomen lain ja yleisten eettisten arvojen noudattaminen sekä yhteistyö 
muiden toimijoiden kanssa.

18.1 Nuorisotoimen henkilöstö
Nuorisotoimi on osa vapaa-aikapalveluita, joista vastaava viranhaltija on vapaa-aikapäällikkö. 
Nuorisotoimen asiat päätetään vapaa-aikalautakunnassa.
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Nuorisotoimen henkilöstöön kuuluu nuoriso-ohjaaja, jonka tehtäviksi on kuntaliitosvaiheessa määri-
telty nuorisotoimen suunnittelu ja -ohjaus, leiri- ja retkipäivien suunnittelu ja toteutus eli tapahtuma-
toiminta lapsille, varhaisnuorille sekä nuorille, nuorisotiedotus ja -markkinointi, bänditoiminan kehit-
täminen, osallisuushankkeet, tilapalvelut, ehkäisevä päihdetyö, etsivä nuorisotyö sekä erityisnuori-
sotyö. Nuoriso-ohjaaja vastaa myös nuorisotilatoiminnasta ja -ohjaamisesta, joka on ostopalveluna 
Härmänmaan 4H-yhdistykseltä.

Vapaa-aikapäälliköllä on vastuu vapaa-aikatoimen hallinnosta ja taloudesta, toiminnan ja henkilös-
tön johtamisesta ja kehittämisestä sekä tiedotuksesta, markkinoinnista ja sidosryhmäyhteistyöstä, 
nuorisovaltuuston sekä ehkäisevän päihdetyön/ erityisnuorisotyön hallinnollisesta puolesta.

18.2. Tärkeimmät yhteistyökumppanit
Nuorisotoimen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Härmänmaan 4H-yhdistys, Järvilakeu-
den kansalaisopisto, Härmänmaan musiikkiopisto, Kauhavan ev. lut. seurakunta ja Aisapari ry.  
Läheistä yhteistyötä tehdään myös Härmäälääset Häjyylyt ry:n sekä Kauhavan Puukko- ja käsityö-
festivaaleja järjestävän Kauhavan Wisa ry:n kanssa. Nuorisotoimi on ympäri vuoden aktiivisessa 
yhteistyössä alueen nuorisoyhdistysten kanssa.
Tavoitteena on tehdä lähempää yhteistyötä myös Rotaryen, MLL:n ja SPR:n kanssa.

18.3. Nuorisotoimen tilat
Nuorisotoimisto sijaitsee Alahärmän palvelutoimistossa. 

Nuorisotilojen kehittäminen on nostettu yhdeksi nuorisostrategian 2011-2016 painopistealueeksi. 
Nuorisotilatoimintaa järjestetään 4 eri kaupunginosassa. Nuorisotilat ovat auki 3 iltana viikossa ja 
valvonnasta vastaavat paikallisen Härmänmaan 4H-yhdistyksen neuvojat sekä kaupungin nuoriso-
ohjaaja.

18.4. Markkinointi ja tiedotus
Nuorisotapahtumista ilmoitetaan Kauhavan kaupungin käytännön mukaan ensisijaisesti paikallis-
lehdissä: Komiat -lehdessä ja Järviseudun sanomissa. Suuremmista tapahtumista lähetetään tie-
dote edellä mainittujen lisäksi myös mm. Ilkkaan, Pohjalaiseen, Mainos Aviisiin, Ykköset! -lehteen, 
Pohjanmaan radioon sekä Trissa -TV:hen.
Kaikki yleisötapahtumat ilmoitetaan kaupungin internet -sivujen tapahtumakalenterissa sekä Ilkan 
tapahtumakalenterissa. Kaupungin internet -sivujen etusivulle laaditaan uutinen tulossa olevasta 
tai menneestä tapahtumista kuvineen n. kerran kuukaudessa. Osasta tapahtumista laaditaan julis-
teita, joita jaetaan ympäri Kauhavaa ilmoitustauluille. Näkyvyyttä tapahtumille saadaan myös yh-
teistyökumppanien kautta. 

Kauhavan vapaa-aikatoimella on oma Facebook -sivu, jonka kautta tieto tapahtumista tavoittaa 
asiakkaita. Ilmoittautumisessa käytetään pääasiassa Kauhavan internet- sivujen ilmoittautumislo-
makkeita. Pikaosoitteet (esim. www.kauhava.fi/kauhava -viikko) mahdollistavat tiedon keskittämi-
sen internetiin ja sen reaaliaikaisen muokkaamisen. Nuorisotoimen internetsivuilta löytyy kattavasti 
tietoa alueen nuorisotoiminnasta. Lähitulevaisuuden tavoitteena on luoda omat Facebook -sivustot 
nuorisotiloille sekä nuorisotiedotussivut.

18.5. Nuorisotapahtumat
Kauhavan nuorisotoimi järjestää ja valmistelee erilaisia tapahtumia ympäri vuoden itse tai yhteis-
työssä eri yhteistyökumppanien kanssa. Tulevaisuudessa nuorisotoimen suurimpia vuosittaisia ta-
pahtumia tulevat olemaan Härmälääset Häjyylyt, Kauhavan puukko- ja käsityöfestivaalit, Kauhava-
viikko, Suvipäivät ja Ylihärmän Elotryskööt. Näissä tapahtumissa kaupungin nuorisotoimi pyrkii ole-
maan aktiivisesti mukana. Niin suunnittelemassa kuin toteuttamassa nuorille suunnattuja aktiviteet-
teja yhteistyössä muiden järjestävien tahojen kanssa.
Lisäksi ympäri vuoden järjestetään monipuolisesti erilaisia lasten- ja nuorten retkipäiviä ym. tapah-
tumia, painottuen koululaisten syys- ja talvilomaviikoille sekä pitkälle kesälomajaksolle. Nuorisotoi-
men työsarka on pääpiirteissään koottu alla olevaan vuosikelloon. Kuten jo mainittua, vuodessa on 
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myös paljon erillisiä pienempiä tapahtumia, jotka eivät välttämättä toistu vuosittain eikä niitä siksi 
ole kirjattua vuosikelloon. 

19. Nuorisotoimen painopistealueet vapaa-aikastrategiassa 
2011-2016 
Strategiakaudella 2011-2016 nuorison osalta pyritään edellä lueteltujen perusrakenteiden säilyttä-
misen ja kehittämisen lisäksi panostamaan muutamaan erityiseen painopistealueeseen. Painopis-
tealueet ja suunnitellut toimenpiteet ovat valikoituneet strategiatyöryhmätyöskeltelyn ja kentän kar-
toittamisen myötä.

Strategiakauden 2011-2016 nuorisotyön painopistealueita ovat:
1. Nuorisotiedotus
2. Nuorisovaltuusto
3. Nuorisotilatoiminta
4. Nuorten bänditoiminnan kehittäminen
5. Nuorisoyhdistysten yhteistyö

19.1. Nuorisotiedotus
Nuorisotiedotus on yksi nuorisotyön palvelumuoto, jolla annetaan nuorelle apua, tukea ja tietoa eri-
laisista nuoren elämään liittyvissä ja nuoria kiinnostavissa kysymyksissä. Nuorisotiedotuksen tar-
koituksena on tiedottaa nuorille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tavoitteena on auttaa 
nuorta ratkaisemaan elämässään eteen tulevia kysymyksiä tarjoamalla luotettavaa, asianmukaista 
ja ymmärrettävää tietoa.
Nuorisotiedotus tarjoaa nuorille tietoa Kauhavan kaupungin alueella järjestettävistä tapahtumista 
sekä retkistä, antaa tietoa kaupungin nuorisotiloista ja niiden aukioloajoista jne. 
Tavoitteena on, että nettisivut saadaan valmiiksi alkukesään 2011 mennessä ja että valtaosa nuori-
sosta tutustuisi sivustoon ja saisi siitä tarjoamamme hyödyn irti.
Tavoitteena on pitää sivut ajan tasalla.

19.2. Nuorisovaltuusto
Tavoitteena on, että nuorisovaltuusto käynnistyy elo-syyskuussa 2011. Kauhavan kaupungin 15-
20-vuotiaista nuorista kootaan nuorisovaltuustolain mukainen ryhmä, joka kokoontuu yhdessä 
suunnittelemaan nuorille mielekästä tekemistä, tapahtumia jne.
Nuorisovaltuuston tavoitteena ja tehtävänä on kaikin puolin edistää ja kehittään nuorison asemaa, 
tuoda nuorison mielipiteet julki sekä valvoa nuorten asemaa ja etuja (nuorisolaki 2006, 8§), olla 
luomassa Kauhavan nuorille mahdollisuuksia virikkeelliseen toimintaan ja pyrkiä lisäämään nuor-
ten kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan 
Tavoitteena on saada nuorisovaltuustosta jatkuvasti pyörivä aktiivinen ryhmä.

19.3. Nuorisotilatoiminta
Nuorisotilatoiminta tulisi olla kaikille nuorille mielekästä yhdessä olemista ja tekemistä. 
Nuorisotilat tarjoaa nuorille mahdollisuuden tavata kavereita turvallisessa ympäristössä. Tiloilla voi 
pelailla erilaisia pelejä, biljardia, pingistä, pleikkaa, ym. tai vaikka vaan olla. Tiloille voi tulla myös 
keskustelemaan ohjaajien kanssa mieltä askarruttavista asioista.  Tavoitteena on pitää nuorisotilo-
jen ovet auki vähintään kolmena arki-iltana sekä järjestää joka toinen- tai kolmas viikko, joku extra-
ilta esim. leffa-ilta, leivontaa, kädentaitoja, pelejä ja kilpailuja.
Nuorisotilatoiminta tulisi olla aktiviteettien lisäksi vapaata olemista, josta täysi-ikäiset ohjaajat kan-
tavat päävastuun.
Koulujen loma-aikoina tiloilla voisi järjestetään mm. yön yli kestäviä tapahtumia sekä aukioloaikoja 
voisi pidentää. 
Nuorisotiloille pyritään hakemaan erilaisia hankerahoja strategiakauden aikana, jotta niitä  voidaan 
kehittää säännöllisesti niin, että nuoret viihtyvät ja tuntevat olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi tiloissa.
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19.4. Nuorten bänditoiminnan kehittäminen
Tavoitteena saada strategiakauden aikana jokaiseen kuntaan asianmukainen paikka, jossa nuoret 
voivat käydä soittelemassa bändin tai ohjaajan kanssa. 
Musiikki, kuten muutkin lajit, pyrkii luomaan kohteessaan mielihyvää ja välittämään ajatuksia ja tun-
teita. Musiikin sanoman tulkitseminen on yleensä hyvin yksilöllistä, mutta tietyissä yhteyksissä 
myös hyvin kulttuurisidonnaista. Siksi bänditoiminnan kehittämistä tullaan tekemään osittain yhteis-
työssä kulttuuritoimen sekä Härmänmaan musiikkiopiston kanssa.
Mahdollisia tiloja voivat käyttää muutkin tahot, mikäli tilojen saaminen ja toiminnan kehittäminen on 
siitä kiinni.

19. 5. Nuorisoyhdistysten yhteistyö
Strategiakauden aikana on ajatuksena tehdä mahdollisimman monipuolisesti yhteistyötä eri nuori-
soyhdistysten kanssa. Mitä enemmän yhteistyötä tehdään, sitä näyttävämpiä ja monipuolisempia 
järjestetyistä tapahtumista saadaan. Myös nuoret pääsevät samalla käsitykseen siitä, miten moni-
puoliset mahdollisuuksia omassa Kaupungissa on harrastaa ja viihtyä sekä oppivat arvostamaan 
erilaisia ajatuksia ja periaatteita.
Suurimpana yhteistyökumppanina kauden aikana tulee varmasti olemaan Kauhavan 4H-yhdistys.

20.Yhteenveto ja seuranta
Kauhavan kaupungin nuorisostrategia vuosille 2011-2016 on tarkoitettu ohjenuoraksi ja työväli-
neeksi tuleville vuosille nuorisopalveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä. Strategiassa on tärkeitä 
painopistealueita, joiden toteuttamiseen tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä muiden nuorisotahojen 
kanssa sekä tukea kunnallisesta päätöksenteosta.

Tehtäessä oikeanlaisia valintoja ja päätöksiä nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi on pohditava, 
mikä on se tavoite, joka halutaan saavuttaa. Miten asiat ovat nuorten näkökulmasta vuonna 2016, 
kun nuorisostrategia päättyy ja kuinka strategian toimenpiteet ja tavoitteet ovat toteutuneet. Strate-
gian toimenpiteet ja tavoitteet ohjaavat nuorisopalvelujen toimintaa haluttuun suuntaan ja toimivat 
päätöksenteon tukena sekä ohjaavat työntekijöitä työssään. Vuosittain nuorisotyön toteuttamista 
suunniteltaessa käytetään pohjana nuorisostrategiaa.

Nuorisopalvelujen vuosittainen painopisteiden tarkistaminen ja toteuttaminen luovat laadullista ja 
ennaltaehkäisevää nuorisotyötä kaupungin nuorille. Työ nuorten hyvinvoinnin ja sosiaalisen vahvis-
tamisen ja varhaisen puuttumisen osalta on tärkeää nuorisotyötä. Turvaamalla nuorisopalveluiden 
tulevaisuus sekä työntekijäresurssien ja laadukkaitten nuorisotilojen olemassa ololla luodaan pe-
rusteet ammattitaitoiselle ja ajan tasalla olevalle nuorisotyölle.

Vastuu Kauhavan kaupungin nuorisostrategian 2011-2016 seurannasta kuuluu vapaa-aikalauta-
kunnalle.

Nuorisostrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta tapahtuu talousarvion ja tilinpäätöksen 
sekä vuosittaisten nuorisopuolen painopisteiden tarkastusyhteydessä.

Nuorisostrategian tavoitteet ja toimenpiteiden toteuma tuodaan vapaa-aikalautakunnalle ja kaupun-
ginhallitukselle tiedoksi toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.
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Kulttuuritoimen vuosikello, Liite 1
Tammikuu

• Kamarimusiikkitapahtuman valmistelu
• Kulttuuritapahtumien suorat avustukset
• Kesätapahtumien valmistelu
• Yhteispalaveri kesätapahtumien järjestäjätahojen kanssa mm. yhteismarkkinoinnista
• Hiihtolomatapahtumien suunnittelu

Helmikuu
• Kamarimusiikkia Kauhavalla
• Kesätapahtumien valmistelu
• Hiihtoloman kulttuuritapahtumat (esim. työpajat)
• Kalevalanpäivän lastenkonsertti
• Kulttuuritoimen avustukset

Maaliskuu
• Kesätapahtumien valmistelu
• Kevään teatteriretki
• Yhteispalaveri harrastajateatterinäyttämöiden edustajien kanssa tulevasta esityskaudesta
• Valehtelun SM-kisat Ylikylässä
• Ylihärmän kamariteatterin näytelmä

Huhtikuu
• Jääkäriseminaari
• Veteraanipäiväjuhla
• Kesätapahtumien valmistelu
• Konsertti vanhainkodilla

Toukokuu
• Museoviikko
• Kesätapahtumien valmistelu
• UHO – rock? Taiteiden yö??
• Lentosotakoulun avoimet ovet
• Kauhava-viikon valmistelu

Kesäkuu
• 4H:n taideleirit
• Kuvataideyhdistyksen kuvataideleiri
• Liikkeellä! –työpaja
• Suvirock
• Kalan torpan juhannusjuhla
• Suvinäyttelyn pystyttäminen
• Puukko- ja käsityöfestivaalit
• Ylihärmän taidetalon taidenäyttelyn pystyttäminen
• Härmänmaa laulaa -lastenlaulukatselmus

Heinäkuu
• Kesälomien keskittäminen
• Kortesjärven Suvipäivät
• Härmälääset Häjyylyt
• Härmänkylän NS:n näytelmät
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Elokuu
• Ylihärmän Elotryskööt
• Finsumäen markkinat
• Ylihärmän taidetalon taidenäyttelyn purku
• Luovan toiminnan laulukurssi
• Ylihärmän NS:n näytelmä
• Kauhava-viikon valmistelu

Syyskuu
• Budjetin laadinta
• Kesätapahtumien tilastointi
• Kauhava-viikon valmistelu
• Konsertti vanhainkodilla
• Lasten maatalousnäyttelyyn osallistuminen (joka toinen vuosi)
• Teatterilaiva
• Syyslomatapahtumien suunnittelu

Lokakuu
• Koululaisten museopäivät
• Kauhava-viikon valmistelu
• Syksyn teatteriretki
• Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin konsertti
• Syysloman kulttuuritapahtumat (esim. työpajat)
• Trissan kesän kulttuuriesite -> tiedot 
• Itsenäisyyspäivän valmistelu

Marraskuu
• Kauhava-viikko
• Syysrock
• Kulttuuritoimen neuvottelupäivät
• Itsenäisyyspäivän valmistelu
• Kamarimusiikkitapahtuman valmistelu
• Kesätapahtumien valmistelu

Joulukuu
• Itsenäisyyspäiväjuhla
• 5. luokkalaisten itsenäisyyspäiväjuhla
• Teatteriharrastajien pikkujoulu
• Satupäivä
• Kamarimusiikkitapahtuman valmistelu
• Kesätapahtumien valmistelu
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Liikuntatoimen vuosikello, Liite 2
Tammikuu:
Sisäpallopelilajien puitteiden kuntoon saattaminen
JS-juoksentelun suunnittelu(Lappajärvi, Vimpeli, Evijärvi, Kauhava)
Hiihdon maakuntaviesti
Seurojen hiihtokilpailuihin puitteiden luominen
Hiihtolatujen hoito
Luistelukaukaloiden hoito
Ilmaiset luistelut jäähallissa
 
Helmikuu:
Sisäpallopelilajien puitteiden kuntoon saattaminen
Hiihtolomaviikon tapahtumien suunnittelu
Laturetket
-Fröötilään
-Purmojärvellä
-Ekohoville
Kuntoilun Nelivedon hiihto
Kuutamohiihto
JS-hiihtely-> Kortesjärvellä Purmojärvihiihto
Kauhavan mestaruus hiihdot
Liikuntatoimen avustukset
Ohjaaja-avustukset
Kohdeavustukset
Kaukaloavustusten haku
Hiihtolatujen hoito
Luistelukaukaloiden hoito
Ilmaiset luistelut jäähallissa

Maaliskuu:
Sisäpallopelilajien puitteiden kuntoon saattaminen
Hiihtolomaviikon tapahtumat( Discot, retket yms.)
Golf-osakkeiden hakeminen ja jakaminen
Kesäkenttävuorojen hakeminen ja jakaminen
Ilmaiset luistelut jäähallissa

Huhtikuu:
Sisäpallopelilajien puitteiden kuntoon saattaminen
Mestarisuksittelijat
Pyöräilykamppanijoiden suunnittelu
Pehmolentopallo puulaakit kyläyhdistyksille
Lentopallopuulaakit
Salibandypuulaaki
Venepaikkojen haku ja jakaminen
Kesäsalivuorojen haku

Toukokuu:
Harjoitusjalkapallo-otteluiden puitteiden kuntoon saattaminen
Pesäpallo-otteluiden puitteiden kuntoon saattaminen
Yleisurheilu- ja sisulisäkilpailuiden puitteiden kuntoon saattaminen
Retkimaraton
Pyöräilykampanjat 
Uimaopettajien valinta
Kuntoilun Nelivedon pyöräily
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JS- juoksentelu-> Kauhavalla Alajokihölkkä
Liikuntakirkko
Kesäsalivuorojen jakaminen

Kesäkuu:
Jalkapallon sarjaotteluiden puitteiden kuntoon saattaminen
Pesäpallo-otteluiden puitteiden kuntoon saattaminen
Uimakoulut
Kesäleiri
Kävelykarnevaalit

Heinäkuu:
Jalkapallon sarjaotteluiden puitteiden kuntoon saattaminen
Pesäpallo-otteluiden puitteiden kuntoon saattaminen
Yleisurheilu- ja sisulisäkilpailuiden puitteiden kuntoon saattaminen
Talvisalivuorojen haku
Nuorten eliittikisat
Kesälomien keskittäminen

Elokuu:
Jalkapallon sarjaotteluiden puitteiden kuntoon saattaminen
Pesäpallo-otteluiden puitteiden kuntoon saattaminen
Yleisurheilu- ja sisulisäkilpailuiden puitteiden kuntoon saattaminen
Talvisalivuorojen jakaminen
Kauhavan ympäripyöräily
Kuntoilun Nelivedon pyöräily
Suunnistuksen Kauhavan mestaruuskilpailut 

Syyskuu:
Sisäpallopelilajien puitteiden kuntoon saattaminen
Kuntoilun Nelivedon kävelytapahtuma
Ruman Vallesmannin vaellus
Lokakuun tapahtumaviikkojen suunnittelu
Sisulisäkilpailuiden päätöskilpailut
Budjetin laadinta
Suunnistuksen maakuntaviesti
Golfin Kauhavan mestaruuskilpailut
Ammunnan Kauhavan mestaruuskilpailut
Ilmaiset luistelut jäähallissa

Lokakuu:
Sisäpallopelilajien puitteiden kuntoon saattaminen
Hiihto- ja kuntoratojen huolto- ja kunnostustyöt
Luistelukaukaloiden pystytys
Mestaripyöräilijät
Syyslomaviikon tapahtumat ( Retket yms.)
Ehkäisevän päihdeviikon tapahtumat( Discot)
Kauhava viikko( Lisäaikaa liikunnalle)
Sulkapallon Kauhavan mestaruuskilpailut
Ilmaiset luistelut jäähallissa

Marraskuu:
Sisäpallopelilajien puitteiden kuntoon saattaminen
Urheilijastipendien haku
Ohjaaja-avustusten haku
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JS-hiihtelyn suunnittelu(Lappajärvi, Vimpeli, Evijärvi, Kauhava)
Ilmaiset luistelut jäähallissa

Joulukuu:
Sisäpallopelilajien puitteiden kuntoon saattaminen
Ohjaaja-avustusten myöntäminen
Urheilijastipendien myöntäminen
Urheilukauden päätöstilaisuus
Hiihtolatujen hoito
Luistelukaukaloiden hoito/ urakoitsijat ym.
Ilmaiset luistelut jäähallissa
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Museotoimen vuosikello, Liite 3
Tammikuu
• Puukkomuseon kesänäyttelyn valmistelu
• Jääkäriseminaarin valmistelu

Helmikuu
• Puukkomuseon kesänäyttelyn valmistelu
• Jääkäriseminaarin valmistelu

Maaliskuu
• Puukkomuseon kesänäyttelyn valmistelu
• Jääkäriseminaarin valmistelu
• Museoviikon suunnittelu

Huhtikuu
• Jääkäriseminaari
• Museokaupan valikoiman päivittäminen kesää varten
• Palaveri kotiseutuseurojen kanssa tulevasta museokesästä
• Museoiden kesäesitteen tekeminen
• Museoviikon suunnittelu

Toukokuu
• Museoviikko
• Puukkomuseon talvinäyttelyn purku ja kesänäyttelyn pystyttäminen
• Museokauppatilaston laatiminen aikaväliltä 1.1.-31.5.
• Kävijätilaston laatiminen aikavälillä 1.1.-31.5.

Kesäkuu
• Häjyylyperinteen keskuksen ja Ylihärmän taidetalon museokaupan kokoaminen ja kirjaaminen 
• Kesäoppaiden perehdytyspäivät
• Puukkomuseon kesänäyttelyn avajaiset
• Kalan torpan juhannusjuhla
• Kortesjärven Suvipäivät
• Puukko- ja käsityöfestivaalit

Heinäkuu
• Museo-oppailla päävastuu museoilla. Kesälomien keskittäminen.
• Härmälääset Häjyylyt

Elokuu
• Museokauppatilaston laatiminen aikavälillä 15.6.-15.8. (myös Häjyylyperinteen keskus ja 

Ylihärmän Taidetalo)
• Museoiden kävijätilaston laatiminen aikavälillä 15.6.-15.8. (kaikki museot)
• Ylihärmän Elotryskööt
• Finsunmäen markkinat
• Puukkomuseon talvinäyttelyn valmistelu

Syyskuu
• Kotiseutuseurojen palaveri menneestä museokesästä
• Budjetin laadinta
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Lokakuu
• Koululaisten museopäivät

Marraskuu
• Kauhava-viikko
• Puukkomuseon kesänäyttelyn purku ja talvinäyttelyn pystyttäminen
• Puukkomuseon talvinäyttelyn avajaiset

Joulukuu
• Museokauppatilaston laatiminen aikavälillä 16.8.-31.12.
• Museoiden kävijätilaston laatiminen aikavälillä 16.8.-31.12.
• Kotiseutuseurojen pikkujoulu
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Nuorisotoimen vuosikello, Liite 4
Tammikuu

• toimintasuunnitelman laatiminen >yhteistyöpalaverit  4H.n ja srk.n kanssa
• avustuksista tiedottaminen

Helmikuu
• nuorisovaltuusto-suunnitelma
• avustushommat
• hiihtolomaviikon suunnittelu
• vuosikatsaus ed.vuosi

Maaliskuu
• hiihtolomaviikko,tapahtumat ja palaute
• nuorisotilaohjaajien palaveri /koulutus
• nuorisovaltuuston käynnistäminen

Huhtikuu
• avustusten maksut
• kesätoiminnan suunnittelu >ajankohdat ja yhteistyötahot
• talvilomat

Toukokuu
• kesätoimintaesitteen laatiminen ja jako
• nuorten kevät-tapahtuma,esim  Uho-Rock

Kesäkuu
• kesäleiri,jos ajankohta kesäkuu
• nuorten retki>yhteistyössä esim 4H.n kanssa
• nuorten osuus kesätapahtumissa
• Härmänmaa laulaa-katselmus

Heinäkuu
• kesälomat
• nuorten osuus ystävyyskunta- ja kesätapahtumissa

Elokuu
• nuorten osuus Elotrysköö -tapahtumassa
• syyslomaviikon suunnittelu
• nuorisotila -ohjaajien palaveri/koulutus

Syyskuu
• talousarvion laatiminen
• palaveri 4H.n kanssa

Lokakuu
• syyslomaviikon esitteen tekeminen ja jako
• syyslomaviikon tapahtumat
• ohjaaja-avustusten tarkistus

Marraskuu
• Kauhava-viikon nuorten tapahtumat

Joulukuu
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• ohjaaja-avustusten maksut
• tilastot ja vuosikatsaus

Liikuntapaikkaluettelo, Liite 5
Liikuntapaikka Alahärmä Kauhava Kortesjärvi Ylihärmä

Urheilukenttä 2 1 1 1

Jäähalli - 1(Osakeyhtiö) - -

Luistelukaukalot 3 2 2 1
Luistelukaukalot(Kyläyhdistysten) - 5 1 1
Jääalueet 3 - - 3
Kuntoradat 4 6 3 3
Nurmipelikentät 2 4 1 1
Hiekkapelikentät 6 4 1 3
Hiekkatekonurmikentät - - - 1
Suunnistusalueet 10 18 13 3
Liikuntasalit (isot >800m2) - 1 - 1(ei 

kaupungin)
Liikuntasalit ( pienet <400m2) 4 6 2 2
Kuntosalit 1 1 1 1
Uimahallit - - - 1(ei 

kaupungin)
Tenniskentät 2 2 - -
Beach-volley kentät 2 3(ei 

kaupungin)
- 3

Monitoimikentät - valmistuu 
2011

- -

Squash-halli - 1 - -
Frisbeegolf - 1 - 2(toinen ei 

kaupungin)
Retkeilykohteet( rakennetut 
laavut, kodat ym.)

2 4(1 
kaupungin)

- 2

Ampumaradat(sisäradat) - 1 - 1
Ampumaradat (ulkoradat) 1 1 - 1
Moottoriurheiluradat 1 1 - -
                               YHTEENSÄ: 43 64 25 31
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Vapaa-aikaa, Liite 6

Museot
Alahärmän museo
Alahärmän kotiseututalo
Häjylyperinteen keskus
Härmän Parantolamuseo
Iisakki Jussin tupa
Iisakki Järvenpään kotitalo
Kalan torppa
Kauhavan Puukko- ja Tekstiilimuseo 
Kotiseututalo Keskikangas
Markin museo 
Suomen Jääkärimuseo 
Ylihärmän Taidetalon näyttely 
Ylihärmän kotiseutumuseo

Nuorisotilat
Alahärmän nuorisotilat
Kauhavan nuorisotilat
Kortesjärven nuorisotilat
Ylihärmän nuorisotilat

Kulttuuritilat
Kauhavan taidetalo
Ylihärmän taidetalo 
Häjyylyperinteen keskus
Onnelan kesäteatteri
Kauhavan nuorisoseura
Ylihärmän nuorisoseura
Kortesjärven Ylikylän nuorisoseura
Elokuvateatteri Y-kino
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