Matkussa ja Kojolla järjestettäviä lasten ja nuorten harrastuskerhoja koskeva
valtuustoaloite
87/12.00.00/2021

KV 01.02.2021 § 14
Valtuutettu Tapio Virtanen luki allekirjoittamansa Matkussa ja Kojolla
järjestettäviä lasten ja nuorten harrastuskerhoja koskeneen
seuraavan valtuustoaloitteen:
”Korona pandemian aikana on noussut vahvasti esiin nuorten ja
lasten hyvin vointi. Vieraillessani jokin aika sitten Matkun kylätalolla
nousi yhtenä asiana esille nuorten ja lasten harrastus
mahdollisuudet viheralueillamme.
Tasapuolisuus nuorisopalveluidenkin osalta, pitää ottaa huomioon
järjestettäessä toimintoja koko Forssan alueella.
Matkun Kylätalolle haluttaisiin toiminnallisia ohjattuja kerho iltoja yksi
/kaksi kertaa viikossa. Kojon alueelle pitää myöskin toiminnallisia
kerhoja järjestää, sieltäkin löytyy kyseiseen toimintaan tiloja.
Kyseiset tasapuolisuutta lisäävät toiminnot olisivat oivallisia
esimerkkejä, lapsi ja nuoriso ystävällisestä Forssan kaupungin
imagosta.”
Tapio Virtasen lisäksi valtuustoaloitteessa olivat mukana valtuutetut
Suvi Aaltonen, Ritva Aho, Sirkka-Liisa Anttila, Arto Heino, Johanna
Häggman, Sirkka-Liisa Ilvonen, Ilkka Joenpalo, Saara Jokinen, Eino
Järvinen, Marjut Kallioinen, Tomi Karlsson, Kaisa Lepola, Emmi
Lintonen, Pentti Mansikkamäki, Jouni Mäkelä, Jaakko Mäki, Manu
Mäkinen, Kaija-Leena Niemi, Vesa Niininen, Tarja RajahalmeTahvanainen, Matti Uutela, Pasi Vikman ja Janne Vuorenmaa sekä
varavaltuutettu Antero Koskenoja.
Päätös

Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KH 08.02.2021 § 40
Valmistelija

Kaupunginsihteeri

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle sekä
yhdyskuntalautakunnalle yhteisesti tehtäväksi laatia

Ptk tark.

valtuustoaloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja
mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.
Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

SITLA 25.05.2021 § 58
Valmistelija

Sivsitysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290,
jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi
Kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen, p. 03 4141 5400,
maarit.jarvelainen(ät)forssa.fi
Forssan kaupunki järjestää ja mahdollistaa urheiluseurojen ja
järjestöjen lisäksi lapsille ja nuorille paljon erilaista
harrastustoimintaa.
Koulujen kerhoja toimii Forssan kouluissa lukuvuonna 2020-2021
yhteensä 30 kerhoa. Koijärven koululla ei kuitenkaan kerhoja ole
pidetty. Keskeisin syy on koulukuljetukset, jotka lähtevät heti
koulupäivän päätyttyä.
Forssan kaupunki on osallistunut vuonna 2021 Suomen malli pilottiin. Suomen mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle
lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän
yhteydessä. Kerhot toteutetaan yhteistyössä seurojen ja järjestöjen
kanssa. Pilotin aikana järjestettiin Forssassa 28 kerhoa. Koijärven
koululla toteutuu liikuntakerho. Kaupunki hakee jatkoa Suomen
mallille syksyllä 2021.
Forssan kaupungin nuorisopalvelut ovat aiemmin kokeilleet
alakouluikäisille suunnattuja kerhoja mm. Matkussa ja
Koijärvitalossa. Toiminta lopetettiin, koska osallistujia ei ollut
riittävästi.
Nuorisopalvelut tavoittavat em. ikäluokat joko nuorisotila Kuutamolla
tai koulun nuorisotyön kautta. Nuorisopalveluilla on myös kaikille
avoin verkkonuokkari.
Nuorisotoimi järjestää yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa kerran
viikossa pidettävä keppicrossarikerho Koijärven koululla. Lisäksi
Koijärven koulun vanhempainyhdistys järjestään lapsille koulun
liikuntasalissa koripalloa ja salibandyä.
Forssan kaupunki rahoittaa Kulttuuriyhdistys Kuviota, joka hallinnoi
verkostomaista lastenkulttuurikeskusta (LEKA), järjestää kerhoja ja
toimintaa koululaisille ja päiväkodin lapsille. Koijärven koululla oli
ennen koronapandemiaa mm. kevätkaudella 2018 keramiikkakerho
sekä lukuvuonna 2018 ja kevätkaudella 2019 Luoviskerho kerran
viikossa. Lisäksi koululla oli 2018 Molli & Kumma -teatteriesitys ja
maaliskuussa 2020 Orffien konsertti. Keväällä 2021

Ptk tark.

lastenkulttuurikeskus järjesti (virtuaalivierailuina) Suomirokkikoulu,
Mirkka & Luis -klovniesityksen, kirjailija Laura Ertimon työpaja sekä
ilmastonmuutokseen liittyen sekä Palefacen & Kaisa Happosen
raptyöpaja.
Koijärven kylien nuoret käyvät yläkoulua, ammattikoulua tai lukiota
Forssan keskustassa sijaitsevissa oppilaitoksissa. Forssan
yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa järjestetään myös em.
LEKA-toimintaa, kuten työpajoja tai tapahtumia.
LEKA-toiminta on jokavuotista lastenkulttuuriin keskittyvää toimintaa
Forssan seutukunnalla, joten se jatkuu niin Kojon koulu/päiväkodissa
kuin Forssan yläasteilla sekä toisen asteen oppilaitoksissa. LEKAtoiminta siis tulee tavoittamaan jatkossakin Koijärven kylien lapset ja
nuoret.
Forssan nuoripalveluille laaditaan tämän vuoden aikana kehittämisja toimenpideohjelma. Sen yhteydessä on mahdollista kuulla myös
Koijärven kyliä ja niiden lapsia ja nuoria heidän toiveistaan
nuorisopalveluihin liittyen. Samoin Suomen malliin liittyen tarjotaan
Koijärven koulun lapsille ja oppilaille jatkossa entistä
monipuolisempaa kerhotoimintaa. Samoin Suomen mallin toimintaa
laajennetaan lukuvuonna 2021-2022 myös Koijärven koulun
alueella.
Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee edellä olevan
selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun
käsitellyksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.

KH 07.06.2021 § 196
Valmistelija

Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (at)
forssa.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto
1. merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi
2. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ptk tark.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

