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Johdanto
Jokioislaiset yhdessä -pitäjäsuunnitelma vahvistaa paikallista toimintaa, asukkaiden omaa aktiivisuutta ja jokioislaista minäkuvaa. Yhteisesti laadittu pitäjäsuunnitelma syventää yhteistyötä. Se
auttaa verkottumaan sekä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Kunnan, yhdistysten, kylien ja
seurakunnan välille ehdotetaan yhteistä toimintatapaa.
Pitäjäsuunnitelma on jäsennetty seuraaviin tavoitteisiin. Kunkin kohdalla on kuvaus nykytilasta,
kehittämistarpeista sekä toimenpide-ehdotuksia, miten yhdessä toimimalla tavoitteet on saavutettavissa.
1. Aktiiviset ja hyvinvoivat kuntalaiset
2. Vahva yhdistystoiminta
3. Koko Jokioinen mukana
4. Jokioinen tunnetaan
5. Toimiva vuoropuhelu ja kehittäminen
Jokioisten kunnan strategiassa (vuodelta 2001) ei ole erikseen mainittu yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, kylien tai seurakunnan kanssa. Pitäjäsuunnitelman sisältöjen kanssa yhtymäkohtia on Jokioisten kunnan talouden tasapainottamistoimenpideraportissa vuosille 2009 – 2017 mm. vapaaaikatoimen, ostopalvelujen ja kiinteistöjen monikäytön osalta. Jokioisten seurakunnan (vuodelta
2009) strategian mukaan sen toiminta on osallistavaa ja yhteisöllisyyttä tukevaa, vapaaehtoistoimintaan panostetaan, muuttaneiden kohtaamista kehitetään ja läsnäolo kylätasolla säilytetään.
Pitäjäsuunnitelman kokoamisesta on vastannut Hämeen Kylät ry ja Kylä välittää -hanke yhdessä
Jokioisten kunnan maaseutuasiamiehen kanssa. Suunnitelman laadintaa on ohjannut kunnan, kylien ja yhdistysten edustajista koottu ohjausryhmä.
Pitäjäsuunnitelman laadinta on sisältynyt seuraavat vaiheet: kyläsuunnitelmien uudistaminen keväällä 2012 (Jänhijoki, Kiipu, Murronkulma ja Vaulammi), yhdistystapaaminen kesäkuussa sekä
syksyllä taajama-alueen asukasillat, yhdistyskysely, kuntakysely, kuntahaastattelut ja kysely seurakunnalle. Sysäys pitäjäsuunnitelman laatimiseen tuli talvella tehdystä valtuustoaloitteesta.
Yhdistyskyselyyn vastasi yhteensä 34 vastaajaa, jotka edustivat 27 eri yhdistystä (liite 1). Kysely oli
vastattavissa Jokioisten kunnan verkkosivuilla ja lisäksi se postitettiin kaikille ei poliittisille yhdistyksille. Kunnan näkökulman toivat haastattelut, jotka tehtiin seitsemälle viranhaltijalle ja kolmelle
luottamushenkilölle. Kuntakyselyyn vastasi vain 6 henkilöä, joten vastauksia ei hyödynnetty laajemmin. Seurakunnan työntekijät vastasivat kyselylomakkeeseen yhdessä.
Pitäjäsuunnitelman kokoamisen vaiheista on tiedotettu kunnan verkkosivuilla sekä Jokioislaiset
yhdessä Facebook-sivustolla. Paikallismediat ovat uutisoineet suunnitelman tekemisestä ja tilaisuuksista. Pitäjäsuunnitelma esiteltiin 31.10. pitäjäillassa, jonka jälkeen siihen pyydettiin kommentteja postittamalla suunnitelmaa yhdistyksille. Täydennetty suunnitelma käsiteltiin ohjausryhmän kokouksessa 14.12. Suunnitelmaan on kirjattu 50 toimenpide-ehdotusta ja tummennettuna ovat ne toimenpide-ehdotukset, jotka nähtiin tärkeimpinä.
Kunnanhallitus päättää, kuinka pitäjäsuunnitelman toteuttamista ja seurantaa tullaan viemään
eteenpäin kunnassa.
-2-

1. Aktiiviset ja hyvinvoivat kuntalaiset
Alueen tai kunnan yhtenä menestymisen avaimena ovat sen aktiiviset, osallistuvat ja hyvinvoivat kuntalaiset. Ihmisten arki ja tapa osallistua erilaiseen toimintaan on muuttunut ja on edelleen muutoksessa. Yhdistykset eivät toimi samalla tavalla kotipesinä ihmisten aktiiviselle toiminnalle. Mieluummin osallistutaan tempauksiin, kertaluontoisiin tilaisuuksiin ja vapaamuotoiseen toimintaan silloin kuin oma arki antaa myöten. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta tulee tulevaisuudessa entisestään kiristymään.
Pienessä kunnassa kuten Jokioisilla kunnan rooli yhteisöllisyyden rakentajana ja tukijana on
merkittävä. Yhteiset tapahtumat, tempaukset ja muu vapaamuotoinen toiminta luovat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, jolla voidaan tavoittaa laajalti eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia kuntalaisia. Hyvä ja ihmisläheinen tiedottaminen on ratkaisevaa, että ihmiset osallistuvat.

Jokioisten joulunavaus järjestetään ensimmäisen adventin lauantaina kunnantalon ympärillä kunnan, yhdistysten ja seurakunnan yhteisponnistuksena. Hyväntahdon
tori on valtuustosalissa ja kahviota pitävät leidit. Lapsille
on järjestetty askartelupuuhaa (joko MLL tai ESY) kunnanhallituksen kokoushuoneessa.
Ohjelmassa on ollut vuosien saatossa nukketeatteria,
satutuntia, kasvomaalausta, tontunpajaa. Pihallakin on
myyntikojuja ja poniratsastusta. Kunta tarjoaa joulupuuroa -jopa 900 annosta. Mannerheimin Lastensuojelu
Liitto on tehnyt ulos tonttupolun. Yrittäjät toteuttavat ja
avaavat joulukadun sytyttämällä komeat isot valot joulukuusiin Keskuskadulle. Seurakunta tuo joulunsanomaa
ja tiernapojat esiintyvät. Joulunavaustapahtuma päättyy
yrittäjien toteuttamaan ilotulitukseen.

Kuvat: Eeva Sirkkilä

1.1.

Matalan kynnyksen toimintaa ja yhdessäoloa

Keskustan ja kylien asukasilloissa nousi esille matalankynnyksen toiminnan, yhdessäolon ja
kohtaamisten merkitys ja tarjoaminen. Keskustan alueelta puuttuu yhteinen olohuonetila,
avoin kohtaamispaikka. Tärkeänä pidettiin, että lähdetään yhdessä liikkumaan ja pidetään
huolta ympäristöstä. Kyliltä kulkemista keskustaan tuetaan kyläbussivuoroilla sekä ikäihmisten
kulkemista seurakunnan tuetuilla taksikyydeillä.
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Jokioisten Murron kylällä kokoonnutaan keskiviikkoisin saunomaan yhdessä Talkootuvalle.
Iltojen yhteydessä vaihdetaan kuulumisia ja ideoidaan tulevia tapahtumia
rennosti kahvikupin ääressä.
Remontoitua ja viihtyisää talkootupaa
käytetään myös ahkerasti juhlapaikkana.
Kuva: Maija Lumme

Toimenpide-ehdotukset:









Kunnan- ja kylätaloilla järjestetään avoimia asukas/kyläiltoja yhdistysvetoisesti.
Laajennetaan liikuntapassitoimintaa harrastepassiksi ja koskemaan myös muita ikäryhmiä.
Kunta käynnistää kyläbussikokeilun iltaisin Forssaan niin, että käyttäjät ovat mukana
suunnittelemassa aikataulua.
Järjestetään olohuone-toimintaa, avointa kahvilatoimintaa yhteistyössä eri yhdistysten
kesken. Selvitetään nuorisotilan käyttömahdollisuuksia tähän.
Värvätään liikuntavetureita pitämään kimppakävelyjä sekä avoimia salivuoroja ja peli-iltoja.
Järjestetään siivoustalkoita oman asuinympäristön huolehtimiseen, yhteistyössä kunta ja
yhdistykset.
Pitäjäpäiville rakennetaan ”yhdistysalue”, jossa toiminnan kautta esitellään osallistumismahdollisuuksia.
Kunnan uusien asukkaiden tervetuloa-pakettiin liitetään mukaan myös yhdistyksistä ja kylistä kertovaa materiaalia. Kutsutaan mukaan tapahtumiin. Kyläyhdistykset voivat viedä
tervetuloa -paketin myös henkilökohtaisesti. (Info postittaa väestörekisterin pohjalta.)

1.2.

Tiedotetaan yhdessä

Jokioisten kunnan verkkosivuilta löytyy yhteystiedot kunnan alueella toimivista yhdistyksistä
sekä tapahtumakalenteri, joka linkittyy Forssan seudun tapahtumakalenteriin. Tapahtumien
ilmoittaminen on toiminut huonosti. Sosiaalisen median hyödyntäminen on vähäistä, vaikka
osa yhdistyksistä hyödyntää esim. Facebookin mahdollisuuksia tehokkaasti. Selkeää yhteistä
kaikkien toimijoiden tiedotusfoorumia ei ole käytössä. Pitäjäsuunnitelman kokoamiseksi avattiin Jokioislaiset yhdessä -yhteisösivu, joka on kerännyt vähän tykkääjiä.
Yhdistykset tarjoavat osallistumisen paikkoja ja tukitoimintaa myös erityisryhmille, jotka eivät
seuraa tiedotusvälineitä tai käytä nettiä. Kunnan työntekijät voivat tällöin toimia apuna myös
tiedon välittämisessä omille asiakkailleen.
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Tiedottaminen ja näkyminen ovat tärkeä
osa kansalaistoimintaa. Ilmoitustaulut ja
sosiaalinen media toimivat molemmat eri
kohderyhmien tavoittamisessa.
Miten tulevaisuudessa tiedottamista voitaisiin tehdä myös yhdessä?

Kuva: Eeva Sirkkilä ja
Jokioisten kirjaston Facebook-sivu.

Toimenpide-ehdotukset:








1.3.

Päivitetään kunnan palveluluettelo, myös paperiversio, sisältäen kylien omat palveluluettelot.
Tehdään avoimet ilmoitustaulut keskeisille paikoille, esim. kirjaston eteen, torille ja kylille. Rakennusmateriaalit kunnalta.
Päivitetään yhdistysten yhteystiedot kunnan verkkosivuille ja täydennetään niitä seudullisten yhdistysten tiedoilla.
Tapahtumakalenteri toteutetaan selkeänä kunnan verkkosivuilla. Huomioidaan kulttuurikalenterin tekeminen.
Otetaan käyttöön yhteinen Facebook-sivu, jota kaikki käyttävät avoimeen tiedottamiseen.
Tiedotetaan yhdistysten toiminnasta kunnan työntekijöille, esim. sosiaali- ja terveysalan
järjestöt.
Järjestetään koulutus tiedottamisesta ja sosiaalisen median käytöstä.

Huolehdimme toisistamme

Haastatteluissa nousi esille huoli lasten ja nuorten monipuolisen liikunta- ja harrastustoiminnan järjestämisestä, mm. koulujen kerhotoimintaan on haasteellista löytää vetäjiä. Yleisestikin
järjestöillä nähtiin olevan tärkeä rooli harrastusten tarjoamisessa asukkaille. Ikäihmisten osalta tuotiin esille virike- ja vapaa-ajantoiminta, kotona asumisen tukeminen sekä seuran tarjoaminen yksinäisille. Yksinäisyys tuotiin muutoinkin esille. Huolissaan oltiin myös omaishoitajien
jaksamisesta. Tekijöitä toivottiin lisää mm. tukihenkilötoimintaan esim. mielenterveys- ja lastensuojelupuolelle.
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Lähtökohtaisesti tekemistä riittää, kunhan tekijät löydetään. Yhteisvastuullisuuden herättämiseen ja vapaaehtoistoimijoiden ohjaamiseen voidaan löytää ratkaisuja yhteistyöstä sekä oman
toiminnan uudistamisesta. Yhteisen tekemisen kautta voidaan edetä kohti haasteellisempia
tehtäviä. Yhdistyksien nykyinen toiminta sopii myös erityisryhmille esim. avustajan kanssa.
Vapaaehtoistoiminnan vahvuus on rakentaa hyvinvointia arkisten ja pienten asioiden kautta.

Suomen Punaisen Ristin Äijäryhmä ulkoiluttaa palvelutalon asukkaita aina lauantaisin. Mukaan mahtuu uusia ulkoiluttajia, tervetuloa vaikka kerran vuodessa.
Kuvat: Jaana Salminen.
Toimenpide-ehdotukset:







Järjestetään avoin vapaaehtoistoiminnan kurssi-/infoilta yhteistyössä eri yhdistysten ja
seurakunnan kesken.
Vapaaehtoisuuden paikkoja voisi olla tukihenkilötoiminta, uusien asukkaiden toivottaminen tervetulleeksi, vanhusten ja yksinäisten kaveritoiminta, kävelykaveri, apu lapsiperheiden akuuteissa tilanteissa, omenoiden keräys tarvitseville, viikonlopun postin
tuonti.
Järjestetään alkusyksystä tiedottamiskampanja vapaaehtoistyön paikoista.
Palkitaan vuosittain vapaaehtoistoiminnassa ansioitunut henkilö/ryhmä vuoden hyväntekijä -palkinnolla, yleisöäänestys / vapaaehtoiset valitsevat.
Kehitetään palvelujen vaihtoon aikapankkitoimintaa yhteensopivaksi seurakunnan auttamispalvelun kanssa.

2. Vahva yhdistystoiminta
Jokioisilla toimivia yhdistyksiä oli 70 (mainittu Jokioisten kunnan verkkosivuilla). Yhdistysrekisteri antoi Jokioinen kotipaikkahaulla 133 yhdistystä. Kyselyyn vastanneiden yhdistysten (26)
keskeisimmät toiminta-alueet ovat vapaa-aika ja harrastustoiminta, nuorisotoiminta, kulttuuritoiminta sekä ympäristö, luonto ja eläimet. Yhdistysten toiminnassa toteutuu useampi toimintamuoto.
Yhdistyksistä yleisötapahtumia kertoi järjestävänsä yhteensä 22 yhdistystä (84 %). Yhdistyksistä 22 (81 %) ilmoitti toimivansa myös muita kuin jäsenistöään varten. Kuntahaastattelujen yhteydessä korostui yhdistysten merkitys hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajina kunnan rinnalla.
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Kyselyyn vastanneiden yhdistysten toiminta-alueet
elinkeinoelämä
kehittämistoiminta

0
2

muu

3

turvallisuustoiminta

3

maa- ja metsätalous

3

kylä-/asukastoiminta

4

ikäihmisten toiminta

7

sosiaali ja terveys

7

liikunta- ja urheilutoiminta

7

hyväntekeväisyys

8

kasvatus ja koulutus

8
10

ympäristö, luonto, eläimet

11

kulttuuritoiminta

12

nuorisotoiminta

20

vapaa-aika ja harrastus

Jokioisten seurakunta kouluttaa ja tukee seurakunnan piirissä toimivia vapaaehtoisia. Lisäksi
halutaan etsiä työmuotoja, jolla vapaaehtoisia saadaan mukaan toimimaan. Näistä löytyy tietoa http://www.jokioinen.fi/fi/harrastajat/seurakunta/miten_osallistua

2.1.

Toiminta edellyttää tiloja

Kokoontumis- ja harrastustilat ovat toiminnan kannalta erityisen tärkeitä. Jokioisten kunta ja
seurakunta tarjoavat omia tilojaan yhdistysten käyttöön ilmaiseksi tai edullisesti. Tämä näkyi
myös yhdistyskyselyn vastauksissa. Yhdistyksistä 17 ilmoitti, että käyttävät kunnan tai seurakunnan käyttöön antamia tiloja. Muilla vastaajilla oli käytössä yhdistyksen omat tilat (8), vuokratut tilat (3) tai sopivat tilat puutuivat (4). Vastaajista kolme oli kiinnostunut käyttämään muiden tiloja ja kolme ei tarvinnut erillisiä tiloja.
Eri tilat ovat listattu kunnan verkkosivuille http://www.jokioinen.fi/fi/asukas/vuokrattavat_tilat
ja ne löytyvät myös sivulla 8 olevasta taulukosta.
Uusina mahdollisuuksina ja toiveina nousi kirjaston uuden monitoimitilan käyttö, nuorisotilan
päiväkäyttö sekä Intalankartanon kuntosalin hyödyntäminen. Tilatarpeista kyselyssä mainitsi
kolme yhdistystä ja kaksi oli kiinnostunut käyttämään muiden tiloja. Kunnallisia tiloja löytyy
hyvin, mutta yhdistysten omaan tarkoitukseen / tiettyyn lajiin liittyville tiloille on tarvetta.
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Toimenpide-ehdotukset:




Edistetään kunnan ja yhdistysten tilojen monipuolista käyttöä. Selvitetään kirjastolautakunnan kautta, voisiko kirjasto toimia tilojen varaus- ja avaintenhakupaikkana.
Huolehditaan liikuntatilojen ja -paikkojen kunnosta sekä eri lajien harjoittelu- ja harrastamismahdollisuuksista, myös kylillä.
Päivitetään kunnan verkkosivujen vuokrattavat tilat -sivu.

Tiloja yhdistysten käyttöön:
Kunnan tarjoamat tilat
 Kunnantalon kokoustilat ja takkahuone
 Tietotalon tilat
 Nuorisotila
 Kirjaston monitoimitila
 Koulujen liikuntasalit
ja luokkatilat
 Intalan kuntosali
 Leirikeskus
















2.2.

Yhdistysten tilat
Kiipun kylätalo
Murronkulman talkootupa
Kuuman VPK:n kokous- ja saunatila
Uranuksen tähtitorni ja ohjausrakennus
MTK:n tuottajakeskus
Kontion toimitalo
Kiipun Rakki, metsästysmaja
Metsästysseura Paukun grillikota, lahtivaja
Rehtilän nuorisoseurantalo
Sie ja Mie -mökki

Seurakunnan tilat
 Olokolo
 Kesäkoti

Muut tilat
 MTT:n liikuntasali
 Osuuspankin kokoustila
 SLEY:n rukoushuone

Jokioisten työväenyhdistyksen
toimitila

Vaulammin Kiusan tila
Partion teltta ja telttasauna
SPR:n teltta

Avustuksia ja muuta tukea yhdistysten toimintaan kunnalta

Kunta tukee yhdistysten toimintaa tilojen lisäksi avustuksilla. Vapaa-ajanlautakunta jakaa perusavustusta ja kohdeavustusta urheilu- ja nuorisotyötä tekeville yhdistyksille. Kylille myönnetään toimintaraha kyläsuunnitelmaa vastaan. Koululaisten kerhotoimintaan on olemassa rahoitusta. Lisäksi kunta tukee Sotainvalidit ry:n avustajatoimintaa rahallisesti sekä palkkaa Museorautatieyhdistykselle museo-oppaan kesällä. Yhdistysten hankkeisiin kunta on myöntänyt lainoja välirahoituksen kattamiseksi.
Kunnan työntekijät antavat asiantuntija-apua ja neuvontaa yhdistyksille ja jalkautuvat tarvittaessa yhdistysten toimintaan. Yhdistysten tapahtumatoimintaa tuetaan avustamalla tiedottamista ja kustantamalla lehtimainoksia. Kunnan pääarkistoon on mahdollista arkistoida yhdistysten asiakirjoja ja kunnantalolla on kopiointimahdollisuus.
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Toimenpide-ehdotukset:




Kunnan työntekijöitä kannustetaan yhteistyöhön yhdistysten ja kylien kanssa sekä miettimään, miten aktivoida asukkaita eri tavoin.
Kunnan avustusmahdollisuuksista tiedotetaan (esim. pitäjäilta) ja niiden saantiperusteita
selkeytetään.
Kokeillaan uudenlaisia toimintatapoja minipilotti-avustuksilla (mukana toteuttamassa useampi näistä: asukas, yhdistys, kunta, seurakunta ja yritys).

2.3.

Yhdistysten osaajat ja koulutus

Kyselyyn vastanneissa yhdistyksissä toimii yhteensä 550 vapaaehtoista. Vaihteluväli yhdistysten välillä oli 3-65 vapaaehtoista ja keskiarvoksi tuli 23 vapaaehtoista / yhdistys. Määrä on rohkaiseva. Esille tuli myös huoli yhdistystoiminnan hiipumisesta. Aktiiviset toimivat useassa yhdistyksessä eikä uusia liity mukaan kuten ennen. Eniten yhdistysten vapaaehtoiset toimivat
yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä.
tehtävät
yleisötilaisuuksien tai tapahtumien järjestäminen
hallitustyöskentely
retken järjestäminen
paperityöt
kahvitukset, muonitukset
tiedottamista, www- tai facebook-sivujen ylläpitoa
ohjaustoiminta (kerhot, kurssit, ryhmät)
varainkeräys
kasvatus, opetus, neuvonta, valmennus
korjaus, kunnostus, siivous
ystävätoiminta tai muu sosiaalinen työ
vaikuttaminen
muu
ensiapua, valmiustoiminta
ohjelmapalveluja ja esiintymisiä

yhdistykset
19
17
17
16
15
15
15
12
11
9
7
7
6
3
2

%
73
65
65
62
58
58
58
46
42
35
27
27
23
12
8

Palkattua henkilöstöä jokioislaisissa yhdistyksissä on vähän, vain neljällä yhdistyksellä on palkattu henkilö: Museorautatien museo-opas kesällä, sotainvalidien avustajatoiminta, SPR:n ensiapukurssien kouluttajat sekä seurakunnan kanttori kirkkokuoron johtajana. Kiinnostusta
työntekijän palkkaamiseen esim. palkkatuella on neljällä yhdistyksellä.
Yhdistysten resurssit ja toimijoiden laaja osaamispohja tuli esille kysyttäessä mitä yhdistyksillä
oli tarjota muille. Osaamista löytyi monipuolisesti mm. perinteisistä kunnostusmenetelmistä
(puu- ja metalli rakenteet), julkaisutoiminnasta (kirjat), kuuloon ja kuulonapuvälineisiin liittyvästä osaamisesta, leirien, retkien, matkojen ja vaellusten järjestämisestä, kahvituksista ja
muonituksista, luonnontieteistä, tanssista sekä ensiapukoulutuksesta.
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Vastaajien mielestä yhdistys tarvitsisi koulutusta vapaaehtoistoimijoiden ohjaamiseen ja johtamiseen (12), tiedottamiseen (11), www-sivujen tekemiseen ja ylläpitoon (10), tapahtumien
järjestämiseen (10), yhdistystoiminnan koulutukseen (10) ja hankesuunnitteluun ja kehittämiseen (7). Kolmasosa yhdistyksistä
ei koe tarvitsevansa koulutusta.
Tahdittomat Jokioisten nuorisoseura
tarjoaa lähes sadalle alueen nuorelle taide-, kulttuuri-, tapa- ja kansainvälisyyskasvatusta. Edustustanssiryhmä toimii Vuoden Kansantanssiyhtyeenä vuosina 2012–2013.

Kuva: Pekka Kivinen

Toimenpide-ehdotukset:





2.4.

Tiedotetaan yhdistyksille LounaPlussan työllistämistä tukevasta Lyhty-hankkeesta ja
hyödynnetään sen tarjoama apu. Yhdistysten on mahdollista myös palkata yhteinen
työntekijä palkkatuella. Pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä otetaan käyttöön kuntalisä.
Yhdistysten monipuolinen osaaminen otetaan paremmin käyttöön yhteiseen kehittämiseen.
Järjestetään koulutusta vapaaehtoisten ohjaamisesta ja johtamisesta sekä tiedottamisesta.

Palvelun tuottaminen on mahdollisuus

Vastausten perusteella jokioislaisten yhdistysten palvelutoiminta on pienimuotoista. Vastaajista vain viisi kertoi, että heillä on ostopalvelusopimus kunnan tai seurakunnan kanssa. Kunnan
vapaa-aikatoimi osti eniten palveluja yhdistyksiltä, mm. ohjaajapalvelua, nuorisotilojen valvontaa, tapahtumien ja urheilukilpailujen järjestämiseen liittyviä palveluja sekä leirikeskuksen ylläpitoa. VPK:lta ostettiin palo- ja pelastustoimintaa. Näiden lisäksi kunta osti pienimuotoisia palveluja kuten jääkenttien tai hiihtolatujen ylläpitoa tai lastenhoitajapalvelua. Osa yhdistyksistä
käsitti palvelutoiminnalla omat jäsenpalvelut ja perustoiminnan ja osa vain ulkopuolisille tuotettavat ostopalvelut.
Kuntaorganisaation näkökulmasta yhdistykset voisivat toimia tehokkaina ja edullisina palvelujen tuottajina pienimuotoisissa palveluiksi laskettavissa tehtävissä. Haastatteluissa nähtiinkin
yhdistysten palvelut tärkeänä kunnan toiminnan täydentäjänä. Palvelujen tuottajana toimimi- 10 -

nen täydentää yhdistyksen toimintaa parhaiten silloin, kun palvelu tukee yhdistyksen perustehtävää. Tällöin ostopalvelulla saadaan lisäresurssia yhdistyksen toimintaan.
Tulevaisuudessa palveluntuottamisen näki mahdollisena kuitenkin 14 vastaajaa ja puolestaan
13, ettei tämä ole mahdollinen kehityssuunta. Vastanneiden mielestä yhdistykselle luontainen
rooli palvelujen tuottamisessa olisi palvelujen tuottaja (14 vastausta), tarpeiden esiintuoja (10)
tai kysynnän ja tarjonnan yhdistäjä (10). Yhdistysten vastauksissa mainittiin elämys-, kulttuuri-,
hyvinvointi- ja retkipalvelut sekä pienimuotoiset auttamis- ja ympäristönhoidon tehtävät. Samoin kunnan haastatteluissa nousi erilaisten liikunta- ja ohjauspalvelujen järjestäminen, väliaikainen lastenhoitopalvelu, kerho- ja tapahtumatoiminta, huolto- ja jakelutehtävät sekä ikäihmisten seurapalvelu. Mielenkiintoisia uusia avauksia voisi löytyä yhdistelemällä eri yhdistysten
osaamista.

Kuuman VPK huolehtii palo- ja pelastusturvallisuudesta.
Kuvat: Sanna Heikkilä

Toimenpide-ehdotukset:



Kunta neuvottelee täydentävien palvelujen ostamisesta yhdistysten kanssa erityisesti
taajaman ulkopuolisella alueella.
Kannustetaan yhdistyksiä tarjoamaan palvelujen toteuttamista kunnalle oman toiminnan
varainhankintana.

3. Koko Jokioinen mukana
Jokioisilla on n. 5 800 asukkaasta, joista n. 2 800 asuu keskustaajaman ulkopuolella. Myös maaseutualueet kiinnostavat uusia muuttajia. Kunnan palveluina kylillä on kolme kyläkoulua (Vaulammi, Kalakoski ja Kuuma), joista tulevaisuudessa jää koulutoimintaan ainoastaan Kuuman
koulu.
Neljän kyläyhdistyksen - Jokioisten Murron, Jänhijoen, Kiipun ja Vaulammin kyläyhdistysten toiminta-alueet kattavat maaseutualueet. Kyläyhdistysten lisäksi kylissä toimii myös muita yhdistyksiä, kuten metsästysseuroja ja Rehtilän nuorisoseura. Joka kylällä on kokoontumistila:
Murronkulman Talkootupa, Kiipun Kylätalo, Vaulammin koulu sekä Kuuman koulu ja VPK-halli.
Lisäksi käytetään Rehtilän seurataloa juhliin.
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Koko kunnan asukkaiden hyvinvointi on mahdollistettava tasapuolisesti. Jatkossa on tärkeää,
että kaikissa kylissä on yhteinen
kokoontumistila. Tietoisesti on
etsittävä toimintoja, joita voidaan jalkauttaa kyliin ja niiden
kokoontumistiloihin
lähelle
asukkaita.

Kaunista kesämaisemaa Jokioisten maaseudulta.
Kuva: Eeva Sirkkilä
Toimenpide-ehdotukset:
Kyläkoulujen ja kylätalojen monitoimikäyttöä edistetään:
 Käynnistetään säännölliset hyvinvointipäivät kylien kokoontumistiloissa yhteistyössä yhdistysten, kunnan, seurakunnan ja yrittäjien kanssa. Järjestetään tyttöjen ja poikien kerhotoimintaa kylille seurakunnan kanssa.
Edistetään kylärakentamista ja asukashankintaa:
 Kyläkaavojen laadinta käynnistetään Tammelan tavoin maakuntakaavan pohjalta (Vaulammi on kyläaluetta ja Latovainio-Jänhijoki-Minkiö-Kiipu maaseudun kehittämisen kohdealuetta) niin, että edistetään rakentamista erityisesti runkoviemärien läheisyydessä.
 Selvitetään mahdollisuus valokuidun laittamisesta viemärilinjojen rakentamisen yhteydessä (yhteistyö SSP).
 Rakentamisen teemaillat kylillä (mikä on hyvä rakennuspaikka maaseudulla, rakennusjärjestyksen ja rakentamisperiaatteiden esittely, myös kunnan verkkosivuille).
 Kyläyhdistykset kartoittavat tontteja ja tyhjiä taloja myyntiin, ne merkitään maastoon ja
stailataan myyntikuntoon.
 Yksityiset myynnissä olevat tontit laitetaan näkyviin kunnan ja kylän verkkosivuille.
 Kullekin kylälle tonttivastaava, joka voi käydä näyttämässä kylätontteja ja antaa lisätietoja
kylästä.
Tutustutaan omaan asuinkuntaan:
 Tehdään kartta Jokioisten nähtävyyksistä, esim. täydentämällä Jokioisten museot -kartta
virtuaalipolku.fi -sivustolle lisäämällä siihen luontopolut ja -kohteet, ruokapalvelut ja
majoitustilat.
 Järjestetään kyläkävelyjä ja bussiretkiä.
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4. Jokioinen tunnetaan
Jokioinen liittyy keskeisesti Forssan seutuun ja Forssan seudun kehittämiskeskus hoitaa seudullista elinkeinojen kehittämistä ja matkailumarkkinointia. Jokioisten kesän kokokohta on Höyryfestari, joka kokoaa 3 000 kävijää Museorautatielle ja pitäjäpäiville tutustumaan Jokioisiin. Museorautatien jatkamista Loimijoen rantaan selvitetään parhaillaan museorautatieyhdistyksen,
kunnan, VR:n ja liikenneministeriön toimesta.
Jokioisten kartanon ja Tietotalon alue on ainutlaatuinen kulttuuriympäristö, jota voitaisiin
hyödyntää nykyistä paremmin kokonaisuutena. Alueella on kiehtova historia ja merkittyjä polkuja ja opastetauluja Kartanopuistossa, Elonkierrossa, Wendlan ja Ferrarian -puistoissa (MTT:n
omistuksissa). Kokonaisuuteen kuuluvat myös Naulamuseo, Sotaveteraanien perinnetila, Pappilan museo sekä Lounais-Hämeen Uranuksen tähtitorni. Joulumarkkinat houkuttelevat joulutunnelmiin Tietotalolle ja kartanokahveille. Perhepiknik järjestetään lapsiperheille kesällä. Tietotalon tilat mahdollistaisivat alueella käsityö- tai kulttuuriyrittämisen. Rantabulevardityöryhmä miettii kartanoalueen kehittämistä.
Riittääkö voimia Höyryfestareiden ja pitäjäpäivän lisäksi vielä tapahtumien järjestämiseen vai
voisiko höyryilyteeman rinnalle löytää toisen ajan hermolla olevan asian?

Museorautatieopas Juhani Kivinen ja asemapäällikkö Olli Virtanen.
Jussi Asteljoki ja Ludwigsbergs-höyrypaloruisku vuoden 2009 Höyryfestivaalissa.
Kuvat: Teemu Virtanen
Taajaman asukasillassa, kuten myös Vaulammin kyläillassa, tärkeimpänä kehittämiskohteena
asukkaat pitivät Loimijokea. Kunnassa on rantabulevardityöryhmä. Asukkaat ideoivat mm. kävelypolkua, veneiden laskupaikkaa, näköalapaikkaa, kävelysiltaa Elonkiertoon, grillipaikkaa joenrantaan. Seurantatietoja kaivattiin joen tilasta. Voisiko kunnan nimen korostamiseksi kehittää Loimijoesta todellisen elämän virran, joka yhdistää asukkaat ja seudun? Olisiko vaulammilaisten heitto Joutsenfestivaalista tehtävä todeksi?
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Toimenpide-ehdotukset:





Jokioisten kartanoalueesta ja Loimijoesta tehdään jokioislaisten yhteinen juttu. Sen kehittämiseksi käynnistetään kansainvälinen Leader-hanke, jonka perusajatuksena on tutustua ja bench-markata esimerkkejä muualta vastaavien erityiskohteiden eläväksi tekemiseksi yhteisökehittämisen keinoin. Kartanomiljööseen ja joen varrelle suunnitellaan
hauskaa toimintaa ja ostosmahdollisuuksia, jotta matkailijat viihtyisivät siellä koko päivän. Kansalaistoiminta ja matkailu sovitetaan yhteen MTT:n tutkimustoiminnan ja erityisosaamisen kanssa.
Loimijokea kehitetään virkistyskäyttöön yhteissuunnittelulla kunnan, yhdistysten,
yrittäjien ja asukkaiden kanssa.
Jokioisten markkinoinnissa hyödynnetään jokea.
Ystävyyskuntayhteistyöllä kehitetään kulttuurijärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Loimijoki virtaa Jokioisten läpi. Mitä madollisuuksia se tarjoaa
yhteiselle kehittämiselle ja kunnan markkinoinnille?
”Elämän virtaa.”
Kuva: Martti Korhonen

5. Toimiva vuoropuhelu ja kehittäminen (kunta-kylä-yhdistys-srk)
Jokioisilla ei ole käytössä eri toimijoita kokoavia yhteistyöfoorumeita tai säännöllisiä käytäntöjä. Kuitenkin Jokioisten kunta tarjoaa yhdistys- ja kylätoiminnalle monenlaista tukea ja toimii
kansalais- ja yhdistystoimintaa vahvistaen. Yhdistykset tekevät tällä hetkellä vaikuttamistyötä
eniten jakamalla tietoa asiasta kiinnostuneille ryhmille. Yhdeksän yhdistystä kertoi osallistuvansa suunnitteluryhmiin.
Jokioisilla, pienessä kunnassa, on aktiivisten ihmisten melko helppo vaikuttaa; kunnan virkamiehet ja luottamushenkilöt ovat helposti lähestyttävissä ja usein tuttujakin. Tällä hetkellä
kunnassa toimii vanhusneuvosto, koulujen oppilaskunnat, nuokkaritiimi ja lastenparlamentti.
Kylät ovat päivittäneet kyläsuunnitelmansa ja toimittaneet ne kuntaan kerran vuodessa pientä
toimintarahaa vastaan; kylien tarpeiden ja tavoitteiden käsittelyä ei ole niiden pohjalta kunnassa kuitenkaan jatkettu. Yhdistyksistä suurin osa tekee yhteistyötä kunnan kanssa nykyisin.
Yhteistyö sujuu joko hyvin tai melko hyvin. Myös seurakunnan kanssa yhdistykset tekevät paljon yhteistyötä ja siihen oltiin hyvin tyytyväisiä.
Jatkossa koko kunnan asukkaat ja yhdistykset otetaan ja tarvitaan mukaan Jokioisten kehittämiseen; suunnitteluun, päätöksentekoon ja tekemiseen. Tarvitaan yhdessä sovitut toimintatavat, jotka madaltavat asukkaiden ja yhdistysten kynnystä osallistua, vaikuttaa ja toimia. Kuntalaisten olisi voitava osallistua heille tärkeiden asioiden valmisteluun nykyistä aikaisemmassa
vaiheessa. Vuoropuhelun on oltava aitoa, sellaista että päästään lopputuloksiin, jotka voidaan
yhteisesti hyväksyä.
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Pitäjäsuunnitelman ohjausryhmä ehdottaa, että kunnanhallitus valmistelee yhteistyömallin
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja kunnan budjettiin varataan määräraha pitäjäsuunnitelman toteuttamista varten.

Ehdotus yhteistyön toimintamalliksi
Jokioislaiset yhdessä -neuvottelukunta
 vähintään 2 kertaa vuodessa.
 vapaa-aikalautakunnan alainen.
 asioina: pitäjäsuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta, yhteiset kehittämishankkeet, ajankohtaiset asiat ja teemat. Esitysten tekeminen kunnanhallitukselle/valtuustolle/lautakunnalle.
 kokoonpano: yhdistysjäsenet, kyläjäsenet, seurakunta, väh. 1 johtava luottamushenkilö, 1
johtava viranhaltija; avoimen osallistumisen mahdollisuus. Valinnat: kutsu menee yhdistysten puheenjohtajalle, yhdistys itse valitsee kokousedustajan.
Yhdistysten ja kylien yhteyshenkilö nimetään kuntaan (viranhaltija). Hänen tehtäviinsä kuuluu myös pitäjäillan ja neuvottelukunnan asioiden valmistelu yhteistyössä.

Kaikille avointa toimintaa: (jota neuvottelukunta linjaa ja yhteyshenkilö vie eteenpäin)
Jokioislaiset yhdessä -pitäjäilta
 1-2 kertaa vuodessa.
 Illan sisältö: yhdistystoiminnan vuoden helmet ja palkitsemiset, kylien ja yhdistysten uudet
tarpeet (suunnitelmien pohjalta), jotka sitä ennen toimitettu neuvottelukunnalle, pitäjäsuunnitelman toteutumiskatsaus ja mihin ryhdytään seuraavaksi.
 kutsu kaikille kuntalaisille.
Asukaskahvit 2-3 kertaa vuodessa, teemat ajankohtaisiin asioihin liittyen, järjestäjänä toimii
kylä- /asukasyhdistys yhdessä teemasta vastaavan virkamiehen kanssa. Järjestetään eripuolilla
kuntaa.
Suunnitteluryhmät tarvittaessa eri teemoihin liittyen (esim. rantabulevarditoimikunta), määräaikainen.
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Toimenpide-ehdotukset:








Kylä- ja asukassuunnitelmat linkitetään kunnan päätöksentekoon ja kehittämiseen. Niistä poimitaan tärkeimmät ja toimijoita yhdistävät asiat eteenpäin kehitettäväksi pitäjäsuunnitelmaan. Hämeen Kylät ry:ltä saa suunnitelmien päivittämiseen ja hyödyntämiseen ohjausta. Jokioisten taajaman asukastoiminta käynnistetään (asukasyhdistys + alajaostot asuinalueittain).
Yhteisökehittäjän palkkaaminen hankerahoituksella (LounaPlussa/RAY/…) osallistumisen
paikkojen madaltamiseksi ja pitäjäsuunnitelman toteuttamiseksi. Alkuvaiheessa tarvitaan käynnistämiseen lisäresurssi.
Yksi toimenpide yhteisökehittäjälle: kunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja yhdistysten valmennus toimintatapojen uudistamiseksi vuorovaikutteisemmaksi niin, että etsitään toiminnasta asukkaiden osallistumisenpaikkoja.
Yhdistysten asiantuntemusta ja osaamista hyödynnetään kunnassa ja kunnanstrategiassa
monipuolisesti.
Kunnan johtoryhmä ja puheenjohtajisto sekä kunnanhallitus pitävät kokouksensa kylillä
vähintään 2 kertaa vuodessa, samassa yhteydessä käydään keskustelu kylän yhdistysten
kanssa.
Sosiaalisen median mm. Facebookin käyttöä lisätään.

6. Toteuttaminen ja seuranta
Neuvottelukunta seuraa toteutuneita toimenpide-ehdotuksia kerran vuodessa ja tekee ehdotuksia uusista toimenpide-ehdotuksista vuoden toiseen pitäjäiltaan ja kunnan päätöksentekoon.
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Liite 1. Yhdistyskyselyyn vastanneet yhdistykset:
Eläkeliitto Jokioisten yhdistys ry
Emmaus Jokioinen ry
Forssan Seudun Kuulo ry
Jokioisten eläinsuojeluyhdistys ry
Jokioisten Jänne ry
Jokioisten kirkkokuoro ry
Jokioisten Koetus ry
Jokioisten Maa- ja kotitalousnaiset ry
Jokioisten Martat ry
Jokioisten Murron Kyläyhdistys ry
Jokioisten Sotaveteraanit ry
Jokioisten Virkailijakerho ry
Jänhijoen Kyläyhdistys ry
Kiipunjärven suojeluyhdistys KIPSU ry
Kuuman Vapaaehtoinen palokunta ry
Lions Club Jokioinen
Lounais-Hämeen Uranus ry
Metsästysseura Jänhijoen Paukku ry
Miinan koulun vanhempainyhdistys ry
Mannerheimin Lastensuojelu Liiton Jokioisten paikallisyhdistys ry
MTK Lounais-Häme ry
Museorautatieyhdistys ry
Partiolippukunta Jokioisten Korvenkävijät
Suomen Punainen Risti, Jokioisten osasto
Tahdittomat ry
Vaulammin kyläyhdistys ry
GummiWihta ry
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