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Vapaa-aikatoimen ohjattu toiminta kesällä 2021 
 
 
Vapla  § 
22.4.2021 Vapaa-aikatoimi on perinteisesti järjestänyt koululaisille kesän 

aikana mm. uima- ja urheilukoulu- sekä leiritoimintaa. Kesäksi 
suunnitellut leiri- ja uimakoulutoiminta on koronapandemian vuok-
si jouduttu peruuttamaan, samoin Pikku-Liesjärven leirikeskus on 
päätetty sulkea toistaiseksi kesän 2021 ajalta koronan ja sauna-
remontin vuoksi. 

  
 Nuorisotoimi on suunnitellut kesä- ja heinäkuun aikana toteutetta-

vaksi erilaista ohjattua toimintaa 1-6 –luokkalaisille sekä erillisiä 
toimintoja K-13 ja K-18 –ikäluokille, mm. PopUp-Nuokkareita, 
Sup-lautakokeilua ja kahvilatoimintaa. 

 
 Tämän lisäksi kuntalaisille toteutetaan viime kesän tapaan leikki-

mielinen TourDeJokioinen – suunnistuskilpailu, joka on käynnissä 
koko kesäkuun ajan. 20 rastia on sijoitettu eri puolilla kuntaa, oi-
kein vastanneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja.  

 
 Näiden lisäksi tarjolla on mm. seuraavia ohjattuja toimintoja:   

 
Forssan Salaman yleisurheilukoulu Keskustan urheilukentällä 
tiistaisin ja torstaisin 5-12 -vuotiaille 
 
Pesiskoulu 6-12 vuotiaille yhteistyössä Koetuksen kanssa 
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11 (viikot 23-26) 
 
FJK:n jalkapallokoulu (ajankohta avoin) 
 
MLL:n lasten kerho (kesäkuun 2 ensimmäistä viikkoa) 
 
Elonkierron luontokerhot (keskiviikkoiltaisin, 5 x kesällä) 

 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä toteutettavaksi kesällä 

2021 edellä mainitut tapahtumat yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
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Ilmoitusasiat  
 
Vapla §   
22.4.2021            Vapaa-aikatoimi: 
 

1. Paanan, Miinan ja Datumin salivuorot on peruttu 31.4. saakka kaikil-
ta paitsi alle 12-vuotiaiden lasten harjoitteluryhmiltä. Salivuorot sisä-
liikuntakaudelle 2021-2022 julistetaan haettavaksi pe 21.5.2021 
mennessä. 

 

2. Forssan, Jokioisten ja Tammelan kuntien yhteinen urheilijoiden pal-
kitsemistilaisuus on peruttu. Stipendit, pokaalit ja kahvilalahjakortit 
on toimitettu palkituille urheilijoille sekä Kunnon Kuntalaiselle. 

3. Jokioisten Kuntokeskus on ollut suljettuna 1.3. alkaen. Samassa yh-
teydessä on tiloissa tehty pientä remonttia, maalattu pukuhuoneiden 
seiniä ja korjattu murtunutta betonilattiaa. Sali pysyy kiinni ainakin 
huhtikuun loppuun. 

4. Urheilukeskuksen alakentän perusparannus- ja pinnoitusremontti on 
aloitettu 9.4. Kentän suunniteltu valmistumispäivä on 31.5. Pääura-
koitsijana toimii Forssan Ympäristöurakointi Oy. Vuoden 2021 ta-
lousarviossa on kohteeseen varattu 260.000 euron investointimää-
räraha. 

5. Miinan koulun läheisyyteen rakennettaville kuntoportaille on saatu 
10.000 euron avustus AVI:lta. Pääsääntöisesti omana työnä (työpa-
ja Veturi, tekninen toimi) toteutettavien portaiden kustannuksiksi on 
arvioitu n. 20.000 euroa. Hanke toteutetaan kevään aikana. 

6. Jokioisten kunnanpuutarhuri Jukka Suonpää on laatinut Jokioisten 
frisbeegolfradan turvallisuussuunnitelman. Suunnitelma on nähtä-
vissä kokouspaikalla. 

7. Jokioisten Etsivä nuorisotyö on saanut Etelä-Suomen aluehallintovi-
rastolta 8000 euron avustuksen etsivän nuorisotyön palkkauskului-
hin vuodelle 2021. 

 
8. Erityisnuorisotyöntekijä on toimittanut AVI:lle selvityksen vuoden 

2020 Etsivälle nuorisotyölle myönnetyn avustuksen käytöstä. 
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9. Etsivä nuorisotyöntekijä on esitellyt etsivää nuorisotyötä helmi-
maaliskuun aikana kaikille Paanan koulun ysiluokille opo-tuntien yh-
teydessä. 

 
10. Etsivä nuorisotyöntekijä jatkaa mukana seutukunnallisessa Lasten 

ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä ja toimii puheen-
johtajana kyseisen suunnitelman alaisena toimivassa ehkäisevän 
päihdetyön tiimissä. 

 
11. Etsivä nuorisotyöntekijä on mukana TESSU-valmennuksessa, jonka 

tarkoituksena on parantaa seutukunnallista Ohjaamo-yhteistyötä. 
 

12. Nuorisotilat ovat olleet edelleen suljettuna, ja yläkouluikäisten ja sitä 
vanhempien nuorten sählykerhot tauolla. Korvaavaa toimintaa on ol-
lut enimmäkseen yhteistyö koulun kanssa, tulevan kesän suunnitte-
lu sekä Nuorisotilan huoltotyöt. Lisäksi nuorisotyöntekijä on mukana 
laatimassa seutukunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitel-
maa. 

 
13. Nuorisovaltuusto koosti kannanoton harrastusmahdollisuuksista Jo-

kioisilla. Lisäksi nuorisovaltuustosta valittiin Kanta-Hämeen maa-
kunnallisen nuorisovaltuuston jäseniksi puheenjohtaja Tommi Syr-
jänpää sekä varalle varapuheenjohtaja Joose Ojala. 

 
14. Nuorisotyöntekijät ovat jatkaneet jalkautumistyötä sekä Jokioisilla 

että seutukunnalla yhteistyössä muiden nuorisotyöntekijöiden kans-
sa. Nuorisotyöntekijät jalkautuivat talviloman alussa sekä pääsiäi-
senä. Yleisvaikutelma Jokioisilla on ollut rauhallinen eikä nuoria ole 
ollut paljon liikkeellä. Muutamia jokioislaisia nuoria on kuitenkin 
kohdattu Humppilan keskustan läheisyydessä sijaitsevalla laavulla, 
jossa nuoret ovat myös nauttineet alkoholia ja paikalle on kerralla 
kokoontunut jopa 20-30 nuorta. Jalkautumisesta käytiin myös seu-
tukunnallinen yhteistyöpalaveri Ankkuritiimin sekä sosiaalitoimen 
kanssa, jossa nuorisotyöntekijät saivat tarvittavaa tietoa esimerkiksi 
laeista jalkautumistyön helpottamiseksi. Yhteistyötä on tarkoitus 
myös jatkaa aiempaa tiiviimmin. 

 
15. Talviloman tapahtumat jouduttiin perumaan huonojen kelien vuoksi. 

Korvaavaksi toiminnaksi muodostui Pokemon Go –
kävelytapahtuma, sekä Nuokkari oli auki kahtena päivänä muuta-
malle sitä toivoneelle nuorelle. Nuorisotoimi päivysti myös discor-
dissa lomaviikon aikana kolmena iltana, joiden aikana tavoitettiin 
noin 10 nuorta. 
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16. Paanan koululla on pidetty 10.3. yhteistyöpalaveri, jossa sovittiin 

nuorisotyöntekijöiden osallistumisesta etäkoulun myötä muuttunee-
seen kouluarkeen. On tarjottu nuorille suoritusmahdollisuutta liikun-
tatunnille Pokemon Go –kävelyn merkeissä, sekä pidetty muutama-
na päivänä välituntitoimintaa lähiopetuksessa oleville viidesluokka-
laisille. 

 
17. Seutukunnallisessa yhteistyössä toteutettu Koulujen päättärit –

tapahtuma on päädytty toteuttamaan tänäkin vuonna striiminä. Tänä 
vuonna tapahtumassa on panostettu paikallisiin esiintyjiin. 

 
18. Paanan koulun 5.-6.-luokkalaiset ovat käyneet tutustumassa luokit-

tain Nuokkarilla maalis-huhtikuun aikana. Miinan koulun 3.-6.-
luokkalaiset tulevat tutustumaan Nuokkariin huhtikuun aikana. 

 
19. Viikolla 15 starttasi Kuvio ry:n organisoima virtuaalinen nuorten ilta 

”Hang Out Zone”, joka on tarkoitettu kaiken ikäisille nuorille Forssan 
seudulta. Virtuaalinuokkari järjestetään keskiviikkoisin klo 18–20 
Discord- sekä Teams-alustoilla. Ensimmäinen ilta tavoitti noin 20 
nuorta. Jokioisten nuorisotyöntekijää haastateltiin asian tiimoilta 
Forssan Lehteen, ja toiveena on, että lehtijuttu ja muu mainostami-
nen tuo lisää nuoria paikalle. 

 
 Kirjastotoimi: 
 
 1.Jokioisten kunnankirjaston toimintakertomus v. 2020 

 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saate-

tuiksi.  
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Vapaa-aikatoimen kesätyöntekijät 2021 
 
Vapla §  
22.4.2021 Vapaa-aikalautakunnan talousarviossa on varattu määräraha ke-

sällä järjestettävän toiminnan ohjaajien palkkaamiseen. Ko-
ronapandemian vuoksi osa toiminnoista (leirit, uimakoulut) on pe-
ruutettu ja tämän vuoksi myös osa kesätyöpaikoista jäi täyttämät-
tä. Vapaa-aikasihteeri on viranhaltijapäätöksellään valinnut va-
paa-aikatoimen avoimiin kesätyöpaikkoihin kuitenkin seuraavat 
henkilöt: 

   
  NUORISOTOIMEN PÄIVÄLEIRITOIMINTA 7.6.-30.7. 
 
      

Aino Mäntyvaara TIENAA300 (14.-18.6., 12.-16.7.)  
  Roope Lepistö TIENAA300 (14.-25.6.) 
  Anni Järveläinen TIENAA300 (21.-25.6., 5.-9.7.) 
  Veera Laine  TIENAA300 (7.-11.6., 28.6.-2.7.) 
  Elmo Ikonen TIENAA300 (5.-16.7.) 
  Lauri Grönroos  TIENAA300 (7.-11.6., 28.6.-2.7.) 
       
    

 
PESÄPALLOKOULU 7.6.-2.7. 

 
Iida Ronkainen  APUOHJAAJA / TIENAA300 
Miika Kinos   APUOHJAAJA / TIENAA300 

     
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää todeta vapaa-aikatoimen kesätyön-

tekijävalinnat tietoon saatetuksi.  
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Valtuustoaloite kuntosalimaksujen alentamisesta 
 
Valt. § 26 
11.5.2017 Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 
 ”Jokioisten Vasemmistoliitto esittää, että kunnan kuntosalimaksu-

jen alennus, joka tehtiin eläkeläisille, tehdään myös työttömille, 
opiskelijoille, sekä varusmiehille jotka ovat yhtälailla vähävaraisia. 

 
 Jokioisilla 11.5.2017 
 
 Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä” 
 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 108 
5.6.2017  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen vapaa-aikalautakunnan 

valmisteltavaksi.        
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuk-

sen. 
 
 

- - - - - - - - -  
 
 
Vapla § 
22.4.2021 Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt kuntosalimaksuja kokoukses-

saan 16.2.2017, jolloin yli 65 –vuotiaiden maksuja alennettiin. Täl-
löin keskusteltiin myös muiden mahdollisten ”erityisryhmien” hinto-
jen porrastuksesta.  Vapaa-aikasihteeri on tehnyt hintavertailuita 
seudun muihin kuntosaleihin, ja on todettu, että Jokioisten Kunto-
keskuksen hinnat ovat nykyiselläänkin seudun halvimmat. Vuo-
simaksuesimerkkejä lähialueelta: 
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Paikkakunta vuosimaksu  eläkel./opisk. 
 
Somero  209,00  128,00 
Tammela  200,00  200,00 
Ypäjä  200,00  200,00 
Loimaa  192,00  100,00 
Liikku Forssa 300,00  300,00 
Sali24 Forssa 420,00  400,00 
KuntoForssa 365,00  320,00 
Jokioinen  120,00  120,00 
 
Lisäämällä hinnastoon useampia alennusryhmiä avaimien myynti 
ja asiakkuuksien kontrollointi (alennusoikeudet) aiheuttaisi kirjas-
ton henkilökunnalle runsaasti lisätyötä. Lisäksi Jokioisten Va-
semmistoliiton aloitteessa mainittujen ryhmien lisäksi hinta-
alennukseen oikeutettuja kohderyhmiä olisi ehkä muitakin; koulu-
laiset, yksinhuoltajat, sairaslomalaiset, maahanmuuttajat yms. 
Yksinkertainen hinnoittelu ja kokonaisuudessaan matalat hinnat 
ovat tehneet Jokioisten Kuntokeskuksesta korona-ajan ulkopuo-
lella yhden seutukunnan suosituimmista saleista suhteutettuna 
väkilukuun ja kävijämäärillä mitattuna. Kyseinen voimassaoleva 
hinnoittelupäätös helpottaa myös kirjaston kontrollointia sa-
liavaimien ja käyttöaikojen myynnissä. 

 
Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää todeta Jokioisten Kuntokeskuksen 

hinnat nykyisellään seutukunnan edullisimpina kaikille käyttäjä-
ryhmille, ja päättää säilyttää hinnat nykyisellään toistaiseksi.  
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Omatoimikirjaston laite- ja järjestelmähankinnat  
 
Vapla § 
22.4.2021 Jokioisten kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valti-

onavustuksen omatoimikirjaston perustamiseksi Jokioisten kun-
nankirjaston yhteyteen. Avustus on suuruudeltaan 15 100 euroa 
ja sen käyttöaika on joulukuun 2021 loppuun. Myönnetyn avus-
tuksen enimmäisosuus avustettavan hankkeen toteutuneista ko-
konaiskustannuksista on 80 %. 

 
Jokioisten kirjasto kuuluu Forssan seudulla toimiviin Louna-
kirjastoihin, jonka piirissä ovat Jokioisten lisäksi Forssan, Humppi-
lan, Tammelan ja Ypäjän kirjastot. Näiden kirjastojen osalta oma-
toimikirjasto toimii tällä hetkellä vain Tammelassa. 
 
Jokioisten lisäksi valtionavustuksen omatoimikirjaston perusta-
miseksi ovat saaneet Humppila ja Ypäjä. Myös Forssa on hakenut 
valtionavustusta omatoimikirjaston perustamista varten ja saanut 
myönteisen päätöksen maaliskuussa. Omatoimikirjasto on siis 
näillä näkymin laajenemassa kaikkiin Louna-kirjastoihin vuoden 
2021 aikana. 
 
Louna-kirjastojen alueen kunnissa on käynnissä seutukirjastosel-
vitys. Seutukirjaston perustamisen osalta kunnat tekevät päätök-
siä vuoden 2021 aikana. Mahdollinen seutukirjaston synty on syy-
tä ottaa huomioon, kun omatoimikirjastojen valmistelua ja toteut-
tamista viedään eteenpäin. 
 
Toimivan omatoimikirjaston luominen edellyttää ehyttä omatoimi-
rajapintaa. Louna-kirjastojen toimivuuden sekä yhteistyön kannal-
ta on tärkeää, että omatoimikirjaston tietojärjestelmä ja laitteisto 
ovat yhteneväiset kaikissa alueen kirjastoissa. Yhteneväiset lait-
teet ja tietojärjestelmät ovat oleellisia myös, mikäli siirtyminen 
seutukirjastoon toteutuu Forssan seudulla. 
 
Tammelassa omatoimikirjasto on toiminut noin vuoden ajan. Ko-
kemukset ovat hyvät niin asiakasnäkökulmasta kuin tietojärjes-
telmän ja laitteiston osalta. Tammelan omatoimikirjaston laitteisto 
on hankittu P.V. Supa Oy:ltä. P.V. Supa Oy:n edustaja on käynyt 
kartoittamassa kirjastot ja antanut ehdotuksensa siitä millaisia lai-
teita tulee hankkia, jotta omatoimikirjaston perustaminen on mah-
dollista. 
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Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa 
laissa eli hankintalaissa säädetyt kansalliset kynnysarvot   
(60 000€) alittavia hankintoja kutsutaan pienhankinnoiksi. Pien-
hankintojen kilpailutus on jätetty hankintalain soveltamisen ulko-
puolelle, minkä johdosta hankinnat voidaan tehdä sitä kevyem-
mällä menettelyllä. Omatoimikirjaston laite- ja järjestelmähankin-
nat jäävät yhteissummaltaan alle kansallisen kynnysrajan. Han-
kinnassa ei tarvitse järjestää hankintalaissa tarkoitettua tarjouskil-
pailua. Tavarat ja palvelut voidaan hankkia suoraan, jos se on 
kuntien etu.    
 
Jotta Louna-kirjastojen toimialueelle saadaan yhteneväinen ja 
toimiva omatoimikirjastoverkko, on perusteltua hankkia omatoimi-
kirjaston laitteet ja järjestelmät samasta paikasta, josta Tammelan 
omatoimikirjaston hankinnat on tehty. Näin varmistetaan toimiva 
kokonaisuus myös mahdollisen seutukirjaston näkökulmasta. Yh-
teneväinen ja toimiva järjestelmä mahdollistaa yhteneväisen asia-
kasrajapinnan sekä henkilöstön osaamisen tarkoituksenmukaisen 
ja tehokkaan käyttämisen, joka tarkoittaa järjestelmän käytön 
osaamista sekä ylläpitoa.  

 
Ehdotus  Vapaa-aikalautakunta päättää edellä mainituin perustein, että 

omatoimikirjaston laitteet ja järjestelmät hankitaan P.V. Supa 
Oy:ltä. 
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Osittainen virkavapaa 
 
Vapla § 
22.4.2021 Jokiläänin kansalaisopiston päätoiminen tekstiilityön opettaja Sari 

Wenning on anonut osittaista virkavapautta 1.8.2021 – 31.7.2022 
väliseksi ajaksi. Sari Wenning esittää, että hänen työaikansa olisi 
80 % täydestä työajasta.  

 
Kansalaisopiston rehtori puoltaa virkavapauden myöntämistä. 
Kansalaisopistossa oppitunnit saadaan järjestettyä hyvin nykyis-
ten tuntiopettajien avulla.  

 
Asiaan liittyvä anomus on esityslistan erillisliitteenä.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää myöntää opettaja Sari Wenningille osittaisen 

virkavapauden 1.8.2021 – 31.7.2022 väliseksi ajaksi siten, että 
hänen työaikansa on 80 % täydestä työajasta. Virkavapaa on pal-
katon.  
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Vuoden 2020 tilinpäätös    

 

Vapla § 

22.4.2021 Vuoden 2020 tilinpäätös on valmistunut. Vapaa-aikalautakunnan 

toimintojen osalta vuosi 2020 toteutui taloudellisesti ja toiminnalli-

sesti suunnitellusti.  

 

Taloudelliset tavoitteet vuonna 2020:  

 Vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa toimintakulut olivat 

1 304 390 €. Tilinpäätöksessä toimintakulut ovat 1 270 650 €. 

Poikkeama talousarviosta oli – 33 740 €. Menojen toteuma on 

97,4 % suunnitellusta.  

 

 Vuoden 2020 talousarviossa toimintatuotot olivat 336 680 €. Tilin-

päätöksessä toimintatuotot ovat 326 907 €. Poikkeama talousar-

viosta oli – 9 773 €. Tulojen toteuma on 97,1 % suunnitellusta. 

 

 Vuosikate vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa oli 967 710 

€. Tilinpäätöksessä toteuma on 943 742 €. Poikkeama alkupe-

räisestä talousarviosta on – 23 968 €.  Toimintakatteen toteuma 

on 97,5 % suunnitellusta.  

 

Esityslistan erillisliitteenä on toteumavertailu tilinpäätöksestä. 

 

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020:  

Esityslistan erillisliitteenä on toiminnallisten tavoitteiden arviointi se-

kä toimialojen toimintakertomukset.  

 

Ehdotus Lautakunta päättää ottaa tietoonsa saatetuksi ja osaltaan hyväksyy 

vuoden 2020 tilinpäätöksen.   
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Esitys opetusohjelman laatimisen perusteiksi lukuvuodelle 2021–2022 
 
Vapla § 
22.4.2021 Kurssimaksut pysyvät lukuvuonna 2021–2022 entisellään. VOS 

(valtionosuus)-perusteisten kurssien kurssimaksu on perusmaksu 
15 € + 1 € / opetustunti. Työkausimaksu on 90 € + 10 € / kurssi, 
jolle osallistuu. Yksityisopetus 96 € 24 x 20 min (liite).  
 
Mahdollinen Opetushallituksen myöntämä opintoseteliavustus 
kohdistetaan työttömien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien, 
eläkkeellä olevien ja senioriväestön kurssimaksujen huojennuk-
seen.  

 
Opetus suunnitellaan siten, että VOS-perusteisia oppitunteja 
suunnitellaan opiston omistajakuntien asukaslukujen suhteessa 
yht. n. 4000 tuntia. Syksylle 2021 suunnitellaan lisäksi pandemian 
takia lukuvuoden 2020–2021 keväällä pitämättä jääneitä VOS-
tunteja n. 800 tuntia. Lisäksi voidaan suunnitella muuta opetusta, 
jossa kurssimaksu kattaa kustannukset. 

 
Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan rehtori päättää kurs-
sien opiskelijamääristä ja opiskelijoiden alaikärajoista sekä opis-
ton aloitus- ja päättymispäivistä sekä loma-ajoista.  

 
Suurin osa opetuksesta suunnitellaan järjestettäväksi perusope-
tuskaudella. Kauden ulkopuolelle suunnitellaan opetusta lähinnä 
oppiaineen luonteen takia (esityslistan erillisliite).  
 
Ryhmäkokojen alaraja VOS-perusteisissa tunneissa on 7. Ope-
tusryhmien yläraja määräytyy opetustilojen ja opetettavan oppiai-
neen luonteen mukaan. Tarvittaessa ryhmäkokojen ala- ja ylärajo-
ja muutetaan, esim. jos pandemia vaikuttaa opetuksen järjestämi-
seen. 
 

Ehdotus Vapaa-aikalautakunta valtuuttaa Jokiläänin kansalasiopiston reh-
torin päättämään tarkemman opetusohjelman sisällön ja 
muut yksityiskohtaisemmat yksittäisen opiskelijan kurssimaksujen 
alennuksiin ja kurssien peruutusehtoihin liittyvät säännöt. 
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