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Valtuustoaloite 29.10.2016

Harrastustakuulla kaikille lapsille mahdollisuus harrastukseen
Harrrastusten kustannukset ovat nousseet viime vuosina merkittävästi.
Sosioekonominen tausta vaikuttaa liikaa lasten mahdollisuuksiin tulla harrastusten
pariin. Tutkitusti myös alueelliset erot vaihtelevat paljon. Erityisesti suuremmissa
kunnissa alueiden sosioekonominen erityminen heijastuu myös harrastamiseen ja
harrastusmahdollisuuksiin.
Harrastukset ja harrastusrikas ympäristö tarjoaa lapsille —ja nuorille rikkaamman ja
tasa-arvoisemman kasvuympäristön sekä kehittää lapsen sosiaalisia tietoja ja taitoja.
Lisäksi myös pohja koulumenestykseen rakentuu osittain koulun ulkopuolella.
Yhtäläinen mahdollisuus sosiaalisten taitojen kehittymiseen ja yhteisöllisten
harrastuskokemusten saaminen pitäisi olla kaikkien lasten —ja nuorten mahdollisuus.
Valtuuston työjärjestyksen 5 nojalla me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme
että Joensuun kaupunki asettaa tavoitteen jolla mahdollistetaan jokaisen lapsen
ja nuoren mahdollisuus ohjattuun harrastustoimintaan.
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Harrastustakuun edistämiseksi on selvitettävä yli hallintokuntarajojen, miten niiden
toimialueilla voitaisiin edistää lasten —ja nuorten tasa-arvoisia harrastus
mahdollisuuksia Tärkeää olisi löytää kulttuuri —ja vapaa-aika toimen tueksi
hallintorajat ylittäviä yhteistyömuotoja joilla harastuksista tehtäisiin entistä
edullisempaa ja helpommin saavutettavaa. Lautakuntien tekemässä selvityksessä on
arvioitava harrastusaktiivisuuden lisäämisen positiiviset taloudelliset vaikutukset
jotka heijastuvat suoraan syrjäytymisen ja sosiaali- ja terveysmenojen kustannuksiin.
Selvityksessä on tehtävä myös suosituksia erinlaisista toimenpiteistä joilla voidaan
harrastusmahdollisuuksien saavutettavuutta parantaa. Selvitystyöhön täytyy ottaa
mukaan eri järjestöt ja urheiluseurat
-
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Selvitys tukee myös tulevan valtuustokauden tavoitetta uudistuvassa kuntamallissa
jossa hyvinvoinnin edistäminen tulee olemaan entistä merkittävämmässä roolissa.
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KV 31.10.2016 § 99
Valtuutettu Seppo Eskelinen jätti 31.10.2016 kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen lasten harrastustoiminnasta. Valtuustoaloitteen
olivat allekirjoittaneet myös Leo Leino, Juha Hämäläinen, Heino Räty, Eira
Väänänen, Eero Hirvonen, Maija Martikainen, Hannu Holopainen, Pekka
Kolehmainen, Martti Rutanen, Matti Pesonen, Marko Haakana, Anni
Järvinen, Petteri Tahvanainen, Antero Puhakka, Jaana Tolkki, Päivi Ikonen,
Hannele Autti ja Alain Minguet.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
HYVOLK § 94
Valtuutettu Seppo Eskelinen ja muut allekirjoittaneet ovat laatineet valtuustoaloitteen kaikkien lasten saamiseksi harrastusten pariin harrastetakuun
avulla.
Aloitteessa todetaan mm., että harrastusten kustannukset ovat nousseet
viime vuosina merkittävästi ja että sosioekonominen tausta vaikuttaa liikaa
lasten mahdollisuuksiin tulla harrastusten pariin. Aloitteessa tuodaan myös
esille, että harrastusrikas ympäristö tarjoaa lapsille ja nuorille rikkaamman ja
tasa-arvoisemman kasvuympäristön ja tukee koulumenestystä. Aloitteen
tekijät esittävät, että Joensuun kaupunki asettaa tavoitteen, jolla
mahdollistetaan jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuus ohjattuun
harrastustoimintaan. Harrastustakuun edistämiseksi on selvitettävä yli
hallintokuntarajojen, miten niiden toimialueilla voitaisiin edistää lasten ja
nuorten tasa-arvoisia harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi lautakuntien
selvityksessä on arvioitava harrastusaktiivisuuden lisäämisen positiiviset taloudelliset vaikutukset syrjäytymisen sekä sosiaali- ja terveysmenojen kustannuksiin. Selvityksessä on myös tehtävä ehdotuksia ja suosituksia erilaisista
toimenpiteistä.
Valtuustoaloitteessa mainittu selvitettävien asioiden kokonaisuus on hyvin
laaja ja haasteellinen etenkin harrastusaktiivisuuden positiivisten
taloudellisten vaikututusten osalta. Tämän tyyppisen selvityksen tekeminen
sopisikin hyvin opinnäytetyöksi. Valtuustoaloitteessa esiin nostetut seikat
koskettavat erityisesti niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole harrastusta. Joensuun
kouluissa alkukesällä 2017 tehdyn kyselyn mukaan 75 % alakoululaisista ja 79
% yläkoululaisista ja lukiolaisista ilmoitti, että heillä on oma harrastus.
Kokonaan ilman omaa harrastusta ilmoitti olevansa alakoululaisista 13 % ja
yläkoululaisista ja lukiolaisista 14 %.

Joensuussa toimii runsaat 120 liikuntajärjestöä, joissa on jäseniä runsaat 17
000. Joensuun nuorisopalveluilta avustusta saavissa nuorisojärjestöissä on
alle 29-vuotiaita jäseniä runsaat 3 000. Nuorisopalvelujen ylläpitämissä toimintapisteissä tarjotaan tukea myös harrastuksiin. Käyntikertoja on
vuositasossa noin 76 000. Myös kansalaisopisto ja konservatorio tarjoavat
nuorelle monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Opiskelevien nuorten
käytössä ovat lisäksi oppilaitosten liikunta-, urheilu- ja harrastustilat.
Nuorten harrastamisen tukeminen ja nuorten palvelut ovat hyvinvoinnin toimialan painopisteitä vuoden 2017 toiminnassa. Harrastamisen eri muotoja
tuetaan kaikkien palvelualueiden sisällöissä. Sivistys- ja vapaa-aikajaoston
toiminnallisena tavoitteena on tänä vuonna jatkaa Harrastepankki -toimintaa
ja kehittää harrastustoiminnan koordinointia yhteistyössä kasvatus- ja
opetusjaoston kanssa.
Kuluvan vuoden aikana on kartoitettu hyvinvoinnin toimialan yksiköiden toteuttamaa/tukemaa harrastustoimintaa. Koulujen kerhotoiminnan tarjontaa
lisättiin toteuttamalla lukuvuonna 2016 - 2017 monialaisia taidekerhoja
taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseen osoitetulla
kärkihankerahoituksella. Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä taiteen ja
kulttuurin saavutettavuuden vahvistamisessa paikallisten taidealan
toimijoiden kanssa. Lisäksi konservatorio ja kansalaisopisto hakevat
kärkihankerahoitusta tavoitteena taiteen perusopetuksen saavutettavuuden
parantaminen.
Hyvinvoinnin toimiala tukee harrastustoimintaa myös myöntämällä
avustuksia joensuulaisille urheilu- ja liikuntaurheiluseuroille. Avustuksia
myönnetään pääosin ohjaaja-, koulutus- ja kartta-avustuksiin sekä erikseen.
Nämä avustukset kohdentuvat täysin lasten ja nuorten harrastustoiminnan
tukemiseen. Vuonna 2016 jaettava summa oli 157 000, jolla summalla tuettiin
yhteensä 48 seuran ja/tai jaoston junioriryhmien ja lajin alkeisiin liittyvien
lapsiryhmien ohjausta. Alle 18-vuotiaiden vakiovuorot koulujen yhteydessä
oleviin liikuntasaleihin ovat maksuttomia joensuulaisille liikunta- ja
urheiluseurojen juniorelle ja rekisteröityjen yhdistysten sekä seurakuntien
järjestämään toimintaan.
Nuorisopalvelut on avannut harrastustoimintaa kokoavan harrastehaku nettisivuston nuortenjoensuu.fi sivuston alle. Sivujen tarkoituksena on parantaa
harrastustoimintaan liittyvää viestintää sekä auttaa tätä kautta lapsia ja
nuoria löytämään harrastusmahdollisuuksia.
Joensuulaiset urheiluseurat ovat toteuttaneet matalan kynnyksen harrastetoimintaa 6 - 13-vuotiaille lapsille ja nuorille jo muutaman toimintakauden
ajan. Toimintaan tarjotuista harrastevuoroista kootaan lasten ja nuorten Matalakynnys -harrastaa liikuntakalenteri, jonka pääasialliset levityskanavat
ovat paikallislehdistö, koulujen infokanavat, seurojen sähköiset kanavat sekä
toiminnan omat sähköiset kanavat.
Matalakynnys -toimintaa järjestetään koulujen kalenterivuotta mukaillen,
syksyllä kahdeksan viikkoa ja tammikuun alusta toiset kahdeksan viikkoa.
Toiminnan virallisen kahden viikon jälkeen seuroilla ja muilla liikunnan
tarjoajilla on mahdollisuus jatkaa vuoroja vielä neljä viikkoa, joiden aikana
heillä on mahdollisuus halutessaan integroida ryhmä oman seuran
harrasteryhmäksi tai ohjata vuoroille osallistuneet omiin juniorijoukkueisiin
lasten ja nuorten näin toivoessa. Toimintaan on osallistunut vuositasolla 600 -

800 lasta ja nuorta. Toimintaan osallistuneista lapsista pääosalla (3/4) ei ollut
varsinaista liikuntaharrastusta. Matalakynnys -toiminta on profiloitunut
kiinnostavaksi ja hyvin järjestetyksi toiminnaksi, jossa lasten on hyvä käydä
kokeilemassa itseä kiinnostavia liikuntalajeja.
Hyvinvoinnin toimialalla on myös pohdittu mahdollisuuksia edelleen
madaltaa lasten osallistumista harrastetoimintaan. Yhtenä konkreettisena
toimenpiteenä on tarjota jatkossa konservatorion vapaaoppilaspaikalla
opiskeleville myös soitin veloituksetta käyttöön. Myös muita vastaavia
harrastusten tukemisen muotoja haetaan koko ajan. Samoin pyritään
luomaan kouluista sellaisia kaikille avoimia paikkoja, joissa lapset ja nuoret
yhdessä alueen aikuisten kanssa voisivat harrastaa ja toimia monipuolisesti.
Ylipäänsä nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämisessä on tärkeää
lisätä edelleen olemassa olevien tilojen käyttömahdollisuuksia ja vahvistaa
toimijoiden yhteistyötä.
Valmistelija: nuorisojohtaja Jouni Erola
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksenaan Seppo
Eskelisen ym. valtuustoaloitteeseen koskien lasten harrastusmahdollissuuksia.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 11.09.2017 § 359
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä kirjoitetun vastauksena Seppo Eskelisen ym.
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 25.09.2017 § 116
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä tiedoksi edellä kirjoitetun vastauksena Seppo Eskelisen ym.
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

