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KV 23.04.2018 § 27
Valtuutettu Janne Vuorenmaa luki polkupyörien kierrätyksen, korjauksen ja vuokrauksen järjestämistä sekä työpajojen toiminnan
edistämistä koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:
”Forssan kaupungin Nuorten työpajatoiminnassa on aikoinaan aloitettu korjaamaan, kierrättämään ja entisöimään vanhoja, ja käytettyjä
huonekaluja, ja myös pienemmässä mittakaavassa polkupyöriä. Nämä lahjoituksina saadut pyörät ovat korjattu ja laitettu yleiseen myyntiin työpajamyymälässä. Olisi hyvä ajankohta lisätä korjaus- ja huoltotoimintaa. Nyt kaupungissamme toimii aktiivisesti enää yksi huoltotoimia tarjoava liike, jonka vanha työntekijäkin on ilmoittanut lopettavansa muutaman vuoden sisällä korjauspalvelujen tekemisen jäädessään eläkkeelle pitkäaikaisen uransa jälkeen. Kaupungin reuna-alueella toimiva pienkone ja laitekorjaamo tekee myös osin pyörien huoltoa, mutta tämän yrityksen palvelut eivät tavoita kaikkia, ja
lisäksi huollon piiriin hakeutuminen voi olla vaivalloista. Muut pitkäaikaiset toimijat ovat jo lopettaneet kaupungissamme huoltotoimenpiteet.
Kaupungin Nuorten työpajan toimesta sopivilla ja kohtuullisilla taksoilla vähävaraisemmatkin kuntalaiset saisivat ajopelinsä kuntoon
keväisin, ja tämä ekologinen liikuntamuoto saisi taas lisää kannattajia järkivihreässä kaupungissamme. Huoltojen hinnoittelun tulisi noudattaa melko normaaleja hintataksoja esim. varaosien suhteen, mutta tulisi huomioida oppilastyöhinnat, ja sosiaalitoimen mahdollisesti
maksamat avustukset vähävaraisten apuvälineiden korjauksissa.
Työpajan tulisi saada asianmukaiset työkalut ja huoltotilat taas käyttöönsä, ja asianmukaisiin uusiin tiloihinsa, edellisistä kuin pajatoiminta on joutunut siirtymään aika ajoin pyörö-ovityyliin toisiin toimitiloihin, itse tutustunut ainakin 5 eri työtilaan muutamien vuosien ajalla.
Sijoitustilojen muuttojen takia epävarmuus on toimintojen sujuvuuden kannalta aina haittatekijä. Kesäaikaan työpaja kunnostaa myös
Eteläisen puistokadun alueella sijaitsevan liikennepuiston kulkuvälineitä, ja leikkaa alueen nurmikoita, ja pitää nykyisin aidatun alueen
siistinä. Nyt ohjaajien kädet ovat osittain sidottu tehtävien osalta

koska kaikkea haluttua toimintaa ei voida toteuttaa myöskään määrärahojen puutteen vuoksi. Myös kaikkien laitteiden osalta ei käyttölupaa toimivissa laitteissa ole, koska tilojen soveltuvuus on osin
kesken tuuletuksen ja ilmanvaihdon ja pölynkeräyksien suhteen.
Mahdolliseen Ruostejärven leirikeskukseen tehtäviin remontteihin
tarvitaan laitteistoa ja esityövaiheita kyseisissä uusissa työpajatiloissa olisi mahdollista tehdä.
Nykyisessä kestävän kehityksen lapsiystävällisessä kaupunkipuistoympäristössämme on viimeinkin saavutettu polkupyöräilyä tukeva liikennesuunnitelma, tulevaisuudessa lisääntyvät kevyemmän energian liikenneratkaisut ovat nyt pohtimisen arvoisia, ja siksi tulisi edistää tätä suunnitelmaa myös antamalla pyöräilymahdollisuuksia lisää
kaupungin ydinkeskustan alueella. Mahdollinen vuokrapyörien esillepano kesäaikana esimerkiksi Forssan torille toisi lisää ilmettä kaupunkikuvaamme ja elävöittäisi keskustaa terveellä tavalla. Mahdollisesta vuokrauksesta voisi sopia vaikkapa torivalvojiemme kanssa, ja
infopisteellä olevat mahdolliset kesätyöntekijät hoitaisivat vuokraustoiminnan muut osiot. Aiemmat kokeilut ovat johtaneet kylläkin väärinkäytöksiin, mutta mahdollinen panttijärjestelmään ja kaupunkiopastoiminnankin kanssa yhteydessä oleva vuokraus olisi kokeilun
arvoinen tapa edistää kaupunkimatkailua. Isommissakin kaupungeissa kyseinen pyöräilykulttuurin osa on osattu hoitaa, miksipä ei sitten
pienemmässä Forssassamme. Näissäkin asioissa retkeilypyöräily, ja
mahdollinen sähköpyörien esilletuonti vuokrauskokeiluna voisi
edistää kaupunkimme imagoa ja brandiä.
Nuorten Työpajan ja Aktiivin roolia voitaisiin lisätä, ja työllistää nuoria
ja ikähaitariltaan eri-ikäisiä pitkäaikaistyöttömiä Forssan katu-ja viherlaitoksen kanssa tehtäviin pyöräilyreitteihin. Mukana toimiminen
edesauttaa kuntoutumista ja yleisen työkyvyn ylläpitämistä. Osalle
vanhemman ikäluokan työntekijöistä perinteistenkin kulkuvälineiden
huoltojen luulisi olevan tuttua. Ammattikoulutuksen ja toisen asteen
koulutuksen suorittaneiden työttömien opiskelijoiden osallistumistakin hankkeeseen tulee harkita. Koko ajan aktiivisena oleva työkyky
on plussaa. Nykyisessä opetussuunnitelmassa kädentaitojen katoaminen on tulevaa arkipäivää, ja uusavuttomuus saa jalansijaa, jollei
ilman uutta koulutus- tai työpaikka heti löydy nuorelle työntekijälle.
Työpajatoimminan toiminnan edistämiseksi tulisi jakaa uuteen Hämeentiellä sijaitsevaan tilaan vähintäänkin erilliset työkohtaiset maalaus-, hionta-, korjausosiot ja näihin asiansa hoitava keskusimurilaitteisto, myös ajanmukaisia sahaus- ja höyläyskalustoja tulee hankkia
vanhempien tilalle, huomioiden niiden kunto ja ajanmukaiset käyttövalmiudet. Lisäksi tilanjakaminen erilliseen vaihekohtaisiin työpisteisiin edesauttaa turvallisempien työvaiheiden suorittamiseen. Vierailuni uuden työpajan uusimmissa tiloissa perjantaina 20.4.2018 sai
taas huomaamaan kuinka tarpeellista työtä Nuorten Työpajatoiminta
tekee. Myös uuden pakettiauton tai kuorma-auton hankinta tulee
pian ajankohtaiseksi, muuttoja ja ruoka-kuljetuksia sääännöllisesti

hoitava henkilökunta toi tämän esille keskustelussamme. Lisämääräraha toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen tulee olla vähintään
100000 euroa, ja yhä enenevässä määrin työttöminä kaupungissamme asuvat nuoret ja myös vanhemmat työttömät saisivat näin jalansijaa työelämään kaupungin tukeman toiminnan kautta.”
Aloitteen olivat Vuorenmaan lisäksi allekirjoittaneet valtuutetut Ritva
Aho, Ilkka Joenpalo, Saara Jokinen, Tomi Karlsson, Jouni Mäkelä,
Kaija-Leena Niemi, Matti Uutela ja Pasi Vikman.
Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
KH 07.05.2018 § 110
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalle tehtäväksi laatia asiaa koskeva selvitys ja
mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
SITLA 26.03.2019 § 34
Nuorten työpajalla harjoitetaan jatkuvasti polkupyörien kunnostusta.
Kunnostusten taso ja osaaminen on vaihtelevaa johtuen kulloistenkin
pajalaisten osaamisesta.
Vuonna 2018 nuorten työpajalle osoitettiin laite- ja työkaluhankintoihin 10 000 euroa.
Pajatoiminta on juurtunut vuosien aikana kolmeen toimipisteeseen;
Kädentaitopaja Wahreninkatu 11 h, Logistiikkapaja Hämeentie 37 ja
Pajamyymälä Turuntie 1.
Pajatoimintaa kehitetään vuosittain talouden sallimissa puitteissa.
Sivistysjohtaja: Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen
loppuun käsitellyksi.
KH 13.01.2020 § 10

Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen
tulleen loppuun käsitellyksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

