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Seudun veto- ja pitovoimatekijöiden parantamista pohtivan yhteistyöelimen perustamista
koskeva valtuustoaloite
17/00.02.00/2019
KV 14.01.2019 § 3
Valtuutettu Emmi Lintonen luki seudun veto- ja pitovoimatekijöiden
parantamista pohtivan yhteistyöelimen perustamista koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:
”Forssassa syntyi viime vuonna 108 vauvaa (-35,1%), Humppilassa
17 (-24,6%), Jokioisilla 34 (-25,4%), Tammelassa 44 (27,9 %) ja
Ypäjällä 11 (-25.2%). (Lähde: Tilastokeskus, yleisen syntyvyysluvun
muutos vuosista 1990-97 vuosiin 2010-17). Koko seutukunnallamme syntyi siis vain 214 vauvaa ja kun he aloittavat koulunsa, heistä
riittää oppilaita enää kymmeneen luokkaan. Jos tämä trendi jatkuu
edelleen, on tulevaisuudessa Forssan yläkoulussa enimmillään n.
300 oppilasta, Humppilassa 50 oppilasta, Jokioisilla 100 oppilasta,
Tammelassa 130 oppilasta ja Ypäjällä 30 oppilasta. Jo nämä luvut
osoittavat, että voisimmeko tehdä Forssan seudulla jotain toisin? Virittää keskustelua esimerkiksi yhteisistä, ylikunnallisista yläkouluista
ja miettiä muutenkin kuntarajat ylittävää kouluverkkoa.
Syntyvyyden lasku ei ole ainoa ongelma Forssan seudulla. Iso ongelma on myös jo pitkään jatkunut poismuutto seutukunnaltamme.
Viime kesänä tehty uusi väestöennuste kertoi, että Forssan seutu
uhkaa pudota lopullisesti muiden kyydistä. Hämeen liiton Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:llä teettämä väestöennuste ulottuu
vuoteen 2040. Suunnitteen mukaan Forssan seudun väkiluku laskee
edelleen ja heikoimmassa skenaariossa lasku on jopa 20 prosenttia.
Olemme siis vapaassa pudotuksessa ellemme jo vihdoin herää ylikunnalliseen yhteistyöhön.
Kovat vetovoimatekijät on oltava kunnossa, että alueille saadaan
asukkaita. Kovia vetovoimatekijöitä ovat mm. alue- ja paikallistalouden kehitys, yritysilmapiiri, alueen työllisyys, koulutustarjonta, innovaatiokeskittymät, globaalit veturiyritykset ja alueelle kohdistuvat investoinnit. Yhtenä tärkeimpänä tekijänä on myös sijainti. Pehmeinä
vetovoimatekijöinä nähdään mm. alueen fiilis ja ilmapiiri, turvallisuus, siisteys, alueen tarina ja identiteetti, matkailu- ja luontokohteet, vetovoimapalvelut ja elämykset.
Forssan seudulla meillä monet asiat ovat jo kunnossa, mutta on
myös paljon tehtävää. Tarvitsemme seudullemme pitovoimaa, joka
pitää asukkaat seudullamme ja vetovoimaa, että saamme lisää
asukkaista tänne.
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Siksi ehdotamme, että perustetaan ylikunnallinen yhteistyöelin, joka
pohtii veto- ja pitovoimatekijöitä ja niiden parantamista Forssan seudulla. Yhteistyöelimeen tulee valita eri elämänalueilta ihmisiä, joilla
on ajatuksia ja näkemystä oman kotiseutumme kehittämisestä.”
Lintosen lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Ritva Aho,
Ilkka Joenpalo, Saara Jokinen, Eino Järvinen, Tomi Karlsson, Jouni
Mäkelä, Kaija-Leena Niemi, Vesa Niininen, Pasi Vikman ja Janne
Vuorenmaa.
Käsittely: Valtuutetut Sirkka-Liisa Anttila, Risto Aaltonen, Suvi Aaltonen, Päivi Honkala, Johanna Häggman, Saara Jokinen, Eino Järvinen, Pia Kuparinen, Turkka Mali, Sami Mattila, Manu Mäkinen ja Ossi Stenholm poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn kuluessa.
Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
KH 04.02.2019 § 36

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa keskushallinnolle tehtäväksi laatia yhdessä Forssan Yrityskehitys Oy:n kanssa aloitteessa
tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

