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NÄIN HAUSJÄRVI HYVÄKSI MEILLE 
KAIKILLE 

 

1. Kirjasto on lukutaidon sydän 

Panostukset kirjastotoimeen ovat tärkeitä paitsi kuntien myös koko 
yhteiskunnan kannalta. 

➢ Kirjastopalvelun toimintaa pitää tukea ja kehittää. Kirjasto on yksi tärkeimmistä 
kunnan palveluista. Sitä voivat käyttää kaikki kunnan asukkaat tulotasosta 
riippumatta. 

➢ Kirjastoauto on osa hyvää palvelua Hausjärvellä. Kirjastoautopalvelu mahdollistaa 
lukemisen taidon edistämistä ja ylläpitämistä sekä antaa kunnan asukkaille 
kirjallisuuden elämyksiä. Kaikilla on tasapuolisesti mahdollista käyttää 
kirjastopalveluita, kun kirjastoauto kiertää kylillä. 

Kalusto ikääntyy. Tästä syystä on tärkeää pitää huolta, että kirjastoautoa huolletaan / 
uudistetaan jatkossa, jotta tämän kaltainen palvelu jatkuu myös tulevaisuudessa. 

 

2. Kaikille oikeus kulttuuriin ja liikuntaan 

Oikeus harrastamiseen, taiteeseen ja omaehtoiseen toimintaan on perustavanlaatuinen 
hyvän elämän rakennuspalikka, jonka tukemisessa kunnilla on käytössään paljon 
mahdollisuuksia. 

Seurojen ja yksityisten toimijoiden kanssa yhteistyössä voidaan toteuttaa mm. 
koululaisten iltapäiväliikuntaa ja turvata entistä paremmat liikuntamahdollisuudet 
kaikille kuntalaisille. 

➢ Maksuttomia liikuntavuoroja nuorille. 

➢ Nuorten liikuntaharrastus ei saa olla kiinni varallisuudesta. 

➢ Kuntien pitää tarjota liikuntapaikat maksuttomasti alle 25-vuotiaiden liikuntaan ja 
urheiluun. 

➢ Liikuntavälineitä on oltava saatavissa myös lainaksi, jotta lapset ja nuoret voivat 
kokeilla eri lajeja ennen lopullista sitoutumista. 

➢ Kunnan tarjottava mahdollisuus myös liikuntatilojen ulkopuolella tapahtuvaa 
liikuntaharrastusta kuten rullalautailua varten. 

➢ Uimataito ei ole tavoite. Uimataito on perusoikeus. 
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➢ Kaikukortti tutuksi 

Aktiivinen vanhuus 

Korona-aika on rajoittanut ikäihmisten arkea lujalla kädellä. Se on tuonut monelle 

yksinäisyyden rajoitusten myötä. Myös ikäihmisen hyvinvointiin kuuluu aktiivinen ja 

virikkeellinen elämä. Pandemia aikana ovat yhteiset toiminnat ja aktiviteetit olleet tauolla. 

Nyt on tärkeää, että panostetaan ikäihmisten hyvinvointiin järjestämällä kunnissa 

aktiviteettia, jotta tästä erityisestä ajanjaksosta toivutaan. Aktiviteettina yhteisiä 

jumppahetkiä, päiväkahvikokoontumisia ja erilaisia kurssituksia, kuten digipalvelu 

koulutusta. 

➢ Digipalveluoppia joka kylään 

➢ Ikäihmisten liikuntaryhmät 

➢ Lauluillat eri kylissä 

➢ Kuljetukset tapahtumiin 

➢ Elämyksiä asumisyksiköihin 

3.Tasapuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut 

➢ Varhaiskasvatus ja koulut on resursoitava riittävästi koronan jälkihoitoon 

➢ Yksityiset toimijat julkisen palvelun täydentäjänä 

➢ Valvonta tasapuolisesti molemmille sektoreille 

➢ Asiakasmaksujen kohtuullistaminen, ja laskujen perintätoimet kunnan omaksi 
toiminnaksi 

Apua ajoissa 

➢ Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon päästävä 7 vuorokaudessa hoidon 
tarpeen arviosta 

➢ Mielenterveys- ja päihdepalvelut matalalla kynnyksellä kaikille saavutettaviksi 

➢ Ennaltaehkäisy on pohja kaikelle hyvinvoinnille 

➢ Pidetään kiinni lähipalveluista 

➢ Terveyspalvelujen saatavuus on turvattava 

➢ Lapsiperheiden tukitoimet ennaltaehkäisevästi 

➢ Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoito ja ennaltaehkäisy 
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4.Kunta houkuttelevaksi kaikille 

 

Sujuva joukkoliikenne on etuna uusien asukkaiden saamisessa kuntaan ja samalla 

vahvistaa nykyisten asukkaiden jäämistä Hausjärven kuntaan asumaan. 

 Hausjärven kunta on sijainniltaan hyvien etäisyyksien päässä lähikaupungeista.  

Koska Hausjärvi on laaja alue ja kyläkeskuksia on useampia, on mahdollistettava 

sujuva työ- ja asiointimatkustaminen julkisilla kulkuyhteyksillä.  

 

Junayhteyksiä pitäisi tehostaa entisestään ja niin, että ne kattavat mahdollisimman 

hyvin Hausjärven eri asukkaiden tarpeet. Työmatkaliikenne esimerkiksi 

vuorotyöläiselle julkisilla kulkuvälineillä on haastavaa, koska illan viimeisimmät 

junat eivät enää liikennöi riittävän myöhään. Junayhteyksien rinnalle tarvitaan myös 

muunlaista liikennepalvelua, kuten bussiliikenneyhteyksiä. 

 

Kunnassa pitää olla elinkeinotoiminta kunnossa. Yritystonttivaranto pitää olla 

monipuolinen ja yritykset sellaisia, jotka työllistävät ja tuovat meille uusia asukkaita. 

Pitää huomioida myös pienyrittäjiä, auttaa ja tukea toiminnassa.   

➢ Joukkoliikenteeseen lisää resurssia ja sujuvuutta 

➢ Yritystoiminnan auttaminen ja tukeminen 
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5. Pienten puolella 

➢  Päivähoito ja koulutoiminta pysyttävä vähintäänkin ennallaan 

➢ Oppilashuoltoon lisää resurssia hyvän oppimisen takaamiseksi ja korona ajan 
aiheuttamien ongelmien jälkihoitoon 

➢ Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja oppilashuoltoa kaikille 

➢ Pienet oppilasryhmät 

➢ Neuvolapalvelut helposti saatavilla; ei supisteta toimipisteitä 

➢ Perheiden matalan kynnyksen tukipalvelut kuntoon. 

➢ Moniammatillinen yhteistyö vuorovaikutuksessa perheen kanssa on lapsen etu. 

 

 

  


