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18.3.2019 Lasten kyselytunnin pöytäkirja
Tilaisuuden avaus
klo 12.20 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Niko Tammelin avasi kyselytunnin
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Niko Tammelin avasi keskustelutilaisuuden ja toivotti
kaikki tervetulleiksi. Niko totesi, että ryhmäkeskusteluissakin esille tulevat asiat kuten hyvä
sisäilma on perusedellytys. Nikon mielestä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ovat
Kangasalla hyvät. Niko pyysi päättäjiä pitämään kyselytunnilla esille tulevat asiat mielessä
ja huomioimaan ne jatkossa päätöksiä tehdessään.
Hanna Laineen puheenvuoro:
Hanna Laine kiitti tilaisuuden järjestämisestä ja peilasi nykypäivää omaan lapsuuteensa
sekä totesi kehityksen menneen eteenpäin lasten ja nuorten kuulemisessa. Laine korosti
lasten kyselytunnin aiheiden tärkeyttä.
Oskari Auvisen puheenvuoro:
Oskari Auvinen avasi yleisiä asioita kaupungin toiminnasta mm. päätöksenteosta. Lisäksi
hän esitteli kaupunkistrategian. Auvinen kertoi olevansa kiinnostunut yhteistyöstä koulujen
kanssa.
Kati Halosen puheenvuoro:
Halonen keskittyi kaupungin strategian kautta lasten hyvinvointiin. Halonen nosti esille
lasten oikeudet esimerkiksi mielipiteen oikeuden, suojelun väkivallalta, oikeiden lepoon ja
leikkiin. Hän tähdensi myös velvollisuuksia kuten oppivelvollisuutta.
Merja Lehtosen puheenvuoro:
Lehtonen keskittyi koulujen sisäilmaongelmiin. Hän kertoi tulevaisuuden suunnitelmista
koulujen suhteen kuten esimerkiksi Kautialan alueen opetuksen järjestämisestä ja
päätösesityksestä. Lehtonen kertoi Kirkkoharjun koulun sisäilmakorjauksesta, Vatialan
koulun valmistumisesta, Ruutanan koulun ja esiopetuksen tilojen peruskorjauksesta,
Pikkolan koulun mikrobiongelmista ja Suoraman koulun korjauksista. Lisäksi Lehtonen kertoi
Havisevan koulun mahdollisesta peruskorjauksesta sekä Pohjan koulun tilanteesta.
Lehtonen kertoi Ruutanaan suunniteilla olevasta monitoimitalosta ja Lamminrahkan
alueelle rakennettavista uusista kouluista vuosien 2023-2027 välisenä aikana. Lehtonen
totesi Kangasalan lukion kasvavasta vetovoimasta.
Tytti Eromäki-Heino ohjeisti ryhmäkeskustelut.

Ryhmäkeskustelut
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Kyselytunti
Virvoketarjoilujen jälkeen klo 13.20 Niko Tammelin avasi kyselytunnin. Ensimmäisenä
keskusteluaiheena oli kouluun ja koulutukseen liittyvät asiat.
Pohjan koulu kysyi:
Milloin Kuhmalahden koulu rakennetaan?
Merja Lehtonen opetuspäällikkö vastasi:
Poliitikot päättävät rahoituksesta ja koulu rakennetaan sen mukaan.
Kirkkoharjun koulu kysyi: Onko mahdollista saada lisärahoitusta koulukirjoihin, ettei kirjoja
mm. historia ja yhteiskuntaoppi, tarvitsisi käyttää yhteisesti?
Merja Lehtonen opetuspäällikkö vastasi:
Lehtonen vastasi, ettei rahaa ole mahdollista saada lisää. Lehtonen ehdotti
tuntirakenteiden muuttamista ja priorisointia.
Hanna Laine kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vastasi:
Kaikki koulut saavat saman rahan ja päättävät itse mihin sen sijoittavat. Kouluissa on eri
tilanne. Toisilla kouluilla rahat riittävät kirjoihin, toisilla eivät. Onko vastuu rahojen
kohdentamisesta rehtoreilla!?
Kautialan koulu kysyi: Miksi Kautialan koulu lopetetaan?
Merja Lehtonen opetuspäällikkö vastasi:
Koulu lopetetaan sisäilmaongelmien vuoksi.
Liuksialan koulu kysyi: Miten apua on tarjolla kiusatuille tai kouluvaikeuksista kärsiville?
Merja Lehtonen opetuspäällikkö vastasi:
Lapsilla on ympärillään tukevia aikuisia kuten kuraattoreja. Kangasalla on myös käytössä
Kiva koulu. Kaikkea kiusaamista ei pystytä kitkemään.
Maija Mäkinen hyvinvointikoordinaattori vastasi:
Kiusaaminen on kaikkien yhteinen asia. Oppilaiden oma puuttuminen asiaan on tärkeää.
Tony Lähde kaupungin valtuutettuvastasi:
Pälkäneellä on nollatoleranssi kiusaamisen suhteen. Kiusaajia ei päästetä helpolla.
Kantelupukki-ajat ovat ohi. Aina voi vaikuttaa. Myös kiusaajaa tuetaan.
Kautialan koulu kysyi: Missä harrastetaan, jos Kautialan koulu lakkautetaan?
Asko Koskinen vapaa-aikakoordinaattori vastasi:
Lähimmät harrastuspaikat ovat Huutijärvellä ja kaupungin keskustassa.
Oskari Auvinen kaupunginjohtaja vastasi:
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Kautialan koulu jää mahdollisesti Kyläyhdistyksen käyttöön, joka järjestää toimintaa
koululla.
Sariolan koulu kysyi: Miten kouluruokaa valvotaan Kangasalla?
Hannakaisa Haanpään ateria-ja siivouspäällikkö vastasi:
Kouluruokaa valvotaan monin eri tavoin. Palvelutyöntekijät seuraavat päivittäin ruoan
ulkonäköä, koostumusta ja makua sekä linjaston yleisilmettä. Esimiehet käyvät syömässä
eri kouluilla. Lainsäädännön mukaan ruoasta otetaan näytteet, jotka säilytetään
vähintään kaksi viikkoa pakastimessa. Terveystarkastajat mittaavat vuosittain mikrobit
keittiöistä. Henkilökunnalla on velvollisuus omavalvontaan. Kaikki palautteet käsitellään
välittömästi, myös Osallistu ja vaikuta-sivuston kautta tulleet palautteet.
Liuksialan koulu kysyi: Miksi kenttiä ei enää jäädytetä?
Jari Järvinen kaupungin puutarhuri vastasi:
Kentät sulavat jo päivisin. Jäädyttäminen ei ole kannattavaa.
Riikka Puoliväli ilmoitti, että siirrytään liikuntaa ja vapaa-aikaa koskeviin kysymyksiin.
Ruutanan koulu kysyi: Ruutanasta puuttuu liikuntasali tms. isoihin tilaisuuksiin vaadittava
tila. Mikä oli ratkaisu tähän tilaongelmaan?
Oskari Auvinen kaupunginjohtaja vastasi:
Hyvä kysymys, mutta tällä hetkellä ei tiedossa asiaan ratkaisua.
Pohjan koulu kysyi: Milloin uimarannan kopit ja WC:t kunnostetaan?
Jari Järvinen kaupungin puutarhuri vastasi:
Kunnostustarve on tiedossa ja asia on työn alla.
Merja Lehtonen kiitti tilaisuudesta ja poistui rehtorikokoukseen.
Havisevan koulu kysyi: Miksi keinujen ja muiden leikkivälineiden tilalle ei saada uusia?
Jari Järvinen kaupungin puutarhuri vastasi:
Leikkivälineillä on tärkeysjärjestys. Rahatilanne ratkaisee. Hämähäkkikeinu on pidetty
välinen ja se on toiveissa.
Kautialan koulu kysyi: Miksi luistelukenttää ei ylläpidetä?
Jari Järvinen kaupungin puutarhuri vastasi:
Luistelukenttä on kyläyhdistyksen ylläpidossa.
Ruutanan koulu kysyi: Voitaisiinko Ruutanan koulun pihaan rakentaa sählykenttä tms.?
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Jari Järvinen kaupungin puutarhuri vastasi:
Lähiliikuntapaikkaa on kaavailtu, mutta aikataulu on auki.
Liuksialan koulu kysyi: Kertokaa mielipiteenne ilmastolakosta?
Hanna Laine kaupungin valtuuston puheenjohtaja vastasi:
On osallistumista ja kiinnostusta aiheeseen.
Oskari Auvinen kaupunginjohtaja vastasi:
On tärkeää ottaa kantaa. Ilmastonmuutoksella ei kuitenkaan saa pelotella.
Sariolan koulu kysyi: Miksi tilaisuudessa käytetään muoviastioita?
Hanna Laine kaupungin valtuuston puheenjohtaja vastasi:
Kertakäyttöastioita ei tarvitse tiskata ko. isojen tilaisuuksien jälkeen. Työryhmä tutkii miten
muovi voidaan korvata.
Oskari Auvinen kaupunginjohtaja vastasi:
Muoviastioita voidaan huolettomasti käyttää, koska Tarastejärvellä muovi käsitellään ja se
voidaan jatkokäyttää.
Liuksialan koulu kysyi: Miksi keskustassa ei ole skeittipuistoa?
Jari Järvinen kaupungin puutarhuri vastasi:
Skeittipuistolle ei ole tunnettu tarvetta.
Oskari Auvinen kaupunginjohtaja vastasi:
Torille on tulossa harrastuspaikkoja, mahdollisesti myös skeittiä. Euroopassa toreilla on jo
ääntä, meillekin sitä tarvitaan. Torille kuuluu ilo, leikki, rokki ja räime.
Suoraman koulu kysyi:
Miten Kangasala toimii ilmastonmuutosta vastaan?
Oskari Auvinen kaupunginjohtaja vastasi:
Monin tavoin. Joukkoliikenne on kasvanut. Se on tiheää ja nopeaa. Sen käyttö on
kasvanut merkittävästi. Myös asumisratkaisut vaikuttavat. Tiivistämällä energiaa säästyy.
Ruutanan koulu kysyi: Saadaanko Ruutanaan jalkapallonurmi?
Jari Järvinen kaupungin puutarhuri vastasi:
Ei ole suunnitteilla.
Kirkkoharjun koulu kysyi: Voidaan Airtrack-settejä ostaa?
Kysymys herätti yleistä hilpeyttä, koska ei tiedetty mistä on kysymys. Riikka Puoliväli selvensi,
että on kysymys eräänlaisesta temppuiluun tarkoitetusta ilmapatjasta.
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Jari Järvinen kaupungin puutarhuri vastasi:
Kaikkia ehdotuksia otetaan avoimin mielin vastaan. Vesaniemeen on ehdotettu
aaltokonetta ;)
Hanna Laine kaupungin valtuuston puheenjohtaja vastasi:
Varhaiskasvatuksessa on käytössä mm. sirkusvälinesetti. Tällaiset kiertävät välineet ovat
tulevaisuutta. Näiden hankinnasta ei päätetä valtuustossa, joten aihe on vieras.
Ruutanan koulu kysyi: Onko rantakoululle mahdollista saada ruokalaa? Tällä hetkellä se
on kaukana ja ruuhkainen.
Hannakaisa Haanpään ateria-ja siivouspäällikkö vastasi:
Tällä hetkellä henkilöstöä ei voida palkata lisää ruoan kuumana kuljettamista varten eikä
rantakoulua ei ole varustettu ruokailua varten.
Huutijärven koulu kysyi: Onko mahdollista saada lisää toiveruokapviä/vkoja?
Hannakaisa Haanpään ateria-ja siivouspäällikkö vastasi:
Ensi vuodesta alkaen toiveruokaviikkoja tulee yksi keväälle ja yksi syksylle. Lisäksi tullaan
tekemään inhokkiruokakartoitus.
Huutijärven koulu kysyi: Miksi kasvisruokia on nykyään enemmän kuin ennen?
Hannakaisa Haanpään ateria-ja siivouspäällikkö vastasi:
Kasvisruoan tarjoamisessa on huomioitu ilmastonmuutos. Kouluruokasuositus on
kasvisruoalle on 2 krt/vko. Meillä se ei toteudu. Kasvisruokaa on vain 1krt/vko huonon
menekin vuoksi.
Riikka Puoliväli ilmoitti, että siirrytään kysymyksiin Kangasala-talosta.
Suoraman koulu kysyi: Onko Kangasala-talo ollut tuottoisa ja onko se muuten vastannut
odotuksia?
Oskari Auvinen kaupunginjohtaja vastasi:
On vastannut odotuksia. Museossa on ollut 55 tuhatta kävijää. Elokuvissa ja muissa
tapahtumissa isossa salissa on ollut hyvin väkeä. Tyytyväisiä ollaan. Tarkoitus ei ole tuottaa
voittoa vaan palveluita.
Jonna Lehto luki timo Kotilaisen vastauksen kysymykseen.
Riikka Puoliväli kiitti Jonnaa Lehtoa viestin lukemisesta.
Suoraman koulu kysyi: Oliko Kangasalan muuttaminen kaupungiksi statuskysymys?
Oskari Auvinen kaupunginjohtaja vastasi:
5

Kangasalan kaupunki Kangasalan Nuorisovaltuusto
Pöytäkirja
Lasten kyselytunti 18.3.2019 Kangasala-talo, valtuustosali

Ei ollut. Kaupungiksi muuttaminen oli suoraan kehityksen mukainen. Ollaan lähellä yhtä
suurista kasvupisteistä, joita ovat Hki, Tre ja Tku. Nauhataajaman kasvu ja maatalouden
väheneminen johtivat osaltaan kaupunkinimitykseen.
Riikka Puoliväli ilmoitti seuraavaksi aiheeksi hyvinvoinnin ja vapaa-ajan sekä kaupungin
palvelut.
Sariolan koulu kysyi: Miten kaupunki ehkäisee nuuskan ja muiden päihteiden käyttöä?
Maija Mäkinen hyvinvointikoordinaattori vastasi:
Kouluterveyskysely on tehty viimeksi kaksi vuotta sitten ja siitä selvisi, että suhtautuminen on
myönteistä. Valitettavasti ei ole olemassa helppoa ratkaisua. Yhteistyö esimerkiksi
harrastusmahdollisuuksien tarjoamisessa on hyvä asia kuin myös riittävä tieto ja osaava
henkilökunta.
Huutijärven koulu kysyi: Miten keskustan K-supermarkettia laajennetaan?
Oskari Auvinen kaupunginjohtaja vastasi:
K-Supermarketin laajennuksesta tulee Kangasalan mittakaavan mukainen pieni
kauppakeskus. Tampereen kanssa ei tietenkään voida kilpailla.
Suoraman koulu kysyi: Mikä on ollut kaupungin huonoin investointi?
Oskari Auvinen kaupunginjohtaja vastasi:
Ei sellaista ole. Jokaiselle investoinnille on omat käyttäjänsä. Valtuuston vaikeus on valita
mitä kaikkea toteutetaan: toiselle hyvä, toiselle huono.
Hanna Laine kaupungin valtuuston puheenjohtaja vastasi:
Hyvä kysymys. 18 vuoden aikana ei ole eteen tullut yhtään huonoa investointia.
Jari Leino poistui.

Tilaisuuden päätös
Niko Tammelin kiittää osallistujia ja kehoitti ottamaan NuVan kangaskasseja mukaan sekä
täyttämään palautelomakkeet.
Tilaisuus päättyi klo 14.28.
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