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SAP´20 Sul on Asiaa Päättäjille
Poikkeuksellisen kevään ja tapaamisrajoitusten vuoksi kasvokkain tapahtuvaa nuorten ja päättäjien
keskustelutilaisuutta ei pidetty, vaan kysymyksiä kyseltiin sähköisesti. Päättäjille kohdistuvia kysymyksiä
pyydettiin Kangasalan 8 - ja 9 luokkalaisilta oppilailta, sekä avoimesti nuorisovaltuuston ja
nuorisopalveluiden sosiaalisessa mediassa. Kysymykset on koonnut yhteen nuorisovaltuusto.
Vastauksia nuorten kysymyksiin pyydettiin Kangasalan kaupungin valtuutetuilta ja virkamiehiltä.
Vastanneisiin henkilöihin saa yhteyden sähköpostitse etunimi.sukunimi@kangasala.fi
Päättäjiltä tuli kysymyksiä myös nuorille. Nuorille kohdistettuihin kysymyksiin on vastauksia pohdittu
nuorisovaltuusto kokouksessa toukokuussa ja vastauksia on saatu nuorilta sosiaalisen median kautta.
Vastausmäärät ovat kuitenkin pieniä.
Tämän SAP´20 kyselyjen tarkoituksena on siis myös rajoitusten aikana käydä vuoropuhelua nuorten ja
päättäjien kesken.
Kiitos kaikille osallistuneille päättäjille ja nuorille! Nuorisovaltuusto toivottaa kaikille vaikuttavaa kesää!
Vaikuttamisen linkkejä:
https://www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/
https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/nuorisovaltuusto/
http://www.demokratia.fi/
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Kysely 8- ja 9-luokkalaisille
Vastauksia saatiin yhteensä 97 nuorelta kolmelta eri yläkoululta.
Mikä nuoria koskeva asia on huolestuttanut tai mietityttänyt sinua eniten viimeisen vuoden aikana?
Koulunkäyntiin liittyvät asiat 55 %
Nuorten terveydehuolto 7 %
Nuorten mielenterveys 43 %
Nuorten vapaa-ajantoiminnot 26 %
Nuorten osallistuminen kaupungin päätöksen tekoon 11 %
Muita asioita: yleinen eriarvoisuus, päihteiden käyttö, mopomiitit kieltävä laki, joidenkin nuorten
käyttäytyminen, haitallinen maahanmuutto, Vilpeilän koulun sulkeminen 7 %
Millä tavalla haluat vaikuttaa kaupungin päättäjiin ja päätöksen tekoon?
Vastata kyselyihin verkkosivuilla 67 %
Vastata kyselyihin somessa 43 %
Tavata päättäjiä kasvotusten 2 %
Osallistua asioiden suunnittelupalavereihin 2 %
Kerron mielipiteeni julkisessa tapahtumassa 2 %
Kertoa mielipiteeni yhdelle päättäjälle 6 %
Osallistua asukkaiden kuulemistilaisuuksiin 3 %
Osallistua suunnittelutyöpajoihin 9 %
En halua vaikuttaa 25 %
Nuorten terveisin päättäjille ja virkamiehille
”Mielestäni Kangasalan toiminta on ollut hyvää ja toimivaa.”
”Hyvää kevättä, jatkakaa samaan malliin”
”Ymmärrän todella, että poikkeustilanne vaikeuttaa päätösten tekoa, mutta pelkään myös, että se
kasvattaa eriarvoisuutta. Siksi toivon, että vaikka tilanne on hankala, toimeen voidaan tarttua
mahdollisimman nopeasti, jotta apua tarvitsevat eivät jää täysin yksin kriisin keskellä.”
”Päättäkää hyvin ja harkiten”
”Luokaa Kangasalasta tasa-arvoinen kaupunki”
”Meillä kangasalla otetaan hienosti myös nuorten ajatuksia huomioon.”

Yleiset kysymykset päättäjille
Vaatiiko paljon rohkeutta olla valtuutettu tai virkamies?
Hanna Laine, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja:
Vaatii välillä rohkeutta kertoa oma mielipiteensä, etenkin jos on erimieltä jonkun voimakkaan tai ikävästi
käyttäytyvän ihmisen kanssa.
Marika Lanne, sosiaali- ja terveysjohtaja:
Ehkä ei rohkeutta, mutta paineensietokykyä ja paljon tietämystä asioista. Kuten nuoret, myös aikuiset
saavat osakseen ikävää puhetta sosiaalisessa mediassa. Haukkuminen satuttaa myös viranhaltijaa.
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja: Ei vaadita.
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Valtuutettuna oleminen ei vaadi mitään. Mutta jos haluaa saada asioitaan läpi, pitää olla rohkeutta
puhua ja esiintyä vaikeissakin tilanteissa.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
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Virkamiehen roolista en osaa sanoa. Valtuutetun roolissa rohkeus ei ole pakollista, mutta se helpottaa,
kun pitää esimerkiksi puhua julkisesti isolle yleisölle. Avoin ja utelias mieli on tärkeä työkalu.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Ei sinällään rohkeutta, mutta toisinaan päätettävät asiat ovat raskaita ja kuntalaisten yhteydenotot
kiukkuisia, silloin tehtävässä vaaditaan jonkin verran paineensietokykyä.
Vaaditaanko kaupunginvaltuutetun tehtävään jokin koulutus?
Hanna Laine, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja:
Ei vaadita. Tehtävään vaaleilla valitut saavat perehdytyksen kaupungin toimesta ja tehtävän hoito
opettaa koko ajan lisää.
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja: Ei vaadita.
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu: Ei vaadita, vaan on hyvä että valtuustossa on paljon erilaisia ihmisiä.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä: Ei vaadita.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Ei vaadita, mutta esimerkiksi talousarvion ymmärtämiseen järjestetään koulutusta ja hyvä on, jos on
päässyt jossain aiemmassa tehtävässä tutustumaan kokoustekniikkaan.
Miten voidaan estää kuntalaisten eriarvoisuutta poikkeustilanteessa?
Hanna Laine, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja:
Kaupungin tehtävä on kohdella kaikkia asukkaita tasavertaisesti ja yhdenmukaisesti. Myös
poikkeusoloissa, on pyrittävä huolehtimaan siitä, että kaikki asukkaat pysyvät mukana esimerkiksi
koulussa. Tätä on varmistettu mahdollistamalla lähiopetusta osalle oppilaista, vaikka muut ovat
etäopetuksessa ja lisäksi on erilaisia tukitoimia niitä tarvitseville.
Marika Lanne, sosiaali- ja terveysjohtaja:
Sosiaali- ja terveyspalveluissa sitä on pyritty estämään pitämällä kaikki palvelut avoinna ja
houkuttelemalla kuntalaisia käyttämään palveluja, mm. lääkärissä käyntiin. Lisäksi on perustettu erilaisia
auttavia puhelimia, mistä saa helposti neuvontaa ja tietoa, mitä apua on tarjolla.
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja: Hyvä ohjeistus, lainsäädäntöä noudattaen.
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Huolehtimalla, että kuntalaisten palvelut pysyvät ihmisten tavoitettavissa.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Tiukassakaan tilanteessa ei pidä tehdä hätiköityjä päätöksiä ja pidettävä huolta siitä, että kaupunki
palvelee kaikkia asukkaita. Pitämällä kiinni tasa-arvoisesta politiikasta jatkuvasti, myös poikkeustilanteen
ulkopuolella varmistaa sen, että kaupungissa otetaan päätöksenteossa kaikki huomioon. Tämä on
työlästä, mutta kannattavaa pitkällä aikavälillä.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu:
Minun mielestäni poikkeustilanteessa pärjääminen on meidän kaikkien yhteinen haaste. Jokainen voi
katsella ympärilleen ja puuttua tarvittaessa lähipiirissään havaitsemaansa epäkohtaan.
Jos koronaepidemia laajenee, menetämmekö joitakin kaupungin tarjoamia palveluita?
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Hanna Laine, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja:
Nyt jo epidemian vuoksi ovat olleet pois käytöstä mm. Nuorisotilat, kirjasto ja uimahalli. Me emme voi
varmaksi tietää, mitä vaikutuksia mahdollisella uudella epidemia-aallolla voi olla. Kaupungin palvelut
pyritään myös poikkeusoloissa turvaamaan parhaalla mahdollisella tavalla, kuten siirtämällä ne verkkoon.
Olemme kaikki nyt tuntemattoman edessä ja ratkaisuja etsitään tilanteiden tullessa eteen.
Marika Lanne, sosiaali- ja terveysjohtaja:
Sosiaali- ja terveyspalveluissa on valmiussuunnitelma, jonka mukaan toimitaan. Jos paljon työntekijöitä on
sairaana, ei kaikkia palvelujakaan pystytä tarjoamaan. Toimintaa supistetaan niistä palveluista, joita
asukkaat eivät käytä hätätilanteissa, esim. kouluterveydenhuolto kesäaikana. Terveyskeskuksen päivystys
ja kaupunginsairaala toimivat, jos kaikki muu on jouduttu sulkemaan. Mutta silloin ollaan jo tilanteessa,
että koronaepidemia on levinnyt todella pahasti Suomessa. Aina kuitenkin hätätilanteessa saa apua.
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja: Kaikki palvelut voivat supistua
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Valtio määrittelee kuntien järjestämät peruspalvelut (terveys, koulut ym.) jotka on pakko järjestää. En usko
näihin tulevan koskaan muutoksia, mutta sellaisista palveluista jotka liittyvät esim. vapaa-aikaan, voi tulla
heikennyksiä, kun pitää laittaa asioita tärkeysjärjestykseen.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Emme menetä, jos se on minusta kiinni.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Emme menetä, kaupungilla on kyky mukautua poikkeustilanteen laajentuessakin.

Kouluun ja opiskeluun liittyviä kysymyksiä
Aletaanko kouluissa lisätä sähköisten materiaalien käyttöä?
Merja Lehtonen, opetuspäällikkö:
Kyllä, sitä on lisätty koko ajan. Kaupunkiseudulla on kehitteillä Aivot! -yhdessä käyttöön -opetusmateriaali
ympäristö- ja luonnontieteiden opiskeluun alakouluun. Se laajenee hiljalleen koskemaan kaikkia 3.-6.luokkalaisia. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että sähköisten materiaalien käyttö vaatii myös riittävästi
laitteistoa sekä opettajien että oppilaiden käyttöön. Sähköinen materiaalikin on vain väline, joten sen
käyttö täytyy miettiä tarkoituksenmukaisesti.
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja: Kyllä.
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu: Se on varmasti nykypäivää ja tulevaisuutta, eli kyllä.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Uskoisin sähköisten materiaalien lisääntyvät maltillisesti joka tapauksessa.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu: Näin itse ainakin uskon.
Miten etäopiskelua on pyritty kehittämään?
Merja Lehtonen, opetuspäällikkö:
Meillä on ollut loistavat tutoropettajat, jotka ovat pitäneet säännöllisesti useita koulutuksia opettajille.
Myös seudulla on koulutettu opettajia laajemminkin. Lisäksi kaupungin opettajien yhteisessä WhatsAppryhmässä, joka on tehty etäopetusvinkkien jakamiseen, on käyty kovasti keskustelua. Tämän lisäksi
opetuspäällikkö ja rehtorit ovat tehneet erilaisia linjauksia, miten etäopiskelua tulisi edistää ja rehtorit ovat
vieneet asiaa eteenpäin opettajille. Opettajien kollegiaalista yhteistyötä on lisätty, jotta hyvät käytänteet
leviäisivät.
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Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
Kouluttamalla opettajia ja välineistöä päivittämällä
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Esimerkiksi siten että jokaiselle opiskelijalle järjestimme opetukseen soveltuvan tietokoneen, jos sellaista ei
kotoa löytynyt.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
En valitettavasti tiedä yksityiskohtia
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Tähän en osaakkaan sanoa, politiikassa on mukana eri asioista kiinnostuneita ja eri alojen asiantuntijoita,
oma osaamiseni ja kiinnostukseni liittyy elinkeinoelämän toimintaedellytysten ylläpitämiseen ja
rakentamiseen sekä kaavoitukseen.
Onko pikkukouluja oikeasti tarpeellista lakkauttaa? Miettikää niiden oppilaiden kantaa, jotka kyseisiä
kouluja käyvät.
Merja Lehtonen, opetuspäällikkö:
Kaupungin päättäjät ovat välillä vaikeiden päätösten edessä. Rahaa kaupungin toimintoihin on vain
tietty määrä käytettävissä ja on myös paljon uudisrakentamis- ja remontointikohteita. Tällöin pitää
puntaroida, mistä voidaan myös säästää. Jos koulun oppilasmäärä on kovin pieni, aiheuttaa se sen, että
hyvin pienelle määrälle oppilaita joudutaan järjestämään opetus hyvin kalliilla, mikä on taas pois
isompien koulujen oppilailta. Oppilaita kuullaan lakkauttamispäätösten yhteydessä. Vanhan koulun
menetys on usein surullista, mutta toisaalta oppilaat yleensä löytävät myös paljon hyviä puolia uuteen
kouluun siirtymisestä.
Hanna Laine, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja:
Kun oppilasmäärä käy todella pieneksi, ei koulun ylläpito ole opetuksenkaan kannalta järkevää. Kun
yhdysluokassa on oppilaita 1-4 luokilta, mitä tekee ekaluokkalaiset, kun neljännelle luokalle opetetaan
matematiikkaa? Lisäksi koko koulun toiminta on haavoittuvaa, kun siellä on oppilaita enintään yhdelle
opettajalle esimerkiksi mitä tehdään, kun opettaja sairastuu äkillisesti.
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
Joskus päätösten pohjalla on tunteen tilalla faktaa ja laskelmia, joiden perusteella halutaan taata
tasapuoliset opiskelumahdollisuudet kaikille.
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Ei ole. Tämä on ideologinen kysymys, ja on olemassa puolueita, jotka eivät anna arvoa
maaseudullemme, kuten esimerkiksi demarit ja kokoomus, jotka haluavat kehittää vain isompia
asutuskeskuksia.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Pikkukoulujen lakkautus ei ole mielestäni automaatio. Niiden kohdalla on tarkasteltava laaja-alaisesti
asiaa, ei ainoastaan talouden näkökulmasta. Mitä vaikutuksia kyläyhteisöille olisi, jos kaupunki esimerkiksi
turvaisi pikkukoulut seuraavaksi viideksi vuodeksi?
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Valitettavasti emme ole onnistuneet pysäyttämään maaseudun reuna-alueiden väestön vähentymistä,
tämän vuoksi joskus tulee eteen tilanne, että jonkun koulun tai muun palvelun tarjoaminen tulee
yksikertaisesti mahdottomaksi. Ei ole yhdenkään lapsen etu, että hänen ikäluokallaan on vain yksi tai kaksi
luokkatoveria.
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Miksi kouluissa on yhä eroteltu liikuntatunnit eri sukupuolille? Poika oletetut pelaa aina jotain hauskaa ja
tyttö oletetut tanssii aina. Ei kiinnostais yhtään.
Merja Lehtonen, opetuspäällikkö:
Tämä olikin oikein hyvä kysymys. Näin ei pitäisi olla. Nostin asian keskusteluun ja linjasimme opetuksen
johtoryhmässä, että liikunnan opetusryhmiä ei voida muodostaa sukupuolen mukaan. Toki usein ryhmiä
jaetaan eri perustein joustavasti eri tunneilla, ja joskus perusteena voi olla sukupuolikin, mutta sen ei pidä
olla pääsääntöinen peruste.
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
Lautakunnalle voi laittaa kannanoton ja siellä keskustellaan, miten opetussuunnitelmia on mahdollista
muuttaa esittämääsi suuntaan.
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
En tiedä. Ehkä opettaja(t) ovat pelkäävät että tytöilläkin voisi olla koulussa hauskaa, ja se ei olisi reilua,
sillä koulussa pitää olla tyhmää. (tämä oli sarkasmia) Me päättäjät emme puutu koulunkäyntiin tai
oppiaineisiin. Asiasta kannattaa jutella open kanssa.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Erotellut liikuntatunnit ovat mielestäni jäänyt elämään menneiden aikojen takia. Pojille tekisi myös hyvää
esimerkiksi tanssia liikuntatunnilla, se on hyvää kehonhallintaa. Yhteiset liikuntatunnit voisivat myös
vähentää latautumista vastakkaiseen sukupuoleen.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Tämäpä onkin mielenkiintoinen mielipide. Ehkäpä asiaa pitäisi muuttaa siten, että joskus olisi yhteisiäkin
liikuntatunteja. Vienpä asiaa tässä kohtaa eteenpäin.
Minusta kouluihin pitäisi tulla lisää seksuaalivalistuksia yms, koska kaikki nuoret eivät pysty/ halua puhua
vanhempiensa kanssa sellaisista asioista. Onko tämä mahdollista?
Merja Lehtonen, opetuspäällikkö:
Terveystiedon sisältöihin kuuluu myös seksuaalivalistus, samoin asiaa käsitellään terveystarkastuksissa.
Voikin olla, että nuorelle olisi helpompi puhua seksuaalisuuteen liittyvistä asioista kaksin terveydenhoitajan
kanssa kuin luokkakavereiden kanssa. Vien kuitenkin viestiä kouluihin, että tähän tulee kiinnittää entistä
parempaa huomiota.
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
Oikein hyvä ja ajankohtainen kysymys. Tuntijakoa tarvitsisi hieman muuttaa tai jonkun oppiaineen sisältöjä
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Hyvä idea. Kertokaa ehdotus opelle, opolle ja/tai rehtorille vaikka nimettömästi. Asia varmasti järjestyy.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
On mahdollista ja seksuaalikasvatuksen lisääminen on mielestäni positiivista.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Kyllä se varmastikin mahdollista on. Mutta eikös se riittäisi, että kaikki katsoisivat yhden Family Guy:n
tuotantokauden, niin asia olisi sillä hoidettu ;D (huumoria)
Mitä aiotte tehdä, jotteivat opiskelevat nuoret (asteella ei merkitystä) kokisi uupumusta niin paljoa?
Merja Lehtonen, opetuspäällikkö:
Tämä on ollut viime aikoina jatkuva huolenaihe. Olemme onneksi saaneet kasvatusohjaajan Pikkolan ja
Ruutanan kouluihin, lisää kuraattoreita on tulossa ensi syksystä alkaen ja toivottavasti saamme myös lisää
koulupsykologeja kouluihin. Myös mielenterveystuen tarjoamisesta eri keinoin on ollut suunnitelmia.
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Toivottavasti siis tilanne helpottuu jatkossa. Mikäli teillä on hyviä ideoita uupumuksen ehkäisylle, niistä
kannattaa antaa vinkkiä koulun rehtorille tai vaikka minulle.
Hanna Laine, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja:
Erilaisia tukipalveluita kuten psykologeja ja kuraattoreita on koko ajan lisätty ja pitää lisätä jatkossakin.
Psykologien saamisessa on koko maassa isoja ongelmia, joten uusia keinoja pitää etsiä. Esimerkiksi
psykiatrisesta sairaanhoitajasta kouluissa, on muualla Suomessa ollut hyviä kokemuksia. Mielestäni näitä
uusia tapoja pitää hyödyntää myös Kangasalla.
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
Myöhäisempi päivän aloitus, mielekkäämpi viikko-ohjelma
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Ensin pitäisi tietää mistä uupumus johtuu. Jos me valtuutetut voimme auttaa asiassa, niin pohtikaa
voisitteko tehdä asiasta valtuustoaloitteen.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Mielenterveyspalveluiden kynnystä on madallettava kaikilta ja palveluiden on oltava kaikkien
saavutettavissa. Lisäksi yhteiskuntamme narratiivi tehokkuudesta ja tuottavuudesta luo voimakkaita
paineita ihan jokaiselle ihmiselle, myös nuorille. Ymmärtäväisempi yhteiskunta auttaisi nuoria jaksamaan
paremmin. Lisäksi koulujen mielenterveyspalveluita on yksinkertaisesti lisättävä.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Tämä onkin hyvä kysymys. Varmasti asia on kodin ja koulun, siis opettajien ja vanhempien yhteinen
haaste. Meidän on lisättävä kodin ja koulun yhteistyötä, ettei uupumus lisääntyisi, vaan se saataisiin
vähentymään.
Millä tavalla edistäisitte nuorille suunnattua mielenterveyden tukea koulussa?
Merja Lehtonen, opetuspäällikkö:
Äskeisessä vastauksessa tulikin tähän vastaus. Toivoaksemme saamme myös psykiatrisia sairaanhoitajia
oppilaiden ja opiskelijoiden tueksi jossain vaiheessa.
Hanna Laine, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja:
Uusia palvelumuotoja käyttöönottamalla esim. Psykiatriset sairaanhoitajat.
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja: Matalan kynnyksen palvelua lisää
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Meidän valtuustoryhmämme (ps) teki esityksen valtuustolle lisäresurssin palkkaamiseksi nuorten
mielenterveyspalveluihin, mutta hävisimme äänestyksen. Teemme jatkossakin parhaamme, lupaan sen.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Täytyy varmistaa, että mielenterveyspalveluihin päästään nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Olemme
kiinnittäneet asiaan huomiota valtuustoaloitteessa 2019:
http://www.vas-kangasala.fi/426949865/6751115/posting/valtuustoaloite-ty%C3%B6ryhm%C3%A4selvitt%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n-p%C3%A4ihde-ja-mielenterveysty%C3%B6t%C3%A4-kangasalla
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu:
Lisäisin opettajien asiantuntemusta esim. koulutuksen avulla tunnistamaan tuen tarpeessa olevat. Uskon,
että kun tuen tarve tunnistetaan, apua on saatavilla kaikille tarvitseville.
Miten oppilaita ja kouluja tuetaan jatkossa, jos koronavirusepidemia jatkuu?
Merja Lehtonen, opetuspäällikkö:
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Seuraamme tarkasti tilannetta ja pyrimme yhteistyössä löytämään mahdollisimman hyviä ratkaisuja, jotta
jokaisen oppilaan oppiminen ja hyvinvointi ovat hyvällä tasolla vaihtelevista tilanteista riippumatta.
Valtion taholta on tulossa lakimuutos, jonka pitäisi helpottaa etäopetukseen siirtymistä tarvittaessa.
Tärkeää on myös yhteistyö, jota olemme tehneet ja tulemme jatkossakin tekemään mm. sosiaali- ja
terveyspalvelujen sekä nuoriso- ja vapaa-ajan palveluiden kanssa.
Hanna Laine, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja:
Tukimuotoja pitää kehittää toimiviksi. Nyt pitää kerätä tämä kevään aikana saadut kokemukset niin hyvin
menneistä asioista kuin niistä, jotka vaativat kehittämistä. Välineiden riittävyys ja opettajien ja ohjaajien
tavoitettavuus myös kotoa käsin pitää turvata. Oppilaille pitää olla tiedossa mihin ottaa yhteyttä, jos
kokee, ettei pärjää etäopetuksessa.
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
Kaikki tarvittava tehdään, että turvallinen opiskelu mahdollistetaan
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Poikkeusolot ovat kaikille vaikeita, niin oppilaille kuin opettajille, muulle henkilökunnalle ja vanhemmille.
Suomen historiassa koronapandemia on aiheuttanut ensimmäistä kertaa nykyiset rajoitukset, ja varmasti
opimme tilanteesta mitä teimme oikein ja mitä olisimme voineet tehdä paremmin. Kun pandemia on ohi,
voidaan vasta keskittyä sen miettimiseen. Nyt on tärkeää keskittyä nykyhetkeen, ja varmistua että kukaan
ei sairastu mutta kaikki saisi tarvittavaa opetusta.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Uskon, että tukea annetaan tarpeen mukaan, virkamiehet ovat kokemukseni mukaan hyvin tilanteen
tasalla.

Teknisen keskuksen asioita
Miksi kaupungissa ei ole enempää oleskelupaikkoja, missä olisi penkit missä istua?
Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri:
Hyviä oleskelupaikkoja ovat puistot, tori ja uimarannat, joissa on penkkejä tarjolla. Penkkejä on myös
katujen varsilla ja leikkikentillä.
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
Penkit tahtovat lähteä kävelemään tai kokevat vandalismia
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Kotona voi istua, ulkona vain mielikuvitus on tekemisen rajoitteena. Olette nuoria vain hetken ennen
aikuistumista. Nuoruus on tarkoitettu kokemusten keräämiseen, rakastumiseen ja hetkelliseen ihanaan
vapauden tunteeseen. Eläkää kuin viimeistä päivää, kyllä te sitten näin vanhana kerkiätte istuskelemaan
penkeillä.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Kangasalta puuttuu mielestäni ei-kaupallisia oleskelupaikkoja. Skeittipuistojen ja muiden matalan
kynnyksen liikuntapaikkojen yhteyteen voisi rakentaa katettuja oleskelupaikkoja.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Ainakin kangasalantien varressa kevytväylillä on runsaasti penkkejä, pyörälenkeillä usein ihmettelen,
miten vähällä käytöllä ne ovat. Minne niitä pitäisi siirtää - laittakaa ideoita tuleen, niin ehdotetaan niiden
siirtämistä tarvittaviin paikkoihin.
Osa Kangasalan teistä on todella huonossa kunnossa. Aiotaanko teiden kunnolle tehdä mitään?
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja: Samaa ihmettelen minäkin
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Juha Rinta-Koivula, rakennusmestari Tekninen keskus, teidenkunnossapito:
Kangasalan alueella sijaitsevia huonokuntoisista teistä, on keväällä mainittu sosiaalisissa medioissa
laajemminkin. Näiden teiden kunnossapito/hoitovastuu kuuluu Ely-keskukselle, joten kaupunki ei näitä
katuja korjaa, vaan vie palautetta Ely-keskukselle. Kangasalan kaupungin hoidossa olevia teitä
paikataan ja päällystetään, joka vuosi noin 350 000 €.
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Pääosa teistä ovat valtion omistamia ja heidän hoidossa. Niille emme valitettavasti voi tehdä mitään.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Kyllä tieverkkoa kunnostetaan kaiken aikaa, mutta kuntien yleinen taloudellinen tilanne on johtanut
siihen, että yleisesti ottaen tieverkkomme on päässyt vähän rapistumaan.
Miksi pakkolunastuksia tehdään maanomistajilta? Jos syy on muiden verojen maksaminen, se on täysin
epäreilua. Miksei lunastuksista edes makseta kunnon hintaa?
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
Kaavat vaativat lunastuksia ja maapohjan hinta on markkinahinta, jonka kaikki saavat.
Juha Iivonen, geodeetti:
Lunastuksen hakemiseen voidaan päätyä, mikäli maanomistaja ja asianosainen kunta eivät pääse
sopuun ostettavan maan hinnasta. Lunastus on yksi Suomen lainsäädännön kautta tuleva keino, jonka
Suomen valtio tarjoaa kunnille käyttöönsä. Valtakunnallinen ja globaali politiikka sekä talous ohjaavat
ihmiset liikkumista ja muuttamista, ja meidän kuntana pitää pystyä vastaamaan ihmisten asumisen,
liikkumisen ja työllistymisen tarpeisiin. Siksi kunnilla on velvoite lain perusteella kehittää nykyistä
kaupunkirakennetta ja rakentaa uutta yhdyskuntarakennetta. Tällä tarkoitetaan siis pitkälti asumista,
liikennettä ja työpaikkoja. Lunastus on siis yksi keino, jolla kunta saa tarvittavat maat haltuunsa. Kunnan
tavoite on rakentaa lunastettavalle alueelle esimerkiksi katuverkostoa, puistoja, vesi- ja viemäriverkostoa
ja julkisia rakennuksia, vaikkapa kouluja ja päiväkoteja, ja ylläpitää näitä.
Raakamaan, yleensä metsien ja peltojen lunastuslupa haetaan valtion ympäristöministeriöstä. Syy pitää
olla hyvin perusteltu. Lunastettavan maan arvon määrittelee lunastustoimikunta, joka koostuu valtion
Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööristä ja uskotuista, puolueettomista henkilöistä. Hinnan siis määrää
kyseinen ulkopuolinen toimikunta, ei kunta itsessään. Maanomistajalla on mahdollisuus valittaa
maaoikeuteen, ja tarvittaessa hakea vielä maaoikeuden päätöksen jälkeen valitusoikeutta
korkeimmasta oikeudesta.
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Kyllä, pakkolunastukset ovat todella epäreiluja. Sosialismi on ideologia, joka tarkoittaa yksityisten ihmisten
omaisuuden ottamista yhteiseen käyttöön. Laillistettua varastamista. Jos jonkun puolueen nimessä lukee
sana sosiaali, niin muistakaa tämä. Sosialistit elävät aina muiden varoilla ja omaisuudella.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Teiden rakentaminen taitaa olla Suomessa yleisin syy pakkolunastuksille, lisäksi tietysti esimerkiksi
asuinalueiden takia pakkolunastetaan maata. Pakkolunastus on poikkeustilanne. Normaalisti pyritään
neuvotteluratkaisuun, kun kunta hankkii esim. rakennusmaata. Lunastettavasta maasta maksetaan
käypä markkinahinta. Usein syynä pakkolunastukseen on maanomistajan ylimitoitettu hintapyyntö.
Kangasala lisäksi kaavoittaa paljon yksityismaata, jolloin maan ansiottoman arvonnousun saa yksityinen
maanomistaja.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu: Käsitykseni mukaan pakkolunastuksia ei ole toteutettu moniin
vuosiin, koska kaupankäyntiin on päästy vapaaehtoisesti. Keinovalikoimassa pakkolunastus on monissa
kaupungeissa siitä syystä, että jos kaupungin kehittymisen esteenä on jonkun maa-alueen omistajan
haluttomuus myydä maataan, niin kaupantekoon voidaan ryhtyä tästä huolimatta. Tällöin maan hinta
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määräytyy ulkopuolisen tahon määrittämänä. Se ei siis tarkoita sitä, ettei maasta maksettaisi yleisen tason
mukaista hintaa.

Vapaa-aikaan liittyviä asioita
Voisiko Sahalahdelle/Kuhmalahdelle/Pohjaan tulla jonkinlainen skeittiparkki?
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
Aloitteen paikka ja hyvä idea vaikka uuden koulun yhteyteen Kuhmalahdelle!
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
En usko, että lähivuosina. Ensin niitä tehdään sinne, missä nuoria on eniten.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Sahalahti voisi olla oivallinen paikka tälläiselle
Marke Vornanen, vapaa-aikajohtaja:
Pyrimme ottamaan skeittiparkkitoiveenne huomioon ulkoliikuntapaikkojen suunnittelussa.
Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri:
Mainittuihin paikkoihin ei ole suunnitteilla skeittiparkkeja lähitulevaisuudessa. Lähiliikuntapaikkoja on
lähivuosina suunnitteilla Sahalahdelle ja Kuhmalahden kirkonkylälle.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu: Jos käyttäjiä olisi riittävästi, niin varmasti voisi.
Miksi Ruutanassa ei voi olla nuorille jotain tekemistä?
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
Nuoret voisivat listata tekemisen, jotta siihen voidaan ottaa kantaa.
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Ruutanassa on urheilukenttä, uimarantoja ja vaikka mitä. Me vanhat kalkkikset täällä valtuustossa emme
tiedä mitä tarvitsette, joten otamme ehdotuksia vastaan.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Ruutanan palveluja täytyy muutenkin kehittää, myös julkista liikennettä.
Marke Vornanen, vapaa-aikajohtaja:
Kiitos kysymyksistänne, on hyvä kuulla nuorten omia toiveita harrastusmahdollisuuksien kehittämisestä.
Ruutanan toiminnan kehittämisestä kuulisimme mielellämme lisää, mitä sinne haluttaisiin. Sen perusteella
voimme sitten tehdä jatkosuunnitelmia.
Tytti Eromäki-Heino, nuoriso-ohjaaja:
Ruutanassa on ollut ongelmana tilojen puute. Kuitenkin syksyllä 2021 valmistuu Ruutanan monitoimitalo,
mihin tulee päiväkoti, liikuntasali, nuorisotila ja seurakunnan tilat, sekä toiminnallinen piha-alue. Kun talo
valmiistuu, pystymme aloittamaan esim. nuorisotilatoiminnan Ruutanassa! Toiminnan alkamista
odotellessa, voi ideoita nuorisotoiminnan kehittämiseen laittaa vaikka palautelinkin kautta
https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/palautelomake/
Liikkuva nuorisotila-auto Kyläkolli liikkuu ympäri kaupunkia eli myös Ruutanassa. Kyläkollin tavoittaa puh
044-481 3000 ja snapchatissa nimellä kylakolli.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Kyllä voisi, millaista tekemistä haluaisitte? Uusi monitoimitalo tulee varmaan tarjoamaan tähän
kysymykseen jotain helpotusta.
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Miksi syrjemmässä olevat kentät ovat yleensä huonommassa kunnossa? Millä perusteilla urheilukenttiä ja
ulkoliikuntapaikkoja hoidetaan?
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
Jokaiselle kentälle on oma huolto-ohjelmansa ja pienillä kunnostusväli on harvemmassa.
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Kentät joilla on suuri käyttöaste hoidetaan ensin.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Syrjäisemmät kentät valitettavasti ovat huonommassa kunnossa kuin suurien asuinkeskuksien
urheilukentät. Käyttäjiä on vähemmän, joten varmaan sen takia näitä on jouduttu priorisoimaan.
Toisaalta näille syrjäisemmille alueille hyväkuntoiset urheilukentät olisivat mielestäni hyvä myyntivaltti
tuleville asukkaille.
Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri:
Kaikki kaupungin kentät ja muut ulkoliikuntapaikat pyritään pitämään käyttökelpoisessa kunnossa. Eniten
huomioita joudutaan kohdistamaan kovassa käytössä ja kulutuksessa oleville ulkoliikuntapaikoille.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Hoitoluokituksessa kenttien hoitoa määritellään keskeisimmin käytön aktiivisuuden mukaan.
Nyt kun painotetaan nuorten liikkumista, minkä takia urheilukenttiä, kuten Suinulan kenttä suljetaan
käytöltä jo aikaisin, vaikka olisi mahdollista käyttää vielä pitkään sulkemisen jälkeen. Suinulan kentän
huolto on hyvin huonoa ja vaatisi ehostusta.
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja: Hyvä pointti
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu: En tiedä.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu: Vien terveisiä ao lautakunnan jäsenelle.
Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri:
Kysyjä tarkoittanee kenttien avaamista keväällä ja sulkemista syksyllä. Suinulan kentän nurmialue on
todella kovalla kulutuksella johtuen runsaasta junioripelitoiminnasta. Käyttöä on pakko rajoittaa, jotta
nurmipinta säilyisi edes jonkinlaisena. Muita kentän osia, juoksuratoja ja suorituspaikkoja, on
perusparannettu viime vuosina. Myös nurmialue on suunnitelmissa peruskorjata v. 2021.

Sosiaali- ja terveyden huoltoon liittyviä asioita
Nuoret ilmaisivat useissa kysymyksissä huolensa nuorten mielenterveyspalveluista. Millaisia nuorten
mielenterveyspalveluita Kangasalan kaupungilla on tällä hetkellä? Millaisia suunnitelmia on
mielenterveyspalveluihin tulevaisuudessa?
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Aloitteeni mielenterveyspalveluiden kehittämisestä hyväksyttiin ja sen työnryhmän vastaus pitäisi tulla
hyvin piakkoin. Halusin, että kokonaisvaltaisesti katsotaan ja kehitetään MT-palveluita Kangasalla.
Ensimmäisenä jonot on saatava inhimilliseksi. MT-palveluihin ei missään nimessä voi ihminen jonottaa
kuukausia.
Marika Lanne, sosiaali- ja terveysjohtaja:
Ensi vaiheessa kannattaa jutella huolistaan tutulle aikuiselle, esim. koulussa opettajalle,
terveydenhoitajalle, koulukuraattorille, koulupsykologille. Monesti mielenterveysasioissa on tärkeää saada
puhua huolistaan heti niiden ilmaantuessa. Jos kouluterveydenhoitaja arvioi, että tarvitsee enemmän
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apua, varataan aika terveyskeskuslääkärille. Jos nuori tarvitsee nuorisopsykiatrin poliklinikan apua, sinne
saa lähetteen lääkäriltä. Parhaillaan mietitään, miten voitaisiin enemmän tarjota apua kouluilla, jotta
nuoret pääsisivät puhumaan nopeasti mieltä painavista asioista. Haluaisimme myös kuulla nuorten
ajatuksia, millaista apua he toivoisivat eli onko koulu oikea paikka tavata mielenterveystyön
ammattilaisia, toivotaanko tapaamista kasvokkain vai sähköisesti, mistä asioista nuoret haluavat puhua,
millaisia nuorten kokemat mielenterveysongelmat heidän omasta mielestään ovat.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Laki määrää näiden palveluiden järjestämisestä. Kyllähän kunnalla on laaja kirjo tämän alan palveluita.
Oma huoleni on ollut ns. Nepsyistä, siis ADHD- autismin kirjon jne. oireilevista lapsista. Heidän tukensa on
vanhempien mielestä ollut osin puutteellista ja teinkin asiasta valtuustoaloitteen, johon odotamme
vastausta vielä kesän aikana.
Mistä löytää mielenterveyspalveluita?
Marika Lanne, sosiaali- ja terveysjohtaja:
Niistä voi kysyä omilta vanhemmilta tai kouluterveydenhoitajalta. Lisäksi Kangasalan kaupungin sivuilta
löytyy tietoa kohdasta mielenterveys- ja päihdepalvelut. Voi soittaa numeroon +358 3 56554050, tai voi
mennä www-sivujen pyydä apua-nappulan kautta täyttämään lomakkeen, ja ammattilainen soittaa
takaisin. Jos kokee, että tarvitsee nopeasti apua, voi soittaa terveyskeskuksen päivystykseen.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Nuorisopolikinikalta: https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-japaihteet/nuorisopoliklinikka/ sekä PILKE yksiköstä: https://www.kangasala.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/terveyspalvelut/laakari-ja-hoitajavastaanotot/perusterveydenhuollon-mielenterveys-japaihdeyksikko-pilke/
Lisäksi Suomen Mielenterveys ry:ltä saa matalalla kynnyksellä tukea: https://mieli.fi/
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu: Kouluterveydenhoitajan kautta.
Millainen näkemys teillä on, onko nuorten huumeiden käyttö lisääntynyt vai laskenut viimeisen vuoden
aikana Kangasalla?
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja: Lisääntynyt
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Huumeiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina, valitettavasti.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Tilastojen mukaan lisääntynyt.
Marika Lanne, sosiaali- ja terveysjohtaja:
Tuntuu, että käyttö on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Myös poliisi on tehnyt saman havainnon.
Yhteistyössä poliisin ja muiden ammattilaisten kanssa pyritään auttamaan nuoria, jotka ovat käyttäneet
huumeita.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Pelkäänpä, että lisääntynyt. Huumeiden käytön ehkäiseminen on meidän jokaisen asia ja jos käyttöä
havaitsee, pitää siitä ehdottomasta ilmoittaa poliisille tai koulussa opettajalle tai reksille.
Nuorten mielenterveys ja päihteiden käyttöön voisi kiinnittää enemmän huomiota, surettaa nähdä
viilleltyjä verisiä ranteita tai pahaan oloon juovia nuoria. Miten nuorten mielenterveydenhuoltoon
meinataan panostaa?
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
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Vanhemmilla on lapsistaan ensisijainen kasvatusvastuu ja pahaolo on koko perheen ongelma ja siihen
tulee saada apua.
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Yritän tehdä parhaani jatkossakin tämän asian suhteen. Valtuustoon pitäisi saada lisää nuoria, tai sellaisia
henkilöitä jotka ymmärtävät tämän vakavan asian. Käpyt ei tajuu.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Odotan vastausta aloitteeseeni Kangasalan osalta. Terapiatakuu kansalaisaloite toivottavasti menee
eduskunnassa läpi ja sitä kautta saisimme valtakunnallisesti parannusta MT-palveluihin.
Marika Lanne, sosiaali- ja terveysjohtaja:
Ks. vastaukseni aiemmin. Tarvitsisimme myös nuorilta ajatuksia, miten heitä voitaisiin auttaa. Millaista
palvelua nuoret itse toivovat. Paljon on palveluita tarjolla, mutta jotenkin ne ja nuoret eivät aina löydä
toisiaan. Tässä voisivat nuoret ideoida ja kertoa, millaisia palveluja toivovat, ja missä niitä pitäisi olla
tarjolla, jotta nuori kokisi ne löytävänsä ja haluaisi niitä käyttää.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Mielenterveyspalveluiden tarve tuntuu lisääntyvän vuosi vuodelta. Olen sitä mieltä, että varhainen
puuttuminen tuo siihen satsatut varat moninkertaisesti takaisin myöhempinä vuosina.
Miten voidaan estää eriarvoisuutta poikkeustilanteessa? Jos koronaepidemia laajenee, menetämmekö
joitakin kunnan tarjoamia sote palveluita?
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Emme menetä, jos se on minusta kiinni. Sotepalvelujen tärkeys korostuu poikkeusaikoina.
Marika Lanne, sosiaali- ja terveysjohtaja: Ks. aiempi vastaus.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Kaikki palvelut pystytään turvaamaan ja tarjoamaan myös poikkeustilanteessa.

Ateriapalveluihin liittyviä asioita
Miksi kasvisruuista on pakko tehdä pahoja? Voisiko reseptejä tarkistaa tai ruokia vaihtaa?
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Reseptejä varmasti voitaisiin tarkistaa. Yliopistoissakin on aika heikot kasvisruoat.
Hanna-Kaisa Haanpää, Ateria- ja siivouspalvelujen päällikkö
Kasvisruoat kehitellään yhteistyössä erialisten toimijoiden kanssa, myös oppilaat ovat mukana tässä
prosessissa. Mm. tänä keväänä poikkeustilanteista huolimatta kouluruokaraati (pienennetty, supistettu)
maisteli ruokia Suoraman koululla ja antoi palautteen suoraan sähköisessä muodossa.
Kokoamme jatkuvasti palautetta eri ruuista, ja kehitämme reseptiikkaa sen mukaan.
Menekin seuraaminen on myös tärkeä työkalu reseptin kehittämisessä, sillä jos ruoka ei maistu ja/tai sen
menekki on pientä, sille tehdään tuotekehittelyä.
Lisäksi totean, että vaikka ruokia maistatetaan ne eivät aina miellytä kaikkien makuhermoja/mieltymyksiä
Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
Maku on maistajan suussa. Irtomausteita voisi tietysti olla tarjolla.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Olen kuullut, että kasvisruokien maku olisi parantunut niiden käytön yleistyessä. vien terveisiä
ateriapalvelupäällikölle, että tähän voisi edelleen satsata.
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Miksi käytetään paljon rahaa kulttuuriin vaan ei parempaan kouluruokaan? Paljonko kouluruokaan
käytetään rahaa / oppilas/ päivä?
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Miksi käytetään rahaa kohteeseen X eikä kohteeseen Y? Kaikkea voi vastakkainasetella. Kouluruoka
maksaa muutaman euron per oppilas per päivä. Vasemmisto on arvostellut Kangasalan kaukoruokaa,
jota kouluissa tarjotaan. Se tuodaan Kainuusta Pyhännältä:
https://www.kaleva.fi/pyhantalainen-feelia-hoitaa-kangasalan-kunnan-ater/1871056
Hanna-Kaisa Haanpää, Ateria- ja siivouspalvelujen päällikkö
Kouluruokaan käytettävä raha elintarvikkeiden osalta on 1.04 euroa/ateria.
Tämä on valtakunnallisesti hyvää tasoa. Tällä rahalla tarjotaan pääruuan lisäksi salaattibuffa, maidot,
leivät sekä levite.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Kyllä molempiin käytetään rahaa, on epäreilua verrata eri toimintoja. Aina saadaan vastakkainasettelua
eri mieltymysten välille, mutta se ei rakenna elämäämme Kangasalla yhtään paremmaksi. Muistaakseni
parisen euroa ruokaan.
Kun koulut olivat suljettuna, säästettiinkö kouluruokarahoja ja voidaanko ne käyttää ensi vuonna?
Hanna-Kaisa Haanpää, Ateria- ja siivouspalvelujen päällikkö
Elintarvikekustannuksia on tottakai säästynyt, kun koulut olivat kiinni tai niissä oli vain vähän oppilaita,
mutta etäkoululaisten ruokailut maksoivat normaalin kouluruuan hinnan, jopa pikkasen enemmänkin kuin
ruokailu normaalioloissa ruokasalissa.
Elintarvikkeiden talousarvioon varatut rahat ovat vuosikohtaisia, joten niitä ei voida siirtää seuraaville
vuosille
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Kyllä ruokarahoja säästettiin jonkinverran, mutta kunnat toimivat siten, että varsinaisesti säästyneitä rahoja
ei voi käyttää seuraavana vuonna, vaan sille vuodelle laaditaan oma erillinen budjettinsa.

Liikenteeseen liittyviä asioita
Voisiko Ruutanaan ja Suinulaan tulla enemmän busseja?
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Suinulasta en osaa sanoa, mutta Ruutanan julkista liikennettä pitäisi kehittää. Vasemmisto on vaatinut
pitkään lähijunaliikenteen palauttamista Oriveden radalle.
Tuomas Kähkönen, Liikennesuunnittelija:
Ruutanan suuntaan lisättiin busseja viimeksi v. 2016. Ensi talvikaudeksi ei ole tulossa lisää busseja. Bussien
lisäystä tarkastellaan uudestaan, kun ratikka alkaa liikennöidä Tampereella.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu: Jos käyttäjämäärät lisääntyvät, lisääntyvät bussivuorotkin.
Toivoisin mopoilijoille enemmän paikkoja, missä voi ajella rauhassa eikä häiritsisi muita. Onko missään
tällaisia paikkoja tai voisiko jonnekin tehdä sellaisen?
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Olen vuosia sitten tehnyt aloitteen radasta kaksipyöräisille, se hyväksyttiin ja alue on varattuna Lentolasta.
Toteutus on valitettavasti vielä kesken.
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Elinkeinoihin liittyviä asioita
Haluaisin Kangasalan keskustaan lisää ravintoloita, kahviloita ja muita ruokapaikkoja, missä myös nuoret
voisivat käydä.
Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Me päättäjät tai virkamiehet emme perusta ravintoloita. Jos joku yritys haluaa sellaisen perustaa mihin
tahansa Kangasalle, niin toivotamme ravintolan tervetulleeksi, ilman muuta. Pahaa pelkään, että
asiakkaita ei riitä tarpeeksi, että uusi ravintola olisi kannattavaa yrittäjälle.
Kaupunginvaltuutetut Iikka Nikkinen, Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä:
Keskustan kehittämiseen on tehty aika massiiviset suunnitelmat, jotka lisäisivät palveluita keskustassa.
Toivottavasti niihin saadaan toimijoita, joiden palvelut houkuttelevat kaikkia.
Päivi Kuusivaara, Toimitusjohtaja, Business Kangasala:
Keskustaan on suunnitteilla uusi kauppahalli, johon on tulossa erilaisia ravintoloita ja kahviloita ja torin pihaalueen suunnittelussa on otettu nuoret huomioon. Kirkkoharjun näkötornin kahvilan rakentaminen on
aloitettu. Myös K-Supermarketin aluetta kehitetään lähitulevaisuudessa.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Kyllä nuoret ovat varmasti tervetulleita kaikkiin ruokapaikkoihin, ravintoloiden lisääntyminen on kiinni ihan
meistä itsestämme, jos käytämme aktiivisesti oman kylämme palveluita, niitä syntyy lisää, jos sen sijaan
matkustamme Tampereelle mäkkäriin, alkavat palvelut vähentyä.
Voitaisiinko Sahalahteen saada pikaravintola?
Päivi Kuusivaara, Toimitusjohtaja, Business Kangasala:
Pikaravintolan sijoittumiseen Sahalahti saattaa olla hieman liian kaukana pääväylistä. Pikaravintolan
perustamisessa kannattavuutta laskettaessa huomioidaan olemassa oleva asukasmäärä ja liikennevirtojen
mukana tuoma asiakasmäärä. Sinänsä ideaa kannattaisi ehdottaa vaikkapa Saarioisille, että voisiko heille
tulla esimerkiksi testiravintola alueella uusille pikaruokainnovaatioille. Myös nuoret voisivat pohtia, olisiko
siellä sopivaa paikkaa kesäkahviolle, joka toimisi samalla pikaruokapaikkana.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu
Asia on kiinni täysin yrittäjistä, jos joku uskoo myyvänsä riittävästi pikaruokaa jossakin, se perustaa sinne
liikkeen. Nyt kannattaa varmaankin käydä vaan krouvissa siivillä.

TOIVEITA NUORILTA
-

Jotain vapaa-ajalle olevia paikkoja paikkoja nuorille
Lisää skeittauspaikkoja koska harrastajia on paljon
Haluaisin Kangasalan keskustaan lisää ravintoloita, kahviloita ja muita ruokapaikkoja
Tiet kuntoon
Älkää viekö lukiolaisten parkkipaikkoja.
Haluaisin enemmän mahdollisuuksia päättää asioista ihan kaikille, ei vaan nuorisovaltuuston
jäsenille

KOMMENTTEJA Hanna Laine, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja:
Kaupungin keskustaan rakennetaan koko ajan koteja lisää. Kun asiakas määrät nousevat, tulee myös
erilaisia kaupallisia palveluita kuten ravintoloita lisää. Niitä ei saada, ellei käyttäjiä ole riittävästi.
Osa Kangasalan teistä on valtion ylläpitämiä. Niiden hoidosta ja kunnostuksesta vastaa ELY-keskus.
Kaupunki pitää jatkuvaa yhteyttä ELY-keskukseen ja kertoo, miten toivotaan Kangasalan alueella olevia
teitä kunnostettavan ja hoidettavan. He sitten toimivat oman rahoituksensa puitteissa. Kaupungin omien
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teiden kunnossapidosta vastaa tekninen keskus niiden rahojen puitteissa jota valtuusto siihen tehtävään
myöntää. Aina tuo rahoitus ei ole riittävää, koska valtuustossa joudutaan raha jakamaan kaikkien
palvelukeskusten kesken. Usein kasvatus- ja opetuspalvelut, sekä sosiaali- ja terveyspalvelut menevät
edelle teknisistä palveluista, kun seuraavan vuoden tulot pitää palvelukeskuksille jakaa. Nuo jaettavat
rahat tulevat pääosin verotuloina ja valtionosuuksina kaupungille. Veroja nostamalla ja maksuja
korottamalla voidaan saada lisää rahaa, mutta se on vaihtoehto josta kaikki päättäjät eivät pidä ja siksi
niitä käytetään vain harvoin. Paras tapa kasvattaa kaupungin tuloja on saada uusia asukkaita ja uusia
yrityksiä jotka maksavat veronsa Kangasalle. Siksi uusia alueita kuten Lamminrahka on tärkeää rakentaa,
vaikka ne ensin tarvitsevat rakentamiseen rahaa. Myöhemmin ne tuovat huomattavasti enemmän rahaa
takaisin.
Kaupungin sivuilla on kohta: Osallistu ja vaikuta. Sitä kautta on mahdollisuus kenen tahansa tuoda
ajatuksiaan kaupungin kehittämisestä esiin.
KOMMENTTEJA Jari Markkinen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja:
Lukion parkkipaikkojen sijoittelu jos ei ikkunan alle, niin lähistölle on turvattava.
KOMMENTTEJA Jari Leino, kaupunginvaltuutettu:
Kannustan sinua lähtemään päättäjäksi Heti kun olet täysi-ikäinen. Valtuutetulla on mahdollisuus
päätöksentekoon.
Jussi Haavisto, kaupunginvaltuutettu: Hyviä kysymyksiä, kiitos että sain vastata!

Kysymyksiä päättäjiltä nuorille ja nuorten vastauksia
Vastauksia pyydetty instagram palvelun kautta nuorisopalveluiden ja nuorisovaltuuston tileillä ja pohdittu
nuorisovaltuuston kokouksessa toukokuussa.
Onko nuorilla halua/tarvetta saada Kangasalle köysivetoista Wake-board rataa? Sillä siis voi
lainelautailla, vetää isolla renkaalla tms järven pinnalla.
Kyllä! Hyvä juttu! Jatkomietintöjä; missä sijaitsisi ja maksaisiko käyttö? Hinta voi olla este käytölle.
Onko tarvetta lisätä jonnekin muita nuorten lähiliikuntapaikkoja?
Kyllä. Esim Rantakoivisto, Ruutana, Suorama ja keskusta. Skeittauspaikkaa on toivottu keskustan alueelle
(esim Pikkola) ja Sahalahti/ Kuhmalahti alueelle.
Onko nuorilla tarpeeksi kokoontumistiloja? Minne tarvittaisiin lisää?
Ei lisä ole pahitteeksi. Ruutanaan tarvitaan paikkoja ja muuallekin kauemmas kuin keskusta-alueelle.
Nuorista lähtee ääntä ja aina joku valittaa heidän kokoontumisestaan, siksi paikkojen tulisi olla sellaisella
alueella, ettei häiritä muita.
Onko tarvetta lisätä nuoriso-ohjaajia?
Kyllä!
Millaista kerhotoimintaa voisi kehittää?
Vastauksia ei kovasti tullut, esille nousi vain roolipelit. todennäköisesti kerhotoimintaa on sitä haluavalle
porukalle.
Miten nuoret kokevat Korana rajoitukset. Tarpeellisina vai turhina?
Erittäin tarpeellista, mutta ne koettelevat kärsivällisyyttä. Vastanneet nuoret tuntevat vastuunsa.
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Vanhemmat ovat kiinnostuneita Kangasalan historiasta. Entä nuoret, kiinnostaisiko nuoria
kotiseutukiertoajelu?
Ei kiinnosta.
Kuullaanko nuoria tarpeeksi päätöksenteossa?
Nuorisovaltuusto: Kyllä, mutta aina voi parantaa.
Yleisesti nuoret: Ei kuulla. Nuoret eivät löydä käytössä olevia vaikuttamisen kanavia.
Nyt kun keskustan kehittämisestä on ollut yleisötapahtumia, niin kovin vähän jos lainkaan on ollut nuoria
mukana kertomassa mielipiteitään. Nuorisovaltuusto kyllä lausunut mielipiteensä, kiitos niistä. Mutta
yleisötapahtumissa aika vähän. Millä lailla saisi nuoria innostumaan kuulemaan mitä heille
suunnitellaan?
Nuorisovaltuusto: Jos kouluaikaa käytetään suunnitteluun, saadaan tavoitettua eniten nuoria.
Suunniteltavan aiheen pitää kiinnostaa nuoria ja asiat pitää löytyä nuorten lukemista medioista.
Jos järjestettäisiin nuorille suunnattu virtuaalikonsertti, tulisiko sinne kuulijoita? Olisiko pieni maksu, esim 25 euroa liikaa?
Osallistuminen riippuu täysin sisällöstä. Pieni 2-3 euron maksu on ok.
Osallistuva budjetointi on käytössä useissa kaupungeissa mm. Tampereella se on ensimmäistä kertaa
juuri nyt ehdotusvaiheessa. Jos/kun osallistuva budjetointi otetaan Kangasalla käyttöön haluaisiko
nuorisovaltuusto osallistua siihen valtuustona vai yksittäisinä kaupunkilaisina?
Nuorisovaltuusto: Kannatamme Kangasalle toteutettavaksi osallistuvaa budjetointia. Nuorisovaltuusto
toimisi yhtenäisenä kannanottajana, mutta yksittäisten kangasalalaisten nuorten tulee saada myös
äänestää itsenäisesti.
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