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Laaja Hyvinvointikertomus
• Laaja hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa ja se on tilannekuva ja 

arvio toteutetun, hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän työn tuloksista ja pohja tulevan 
valtuustokauden  hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laatimiseksi.

• Laaja hyvinvointikertomus, vuosittaiset hyvinvointiraportit sekä tulevan kauden 
suunnitelman käsittelee ja hyväksyy valtuusto.

• Toiminnan tavoitteena on tehdä hyvinvoinnin edistämistyöstä suunnitelmallista, 
pitkäjänteistä, kaikkia kaupungin toimijoita koskevaa, sekä valtuuston ohjaamaa 
toimintaa. Samalla tavoitteena on kytkeä se tiiviiksi osaksi  kaupungin strategista 
suunnittelua, talousarvion laadintaa ja toteuttamista. 

• Lisäksi se on osa tiedolla johtamisen kokonaisuutta.

• Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, 
seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Se auttaa tiivistämään eri alojen 
asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet. Laadintaprosessi tukee hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen osaamista.

• Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12)



Hyvinvointityön rakenne Kangasalla
• Hyvinvointityön rakenteet 

ovat edellytys toimivalle ja 

tulokselliselle hyvinvointi-

työlle.

• Kangasalla rakenteita on  

kehitetty kuluneen 

valtuustokauden aikana ja 

hyvinvointityö on tullut 

kiinteäksi osaksi 

kaupunkistrategian 

tavoitteita ja 

talousarviovalmistelua.

• Uusiksi työryhmiksi  on  

lisätty lasten ja nuorten 

hyvinvointiryhmän 

alaisuuteen 

perhekeskustyöryhmä ja 

oppilas- ja opiskeluhuollon 

työryhmä
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Uusi rakenne laajan hyvinvointikertomuksen ja 
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Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet 2017-2020

• Valtuustokauden hyvinvointityön tavoitteena olivat:

• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

• Osallisuuden vahvistaminen

• Terveyserojen kaventaminen

• Turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen

• Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ion eri palvelukeskuksissa tehty paljon työtä, hankittu 
koulutusta ja kehitetty palveluja.

• Näistä toimista on vuosittain raportoitu valtuustolle 

• Tähän laajaan kertomukseen on myös koottu tietoa toimista, joita kaupungissa on 
kuluneen kauden aikana toteutettu ja erityisesti viimeisen vuoden ja koronapandemian 
aikana.



Lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin 
edistäminen
Mitä teimme vuosina 2017-2020



Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

• Kangasala osallistui vuosien 2017 ja 2018 aikana valtakunnalliseen Lapsiperheiden 
palvelujen kehittämishankkeeseen (Lape), jonka keskeisenä kehittämisen kohteena oli 
perhekeskustoiminatamallin ja Perheesi Parhaaksi toimintamallin kehittäminen.

• Tavoitteena oli toiminnan painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen ja 
ennaltaehkäisevään työhön sekä lapsiystävällisemmän toimintakulttuurin luominen 
kaikkiin palveluihin. Keskeisinä toimina koottiin perheiden palveluja yhdeksi selkeäksi 
kokonaisuudeksi, kehitettiin verkostomaista yhteistyötä ja johtamista, kehitettiin 
vanhemmuuden tuen ja eroauttamisen palveluita, laajennettiin Perheesi Parhaaksi 
toimintamallin käyttöä, mallinnettiin ja kuvattiin se, sekä kehitettiin avoimen toiminnan 
palveluja Lape-hankkeen mukaisiksi kohtaamispaikoiksi yhdessä Kangasalan 
seurakunnan ja MLL:n kanssa.



Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 2

• Lape-hankkeen aikana käynnistyi myös sähköisen perhekeskuksen kehittämistyö, jota 
jatkettiin pienin askelin. Vuoden 2020 syksyllä saatiin sivustoa kehittämään työntekijä 
hankerahoituksen avulla ja sivusto julkaistiin 2021 vuoden alkupuolella. Sivustoa 
käytetään niin valtakunnallisen kuin Pirkanmaalaisen perhekeskussivuton kehittämistyön 
pohjana.

• Monialaisen yhteistyön kehittämistä ja perhekeskustoiminnan vahvistamista on toteutettu 
tiiviissä yhteistyössä palvelualueiden välillä. Sähköisen perhekeskuksen lisäksi kehittämisen 
lisäksi on työskennelty  Nepsy-palvelujen kehittämiseksi kaikille ikäryhmille.  Sähköisen 
perhekeskuksen sivuille on  lisätty Nepsy-palvelut keväällä 2021. Sivustolla on myös ns 
nepsy-nappula, jonka kautta saa apua ja ohjausta. Kirjaston tiloihin on avattu 
Nepsyvälinelainaamo.



Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 3
• Kaikissa lasten ja nuorten palveluissa on kehitetty erilaisia varhaisen tuen palveluja, 

henkilöstön ja vanhempien kohtaamisen taitoja, vanhemmuuden tuen palveluita, 
vanhempien ja lasten osallisuutta,  lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, kiusaamisen 
ehkäisyä, lasten oppimisympäristöjen kehittämistä, lasten ruokakasvatusta ja liikuntaan 
aktivointia. Liikkuva nuorisotyö on otettu käyttöön samoin virtuaaliset alustat ja 
oppilashuollolliset kerhot. Terveyspalveluissa otettiin käyttöön e-Ehkäisyneuvola. Lasten 
harrastamista on tuettu ja osallistuttu harrastamisen Suomen mallin pilotointiin. Sen avulla 
on tuotu koulupäivän yhteyteen lähes 70 erilaista harrastuskerhoa.

• Opetuspalveluihin on kehitetty mm. joustavan alku- ja esiopetuksen malli, osallistavia 
vanhempainiltoja, laadittu poissaolojen puuttumisen portaat ja laadittu yhteisöllisen 
opiskeluhuollon vuosikello liitemateriaaleineen ohjaamaan arjen toimintaa ja 
kouluyhteisön kehittämistyötä.



Korona-pandemian vaikutuksia
• Korona-pandemia siirsi koulut etäopetukseen keväällä 2020. 

• Lähiopetukseen jäi noin 100 lasta.

• Lapsia otettiin valtakunnallisten suositusten mukaisesti

kotihoitoon  varhaiskasvatuksesta ja lasten määrä laski 20-30 %

normaalista palvelujen käyttäjistä. 

• Varhaiskasvatuksessa ja opetuspalveluissa toteutettiin lukuisia 

erityisjärjestelyjä tilanteiden muuttuessa ja huolehdittiin pienten 

alakoululaisten ja erityisryhmien lähiopetuksesta.

• Palvelujen kysyntä kaikissa lasten , nuorten ja perheiden palveluissa 

hiljeni  keväällä 2020 tartuntavaaran uhatessa kaupunkilaisia. 

Koronaohjeistuksia päivitettiin muuttuvissa tilanteissa aktiivisesti.

• Puhelinpalveluja ja sähköisiä palveluja kehitettiin pikavauhdilla 

tähän tilanteeseen ja koetettiin löytää  uusia keinoja lasten, 

nuorten ja perheiden tukemiseksi  poikkeuksellisissa olosuhteissa.



Korona-pandemian vaikutuksia

• Kouluruokailun puuttumisen aiheuttamiin haasteisiin perheissä vastattiin järjestämällä 
ruokakassijakelu sitä haluaville. Ateriapalvelut vastasivat ruokakassien sisällöstä 
huomioiden kouluruoka- ja ravitsemissuositukset. Ruokajakelulla mahdollistettiin yksi 
lämmin ateria tuorepaloineen lapsille päivän aikana.

• Myös kouluilla tapahtunut ruokailu on vaatinut uusia, koronaturvallisia järjestelyjä. Samoin 
hygieniasta ja tilojen puhtaudesta huolehtiminen. Koronatilanteesta huolimatta on 
huolehdittu juhlapyhien huomioiminen aterioita valmistettaessa, ruokaraatitoiminnan 
ylläpitäminen, toiveruokaviikon toteuttaminen.

• Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tilat suljettiin ja toimintoja siirrettiin mahdollisuuksien 
mukaan sähköiseen ympäristöön.

Kuva, Marja Aaltio



Vaatimattomasti paras
välittäminen.



Osallisuuden 
vahvistaminen
Miten edistimme kaupunkilaisten osallisuutta 
2017-2020



Osallisuuden vahvistaminen

• Kaupunkilaisten osallisuutta on vahvistettu kuluneen valtuustokauden aikana lukuisin eri 
tavoin.

• Kaikissa kaupungin palveluissa tuettiin monin eri tavoin  kaupunkilaisten osallisuutta  ja 
hyvinvointia. Arjen toiminta varhaiskasvatuksessa ja  opetuspalveluissa on osallistavaa ja 
yhteisöllistä toimintaa yksilöllisiä tarpeita unohtamatta. Erilaiset kyselyt, suunnitelmat, joihin 
lasten lisäksi myös huoltajat osallistuvat tukevat myös osallisuuden edistämistä. Myös 
osallistavat vanhempainillat erilaiset raadit, toimikunnat ja oppilaskuntatoiminta tukevat 
osallisuuden vahvistamista.

• Yhteisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen, joista valtuustokauden suurimpana oli 
Jukola-tapahtuma ja lapsille järjestetty Mini-Jukola-tapahtuma. Nämä tapahtumat  toimivat 
myös osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistajina. Kaupunkilaiset ovat osallistuneet myös 
osallistavan budjetoinnin  kokeiluun ja kauhujen Kangasala-tapahtuman suunnitteluun, 
käsikirjoittamiseen ja toteuttamiseen. Vuosittainen Kulttuuri- ja hyvinvointitoritapahtuma on 
järjestetty vuotta 2020 lukuun ottamatta. Vuonna 2021 tapahtuma järjestettiin verkossa.

• Kaupunkilaisille on järjestetty valtuustokauden aikana useita työpajoja, kyselyjä, avoimia 
tilaisuuksia keskusteluille tukemaan osallisuutta ja vuoropuhelua kaupungin työntekijöiden ja 
kaupunkilaisten välillä.

• Asiakasraatitoiminnan avulla  sosiaali- ja terveyspalveluissa on kehitetty palveluja.



Osallisuuden vahvistaminen

• Vuoden 2020 lopulla valmistui  Kangasalan kaupungin järjestöyhteistyön ohje 
yhteistyössä kaupungin toimijoiden ja kaupungin järjestöagenttien kanssa. Ohjeen 
tavoitteena on koota kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön periaatteet, helpottaa 
tiedon löytymistä ja vahvistaa kaupunkilaisten osallisuutta.

• Kaupunkilaisten edustus on huomioitu kaikissa kaupungin hyvinvointiryhmissä. Niissä on 
edustus yrittäjistä, seurakunnasta ja kunkin ikäryhmän parissa työskentelevien järjestöjen 
jäsenistä.

Kokemusasiantuntijoita on käytetty kaikessa 

kehittämistyössä

Asiakasraadit, erilaiset neuvostot ja valtuustot ovat 

osa  pysyviä osallistamisen rakenteita Kangasalla.



Osallisuuden vahvistaminen

• Kulttuuripalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja parantavat elämänlaatua 
lisäämällä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, ehkäisemällä syrjäytymistä sekä tuottamalla 
onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä. 

• Kirjastot ovat tärkeä osa Kangasalan monipuolisia kulttuuripalveluita. Laadukkaat ja 
saavutettavat kirjastopalvelut ovat myös yksi merkittävä tekijä kunnan elinvoimaisuuden 
kehittämisessä. Kangasalalaisista noin puolet kokee kirjasto- ja kulttuuripalveluiden 
lisäävän heidän hyvinvointiaan ja 60 % kuntalaisista on hyödyntänyt kulttuurikorttelin 
palveluita.



Terveyserojen 
kaventaminen
Miten toteutettiin vuosien 2017-2020 aikana



Terveyserojen kaventaminen

• Erilaiset ryhmätoiminnat, vertaisryhmät ja varhaisen tuen palvelut ovat osa tätä tavoitetta.  
Kokemusasiantuntijoita on käytetty vertaistukena ja palvelujen kehittämisessä ja 
asiakasraatitoiminnasta on tullut pysyvä osa palvelujen kehittämistä. Näillä toimilla 
tavoitellaan terveyserojen kaventamista kaupungissamme,

• Lapsiperheiden ja työikäisten sosiaalipalveluissa on tuettu lasten ja aikuisten liikuntaa ja 
terveyden edistämistä myöntämällä taloudellista tukea. Kangasalle hankittiin 100 
koulupyörää

• Harrastuksen Suomen mallin pilotoinnilla tavoitellaan harrastusten mahdollistamista kaikille 
lapsille. Erilaisia harrastusryhmiä perustettiin n. 70 kpl, koronan vuoksi toiminta on ollut osin 
keskeytettynä.

• Kaksi terveyskeskuslääkäriä on toteuttanut pari- ja perheterapiaa. Perheneuvolassa on 
toteutettu yhteistyössä seurakunnan kanssa lasten ja vanhemman eroryhmätoimintaa. 
Neuvolassa on panostettu raskaana olevien perheiden tupakoimattomuuden edistämiseen.

• Sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin kehitettiin kotipalvelupaketti, joka sisältää 5 ilmaista 
kotipalvelukäyntiä. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa työskentelevä 
psykiatrinen sairaanhoitaja ja aikuissosiaalityön asumisneuvonta vahvistivat lapsille, nuorille ja 
lapsiperheille tarjottavia moniammatillisia palveluja.

• Aikuissosiaalityössä on kehitetty monialaista palvelumallia.



Turvallisuuden ja 
viihtyvyyden lisääminen



Turvallisuuden ja viihtyvyyden 
lisääminen

• Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen on osaltaan 

myös turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämistä.

• Hyvällä kaupunkisuunnittelulla on luotu laadukasta, 

viihtyisää, toimivaa ja tuvallista rakennettua ympäristöä. Samalla on  vaalittu                   
luonnonympäristöä, joka tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia rentoutumiseen ja 
virkistymiseen.

• Hyvä ja virikkeellinen ympäristö houkuttelee kaiken ikäisiä liikkumaan. Kangasalla on 
huolehdittu kulkuväylien turvallisuudesta,  esteettömyyden edistämisestä ja hyvästä 
hoidosta kaikkina vuoden aikoina.

• Pääreitit ovat valaistuja pimeään aikaan ympäri vuorokauden. Pyöräilyn ja kävelyn 
olosuhteita on parannettu ja liikuntapaikkoja on hoidettu hyvällä ammattitaidolla. 

• Kaupunkilaisten iloksi on mm. rakennettu uusia laavuja ja pitkospuita, Sorolan 
liikuntapuisto on rakenteilla, kuntoportaat ovat jo käytössä, kanootteja on saatu 
kaupunkilaisten  käyttöön veloituksetta. Latukoneen hankinta on lisännyt talviliikunnan 
mahdollisuuksia, samoin  Sorolan monttuun sijoitettu lumen varastointialue ja 
lumetuskoneet.



Vaatimattomasti paras
palveluasenne.



Väestökehitys vuosina 
2017-2020 ja muuta 
väestötietoa



Väestökehitys

Kangasala 2017 2018 2019 2020

Väkiluku 31 437 31 676 31 868 32 199

Alle 15v osuus % 20,0 19,6 19,2

15-64 v osuus % 60,6 60,5 60,3

Yli 64 v. osuus % 19,5 19,9 20,5

Perheiden lukumäärä 8953 9042 9100

Yhden vanhemman perheet %-lapsiperheistä 16,40 17 17,30

Asuntokuntien lukumäärä 13 840 14 064 14 206

Yhden hengen asuntokunnat, % 34,7 35,10 35,40

Ahtaasti asuvat asuntokunnat, % 8,0 7,8 8,1

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % 23 22,30 23,30

Omistusasunnossa asuvat asuntokunnat, % 76,1 75,4 75,4

Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus, % 19,0 19,5 19,5



Väestö ikäryhmittäin vuoden 2021 alussa



Muuta väestötietoa

Kangasala 2017 2018 2019 2020

Taloudellinen huoltosuhde 128,6 123,6 124,7

Demografinen huoltosuhde 65,10 65,40 65,90 66

Koulutustasomittain 365 402,40 407,40

Muu kuin ruotsi, suomi tai saame äidinkielenään 

puhuvat/ 1000 asukasta

21,5 23 24.5 26,3

Yhden vanhemman perheet % lapsiperheistä 16,4 17 17,3

Taloudellinen huoltosuhde eli elatussuhde ilmaisee kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti. 

Työttömiin ja työvoiman ulkopuolisiin lukeutuu koko ei-työllinen väestö, eli työttömät, eläkeläiset, lapset ja omaa kotitaloutta

hoitavat. 

Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on sataa 15 - 64-

vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on

Väestön koulutustasoa osoittava mittain kuvaa väestöryhmän koulutustasoa koulutuspituudella. Esimerkiksi koulutustasoluku 246

osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen.



Muuta väestötietoa 

Kangasala 2017 2018 2019 2020

Kunnan yleinen pienituloisuusaste 8,6 9 8,9

Lasten pienituloisuusaste,  %-osuus alle 18 

vuotiaiden lasten  osuus kaikista alle 18 vuotiaista

7,60 8,60 8,40

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot 24,7 25,7 26

Toimeentuloa pitkäaikaisesti saaneet 25-64 

vuotiaat, % osuus väestöstä

1,2 1,6 1,6

Toimeentuloa pitkäaikaisesti saaneet 18-24 

vuotiaat,%-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä

2,60 2,80 2,50

Syntyvyys, elävänä syntyneet tuhatta 15-49 v naista 

kohden

46,20 44,50 46,90

Kunnan yleinen pienituloisuusaste ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella 

asuvista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon 

(uudistetulla OECD-skaalalla laskien) mediaanista kunakin vuonna.

Ginikerroin: Gini-kerroin on yksi yleisimmin käytetyistä tuloerojen mittareista. Gini-kertoimessa tuloerojen taso on kiteytetty yhteen 

lukuarvoon, mikä voi vaihdella nollan ja yhden välillä. Gini-kertoimen arvot esitetään usein myös sadalla kerrottuna, jolloin kertoimen 

maksimiarvo on 100. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisempi tulonjako on.

Vuonna 2009 luku oli 61,6. 



Yhteenvetoa väestötiedoista
• Kangasala on kasvava kaupunki, väestönkasvu vuosien 2017 -2020 välillä oli 762 asukasta.

• Syntyvyys on Kangasallakin laskenut viimeisen 10 v ajan mutta on Ylöjärven jälkeen 
vertailukuntien , Pirkanmaan ja koko maan vertailussa korkein.

• Koulutustaso Kangasalla on Lempäälän jälkeen Pirkanmaan ja koko maan ja 
vertailukuntien korkein.

• Kangasalalaisista asuu omistusasunnoissa noin 75%, vuokra-asumisen osuus on lievässä 
kasvussa.

• Alle 15 vuotiaiden osuus väestöstä on vajaat 20%, nuorten aikuisten osuus väestöstä on 
noin 8% luokkaa ja kertonee siitä, että kotipaikkakunnalta muutetaan opintojen vuoksi 
muualle!

• Yli 64 vuotiaiden osuus väestöstä on reilut 20 %

• Koulutustaso on Kangasalla kasvanut, samoin muun kielisten (ei suomi, ruotsi tai saame) 
osuus.

• Yhden vanhemman perheiden osuus on alhaisin vertailukuntiin, Pirkanmaahan ja koko 
maan tilanteeseen verraten.

• Yhden hengen asuntokunnat Kangasalla 35,4 %, Pirkanmaalla ja koko maassa n.45 %



Yhteenvetoa väestötiedoista

• Pitkäaikaista toimeentuloa saaneiden 18-24-vuotiaista osuus on laskenut ja oli vuonna 
2019 2,5 %. Määrä on alhaisempi kuin Pirkanmaalla tai koko maassa (3,1 %).

• Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25-64-vuotiaiden osuus on 1,6 % vuonna 
2019 ja on alhaisin vertailukuntiin ja koko maahan nähden.

• Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2017 
ja niiden osuus on korkeampi vertailukuntiin nähden ja on koko maan keskitasoa. 

• Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit lastenpsykiatrialla (0-12v.) ovat kasvaneet ja ovat 
korkeammat vertailukuntiin nähden. Kangasala 310,9 /1000 0-12 v. kohden.

• Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta 
Kangasalla ovat alhaisimmat Pirkanmaalla ja koko maan tietoihin verrattuna.

• Lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt koko valtuustokauden ajan. Vuonna 2017 
se oli 586 ja vuonna 2020 882. Kehitys on ollut samansuuntainen koko maassa.

• Lastensuojelun perhe- ja laitoshoidon käyttökustannukset  ovat kasvaneet korkeimmiksi 
vertailukuntiin nähden.



Talous ja elinvoima
Kehitys kuluneella valtuustokaudella 2017-2020



Verotulot €/asukas Kangasalla ja vertailukunnissa
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Lainakanta €/asukas Kangasalla ja 
vertailukunnissa
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Vuosikate % poistoista

Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli vuosikate 

kattaa poistot (korvausinvestoinnit), kunnan ei tarvitse velkaantua, realisoida 

käyttöomaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan tai vähentää toimintapääomaansa 

pitääkseen palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa. Jos vuosikate jää negatiiviseksi, 

tulorahoitus ei riitä edes juokseviin menoihin.

Muutos %

2014-2019



Yhteenveto taloudesta

• Kangasalan kaupungin talous oli kokonaisuudessaan kuluneella valtuustokaudella 
tasapainossa. 

• Neljän vuoden yhteenlaskettu tulos oli 36,8 milj. euroa ja tuloksesta muodostettiin 
yhteensä 16,0 milj. euron investointivaraukset talousarvioissa päätettyjen investointien 
rahoittamiseksi. 

• Yhteenlasketuksi valtuustokauden ylijäämäksi muodostui 14,9 milj. euroa. 

• Investointeja valtuustokaudella toteutettiin yhteensä 82,8 milj. euroa ja niiden 
rahoittamiseksi kaupunginlainakanta nousi 19,3 milj. eurolla 72,9 milj. euroon. 

• Lainamäärä asukasta kohden kohosi valtuustokaudella 558 eurolla 2 292 euroon 
asukasta kohden. Lainamäärä on edelleen vertailukuntien, koko Pirkanmaan ja koko 
maan vertailussa alhaisin.



Vaatimattomasti paras
talous.



Työllisyyden ja 
työttömyyden kehitys



Työllisyyden kehitys Kangasalla vuosina 2017-2020

• Työllisyys kehittyi suotuisasti vuoden 2019 loppuun asti koko maassa ja myös Kangasalla.  

• Työttömyysprosentti on ollut Kangasalla koko maahan ja Pirkanmaahan nähden 
alhaisempi vuosien 2017-2020 välisenä aikana.

• Alimmillaan työttömyysaste oli vuonna 2018, jolloin työttömien osuus työvoimasta oli 7 %.

• Miesten osuus työttömistä on naisia suurempi ja työttömyys painottuu yli 50-vuotiaisiin. 

• Nuorisotyöttömyys on laskenut vuodesta 2017 lähtien lukuun ottamatta vuotta 2020.

• Työttömyysprosentti oli 9,8 % tammikuussa 2021 ja 9,6% helmikuussa 2021.

• Kangasalla on järjestetty osana työllisyyspalveluja työpajatoimintaa, jonka tarkoituksena 
on vahvistaa asiakkaiden hyvinvointia, kehittää heidän valmiuksiaan työelämään sekä 
etsiä polkuja koulutukseen ja työhön. 

• Rekolan pajalla  on järjestetty ryhmätoimintaa, jossa ryhmät ovat kokoontuneet kerran 
viikossa kolmen kuukauden ajan. Ryhmätoiminnassa päivitetään työnhakutaitoja sekä 
taon pajalaisten tilanteen kartoitus ja jatkosuunnitelmien tekeminen. 



Työllisyyden kuntakokeilut 2017-18 ja 2021

• Kangasala oli mukana työllisyyskokeilussa vuosina 2017-2018.

• Kokeilu oli suunnattu kangasalalaisille nuorille sekä työmarkkinatukea tai 
peruspäivärahaa saaville. Kokeilussa pystyttiin antamaan asiakkaille henkilökohtaista ja 
paikallista palvelua. Kokeilulla saatiin suotuisia vaikutuksia niin nuoriso- kuin 
pitkäaikatyöttömyyteenkin. 

• Maaliskuussa 2021 Kangasalla alkoi työllisyyden kuntakokeilu, jossa työttömän 
työnhakijan (1200 henkilöä) asioiden hoito siirtyy TE-toimistolta Kangasalan kaupungille. 

• Kokeilu mahdollistaa yksilöllisen ja sujuvamman palvelun tarjoamisen.  

• Tavoitteena on myös kehittää pysyvämpiä työllistymistä tukevia palveluita sekä 
toimintamalleja.  Kokeilu jatkuu vuoden 2023 kesäkuuhun asti ja muuttuu vuoden 2024 
alusta pysyväksi toimintatavaksi.



Koronapandemian vaikutukset työttömyyteen 
Kangasalla 2020-2021

• Vallitseva koronapandemia on vaikuttanut työllisyyteen niin Kangasalla kuin koko 
maassa. 

• Työttömyysprosentti kasvoi 7,4 %: sta 10,5 %: iin tammikuu-joulukuu 2020 välisenä aikana 
ja oli kuitenkin maan keskiarvoa alhaisempi. 

• Joulukuussa 2020 työttömiä oli 1595, joista alle 25-vuotiaita oli 186. 

• Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 360 henkilöä joulukuussa 2020 ja kasvua vuoden 2019 
joulukuusta oli 34,3 %, jolloin pitkäaikaistyöttömiä oli 268 henkilöä. 

• Lomautettujen määrä oli suurimmillaan toukokuussa 2020.

• Tammikuussa 2021 työllisyysaste oli 69,9 %.



Elinkeino ja matkailu



Elinkeino, matkailu ja Business Kangasalan toiminta

• Business Kangasala Oy tuottaa ostopalvelusopimuksella kaikki kaupungin elinkeino- ja 
matkailupalvelut.

• Business Kangasala laati uuden elinkeino- ja matkailuohjelman vuosiksi 2020―2024. 
Ohjelmassa painopiste on kilpailukykyisessä asiakaspalvelussa, houkuttelevissa tonteissa 
ja toimitiloissa, tuottavassa seutuyhteistyössä ja matkailun kehittämisessä.

• Yhtiö on mukana Lamminrahkan ja Saarenmaan kehittämisessä ja tekee yhteistyötä 
Tarastenjärven kiertotalousalueen kanssa.  Yhtiölle kuuluvat mm. keskustan kehittäminen, 
yrityksille suunnattu palvelutarjonta, aloittavien yritysten neuvonnasta toimivien yritysten 
sijoittumispalveluihin ja yhtiö tuottaa koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia alueen 
yrityksille

• Koronapandemia vaikutti vahvasti yhtiön vuoteen 2020. Elinkeinojen ja matkailun 
edistäminen muuttui kriisityöksi ja koronaneuvonnaksi.



Elinkeino ja matkailutoiminta osana kaupungin 
elinvoimaa

• Tavoitteena on yrittäjyyspositiivinen Kangasala

• Yrittäjäkasvatuksen aloittaminen perusopetuksessa, yhteistyössä oppilaitoksen ja yrittäjien 
kanssa

• Hevosmyönteinen Kangasala osaksi elävää kaupunkia- hanke käynnistyi 2020.

• Tiivistä yhteistyökulttuuria on kehitetty yrittäjien kanssa
• Lisätty yrittäjien osallisuutta yhteistyöhön

• Vahvana ajatus, että kaupunki pitää huolta yritystoiminnan edellytyksistä

• Yritystapaamisiin on  panostettu

• Järjestetty yhteisiä kampanjoita

• Somekanavien käyttöä on lisätty

• Yritysneuvontaa ja -vierailuja on toteutettu

• Matkailun markkinointia on lisätty niin matkailijoille kuin paikallisille asukkaille kaupungin tarjoamista 
mahdollisuuksista

• Yrittäjien hyvinvointiin on panostettu (mm. luentosarja)

• Yritys on ollut mukana tapahtumien järjestämisessä ja auttanut niiden toteuttamisessa.



Vaatimattomasti paras
elinkeinoelämän tuki.



Työikäisten hyvinvoinnin 
kehitys 2017-2020



Työikäisten hyvinvointi

• Työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta merkittäviä tekijöitä ovat yksilön 
terveyskäyttäytyminen, kuten liikunta, ravinto ja päihteiden käyttö, toimiva terveydenhuolto, korkea 
työllisyysaste, työyhteisö, sosiaaliset verkostot ja riittävä toimeentulo. 

• Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote seuraa väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä 
tapahtuneita muutoksia alueittain ja eri väestöryhmittäin. Finsote 2017-2018- tutkimuksen mukaan 
pirkanmaalaisista yli 20-vuotiaista keskimäärin kaksi kolmesta koki elämänlaatunsa hyväksi (Pentala-
Nikulainen ym.). Alle 55-vuotiaista naisista koki useammin elämänlaatunsa hyväksi verrattuna vastaavan 
ikäisiin miehiin. Pirkanmaan tulokset koetusta elämänlaadusta olivat hieman alhaisemmat koko maan 
tuloksiin nähden. Itsensä yksinäiseksi koko noin 8% työikäistä ja joka kolmannella oli toimintarajoituksia 
terveysongelmien vuoksi. 

• Noin joka kolmas alle 55-vuotias harrasti säännöllisesti kuntoliikuntaa useita kertoja viikossa. Miesten 
viikoittaiset liikuntaosuudet olivat naisia korkeampia. Sen sijaan yli 55- vuotiaiden viikoittaiset 
kuntoliikuntaosuudet olivat puolet alle 55- vuotiaiden raportoiduista määristä. Vuoden 2021 tammi-
helmikuussa toteutetussa kuntalaisille suunnatussa hyvinvointikyselyssä suurin osa vastanneista oli sitä 
mieltä, että Kangasalla on riittävästi harrastusmahdollisuuksia aikuisille 

• Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden työikäisten määrä on kasvanut tasaisesti niin 
koko maassa kuin myös Kangasallakin. Vuonna 2019 mielenterveysperusteista sairauspäivärahaa 
saaneita oli Kangasalla 2,7 %. Valtakunnallisesti mielenterveysongelmat muodostavat yleisimmän 
sairauspoissaolon syyn 20-29-vuotiailla ja niiden osuudet on kasvaneet viime vuosina myös 30-40-
vuotiaden ikäluokassa (Terveystalo, 2019). 

• Kelan myöntämää työkyvyttömyyseläkettä sai 6 % 25-64-vuotiaista kangasalalaisista vuonna 2019. 
Saajien osuus oli alhaisempi koko maahan ja Pirkanmaahan nähden. Yleisin työkyvyttömyyseläkkeen 
peruste oli sekä naisilla että miehillä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Tuki- ja liikuntaelin ja 
sidekudossairaudet olivat toiseksi yleisin peruste työkyvyttömyyseläkkeen saamiselle.  





Koronavaikutuksia

• Vallitseva koronapandemia on vaikuttanut hyvin monella eri tapaa työikäisten hyvinvointiin. 
Mielenterveysperusteiset syyt lääkärille hakeutumiseen sekä sairauspoissaoloihin kasvoivat 
huomattavasti vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019 (Pihlajalinna). Ikäryhmittäisessä 
tarkastelussa sairauspoissaoloja oli eniten 55-64-vuotiailla ja vähiten 25-34-vuotiailla. 

• Työterveyslaitoksen (2020) kuntatyöntekijöille suunnatussa Kunta10-tutkimuksessa 50 % 
vastanneista ilmoitti, ettei vallitseva koronatilanne ole vaikuttanut heidän työjärjestelyihin 
mitenkään. Kolmannes vastanneista oli osittaisessa etätyössä sekä joka viidennellä vallitseva 
tilanne oli vaikuttanut kokonaan työhön. 

• Koko väestön tasolla tarkasteltuna työhyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset ovat olleet 
melko maltillisia verrattuna koronaan edeltävään aikaan (Työterveyslaitos, 2021). 
Työuupumus kasvoi kesästä vuoden 2020 loppuun ja oli suurinta alle 36-vuotiailla. Työn imu 
(myönteinen työssä koettu tunne- ja motivaatiotila, jossa ominaista on tarmokkuus, 
omistautumien ja uppoutuminen) laski vuoden 2020 loppuun mennessä niin työntekijöillä kuin 
johtajilla koronaa edeltävään tasoon. Etätyössä olevista keskimäärin puolet on oppinut 
aiempaa parempia työtapoja sekä tehnyt enemmän itsenäisiä päätöksiä. Noin joka kolmas 
etätyötä tekevä raportoi, että sekä työkavereiden että esimiehen tuki on vähentynyt. Yksin 
asuvien työhyvinvointi oli ennen korona aikaa heikompaa ja on heikentynyt entisestään 
korona aikana verrattuna muiden kanssa asuviin.     



Ikäihmisten hyvinvoinnin 
kehitys 2017-2020



Ikäihmisten hyvinvointi Kangasalla

• Kotikuntoutuksen, arkikuntoutuksen ja kotihoidon arviointitiimin toiminnan  
lisääntyminen ja vahvistaminen ovat tukeneet ikäihmisten kotona selviytymistä ja 
lisännyt elämänlaatua.

• Asiakasohjauksen ja neuvonnan vahvistaminen ja palveluohjaus (Ikäneuvohanke) 
ovat lisänneet oikea-aikuisuutta palvelujen piiriin hakeutumiseen, vähentänyt 
palvelujen kuormitusta ja lisännyt asiakastyytyväisyyttä.

• Ikäihmisten palvelujen viikottaiset esittely- ja ohjaustilanteet on toteutettu 
Kangasala-infossa.

• Ikäihmisten nettisivuja on  kehitetty tukemaan ennaltaehkäiseviä toimia ja 
palveluja esiin nostaen. Järjestöt ja yhteistyötahot lisätään sivuille vielä mukaan 
jatkossa.

• Lähitoritoiminta on vakiintunut.

• Hoitosuunnitelmia on laadittu aktiivisesti.  Tämä on lisännyt palvelun laatua ja 
oikea-aikuisuutta, (RAIN käyttö/ toimintakykymittari.

• Hyvän hoidon laatumittarit on otettu käyttöön.



Koronvaikutuksia ikäihmisten hyvinvointiin

• Kuntoutusmuotoinen ryhmätoiminta päättyi -> kehitetty ja käynnistetty 
etäkuntoutusryhmiä, joista ei enää haluta luopua.

• Vierailut asumispalveluista on järjestetty sovitusti ja koronaturvallisesti.

• Yhteisöllisten tapaamisten määrät pysyneet ennallaan, toteutettu oman henkilöstön 
toimesta.

• Läheisyhteistyö muuttunut, aktiivista yhteydenpitoa omaisten kanssa toiveita kuunnellen, 
sähköisten kanavien, puhelinten  ja kirjeiden välityksellä, oma facebook-sivusto 
perustettu.

• Ns hoitovelkaa ei ole kertynyt ikäihmisten palveluissa, yhteyttä on pidetty vanhuksiin 
aktiivisesti. Ikäneuvopuhelimen yhteydenotot ovat säilyneet ennallaan, eikä huoli-
ilmoitusten määrä ole kasvanut.



Turvallisuus



Turvallisuus

• Turvallisuus on merkittävä osa hyvinvoinnin edistämisessä. Turvallisuus koostuu niin 
asuin- ja elinympäristön turvallisuudesta kuin myös liikenneturvallisuuden lisäämisestä, 
perheväkivallan ennaltaehkäisystä sekä päihteiden käytön vähentämisestä.

• Turvallinen ja viihtyisä asumisympäristö on yksi hyvinvoinnin perusedellytyksiä. 
Vuoden 2021 kuntalaisten hyvinvointikyselyyn vastanneista yli 80 % (n=708) pitää 
Kangasalaa turvallisena paikkana asua. Lähes puolet asukkaista kokee viihtyisän ja 
toimivan kaupunkiympäristön lisäävän heidän hyvinvointiaan.

• Luonnon läheisyys, kokeminen ja näkeminen elinympäristöissä on todettu lisäävän 
ihmisten hyvinvointia, vähentävän sairastavuutta sekä lisäävän onnellisuutta 
(Mielenterveystalo). Kangasalla luonto harjuineen ja järvineen on helposti 
saavutettavissa ja ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisesti erilaisia virkistymis- ja 
liikkumismahdollisuuksia. Lähes 90 % kyselyyn vastanneista kokee luonnon ja ulkona 
liikkumisen lisäävän heidän hyvinvointiaan.



Poliisin tietoja turvallisuuteen liittyen

• Kangasalan katuturvallisuusindeksi oli vuonna 2020 191,96 ja kasvua edelliseen vuoteen 

oli 14 %. Katuturvallisuusindeksi kuvaa tyypillisesti julkisilla paikoilla tehtyjä rikoksia 

suhteutettuna asukaslukuun. Rikoksia painotetaan niiden vakavuuden mukaan. Mitä 

suurempi indeksi arvo on, sitä parempi on katuturvallisuus.

• Häiriökäyttäytymiset ja ilkivalta sekä päihtyneisiin henkilöihin liittyvät poliisin tehtävät 

vähenivät vuoteen 2019 asti, mutta nousivat vuonna 2020 (n.400 tapausta). Alle 18-

vuotiaiden asianomaisten väkivaltarikoksissa oli merkittävää vaihtelua vuodesta 2017. 

Vuonna 2019 niiden määrä oli korkein, 51 tapauksella ja vuonna 2020 alhaisin, jolloin 

kirjattiin 22 tapausta.

• Huumausainerikosten määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien, mutta pysyi vuonna 2020 

vuoden 2019 tasolla. Vahingontekorikoksia kirjattiin yleisellä paikalla 67 vuonna 2020 ja 

luku oli alhaisempi kuin vuonna 2019, jolloin niiden määrä oli korkein (80 tapausta) koko 

neljän vuoden tarkastelu jaksolla. 



Liikenneturvallisuus
• Liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta on kehitetty Kangasalla 2017-2021 aikana. 

• Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta on parannettu kävelijöille ja pyöräilijöille tehtyjen omien 
kaistojen rakentamisen, teiden korottamisen avulla sekä alueiden nopeusrajoituksia alentamalla. 

• Valtatie 12:n pohjoispuolelle osana Finnentien hanketta toteutettiin yhdistetty jalankulku- ja pyörätie 
ulkoilureitti, joka on valaistuna koko väliltä. Reitti on osa kaupungin pyöräilyn pääreitistöä.

• Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta on parannettu myös kiertoliittymien rakentamisen avulla. 
Kiertoliittymät hillitsevät ajonopeuksia ja niiden avulla on pystytty parantamaan jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden turvallista teiden ylitystä. Vuonna 2018 maantie 339 (Kangaslantie, Vatialantie ja Liutuntie) 
kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä parannettiin samalla myös alueiden jalankulku- ja 
pyörötiejärjestelyjä sekä linja-autopysäkkejä. Hankkeessa rakennettiin myös uusi Toosin alikulkukäytävä 
vanhan alikulun tilalle, joka on osa monien koululaisten koulureittiä. Rakennetun kiertoliittymän kautta 
kulkee myös pyöräilyn laatukäytävä, joka on osa seudullisia ja alueellisia pääreittejä. Laatukäytävä 
kulkee pitkin Santarataa kohti Tampereen keskustaa.  Santaradalla on myös kiinteä liikennelaskin 
pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määrän laskemiseen.

• Poliisin tietoon tulleiden tieliikenneonnettomuuksien määrät ovat pysyneet tasaisina vuosina 2017-2019. 
Vuonna 2019 poliisille ilmoitettuja tieliikenneonnettomuuksien määrä oli 68, joista kahdeksassa kuljettaja 
oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Suhteutettuna asukaslukuun tieliikenneonnettomuusosuudet ovat 
olleet Kangasalla keskimääräistä alhaisemmat lähikuntiin verrattuna, mutta korkeammat koko maahan 
nähden. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui Kangasalla keskimäärin yhtä paljon kuin 
koko Pirkanmaalla. Koko maan tilanteeseen nähden niin Kangasalla kuin myös koko Pirkanmaalla 
osuudet ovat olleet kuitenkin korkeammat



Tieliikenneonnettomuudet Kangasalla vuosina 
2016 – 2020

*)

Kaksi onnettomuutta, joissa oli 

mukana alkoholi ja huumeet



Kriisityö Kangasalla
• Kangasalan kaupungin alueella toimii sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista koostunut 

kriisitukiryhmä, jonka tehtävänä on antaa henkistä ensiapua äkillisen traumaattisen tilanteen 
kokeneille. Tällaisia tilanteita ovat esim. vaikeat onnettomuudet, joissa menetetään ihmis-
henkiä, itsemurhat, läheisen odottamaton loukkaantuminen tai kuolema tai läheltä-piti-
tilanteet.

• Kriisityön ennaltaehkäisevänä toimintamuotona on ns. jälkipuinti-istunto, joka pyritään 
järjestämään traumaattisen tilanteen kokeneille toisena tai kolmantena päivänä kriittisen 
tapahtuman jälkeen. Sen tarkoituksena on sopeuttaa palautuminen arkeen ja ehkäistä 
kriisien aiheuttamia jälkireaktioita, joita ovat mm. ahdistavat muistot ja mielikuvat 
tapahtuneesta, syyllisyys, univaikeudet ja muistihäiriöt. Järkyttävistä tapahtumista toipumiselle 
on tärkeää kohdata ja käsitellä tapahtuma ja esille nousevat ajatukset, tuntemukset ja 
reaktiot uudelleen. Tähän jälkipuinti-istunto tarjoaa mahdollisuuden. Vetäjinä toimii 2-3 
kriisikoulutuksen saanutta vetäjää. Tarvittaessa sovitaan uusi ryhmätapaaminen tai 
henkilökohtainen jatkohoito. Vetäjät ovat vaitiolovelvollisia, eikä muistiinpanoja jälkipuinti-
istunnosta tehdä.

• Kangasalan kriisiryhmätoiminnassa on mukana 16 kriisiryhmän päivystäjää eri 
ammattiryhmistä. Yhteydenottojen määrä vaihtelee vuosittain. Osa yhteydenotoista johti 
puhelinkeskusteluihin ja osa ohjattiin muihin kunnan palveluihin.



Vaatimattomasti paras
palveluasenne.



Kulttuuri ja 
kirjastopalvelut



Kulttuuripalvelut

• Kulttuuripalveluilla toiminta on painottunut yhteistyöhön niin seudullisesti kuin 
paikallisestikin eri toimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut ovat mukana Tampereen 
kaupungin kulttuuripääkaupunki-hankkeessa ja seutumuseotoiminnassa. 

• Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisessa tehdään yhteistyötä 
perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. 

• Kulttuuripalveluiden toimesta on kartoitettu ja päivitetty kaupungin taidekokoelmatiedot 
ja luetteloitu ne Muusa-järjestelmään.

• Kaupunkilaisia on aktivoitu mukaan erilaiseen monipuoliseen 
tapahtumatuotantoon.Covid-19 –tilanteen vuoksi osa tapahtumista toteutettiin 
virtuaalisesti. 



Kulttuuripalvelut

• Kansalaisopisto tarjoaa eri-ikäisille kaupunkilaisille mahdollisuuksia harrastaa ja opiskella. 

• Kaupungin tukemana taiteen perusopetusta oli mahdollista saada Pirkanmaan 
musiikkiopistossa, Tampereen konservatoriossa, Käsityö-ja muotoilukoulu Näpsässä, 
kuvataidekoulu Emilissä ja Tampereen balettiopistossa.Covid-19 –tilanteen vuoksi osa 
kursseista toteutettiin etänä ja osa jouduttiin keskeyttämään.

• Kangasala-talon aktiiviseen ja monipuoliseen kulttuuritarjontaan korona-tilanne on 
vaikuttanut oleellisesti ja osan aikaa talo on ollut kokonaan suljettu tai kävijämäärältään 
koronarajoitusten rajoittama

• Kangasala-talon kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä ja korona-aikana mm. striimattu 
konsertteja paikallisiin palvelutaloihin. 



Kirjatopalvelut
• Kirjaston tehtävä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden 

ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien 
kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

• Kangasalan kirjastot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja kuntalaisille ja kirjastojen kävijä- ja 
lainausmäärät ovat kasvaneet tasaisesti (lukuun ottamatta vuotta 2020). Vuonna 2019 
fyysisiä kirjastokäyntejä oli lähes 350 000. Kirjasto tarjoaa perinteisten kirjastopalveluiden 
lisäksi kattavasti erilaisia yleisötilaisuuksia ja tapahtumia kaikille väestöryhmille, kuten 
kirjailijatapaamiset, luennot, satutunnit, konsertit, teemaillat ja yhteistyöt eri toimijoiden 
kanssa, kuten digitaalisten palveluiden käytön opastusta. Vuodesta 2019 kirjastosta on 
voinut lainata myös sekä kesä- ja talvi liikuntavälineitä, kuten lumikenkiä, 
frisbeegolfsettejä ja kahvakuulia että nepsy-välineitä. Näiden lainaamista yhä useampi 
kuntalainen on hyödyntänyt. 

• Kirjaston ylläpitämässä Taidetila Terrassa on tarjolla kaikille kuntalaisille maksuttomia 
näyttelyitä läpi vuoden ja se on tärkeä osa kulttuuripalveluita. Vuosittain järjestetään 18-
19 näyttelyä ja näyttelyt vaihtuvat noin 2-3 viikon välein. Koronatilanteen vuoksi osa 
näyttelyistä on jouduttu perumaan tai siirtämään.



Kirjastopalvelut
• Lasten ja nuorten kirjastopalveluita kehitettiin mm. panostamalla koulu-ja 

varhaiskasvatusyhteistyöhön sekä henkilöstön media-ja pelikasvatuksen osaamiseen. 

• Kirjastopalveluiden saavutettavuutta parannettiin muuttamalla Vatialan ja Sahalahden 
kirjastot omatoimikirjastoiksi sekä laajentamalla digitaalisten palveluiden tarjontaa mm. 
hankkimalla lisää e-aineistoja. 

• Käynnissä olevan Kirjasto jokaiselle: erityisryhmän ääni kuuluviin-hankkeen tavoitteena on 
vammaisille suunnattujen kirjastopalveluiden kehittäminen. Hankkeeseen saatiin 
aluehallintoviraston kirjastojen kehittämistoimintaan myöntämä avustus. 

• Koronapandemian vuoksi kirjastot ovat olleet rajoitetusti auki keväästä 2020 lähtien, 
jonka seurauksena kirjastokäynnit ja lainausmäärät vähenivät vuonna 2020. 
Kaupunkilaiset ovat  hyödyntänyt kirjastojen monipuolisia e-aineistoja ja niiden käyttö 
sekä lainausmäärät ovat kaksinkertaistuneet korona-aikana. Lisääntyneeseen kysyntään 
Pirkanmaan alueen kirjastot pyrkivät vastaamaan lisäämällä yhteisiä e-
aineistohankintoja. Vuonna 2020 e-kirjojen hankinnat kasvoivatkin yli 40 % vuoteen 2019 
verrattuna. 



Kirjaston tietoja lukuina 



Liikunnan edistäminen



Liikunnan edistäminen 
• Kangasalla panostettiin paljon kaupunkilaisten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen.

• Liikuntapalveluihin resursoitiin kokoaikaisen liikunnanohjaajan uusi toimi sekä palvelujen 
kehittämiseen ja yhteistyöhön teknisen toimen kanssa on perustettu liikunnan 
palvelukoordinaattorin toimi.

• Retkeily- ja luontopolkuja on kunnostettu ja suunnitelma liikuntapaikkojen rakentamisesta 
etenee alue kerrallaan.

• Sorolan liikuntapuisto ja kuntoportaat ovat tavoittaneet hyvin kaupunkilaiset ja alueen 
käyttö on aktiivista ja innostunutta.

• Liikunnanohjaajien toteuttama liikuntaneuvonta on tavoittanut osan kaupunkilaisia 
mutta sen jatkuva ja aktiivinen markkinointi kaupungin palvelualueille ja kaupunkilaisille 
on edelleen tarpeen.

• Korona-pandemian sulkiessa liikuntatilat, alkoivat liikuntapalvelut tuottaa ohjausta ja 
neuvontaa verkossa sekä samalla esitellä kaupungin tarjoamia 
ulkoliikuntamahdollisuuksia.



Liikunnan edistäminen
• Liikunnan lisääminen varhaiskasvatuksessa ja opetuspalveluissa on tärkeä osa toimintaa. 

Sitä on vahvistettu henkilöstöä kouluttamalla, oppimisympäristöjä kehittämällä, 
liikuntasuunnitelmia toteuttamalla sekä lasten arkiliikuntaa aktivoimalla.

• Yhteistyö liikuntapalvelujen ja opetuspalvelujen kanssa on lisääntynyt mm vähän 
liikkuvien lasten ja nuorten tukemiseksi. Liikunnanohjaajat ovat antaneet esim. 
erityisopetusta ja toteuttaneen kouluilla esimerkkitunteja koulujen tarpeista lähtöisin.

• Kaikkien kaupunkilaisten liikuntaan aktivointia on lisätty pyöräteitä ja pyöräilyreittejä 
rakentamalla, liikuntapaikkojen kunnostamisella, monipuolisilla liikuntatapahtumilla ja 
aktiivisella viestinnällä kaupungin mahdollisuuksista.

• Ikäihmisten liikkumista on aktivoitu monissa liikuntaryhmissä ja koronapandemian vuoksi 
osa ryhmistä on siirtynyt verkkoon ja ulkotiloihin.



Liikkumattomuuden kustannuksia

Liikkumattomuus maksaa Tampereen 

kaupunkiseudulla lähes 310 miljoonaa euroa 

vuodessa lisääntyneiden kansansairauksien vuoksi.

Kuluista suurin osa (87 %) muodostuu työn 

tuottavuuden joko väliaikaisesta (sairauspoissaolot) 

tai pysyvästä (työkyvyttömyyseläkkeet ja 

ennenaikaiset kuolemat) menetyksestä. 

Kymmenesosa (13 %) kustannuksista muodostuu 

perus- ja erikoissairaanhoidon kustannuksista sekä 

lääkityksistä.                     

Tampereen kaupunkiseudulla on käynnistynyt Seutu-Liike-ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä liikkumista ja 

vähentää paikallaanoloa. Seudun asukkaita kannustetaan arkiliikkumiseen. Seutu-Liike-ohjelma on laadittu 

yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja UKK-instituutin kanssa ja Kangasala on siinä mukana.



Hyvän ravitsemustilan 
edistäminen Kangasalla



Ravitsemus
• Ravitsemustila on merkittävä osa hyvinvointia ja terveyttä.

• Kangasalle laadittiin vuosille 2017 ja 2020 oma ravitsemussuunnitelma ”Hyvinvointia ja 
iloa ravitsemuksesta”. Suunnitelmaa päivitetään vuoden 2021 aikana ja liitetään jatkossa 
osaksi hyvinvointisuunnitelmaa.

• Tiivis yhteistyö eri palvelualueiden ja ravitsemusterapeutin välillä on merkittävä osa 
onnistunutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

• Kuluneen valtuustokauden aikana on tehty lukuisia toimia ravitsemusasioiden 
edistämisessä kaikkien ikäryhmien osalta. Merkittävässä roolissa ovat lapset, nuoret ja 
ikäihmiset.

• Kaikkien väestöryhmien kohdalla on erityistä huomiota kiinnitetty ylipainon ja lihavuuden 
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

• Myös ruokailon tärkeyttä on korostettu ja kannustettu kaikkia yhdessä syömiseen, 
omaisten, läheisten ja ystävien kanssa.





Ravitsemussuunnittelija 

Hilpi Linjama



Ravitsemussuunnittelija

Hilpi Linjama



Ympäristön 
kehittäminen 
hyvinvoinnin tukijana



Ympäristö Kangasalla
• Lähiympäristöllä on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin. 

• Kangasalan tekninen keskus on vaikuttanut kaupunkilaisten hyvinvointiin ja sujuvoittanut 
arkea mm. maankäytön, liikenteen, asumisen ja palvelujen järjestämisen keinoin.

• Hyvällä kaupunkisuunnittelulla on luotu laadukasta, viihtyisää, toimivaa ja tuvallista 
rakennettua ympäristöä. Samalla on  vaalittu luonnonympäristöä, joka tarjoaa 
erinomaisia mahdollisuuksia rentoutumiseen ja virkistymiseen.

• Hyvä ja virikkeellinen ympäristö houkuttelee kaiken ikäisiä liikkumaan. Kangasalla on 
huolehdittu kulkuväylien turvallisuudesta,  esteettömyyden edistämisestä ja hyvästä 
hoidosta kaikkina vuoden aikoina.

• Pääreitit ovat valaistuja pimeään aikaan ympäri vuorokauden. Pyöräilyn ja kävelyn 
olosuhteita on parannettu ja liikuntapaikkoja on hoidettu hyvällä ammattitaidolla. 

• Kaupunkilaisten iloksi on mm. rakennettu uusia laavuja ja pitkospuita, Sorolan 
liikuntapuisto on rakenteilla, kuntoportaat ovat jo käytössä, kanootteja on saatu 
kaupunkilaisten  käyttöön veloituksetta. Latukoneen hankinta on lisännyt talviliikunnan 
mahdollisuuksia, samoin  Sorolan monttuun sijoitettu lumen varastointialue ja 
lumetuskoneet.



Ympäristö jatkuu
• Kangasalan kaupungistuminen ja väkiluvun kasvu on jatkunut valtuustokauden ajan.

• Nauhataajamaa on täydennetty ja laajennettu erilaisilla rakennushankkeilla, jotka edistävät 
palvelujen säilymistä sekä edistävät ja monipuolistavat liikuntamahdollisuuksia.

• Kangasalla on kuluneen valtuustokauden aikana parannettu toimintaympäristöjä. Vatialaan 
on rakennettu uusi koulu, Ruutanaan on rakenteilla monitoimitalo, jossa on tiloja 
varhaiskasvatukselle, opetustoimelle ja vapaa-aikapalveluille. Lamminrahkan uutta 
asuntoaluetta on suunniteltu ja rakennettu uusi liittymä alueelle sekä kunnallistekniikkaa, 
keskustan monipuolista kehittämistä on jatkettu. 

• Koulujen ja päiväkotien piha-alueita on kunnostettu, vaarallisia välineitä uusittu, tavoitteena 
on kehittää asuntoalueille monipuolisia lähiliikuntapaikkoja lähiliikunnan edistämiseksi.

• Kaupungin omistamia kiinteistöjä on peruskorjattu ja sisäilmaongelmia on ratkottu 
sisäilmatyöryhmässä.

• Kaupungille on laadittu oma ympäristö- ja taideohjelma,(Lumoava Kangasala 2019) jonka 
tavoitteena on varmistaa arjen elinympäristöjen säilyminen ja kehittyminen viihtyisiksi, 
yhteisöllisyyttä ja kaupunginosaidentiteettiä tukeviksi asuinalueiksi.

• Kaupunkilaiset ovat osallistuneet yhteisen ympäristön kehittämiseen kyselyjen, tempauksien ja 
työpajojen avulla. Myös lasten kuulemista on kehitetty.



Vaatimattomasti paras
elinympäristö.



Pirkanmaan alueellinen 
hyvinvointikertomus  ja 
suunnitelma 2021-2024



Hyvinvoinnin edistäminen on yhteinen asia 
Pirkanmaalla
• Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 - 2024 on strateginen 

alueellinen asiakirja, joka linjaa alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
koordinaation painopisteet ja niiden toimeenpanon. 

• Asiakirjan kertomusosa kuvaa Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 - 2020:n 
toimeenpanoa. Suunnitelmaosa sisältää tilannekuvan perusteella valtuustokaudelle 2021 
- 2024 esitetyt alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation 
painopisteet, niiden tavoitteet ja toimeenpanosuunnitelman. 

• Yhteinen visio Pirkanmaalla on ”Kuntalainen voi hyvin ja on tyytyväinen elämäänsä. 
Kuntalaisella on hyvä arki ja mielekäs elämä.” 

• Asiakirjan valmistelussa on huomioitu valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistus esimerkiksi väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavien tunnuslukujen valinnassa 
sekä painopisteiden tavoitteiden asetannassa ja toimeenpanosuunnitelmassa. 
Toimeenpanosuunnitelmassa on paljon yhdyspintoja Pirkanmaan sote-uudistuksen 
(PirSOTE) toiminnallisten muutosten kehittämiseen ja toimeenpanoon. 

• Kangasalla huomioidaan valmistelussa myös alueelliset tavoitteet.



Pirkanmaan alueelliset hyvinvoinnin edistämisen 
tavoitteet 2021-2024

•Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia

•Osallisuus ja vaikuttaminen

• Turvallinen elinympäristö 

•Vaikuttavat palvelut

• Asiakirjasta löytyy alueellisia, erikoissairaanhoitoa ja kuntia koskevia ehdotuksia kyseisten 
tavoitteiden toimeenpanosta.

• Asiakirjaa on  valmisteltu lukuisissa monialaisissa työryhmissä, joissa edustettuina ovat 
olleet Pirkanmaan alueelliset toimijat, erikoissairaanhoidon ja kuntien toimijat



Kuntalaiskysely 2021
Kysely oli avoinna kaupungin verkkosivuilla 

15.1.-15.2.2021

Kyselyyn oli mahdollista vastata myös kirjastoissa ja 
Prisman kaupunki-infossa



Kyselyn tuloksia

• Kyselyyn vastasi 717 henkilöä, vastaajista  51% oli 41-60 vuotiaita, 19 % oli 30-40 vuotiaita 
ja alle 18 vuotiaita oli 17%

• Työsuhteessa olevia oli vastaajista 68%, koululaisia 14% ja opiskelijoita 8%

• Vastaajista 17% asuu keskustassa, 11% Vatialassa, 10%  Ruutanassa ja 8 % Lentolassa ja 
loput muissa kaupungin osissa.

• Noin 92% vastaajista on tyytyväinen Kangasalaan asuinpaikkana

• Noin 90% vastaajista kokee oman hyvinvointinsa hyväksi

• Eniten omaa hyvinvointiaan lisääviksi asioiksi vastaajat kokivat luonnon ja ulkona 
liikkumisen, sosiaaliset suhteet, harrastukset, sosiaali- ja terveyspalvelut, kirjasto- ja 
kuLttuuripalvelut

• Tärkeimmäksi hyvinvointia edistäväksi asiaksi kaupunkilaiset nostivat lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämisen. Myös yksinäisyyden ehkäisy, vapaa-ajan mahdollisuuksien 
tarjoaminen, sekä terveyserojen kaventaminen nousivat kyselyssä tärkeiksi asioiksi.

• Kyselyn yhteenvetoon voit tutustua kaupungin verkkosivuilla. Linkki



Kaupunkilaisten jakamat ruusut (avoimet 
palautteet)

• Monipuoliset kirjastopalvelut

• Luonto ja liikkuminen (harjut, ladut ja niiden kunnossapito, Sorolan monttu yms.)

• Monipuolinen tapahtuma tarjonta (Kangasalatalo, uuden vuoden tapahtuma ym.)

• Viihtyisä kaupunkiympäristö (jouluvalaistus/kausivalot ym.)

• Valkeakoskiopisto 

• Vatialan ja Ruutanan terveysasemat

• Neuvolat

• Liutun uimaranta 

• Seurakunnan järjestämä toiminta lapsille



Kaupunkilaisten jakamat ”risut”

• Terveys- ja sosiaalipalvelut (pitkä jonotusajat lääkärille, aikoja peruutetaan, päivystys 
ruuhkautunut, puhelimella ei pääse läpi) 
• Päivystys Valkeakoskella koetaan hankalaksi 

• Varhaiskasvatus tarvitsee enemmän resursseja (ryhmäkoot isoja yms.) 

• Perheneuvolapalvelut ja oppilashuolto (kuraattorien, koulupsykologien ja koululääkäri 
riittävyys) 

• Päihde- ja mielenterveyspalvelut ja matalan kynnyksen palveluiden huono saavutettavuus

• Vanhuspalveluiden riittämättömyys ja ikäihmisten palveluiden tiedottaminen

• Rakentaminen ja kaavoitus (ranta-ja haja-asutusalueet, rakennus- ja poikkeusluvat)
• Riittävä tiedottaminen riittävän ajoissa (jo valmisteluvaiheessa)

• Kaupungin tilojen sisäilmaongelma

• Palveluiden ja tapahtumien liika keskittymien keskustaan

• Kehitysvammaisten päivätoiminta esim. Pähkinäkallion tilat



Kaupunkilaisten kehitysehdotuksia/toiveita

• Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia koko perheelle ja eri ikäisille

• Merkityt retkeilyreitit harjulla ja järvien rannoille (talvella myös kävelijöille, esteettömiä), 
sisäharrastussaleja, frisbeegolf-rata, tekojäärata, bändikerho, Vesaniemen sauna ympärivuotiseen 
käyttöön, ulkokuntosali/kuntosali, ikäihmisille korttelikerho, ratsastusreittejä, minigolf-rata, koirapuisto, 
maastopyöräilyreitit, Kirkkojärven ranta-alueen kehittäminen ja siistiminen, maisemalevähdyspaikat 
harjulle, 

• Keskustan kehittäminen: ruokapaikkoja/kahvila/palveluita lisää, keskustan rakennusten kunnostaminen, 
puistomainen keskusta (penkkejä, lisää istutuksia), Kuohulahden alueen siistiminen, tori ympäri vuoden 
auki, iltatoimintaa

• Sorolan montun kehittämisen jatkaminen: wc, kahvila, laavu, parkkipaikat, kuntoilulaitteet, valaistus, 
perheen pienemmille oma paikka, ”puuton” pulkkamäki

• Kaikkia asuinalueita tulee kehittää tasapuolisesti.

• Lisää leikkipuistoja 

• Yhtenäisen metsän säilyttäminen (ei liian paljon hakkuita yms.) 

• Nuorille ajanvietettä/paikka keskustaan ja sivukylille

• Paikoituksen kehittämistä (maksuttomuus ja lisääminen esim. Pikkolan alue ja lukio)

• Joukkoliikenteen parantaminen Kangasalan sisällä



Tilannekuva kevät 2021



Tilannekuva kevät 2021

• Suurin osa kangasalalaisista voi hyvin.

• Hyvinvoinnin edistäminen on yhteistä työtä, johon kaikki palvelualueet osallistuvat.

• Kangasala on kiinnostava asuinpaikka ja muuttovoittoinen kaupunki.

• Kaupungin talous on vakaalla pohjalla.

• Yritystoiminta ja yhteistyö kaupungin kanssa on aktiivista työllisyystoimiin panostetaan.

• Kaupunkilaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja yhteisiin tilaisuuksiin myös verkossa.

• Koronasta huolimatta on kyetty pitämään palvelut hyvällä tasolla ja kehittämään toimintaa.

• Ympäristön kehittäminen eri puolilla kaupunkia on lisännyt kaupungin viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

• Perheiden palveluja on kehitetty monialaisena yhteistyönä ja vastattu ajankohtaisiin haasteisiin.

• Ikäihmisten palvelujen kehittäminen (palveluohjaus, kotihoidon toiminta, kotikuntoutus) on tuottanut 
hyviä tuloksia ja kotona selviytyminen on parantunut.

• Hyvinvointia tukevia elintapoja ja –tottumuksia on vahvistettu ja mahdollistettu monipuolista toimintaa.



Huolenaiheet ja kehittämiskohteet

• Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi ja palvelujen riittävyys aiheuttaa huolta. Lasten  ja 
nuorten psyykkinen oireilu, kouluakäymättömyys, huumemyönteisyys ja väkivaltaisen 
käyttäytymisen lisääntyminen ovat yhteisenä huolen aiheina.

• Pitkät jonotusajat koulupsykologien vastaanotoille ja perheneuvolaan eivät tue oikea-aikaista  
palvelujen saatavuutta ja kärjistävät ja pahentavat syntyneitä pulmia.

• Tiivis monialainen yhteistyö, varhainen tuki lasten arkiympäristöissä, palvelujen sujuvuuden ja 
saatavuuden varmistaminen sekä riittävä resursointi ovat tämän kehittämistyön keskiössä.

• Huolta herättää myös koronakriisin jälkeinen taloudellinen tilanne ja mahdollisen Sote-
palvelujen muutoksen aiheuttamat haasteet sekä talouteen, että toimintaan.

• Kaupungin talouden tarkka seuranta ja ”talouskuri ”ovat siten jatkossakin perusteltuja. 
Samaan aikaan tulee kehittämistoimien kokonaistaloudellista vaikutusta arvioida. 
Käytetäänkö rahaa kalliisiin korjaaviin toimiin kuten lastensuojeluun vai pitäisikö ”investoinnin” 
omaisesti sijoittaa rahaa peruspalvelujen tukitoimiin.

• PirSote-hankkeessa aktiivinen toiminta ja mukana-olo varmistavat jatkossakin kaupungin 
palvelujen ja uuden hyvinvointialueen saumattomamman ja sujuvamman yhteistyön ja  
kaupunkilaisten sujuvat palvelupolut.



Tulevaisuuden tavoitteita

• Tulevan hyvinvointialueen ja kaupungin yhdyspintojen rakentaminen (PirSote-hanke),  
palvelujen sujuvuuden varmistaminen sekä Pirkanmaalla yhteisten toimintamallien ja –
käytäntöjen  luominen ja käyttöönotto.

• Yksinäisyyden ehkäisy

• Yhteisöllisyyden edistäminen

• Osallisuuden vahvistaminen

• Ehkäisevän päihdetyön rakenteiden luominen, toimintasuunnitelman laatiminen ja 
toteuttaminen

• Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen 

• Kulttuurihyvinvointihankkeeseen osallistuminen, tavoitteena lisätä ohjausta sote-
palveluista kulttuuripalveluihin.



Tulevaisuuden tavoitteita

• Lasten ja nuorten hyvin voinnin edistäminen
• PirSoten perheiden palvelujen kehittämistyöhön osallistuminen
• Unicefin lapsiystävällisen kunnan toimintamallin  selvitys ja mahdollinen toimintamalliin 

hakeutuminen
• Sähköisen perhekeskuksen jatkuva kehittäminen ja perheiden palveluohjauksen kehittäminen
• Oppilas- ja opiskeluhuollon riittävien resurssien varmistaminen sekä yhteisöllisen oppilas- ja 

opiskeluhuollon kehittäminen
• Lapsivaikutuksen arvioinnin toteutumisen edistäminen
• Stepping-hankkeeseen osallistuminen (Kangasalle koulutetaan 10 valmentajaa, jotka paneutuvat 

uusperheiden perhedynamiikan haasteisiin ja ilmiöihin, kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa 
työskenteleville järjestetään teemasta perustietokoulutus)

• Nepsy-palvelujen ja saamisen
• Kiusaamisen ja ostrakismin (sosiaalisen ulossulkemisen)  ehkäisyn koulutus kaikille lasten, nuorten ja 

perheiden kanssa työskenteleville.
• Pysyvä perheiden luontopolun rakentaminen Kirkkoharjulle

Hyvinvointisuunnitelmaan liitetään kaupungin ravitsemussuunnitelma, ikäihmisten 
hyvinvointisuunnitelma ja mielenterveys- ja päihdesuunnitelma.



Kaupungin uusia ohjelmia 
ja 
hyvinvointikertomuksen 
tietolähteet



Laaditut  ohjelmat Kangasalla

• Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma

• Maaseutuohjelma

• Lumoava Kangasala, ympäristö- ja taideohjelma

• Kangasalan kaupungin kulttuuriohjelma 2021-2025

• Kangasalan kaupungin järjestöyhteistyön ohje

• Ravitsemussuunnitelma 2017-2020 (päivitys 2021)

• Elinkeino- ja matkailuohjelman vuosiksi 2020―2024



Käytetyt tietolähteet
• Kangasalan kaupungin tilastot

• Hyvinvointiryhmiltä ja palvelukeskuksilta kootut tiedot

• Kelan tilastot

• Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia

• Kunta 10-tutkimuksen tuloksia

• Pihlajalinnan kokoamia tietoa työikäisen väestön terveydestä

• Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2021-2024

• Poliisin tilastot

• Suomen yleisten kirjastojen tilastot

• Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoripankki (Sotkanet.fi, Lipas.fi, Tilastot.kirjastot.fi, 
Ymparisto.fi/liiteri, Lvk.fi, Prontonet.fi

• Tilastokeskuksen tilastot

• TEA-viisari tiedonkeruun tuloksia

• Terveyspuntari



Vaatimattomasti paras
Kangasala.



Kiitos.
Maija Mäkinen

+358 50 3847 653

maija.makinen@kangasala.fi


