Kaarinan kaupunki

Pöytäkirja
7.11.2018

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston kokous
Aika

Päivä 7.11.2018 klo 16.38 – 18.30

Paikka

Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1

Läsnä
Jäsenet
Henriksson Julia, pj
☒
Hakala Rasmus
☐
Halen Tua, vpj
☒
Hautalampi Heini, sihteeri
☒
Kesäniemi Maija
☐
Koskinen Eino
☒
Leino Emilia
☒
Peltola Lotta
☐
Salmi Veera
☐
Tammi Otto
☒
Toikka Iina
☒
Toivonen Anni
☒
Välilä Arttu
☐
Esittelijänä toimii Julia Henriksson.
1 Kokouksen avaus
Ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös § 126: Hyväksyttiin.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:

Todetaan läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös § 127: Hyväksyttiin

3 Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjan tarkistajat.

Päätös § 128: Valittiin valtuutetut Tua Halen ja Iina Toikka.
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4 Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus:

Hyväksytään esityslista.

Päätös § 129: Hyväksyttiin

5 Ipad-kyselyn toimeenpano
Ehdotus:

Suunnitellaan kuka menee mihinkin kouluihin viemään kyselyn.

Käsittely:

Puheenjohtaja ehdottaa, että päätetään jokaiselle koululle
valtuutetut, jotka ovat vastuussa tapaamisen järjestämisestä sekä
Ipad-kyselyn levittämisestä kyseiseen kouluun. Ehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti. Koulut vastuuhenkilöineen ovat:
Valkeavuori: Iina Toikka ja Tua Halen
Kotimäki: Eino Koskinen ja Rasmus Hakala
Piikkiön yhtenäiskoulu: Lotta Peltola
Hovirinnan koulu: Anni Toivonen ja Otto Tammi
Kuusiston koulu: Maija Kesäniemi ja Emilia Leino
Piispanlähteen koulu: Arttu Välilä
Auranlaakson koulu: Heini Hautalampi ja Julia Henriksson
Niemenkulman koulu: Lotta Peltola
Rungon koulu: Heini Hautalampi ja Julia Henriksson
S:t Karins Skola: Tua Halen ja Iina Toikka
Tua Halen ehdotti, että kouluihin on otettava yhteyttä 14.11.
mennessä ja tapaamien järjestettävä ennen joululomaa. Ehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös § 130: Nuorisovaltuusto päätti nimetä vastuuhenkilöt kouluille sopimaan

tapaamisen Ipad-kyselyn levittämiseksi.
6 Rovaniemen nuorisovaltuuston haaste
Esittely:

Rovaniemen nuorisvaltuusto on lähestynyt kuntia haasteella, jolla
toivoo kuntien vastaavan nuorisovaltuuston roolista kunnassa.
(Liite 11)

Ehdotus:

Käydään läpi ja vastataan Rovaniemen nuorisovaltuuston
haasteeseen.
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Käsittely:

Puheenjohtaja ehdotti, että vastataan haasteeseen
nuorisovaltuuston toimintasäännöstä löytyvillä ohjeistuksilla.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös § 131: Nuorisovaltuusto vastaa haasteeseen toimintasäännön ohjeiden

kanssa.
Liitteet:

Liite 11: Lautakuntakäsittely harrastetakuusta

Ote:

Heini Hautalampi

7 Lausunto valtuuston aloitteesta harrastetakuusta
Ehdotus:

Käydään läpi valtuuston aloite harrastetakuusta ja päätetään
lausunnon valmistelija.

Käsittely:

Puheenjohtaja ehdotti, että jätetään lausunto, jossa kannatetaan
harrastetakuuta. Tua Halen esitti halukkuutensa valmistella
lausunnon. Ehdotus hyväskyttiin yksimielisesti.

Päätös § 132: Nuorisovaltuusto jättää aloitteesta lausunnon, jolla kannattaa

harrastetakuun käyttöönottoa.
Ote:

Tua Halen

8 Liikuntapaikkatietoisuus kaarinalaisten nuorten keskuudesta
Esittely:

Eino Koskinen: nuorten keskuudessa on vähän tietosuutta siitä,
missä on mahdollista harrastaa esimerkiksi urheilua vapaasti tai
ohjatusti.

Ehdotus:

Suunnitellaan keinoja tietoisuuden lisäämiseksi. Tua Halen
ehdotti, että koulukierroksella mainitaan oppilaskunnille, että he
voisivat levittää tietoisuutta harrastusmahdollisuuksista. Hän myös
ehdotti, että koulujen tarjoamat mahdollisuudet tulisi kartoittaa,
samalla kun vieraillaan kouluissa. Ehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.

Päätös § 133: Kouluvierailujen yhteydessä kartoitetaan koulujen tarjoamat

harrastusmahdollisuudet, sekä
9 Menneiden tapahtumien kuulumiset
Ehdotus:

Kuullaan nuorisovaltuuston viimeisten tapahtumien kuulumiset.

Käsittely:

Anni Toivonen, joka oli Naantalin nuorisovaltuuston
verkostoitumistapahtumassa, kertoi tapahtuman olleen

Kaarinan kaupunki

Pöytäkirja
7.11.2018

Nuorisovaltuusto

onnistunut. Puheenaiheita olivat muun muassa nuorten
vaikuttamis- ja harrastusmahdollisuudet.
Julia Henriksson kertoi nuorisovaltuuston olleen Kaarinan lukiolla
järjestetyillä koulutusmessuilla pitämässä kahviota. Paikalla oli
myös mahdollista jättää nuvalle palautteita, joista kooste ensi
kokoukseen.
Päätös § 134: Merkittiin tiedoksi.

10 Kevään vaalien suunnittelu
Ehdotus:

Suunnitellaan, miten lähdetään toteuttamaan kevään 2019
nuorisovaltuustovaaleja.

Käsittely:

Puheenjohtaja ehdotti, että kootaan työryhmä ensi kokouksessa.
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös § 135: Siirretään ensi kokoukseen.

11 Ilmoitusasiat
11.1 Lautakuntien kuulumiset ja hakemukset
Ehdotus:

Kuullaan lautakuntien ja lautakuntahakemusten kuulumiset.

Käsittely:

Kummivaltuutetut valmistelleet aloitteen nuorisovaltuuston
paikoista kaikkiin lautakuntiin. Aloite käsitellään
kaupunginhallituksen ensi kokouksessa.

Päätös § 136: Merkittiin tiedoksi.

11.2 Lape-työryhmä
Ehdotus:

Kuullaan Lape-työryhmän kuulumiset.

Käsittely:

Kokouksia ei ole ollut.

Päätös § 137: Merkittiin tiedoksi.

11.3 Lounais-Suomen piiri ja Nuorisovaltuustojen liitto
Ehdotus:

Kuullaan sekä Lounais-Suomen piirin, että Nuorisovaltuustojen
liiton kuulumiset
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Käsittely:

Julia Henriksson kertoi, että liittokokous on 23-25.11.
Jyväskylässä, Nuva ry:n 20-vuotisjuhla järjestetään Helsingissä,
Piirin vuosikokous 15.12. on Turussa Vimmassa sekä Piirin
syyshetki 17.11. Porissa. Kaikkiin tapahtumiin saavat halukkaat
osallistua.

Päätös § 138: Merkittiin tiedoksi.

12 Muut asiat
12.1 Erityisopetuksen strategia
Käsittely:

Tua Halen kertoi, että erityisopetuksen strategiaan haluttaisiin
nuorisovaltuuston mielipide. Esitys ei kuitenkaan ole vielä valmis,
joten kommenttia ei voida vielä jättää. Hän ehdotti, että strategiaa
kommentoidaan, kun se tulee valmiiksi. Ehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.

Päätös § 139: Nuorisvaltuusto jättää kommentin erityisopetuksen strategiasta,

kun se valmistuu.
12.2 Piikkiön huumeongelma
Käsittely:

Tua Halen kertoi, että häneltä on kyselty nuorisovaltuuston
kannanottoa Piikkiön huumeongelmaan. Puheenjohtaja ehdotti,
että asia käsitellään ensi kokouksessa. Päätös hyväksyttiin
yksimielisesti.

Päätös § 140: Siirretään ensi kokoukseen.

12.3 Diaesitys kouluvierailuja varten
Käsittely:

Tua Halen ehdotti, että tehdään diaesitys, joka esitellään kouluille
vierailujen yhteydessä ja tarjoutui valmistelemaan diat. Ehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kouluvierailuja varten valmistellaan diaesitys nuorisovaltuustosta.

Ote:

Tua Halen
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Julia Henriksson
puheenjohtaja

Heini Hautalampi
sihteeri

Tua Halen
pöytäkirjan tarkastaja

Iina Toikka
pöytäkirjan tarkastaja

Jakelu

Nuorisovaltuusto

Tiedoksi

kaupunginhallitus (ptk, lähetetään kirjaamo@kaarina.fi)

Valtuustoaloitteet: Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ja kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteet lasten ja nuorten harrastustakuusta
DA:544/200/2016
Kaupunginhallitus
18.6.2018
Esittely:

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti aloitteen lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi harrastustakuulla 17.10.2016 ja kokoomuksen valtuustoryhmä aloitteen jokaiselle lapselle vähintään yhden harrastuksen saamisesta harrastustakuulla samalla päiväyksellä 17.10.2016. Aloitteisiin vastataan seuraavalla yhteisellä vastauksella:
Harrastustakuu on ollut ajankohtainen aihe erityisesti alkuvuodesta 2017 lähtien, jolloin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen nimittämä työryhmä esitti keinoja, joilla kaikille lapsille ja nuorille taataan yksi mieleinen harrastus. Keinoiksi esitettiin muun muassa koulujen tilojen ja muiden kunnan
alueella olevien tilojen hyödyntämistä harrastustoimintaan. Lisäksi koulujen iltapäivätoiminnassa olevat kerhot ja erilaiset harrastus- ja lajikokeilut auttavat
lasta löytämään harrastuksen. Työryhmän mielestä koulujen rooli harrastustakuussa on avainasemassa. (OPM 2017.)
Tuoreimman kouluterveyskyselyn tulokset vuodelta 2017 kertovat, että kaarinalaiset lapset ja nuoret harrastavat paljon. 4. ja 5. sekä 8. ja 9. luokan oppilaista yli 90 prosenttia viettää aikaa harrastuksen parissa vähintään kerran viikossa. Lukiolaisista yli 93 prosenttia harrastaa jotain vähintään kerran viikossa. Tarkemmin harrastuksista kysyttäessä nousevat liikunta (myös omatoiminen), musiikki tai näytteleminen, kirjoittaminen, kuvataiteet, video- tai valokuvaaminen ja lukeminen yleisiksi harrastuksiksi. Nuoret ilmoittavat tuntevansa
alueen harrastusmahdollisuudet kohtuullisen hyvin ja noin viidennes pitää juuri
itseään kiinnostavia harrastuksia liian kalliina. Aktiivinen harrastaminen kuitenkin kertoo siitä, että lähes kaikki ovat löytäneet itselleen jonkin harrastuksen.
Kaupunki osallistuu lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistamiseen kolmella eri tasolla. Kaupunki tarjoaa harrastamiseen mahdollistavan ympäristön
ja esimerkiksi tiloja liikuntaseuroille. Kaupunki jakaa avustuksia liikuntaseuroille ja muille yhdistyksille, jotka tuottavat muun muassa harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi kaupunki järjestää itse harrastustoimintaa ja tuottaa palveluja.
Lähtökohtaisesti Kaarinan kaupunki mahdollistaa urheiluseuroille ja muille
toimijoille hyvät mahdollisuudet tuottaa liikunnallista toimintaa ja harrastuksia
lapsille ja nuorille, sillä kaupungin kaikki liikuntapaikat ovat maksuttomia kaarinalaisille yhdistyksille liikuntatoimintaan. Ainoastaan jäähalli ja lämmitettävä
jalkapallokenttä ovat maksullisia. Lisäksi viime aikoina on satsattu lähiliikuntapaikkoihin ja niiden kehittämiseen, mikä lisää mahdollisuuksia omatoimiseen
liikkumiseen. Tuoreimman Kouluterveyskyselyn mukaan nuoret liikkuivatkin
omatoimisesti suhteellisen paljon. Kaupungin frisbeegolf-radat ovat olleet suosittuja ja toinen rata on tällä hetkellä rakenteilla. Myös kuuden eri koulun pihalla on frisbeegolf-radat. Luontopolut mahdollistavat luonnossa liikkumisen ja
niihin on panostettu muun muassa merkityillä reiteillä. Edellisten lisäksi myös
uimarantoja ja niiden saavutettavuutta ollaan parantamassa kaupungin alueella.

Alkuvuodesta 2018 jätettiin Liikkuva koulu -hankkeen rahoitushakemus, jonka
tavoitteena on lisätä liikettä koulupäiviin ja koulumatkoihin sekä edistää koulun
henkilöstön osaamista liikkumisen edistäjänä osana koulupäivää. Yhtenä tavoitteena on myös lisätä liikunnallista aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa yhteistyössä kaarinalaisten urheiluseurojen KaaPo ry:n ja KaaNa ry:n kanssa. Seurayhteistyön avulla pystytään tutustuttamaan lapsia ja nuoria eri lajeihin matalalla kynnyksellä ja maksuttomasti sekä mahdollisesti sytyttämään kipinä urheiluharrastuksen aloittamiseen. Kaarinan Sykettä kouluihin! -hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Liikkuva koulu -ohjelmasta toukokuussa 2018. Lisäksi koulut tarjoavat aamu- ja iltapäiviin monenlaista muutakin kerhotoimintaa. Koulujen maksullisessa iltapäivätoiminnassa on pääasiassa 1. ja 2. lk:n
oppilaita, toukokuussa 2018 on 363 lasta. Kaikki peruskoulut järjestävät erilaisia maksuttomia kerhoja. Kuluneelle lukuvuodelle Kaarina sai hankeavustusta
kerhotoimintaan noin 380 tuntiin ja lukuvuodelle 2018-2019 noin 610 kerhotuntiin. Maksuttomat oppilaskerhot ovat koulupäivän jälkeen. Kerhoja järjestetään monipuolisesti oppilaiden kiinnostus ja tarpeet huomioiden. Suosittuja aiheita ovat mm. musiikki, liikunta, kädentaidot, ilmaisu, kielet. Urheiluseurat
voivat olla myös kerhojen toteuttajia.
Varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma ja rahoitus Ilo kasvaa liikkuen ohjelmasta tuovat pienille lapsille ja perheille liikunnallisuutta arkeen ja edistävät näin liikunnallista elämäntapaa ja kannustavat jopa harrastuksen aloittamiseen. Varhaiskasvatuksen järjestämä liikuntapainotteinen kerho HeiLuri innostaa lapsia liikkumaan ja kannustaa yhteisöllisyyteen. Kerho on suunnattu 3-7vuotiaille ja se on maksuton. Lisäksi kaupunki tarjoaa leikkipuistotoimintaa, joka on ohjattua toimintaa, leikkiä ja ulkoilua aivan pienimmille lapsille. Hovirinnan liikennepuisto taas tarjoaa kaupungin pienimmille asukkaille oppia liikennekulttuuriin.
Kaarinalaiset urheiluseurat, muun muassa UraBasket, SBS Littoinen ja ÅLK
järjestävät iltapäiväkerhoja lapsille ja nuorille. ÅLK järjestää myös kuljetuksen
Aktia-Areenalle koulun jälkeen. Urheiluseurojen toteuttamat iltapäiväkerhot eivät välttämättä sisällä varsinaisesti kyseisen lajin harjoittelua vaan monenlaista liikuntaa. Lisäksi KaaPo ry ja KaaNa ry ovat tehneet kaupungin suuntaan
aloitteen "höntsäpelien" aloittamisesta osana perhekeskusta ja siitä edelleen
kehittäen toimintaa uusilla toimintamalleilla.
Lisäksi Kaarinan kaupunki osallistuu Turun seudun Mihi-toimintaan, joka tarjoaa maksutonta harrasteliikuntaa 13–19-vuotiaille nuorille. Tunneille saa osallistua missä tahansa kunnassa eikä aikaisempaa kokemusta mihinkään lajiin
tarvita. Toimintaan otetaan seuraavaksi mukaan myös edullisia liikuntamahdollisuuksia täysin maksuttomien lajien rinnalle.
Kaupungin liikuntapalvelut julkaisevat kerran vuodessa Lasten ja nuorten liikunta Kaarinassa -esitteen, jossa kootusti esitellään kaupungin ja urheiluseurojen tarjoamat liikuntamahdollisuudet, heidän yhteystietonsa sekä ajat ja paikat mahdollisuuksien mukaan. Esitteeseen on myös koottu listaus yksityisistä
palveluntarjoajista. Esite on saatavissa kaupungin kotisivuilla Liikunta ja ulkoilu -osiossa. Lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia tuetaan välillisesti liikuntaavustuksilla. Avustusta on hakenut vuosittain noin 21 urheiluseuraa. Urheiluseuroilla on viikoittain eri lajien liikuntaryhmiä lapsille ja nuorille noin 150 kappaletta.

Nuorisopalveluissa järjestetään harrastustoimintaa ja nuorisotyöntekijälle voi
myös ehdottaa kiinnostavaa toimintaa. Itsessään myös nuorisotalojen toiminta
ja ajan viettäminen siellä ovat yhteisöllistä toimintaa vapaa-aikaan. Nuorisotiloja kaupungissa on yhteensä viisi. Joo-teatteri ja Nuori kulttuuri -toiminta tarjoavat kulttuuriharrastuksia lapsille ja nuorille. Nuori kulttuuri -toiminnan vuoden 2018 teemana on musiikki. Joo-teatterissa voi harrastaa teatteria edullisesti, mutta samalla tavoitteellisesti. Toimintaan kuuluvat myös kesäiset teatterileirit. Näiden lisäksi nuorisojärjestöt ja varhaisnuorisojärjestöt tarjoavat erilaisia harrastusmahdollisuuksia kuten esimerkiksi partiota. Kaupunki myöntää
vuosittain avustusta nuorisojärjestöille 20 000 euroa. Suurimpina ovat Kaarinan Partiolaiset ja Piikkiön Tammipartio. Kaarinan Partiolaisiin kuuluu kuusi
lippukuntaa, jotka kattavat alueellisesti koko kaupungin. VPK-toiminta on erittäin aktiivista Piikkiössä ja Rantakulmassa. Molempien toiminnassa on mukana paljon nuoria.
Kirjasto luo mahdollisuuden lukemiseen, joka osoittautui Kouluterveyskyselyssä suhteellisen yleisesti harrastukseksi. Kaarinassa on laaja koulukirjastoverkosto, lukudiplomit ja esimerkiksi kesälukukampanja. Kirjaston musiikkihuone
mahdollistaa omaehtoisen musiikkiharrastamisen. Lasten ja nuorten kulttuuriharrastusta tuetaan välillisesti kulttuuriavustuksilla. Avustusta saavat muun
muassa Kaarinan nuorisoteatteri, KaMu-kuorojen kannatusyhdistys ja Kaarinan nuorten musiikkiharrastajien tuki. Kaupunki tukee myös taiteen perusopetusta oppilaispaikoilla Musiikkiopisto Akripelagissa ja Turun Konservatioriossa.
Taiteen perusopetusta tarjoaa myös Tanssistudio Point sekä muut Kaarinassa
toimivat tanssi- ja musiikkikoulut. Kansalaisopisto tarjoaa vuosittain lapsille ja
nuorille suunnattuja kursseja 3500 tuntia. Kursseja on yli 70 ja niillä opiskelee
noin 650 lasta ja nuorta erityisesti musiikkia, kuvataiteita ja liikunnallisia kursseja.
Lisäksi kaupungin alueella on lukuisia yksityisten tai muiden tarjoamia harrastusmahdollisuuksia kuten kuntosaleja, tanssistudioita ja teattereita. Myös lähikuntien kuten Turun ja Paraisten alueella olevat palvelut ovat kaarinalaisten
tavoitettavissa.
Kaarinan kaupungin alueella ja lähikunnissa on tarjolla paljon niin ilmaisia kuin
maksullisiakin harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Haasteeksi nousee
viestintä ja sen pitäminen ajan tasalla kaikista mahdollisuuksista. Kaupungin
nettisivuja tullaan uudistamaan ja päivittämään sisällöllisesti lähiaikoina ja näin
ollen tämäkin kokonaisuus on syytä yhdistää samaan yhteyteen.
Kaupunki tarjoaa jatkossakin lapsille ja nuorille ilmaisia ja edullisia harrastusmahdollisuuksia ja tukee yhdistyksiä ja urheiluseuroja heidän toiminnassaan.
Lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi on tärkeää tehdä yhteistyötä
myös perheiden kanssa, jotta tuki harrastamiselle löytyy myös kotoa.
Oheismateriaali Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen;
Avustuskäytännöt ja vapaaehtoistoiminnan helpottaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:10 on löydettävissä sähköisessä muodossa oheisesta linkistä:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79521
Lisäksi oheismateriaalina ovat:
Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi harrastustakuulla.
Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite jokaiselle lapselle vähintään yhden harrastuksen saamisesta harrastustakuulla.
Valmistelija:

Hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen, p. 050 595 4000.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja Harri Virta:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
1. esittelytekstin mukaisen selvityksen vastauksena molempiin valtuustoaloitteisiin ja että
2. selvityksen perusteella valtuustoaloitteet todetaan loppuun käsitellyiksi.

Käsittely:

Janne Aso esitti, että asia palautetaan sivistyslautakunnan sekä vapaa-ajan
lautakunnan ja teknisen lautakunnan käsittelyyn. Åsa Gustafsson ja puheenjohtaja kannattivat Janne Ason palautusesitystä. Puheenjohtaja tiedusteli, hyväksyykö kaupunginhallitus yksimielisesti Janne Ason palautusesityksen. Kukaan ei tätä vastustanut.

Päätös § 229: Kaupunginhallitus päätti, että asia palautetaan sivistyslautakunnan sekä va-

paa-ajan lautakunnan ja teknisen lautakunnan käsittelyyn.
Ote:

Hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen
Sivistyslautakunta/ vs. sivistysjohtaja Mika Rantanen
Tekninen lautakunta/ tekninen johtaja Jyrki Haapasaari
Vapaa-ajan lautakunta/ kansalaisopiston rehtori Risto Jaakola

Vapaa-ajan lautakunta
18.9.2018
Esittely:

Kaupunginhallitus palautti valtuustoaloitteisiin vastaamisen lautakunnille ennen hallituksen käsittelyä.
Oheismateriaali Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen;
Avustuskäytännöt ja vapaaehtoistoiminnan helpottaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:10 on löydettävissä sähköisessä muodossa oheisesta linkistä:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79521
Lisäksi oheismateriaalina ovat:
Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi harrastustakuulla.
Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite jokaiselle lapselle vähintään yhden harrastuksen saamisesta harrastustakuulla.
Valmistelija:

Kansalaisopiston rehtori Risto Jaakola, p. 050 373 2516

Ehdotus:

Kansalaisopiston rehtori Risto Jaakola
Vapaa-ajan lautakunta

:

Käsittely:

1.

merkitsee tiedoksi saaduksi kaupunginhallituksen 18.6.2018 kokouksessa olleen hyvinvointikoordinaattorin valmisteleman vastauksen sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ja kokoomuksen
valtuustoryhmän aloitteisiin lasten ja nuorten harrastustakuusta;

2.

esittää kohdassa 1. mainittua vastausta kaupunginhallitukselle ja
edelleen valtuustolle vastauksenaan molempiin aloitteisiin;

3.

esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että aloitteet katsotaan loppuun käsitellyiksi.

Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että aloitteesta pyydetään nuorisovaltuuston lausunto. Kukaan ei tätä vastustanut ja esitys tuli lautakunnan päätöskohdaksi 4.

Päätös § 59: Vapaa-ajan lautakunta päätti

:

Ote:

1.

merkitä tiedoksi saaduksi kaupunginhallituksen 18.6.2018 kokouksessa olleen hyvinvointikoordinaattorin valmisteleman vastauksen sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ja kokoomuksen
valtuustoryhmän aloitteisiin lasten ja nuorten harrastustakuusta;

2.

esittää kohdassa 1. mainittua vastausta kaupunginhallitukselle ja
edelleen valtuustolle vastauksenaan molempiin aloitteisiin;

3.

esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että aloitteet katsotaan loppuun käsitellyiksi,

4.

pyytää nuorisovaltuuston lausuntoa aloitteesta.

Kaupunginhallitus

