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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KVAL § 1

Valtuuston kokouksen laillisuus edellyttää, että valtuusto on kutsuttu
koolle kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen edellyttämällä tavalla.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä.
Tällä kertaa valtuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 27.2.2019.
Esityslista ja kokouskutsu on lähetetty kutsuna valtuutetuille, kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle.
Esityslista on lähetetty tiedoksi kunnanviraston johtoryhmälle, kaikkien
valtuustoryhmien ensimmäiselle varavaltuutetulle, arkistoon ja tiedotusvälineille.
Lisäksi lyhennetty kokouskutsu ilman asialuetteloa on valtuuston päätöksen mukaisesti julkaistu Lempäälän-Vesilahden Sanomissa.
Paikalla olevien valtuutettujen lukumäärä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
KVAL § 2

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös

Harri Penttilän ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Nieminen ja Antti Uusi-Rasi.
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VUODEN 2018 AIKANA JÄTETYT VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET
KHAL § 47

Valtuustoaloitteet:
Hallintosäännön 13 luvun 1 §:ssä todetaan valtuutettujen aloitteista seuraavaa:
”Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin
niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”
VUODEN 2018 AIKANA JÄTETYT VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET
Vuonna 2018 jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:
1. Kunnanvaltuuston kokouksessa 19.2.2018 Susanna Suoniemi jätti liitteenä n:o 1/ § 47 ilmenevän Vihreiden ja Kristillisdemokraattien (KD)
yhteisen valtuustoaloitteen kouluruokailun kehittämiseksi Vesilahdessa / Portaat Luomuun / Ympäristöosaava ammattilainen. Aloitteen allekirjoittivat Vihreiden valtuustoryhmän Susanna Suoniemi ja Laura
Kekäläinen sekä Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmän Matti
Kuusjärvi ja Riitta Rantala.
Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö:
Valtuustoaloite kouluruokailun kehittämiseksi Vesilahdessa/ Portaat
luomuun/ ympäristöosaava ammattilainen
Vesilahden kunnan ruokapalvelut tuottavat ravitsemussuositusten
mukaisia aterioita kaikille kunnan ruokapalveluasiakkaille. Toimintaamme ohjaa mm. Valtakunnalliset ravitsemussuositukset, Kouluruokasuositukset, Varhaiskasvatuksen ravitsemussuositukset sekä
Ikäihmisten ravitsemussuositukset.
Vesilahden kunnan ruokapalvelut liittyivät portaat luomuun ohjelmaan
vuonna 2012. Talouden tasapainotusohjelman myötä ohjelmasta päätettiin irrottautua. Elokuussa 2018 talousarvioseminaarissa valtuutetut
kokivat, että tällä hetkellä ei ole tarvetta siirtyä luomuelintarvikkeiden
käytön lisäämiseen. Luomumaito on edelleen ruokapalvelujen tarjonnassa. Yhteinen tavoite on pitää perusasiat ja palvelut kunnossa.
Vesilahden kunnan ruokapalveluissa pidetään tärkeänä kestävän kehityksen ympäristöystävällisiä valintoja. Ruokapalveluissa huomioidaan monin eri tavoin ympäristöasiat sekä kestävän kehityksen periaatteet. Tukipalvelun henkilöstökokouksissa käytiin ympäristöosaavan ammattilaisen asioita läpi ja koko henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta suorittaa ympäristöpassi. Osa henkilöstöstä siivous- ja ruokapalveluissa on lähtenyt suorittamaan ympäristöpasseja.
-----
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2. Kunnanvaltuuston kokouksessa 19.2.2018 Susanna Suoniemi jätti liitteenä n:o 2/ § 47 ilmenevän Vihreiden ja Kristillisdemokraattien (KD)
yhteisen valtuustoaloitteen kouluruokailun kehittämiseksi Vesilahdessa / Kouluruokadiplomi. Aloitteen allekirjoittivat Vihreiden valtuustoryhmästä Susanna Suoniemen ja Laura Kekäläisen sekä Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmästä Matti Kuusjärven ja Riitta Rantalan lisäksi Kokoomuksen valtuustoryhmästä Kristiina Pispala ja Ilona
Leppänen.
Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö:
Valtuustoaloite kouluruokailun kehittämiseksi Vesilahdessa / Kouluruokadiplomi
Valtuustoaloitteen asiasisältö koetaan erin hallintokunnissa erittäin
tärkeiksi. Suurin osa valtuustoaloitteen asioista saavutetaan kasvatuksellisin keinoin ja yhteistyössä ruokapalvelun kanssa. Tämä on pitkäjänteistä työtä, jolla vaikutetaan lasten arvoihin ja asenteisiin koskien ruokailun merkitystä, hyviä ruokailutapoja, ruuan arvostusta sekä
kestävää kehitystä. Tavoitteita on kirjattu uusiin varhaiskasvatus - ja
opetussuunnitelmiin, joita henkilöstö toteuttaa. Vesilahden kunnassa
on menossa valtakunnallisia, seudullisia ja paikallisia kampanjoita,
jotka tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista.
Vesilahden kunnan ruokapalvelut tuottavat ravitsemussuositusten
mukaisia aterioita kaikille kunnan ruokapalveluasiakkaille. Toimintaamme ohjaa mm. Valtakunnalliset ravitsemussuositukset, Kouluruokasuositukset, Varhaiskasvatuksen ravitsemussuositukset sekä
ikäihmisten ravitsemussuositukset. Varhaiskasvatuksessa on myös
alettu toteuttaa Sapere-ohjelmaa.
Sivistystoimessa ja ruokapalveluissa nähdään tärkeänä että tulevaisuudessa Vesilahdessa olisi laajempi kestävän kehityksen ohjelma,
joka huomioisi myös ruokailuun liittyvät tavoitteet. Tällä hetkellä ei ole
tarpeen eikä ole resursseja lähteä yksittäisiin ohjelmiin mukaan. Myös
talousarvio seminaarissa valtuutetut kokivat, että koulujen ja päiväkotien ruokadiplomeja ei ole tarpeellista ottaa tällä hetkellä käyttöön.
Tarpeellisemmaksi katsottiin satsata peruspalveluiden ylläpitoon. Valtuustoaloitteen asioita edesautetaan syventämällä entisestään yhteistyötä seudulla sekä hallintokuntien välillä.
----3. Kunnanvaltuuston kokouksessa 19.2.2018 Susanna Suoniemi jätti liitteenä n:o 3/ § 47 ilmenevän valtuustoaloitteen ylijäämäruoan hyödyntämiseksi Vesilahdessa. Aloitteen allekirjoittivat Vihreiden valtuustoryhmästä Susanna Suoniemi, Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmästä Matti Kuusjärvi sekä Kokoomuksen valtuustoryhmästä Kristiina Pispala ja Ilona Leppänen.
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Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö:
Valtuustoaloite ylijäämäruoan hyödyntämiseksi Vesilahdessa
Vesilahden kunnassa on kaksi ruokaa valmistavaa keittiötä. Terveysaseman Ravintokeskus ja Narvan monitoimitalon keittiö.
Koulukeskuksen- ja Peiponpellon keittiöillä ei valmisteta ruokaa. Koulukeskuksen keittiö toimii palvelukeittiömallilla ja Peiponpellon keittiö
jakelukeittiömallilla, johon ruoka kuljetetaan kokonaisuudessaan valmiina. Näihin keittiöihin ruoka kuljetetaan Terveysaseman Ravintokeskuksesta. Tämä asettaa jo omat lait ja asetukset toiminnalle, joita
ruokapalvelujen tulee noudattaa. Koulujen ja päiväkotien keittiöt (ei
Narvan keittiö) tilaavat tarvittavat ruokamäärät Ravintokeskukselta
ruokaa tarjoaviin kohteisiin. Ruokailijoiden määrä on vakio, joten ruokahävikkiä syntyy erittäin vähän. Ruuan määrä pystytään hyvin ennustamaan, koska ruokailijamäärien vaihtelu ei ole suurta. Jos ruokailijamäärät muuttuvat, niin muutoksista ilmoitetaan keittiölle ja keittiöhenkilökunta pystyy reagoimaan lähetettävän ruuan määrän ajoissa.
Lämpöhauteessa olevan ruuan säilyttämiseen ja uudelleen käyttämiseen on elintarvikelainsäädännössä asetettu rajat. Tarjolla ollutta ruokaa ei saa kuljettaa eikä tarjoilla muualla.
Ruokapalveluilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen toiminnassa.
Tämä toiminta on osa jokapäiväistä toimintaamme. Biojätettä seurataan päivittäin jokaisessa kunnan keittiössä. Ruokapalveluissa tehdään vuosittain useamman viikon kestäviä tehoseurantajaksoja, jossa
ruokapalveluhenkilöstö punnitsee biojätteen ja isommissa kohteissa
erottelevat erikseen syötäväksi kelpaavan hävikin ja punnitsevat ne
erikseen. Näiden tulosten pohjalta tiedämme ruokahävikin määriä.
Olemme myös todenneet, ettei syötäväksi kelpaavaa ruokaa jää yli
niin, että sitä voisi jakaa ruokailujen jälkeen muualla. Jos tämän hetkinen tilanne jostain syystä muuttuisi ja ylijäämäruokaa syntyisi, niin
yhteistyö kolmannen sektorin kanssa olisi hyvä vaihtoehto ylijäämäruuan jakelussa.
----4. Kunnanvaltuuston kokouksessa 26.3.2018 Susanna Suoniemi jätti liitteenä n:o 4/ § 47 ilmenevän valtuustoaloitteen nuorten kilpaurheilijoiden tukemiseksi. Aloitteen allekirjoittivat Vihreiden valtuustoryhmän
Susanna Suoniemi ja Laura Kekäläinen, Kristillisdemokraattien (KD)
valtuustoryhmästä Matti Kuusjärvi ja Keskustan valtuustoryhmästä
Miia Rajala.
Aloite käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa 19.2.2019.
----5. Kunnanvaltuuston kokouksessa 26.3.2018 Miia Rajala jätti liitteenä
n:o 5/ § 47 ilmenevän valtuustoaloitteen Vesilahden kunnan sisäisen
joukkoliikenteen kehittämisestä. Aloitteen allekirjoittivat Keskustan
valtuustoryhmästä Miia Rajala, Vihreiden valtuustoryhmästä Susanna
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suoniemi ja Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmästä Matti
Kuusjärvi.
Kunnanhallitus 21.1.2019 / § 21:
Vesilahden kunnan sisäisen joukkoliikenteen kehittämisselvitys teetettiin Ramboll Finland Oy:llä. Kunnanhallitus merkitsi selvityksen tiedokseen ja päätti esittelijän ehdotuksesta, että asiassa edetään siten,
että koululaiskuljetuksissa otetaan käyttöön optio, tänä keväänä kilpailutetaan asiointikuljetukset ja liityntäliikennettä ei toistaiseksi kokeilla.
----6. Kunnanvaltuuston kokouksessa 23.4.2019 Susanna Suoniemi jätti liitteenä n:o 6/ § 47 ilmenevän valtuustoaloitteen muovin kierrätyksen lisäämiseksi. Aloitteen allekirjoittivat Vihreiden valtuustoryhmän Susanna Suoniemi ja Laura Kekäläinen sekä Kristillisdemokraattien
(KD) valtuustoryhmän Matti Kuusjärvi ja Riitta Rantala.
Ympäristötarkastaja:
Vesilahden kuntaan on tehty keväällä 2018 aloite muovin kierrätyksen
lisäämisestä. Aloitteessa Vesilahden kuntaa on pyydetty selvittämään, miten muovinkeräystä voidaan Vesilahdessa lisätä ja tehostaa.
Aloitteen tekijät esittävät, että Vesilahden Narvassa sijaitsevaan Rinki
Oy:n ekopisteeseen vaaditaan olemassa olevien keräysastioiden lisäksi myös muovipakkausten keräysastia. Lisäksi esitetään, että kunta kartoittaa, minne muualle kunnassa, esim. eko- ja aluejätepisteiden
välittömään läheisyyteen, voitaisiin sijoittaa muovin keräysastioita.
Aloite on toimitettu Rinki Oy:lle, joka vastaa tuottajavastuun piiriin
kuu-luvan pakkausjätteen keräyksestä Suomessa. Rinki Oy:ltä on
saatu vastaus aloitteeseen alkuvuonna 2019. Jätelainsäädäntö velvoittaa tuottajia järjestämään muovipakkausten keräyspisteitä valtakunnallisesti 500 kpl, yli 10 000 asukkaan kuntiin. Tämä velvoite on jo
suoritettu. Tällä hetkellä Rinki Oy toteuttaa muovipakkausten keräyksen kuntiin, joissa on yli 4 000 asukasta, ja joissa ei ennestään ole
keräystä järjestetty. Uusia pisteitä näihin noin 50 kuntaan tulee yksi
per kunta. Keräysverkoston laajuus on tällä hetkellä noin 550 pistettä
ja suunniteltujen toteuttamisen jälkeen noin 600 pistettä. Seuraavan
kerran Rinki Oy tarkastelee muovinkeräysverkostoa ensi keväänä,
kun nyt suunnitelmissa olevat kohteet on saatu toteutettua. Verkon
kattavuuden arvioinnissa huomioidaan myös asetettujen kierrätystavoitteiden saavuttaminen.
Narvan taajaman asukasluku on alle 500 asukasta, joten tässä vaiheessa emme ole lisäämässä taajamaan muovipakkauksille keräystä.
Valtuustoaloite on kirjattu toiveeksi, ja se tullaan käymään tuottajien
kanssa läpi seuraavan verkostotarkastelun aikana. Vesilahden Kirkonkylän taajamaan on muovipakkauksille keräys toteutettu.
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Aloite on toimitettu vastattavaksi myös Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle,
jolta on saatu vastaus aloitteeseen alkuvuonna 2019. Pirkanmaan Jätehuolto Oy toteaa, että Rinki Oy toteuttaa muovipakkausjätteen alkukeräyksen alueen ekopisteissä, mikäli taajamassa on yli 10 000 asukasta. Jos erilliskeräys toteutettaisiin kiinteistökohtaisena keräyksenä,
sen hoitaisi alueella Pirkanmaan Jätehuolto Oy.
Yhteenvetona Pirkanmaan Jätehuolto Oy toteaa, että yhtiö on sitoutunut kehittämään jätehuoltojärjestelmää ympäristövaikutusten arvioin-tien pohjalta. Tämä tarkoittaa, että keräysmateriaalista saatavan
ympäristöhyödyn tulee olla suurempi kuin keräyksestä ja käsittelystä
aiheutuvat päästöt (nettohyöty). Tehtyjen selvitysten mukaan muovipakkausten keräys tuottaa nettohyötyä suurimmilla asuinkiinteistöillä
Tampereen keskusta-alueella. Mikäli keräys ulotettaisiin hajaasutusalueille, keräyksen aiheuttama ympäristökuorma suurenee ja
ympäristöhyöty vähenee. Arviointien osoittaessa nettohyötyä muovipakkausten keräyksen järjestäminen myös Vesilahdella tulee mahdolliseksi.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy investoi parhaillaan biokaasulaitokseen.
Jätteiden erilliskeräyksen kuljetuspäästöt ja sen kautta ympäristövaikutukset pienenevät sen mukaan, miten paljon jäteautojen polttoaineena voidaan siirtyä käyttämään biokaasua. Tämän vuoksi myös
muovin erilliskeräyksen ympäristövaikutukset pienenevät tulevaisuudessa ja suovat mahdollisuuden laajentaa keräysaluetta.
Pirkanmaan Jätehuolto käynnisti keväällä 2018 muovipakkausten pilottikeräyksen Tampereella, jota laajennetaan vuonna 2019 Kangasalle, Lempäälään, Nokialle ja Ylöjärvelle. Keräysalueen laajennuksen
kautta haetaan tietoa erilliskeräyksen todellisista ympäristövaikutuksista ja kustannuksista. Vesilahti ei vielä tässä vaiheessa kuulu laajennusalueeseen. Pirkanmaan Jätehuolto Oy myös valmistelee yhdessä Suomen Uusiomuovi Oy:n (muovipakkausten tuottajayhteisö)
kanssa parhaillaan muovin keräyskokeilua, missä kiinteistökohtaisesti
kerätään kaikki muovi (ei vain pakkausmuovi). Kokeilu kestänee kaksi
vuotta ja sen yhteydessä selvitetään muovin kokonaiskertymää, kerätyn muovin lajittelumahdollisuuksia tehokkaamman kierrätyksen mahdollistamiseksi sekä kustannuksia. Kokeilualueeksi on suunniteltu
Oriveden taajama-aluetta. Onnistuessaan Oriveden malli tulee vaikuttamaan muovien keräykseen valtakunnallisesti.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy tuo vastauksessaan esille mm. myös sen,
että muovijätteiden peseminen kuluttaa energiaa. Likaiset, lämmintä
vettä ja pesuainetta vaativat muovipakkaukset ovat jatkossakin sekajätettä ja on tärkeää, ettei likaisia pakkauksia joudu muovipakkausten
hyödyntämisprosessiin. Sekajätteessä oleva muovi hyödynnetään
lämmön- ja sähköntuotantoon Tammervoiman voimalassa. Muovipakkausten erilliskeräykseen laitettu muovi ohjautuu tällä hetkellä Riihimäellä sijaitsevaan muovipakkausten käsittelylaitokseen. Laitos
pystyy hyödyntämään tietyn osan kuluttajien muovipakkausmateriaalista, mutta loppuosuus menee polttoon.
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Yleisesti voidaan todeta, että muovin keräyksen ja kierrätyksen lisääminen on yhä enemmän noussut esiin asukkaiden keskuudessa
myös muissa Suomen kunnissa. Vesilahden kunnan ympäristösuojelun viranhaltijat tekevät omalta osaltaan yhteistyötä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja alueellisen jätehuoltoviranomaisen kanssa. Jätehuollon
kehittäminen on yhteistyössä usein esillä ja ympäristönsuojelu on
mm. nostanut muovin keräystä ja kierrätystä koskevan aloitteen esille
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueen kuntien jätehuoltovalvojien
tapaamisessa. Vesilahden kunnalla on myös tarkoitus olla mukana
valtakunnallisessa I Love muovi -kampanjassa 1.4.-4.5.2019, joka
auttaa ja rohkaisee ihmisiä ja yhteisöjä aloittamaan muovin lajittelun.
----7. Kunnanvaltuuston kokouksessa 23.4.2019 Laura Kekäläinen jätti liitteenä n:o 7/ § 47 ilmenevän valtuustoaloitteen tarpeettomien kulujen
karsimisesta. Aloitteen allekirjoittivat Vihreiden valtuustoryhmän Laura Kekäläinen ja Susanna Suoniemi sekä Kristillisdemokraattien (KD)
valtuustoryhmän Matti Kuusjärvi ja Riitta Rantala.
Aloitteeseen annettiin vastine kunnanhallituksen kokouksessa
21.1.2019 / § 22.
----8. Kunnanvaltuuston kokouksessa 23.4.2019 Marko Lounasranta jätti
liitteenä n:o 8/ § 47 ilmenevän valtuustoaloitteen nuorten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi. Aloitteen allekirjoittivat Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän Marko Lounasranta ja Lauri Nieminen sekä
Keskustan Miia Rajala.
Aloite käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa 19.2.2019.
----9. Kunnanvaltuuston kokouksessa 29.10.2019 Susanna Suoniemi jätti
liitteenä n:o 9/ § 47 ilmenevän Vihreiden ja Kristillisdemokraattien
(KD) yhteisen valtuustoaloitteen ”Vesilahti mukaan Hinku kuntien verkostoon”. Aloitteen allekirjoittivat Vihreiden valtuustoryhmästä Susanna Suoniemi, Laura Kekäläinen ja Ilari Virtanen sekä Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmästä Matti Kuusjärvi ja Riitta Rantala.
Kunnanvaltuusto 17.12.2018 / § 65:
Kunnanvaltuusto päätti, että Vesilahden kunta
---Pöytäkirjan tarkastajat:

sitoutuu HINKU-kriteereihin ja ilmoittaa Suomen ympäristökeskukselle ryhtymisestä HINKU-kunnaksi
nimeää HINKU-yhdyshenkilöksi ympäristöpäällikön
päättää että HINKU-työryhmänä kunnassa toimii kunnan kestävän
kehityksen työryhmä
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10. Kunnanvaltuuston kokouksessa 29.10.2019 Susanna Suoniemi jätti
liitteenä n:o 10/ § 47 ilmenevän Vihreiden ja Kristillisdemokraattien
(KD) yhteisen valtuustoaloitteen ”Energiatehokkuudella ilmastonmuutosta vastaan”. Aloitteen allekirjoittivat Vihreiden valtuustoryhmästä
Susanna Suoniemi, Laura Kekäläinen ja Ilari Virtanen sekä Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmästä Matti Kuusjärvi ja Riitta Rantala.
Tähän otettiin kantaan kunnanvaltuuston em. päätöksen (17.12.2018
/ § 65) yhteydessä.
----11. Kunnanvaltuuston kokouksessa 17.12.2019 Susanna Suoniemi jätti
liitteenä n:o 11/ § 47 ilmenevän Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloitteen ”Vapaavalintainen kasvisruokavaihtoehto Vesilahden peruskouluihin”. Aloitteen allekirjoittivat Vihreiden valtuustoryhmästä Susanna Suoniemi, Laura Kekäläinen ja Ilari Virtanen, Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmästä Matti Kuusjärvi sekä Kokoomuksen
valtuustoryhmästä Ilona Leppänen.
Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö:
Valtuustoaloite vapaavalintainen kasvisruokavaihtoehto Vesilahden
peruskouluihin
Vesilahden kunnan ruokapalvelut tuottavat ravitsemussuositusten
mukaisia aterioita kaikille kunnan ruokapalveluasiakkaille. Toimintaamme ohjaa mm. Valtakunnalliset ravitsemussuositukset, Kouluruokasuositukset, Varhaiskasvatuksen ravitsemussuositukset sekä
Ikäihmisten ravitsemussuositukset.
Ruokapalvelut tarjoavat päivittäin salaattia tai kasviksia lämpimän
ruuan lisäkkeenä. Lasten kasvistensyönti on tasaisesti lisääntynyt
kouluruokailussa, koska tarjontaan on lisätty mm. kombosalaattipäiviä. Ruokaviraston kouluhedelmätuki tuli voimaan 1.8.2017, jota
olemme säännöllisesti käyttäneen kunnan kouluruokailussa tarjoten
ruokailujen yhteydessä lisänä kasviksia ja hedelmiä. Olemme lisänneet kasvisruokapäiviä 12 viikon kiertävälle ruokalistalle. Kasvisruokia
tullaan suositusten mukaisesti lisäämään myös jatkossa. Tampereen
ympäristökuntien yhteinen tuotekehitysryhmä kehittää tällä hetkellä
erilaisia kasvisaterioita kouluruokailuun.
Tällä hetkellä kasvisruokaa valmistetaan erityisruokavaliona koko
kunnassa vain 5:lle oppilaalle. Kasvisruokavaihtoehdon lisääminen
toiseksi lounasvaihtoehdoksi vaatii lisää mm. ruokalinjastokapasiteettiä, tarjoiluastioita ja -välineitä. Tällä hetkellä ei ole mahdollista tarjota
kaikille tasapuolisesti kasvisvaihtoehtoa koulujen ruokalinjastojen ja
ruokasalien pienuuden vuoksi. Esimerkiksi Ylämäen koululla on tällä
hetkellä haasteita saada kaikki ruuat tarjolle keittiön olemassa olevalle linjastolle. Linjastoiden lisääminen ruokasaleihin vähentää asiakaspaikkoja, joka pitää myös huomioida. Ruokapalvelut lähtevät mielellään tarjoamaan jokapäiväistä vapaavalintaista
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kasvisruokavaihtoehtoa heti, kun ruokapalveluille myönnetään tarvittavat resurssit kasvis-ruokavaihtoehdon toteuttamiseen.
----12. Vesilahden kunnanhallitukselle saapui 23.4.2018 liitteenä n:o 12/ § 47
ilmenevä aloite koirapuiston perustamisesta Vesilahteen. Koirapuiston perustamista esitettiin Vesilahden Kirkonkylälle ns. torialueen läheisyyteen. Aloitteessa todettiin, että edellisen koirapuistoaloitteen
(vuonna 2015) jälkeen torialuetta ei ole kunnostettu eikä kehitetty millään taval-la ja alue on hoitamaton ja epäsiisti. Lisäksi aloitteessa todettiin, että mikäli kyseinen paikka ei ole käytettävissä, kunta voi esittää muuta paikkaa koirapuistoksi.
Kunnanhallitus päätti 17.8.2015 / § 191 edelliseen koirapuistoaloitteeseen liittyen, että Vesilahden Kirkonkylän korttelissa 151 sijaitsevalla tontilla nro 1 oleva alue ei sovellu koirapuiston käyttöön huomioiden ko. tontin keskeisen sijainnin Kirkonkylän asemakaavoitetulla
liike- ja asuinalueella. Tällöin myös ao. alueen vakituisilta asukkailta
tuli kuntaan viestiä, että he vastustavat koirapuiston perustamista. ko.
tontille.
Kunnanhallitus 18.6.2018 / § 129:
Kunnanhallitus päätti saatuun palautteeseen ja palvelukeskusalueen
asemakaavamuutoksen keskeneräisyyteen perustuen, että ao. aluetta ei osoiteta koirapuiston käyttöön.
----13. Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunnalle saapui 12.10.2018
liitteenä n:o 13/ § 47 ilmenevä aloite nopeusrajoituksen 9 km/h ja aaltojenteko kiellon määräämisestä Salonsaaren edustalle TampereHämeenlinna väliselle laivareitille Vesilahden kunnassa Salonsaaren
länsi-osan kummelin ja Särkisaaren pohjoiskärjen kummelin väliselle
alueelle.
Rakennus- ja ympäristölautakunta on todennut asian kuuluvan ELYkeskuksen toimivaltaan ja asia on siirretty ELY-keskukselle käsiteltäväksi 9.11.2018.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle tiedoksi edellä selostetut valtuusto- ja kuntalaisaloitteet ja niiden käsittelyn tilanteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

1/2019

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

18.02.2019
04.03.2019

§ 47
§3

13

KVAL § 3/ 4.3.19

Liitteet:
- liite n:o 1/ § 3 Valtuustoaloite kouluruokailun kehittämiseksi Vesilahdessa/ Portaat luomuun/ ympäristöosaava ammattilainen
- liite n:o 2/ § 3 Valtuustoaloite kouluruokailun kehittämiseksi Vesilahdessa / Koulu-ruokadiplomi
- liite n:o 3/ § 3 Valtuustoaloite ylijäämäruoan hyödyntämiseksi Vesilahdessa
- liite n:o 4/ § 3 Valtuustoaloite nuorten kilpaurheilijoiden tukemiseksi
- liite n:o 5/ § 3 Valtuustoaloite Vesilahden kunnan sisäisen joukkoliikenteen kehittämisestä
- liite n:o 6/ § 3 Valtuustoaloite muovin kierrätyksen lisäämiseksi
- liite n:o 7/ § 3 Valtuustoaloite tarpeettomien kulujen karsimisesta
- liite n:o 8/ § 3 Valtuustoaloite nuorten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi
- liite n:o 9/ § 3 Valtuustoaloite ”Vesilahti mukaan Hinku kuntien verkostoon”
- liite n:o 10/ § 3 Valtuustoaloite ”Energiatehokkuudella ilmastonmuutosta
vastaan”
- liite n:o 11/ § 3 Valtuustoaloite ”Vapaavalintainen kasvisruokavaihtoehto
Vesilahden peruskouluihin”
- liite n:o 12/ § 3 Aloite koirapuiston perustamisesta Vesilahteen
- liite n:o 13/ § 3 Aloite nopeusrajoituksen 9 km/h ja aaltojenteko kiellon
määräämisestä Salonsaaren edustalle Tampere-Hämeenlinna väliselle
laivareitille Vesilahden kunnassa Salonsaaren länsi-osan kummelin ja
Särkisaaren pohjoiskärjen kummelin väliselle alueelle

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen edellä selostetut valtuusto- ja kuntalaisaloitteet ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- aloitteen jättäneet

Pöytäkirjan tarkastajat:

VESILAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

1/2019

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

22.10.2018
18.02.2019
04.03.2019

§ 189
§ 49
§4

14

OSALLISTUMINEN TAMPEREEN EUROOPAN KULTTURIPÄÄKAUPUNKI 2026- HAKUUN
KHAL § 189

Tampereen ja Mänttä-Vilppulan kaupungeilla on aiesopimus, jonka mukaan ne hakevat yhdessä ECoC 2026 statusta. Tämän lisäksi Tampereen
kaupunki on kutsunut Pirkanmaan muita asiasta kiinnostuneita kuntia mukaan valmisteluun.
Tähän mennessä ainakin Hämeenkyrö, Kangasala, Valkeakoski ja Orivesi
ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa hakuprosessiin osallistumiseen.
Tampereen hakuprojektiin rekrytoidaan alkusyksyn aikana päätoimiset vetäjät ja tätä kautta on mahdollisuus tähänastista enemmän panostaa yhteistyön rakentamiseen Euroopan kulttuuripääkaupunkiasiassa.
Asiaa käsiteltiin Pirkanmaan kuntajohtajakokouksessa 14.9.2018. Useat
kunnat ilmoittivat alustavan kiinnostuksensa hankkeeseen, mm. taloudellisesta sitoutumisesta.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee edellä esitetyn tiedokseen ja suhtautuu Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hakuun alustavan myönteisesti ja näkee
perustelluksi historiastaan rikkaan ja kulttuuristaan monipuolisen Vesilahden osallistumisen koko Pirkanmaan maakuntaa koskevaan strategiseen
hankkeeseen.
Kunnanhallitus toteaa, että hakuun liittyvät yksityiskohdat kustannuksineen selviävät myöhemmin ja varsinainen päätös hankkeeseen osallistumisesta tehdään myöhemmin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KHAL § 49/ 18.2.19

Suomalainen kaupunki on Euroopan kulttuuripääkaupunkina seuraavan
kerran vuonna 2026. Suomalaiskaupungeista kulttuuripääkaupunkeja ovat
olleet Helsinki (2000) sekä Turku (2011). Tampereen kaupunki tavoitteli
vuoden 2011 kulttuuripääkaupunki-statusta, mutta jäi viime vaiheessa Turun taakse. Tampereen lisäksi suomalaisista kaupungeista Oulu ja Savonlinna ovat toistaiseksi ainoat, jotka ovat julkisesti ilmoittaneet hakevansa
vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.
Euroopan kulttuuripääkaupunkina viime vuosina toimineiden kaupunkien
arvioiden mukaan statuksesta on hyötyä myös kaupungin strategisen uudistumisen, kansainvälisen profiilin ja maineen kasvattamisen, kaupungin
imagon parantamisen omien asukkaiden silmissä, uuden elämän puhaltamisen kaupungin kulttuurikirjoon sekä matkailun vahvistamisen ja kehittämisen kannalta. Tampereella hanke tulisi kytkeä osaksi strategiaa, keskeisiä kehitysohjelmia sekä kaikkia palveluja. Onnistunut kulttuuripääkaupunkihanke edellyttää tiiviin yhteistyöverkoston rakentamista niin sidosryhmien kuin kaupunkiseudun ja Pirkanmaan alueen muiden kuntien

Pöytäkirjan tarkastajat:
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kanssa. Hankevalmistelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan
kuntien kanssa.
Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -status luo mahdollisuuden laajan
strategisen ekosysteemin rakentamiseen vetovoimaisen elämyskaupungin
ja -maakunnan edistämiseen. Hanke parantaa työllisyyttä ja kasvattaa
matkailijoiden määrää Tampereen seudulla ja lisää Tampereen kansainvälistä tunnettuutta usealla eri toimialalla. Kulttuuripääkaupunkihanke tarjoaa mahdollisuuden kytkeä merkittävät kaupunki- ja aluekehityshankkeet
laajemmaksi kokonaisuudeksi sekä vahvistaa seudun asukkaiden kotiseutuylpeyttä ja asumisviihtyvyyttä.
Hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi tulee jättää vuonna 2020,
minkä jälkeen riippumaton eurooppalainen asiantuntijapaneeli nimeää jatkoon pääsevät suomalaishakemukset. Jatkoon pääsevillä on aikaa edelleen valmistella omaa hanke-esitystään vuoden 2021 loppupuolelle asti,
jolloin asiantuntijapaneeli tekee lopullisen esityksen Suomen vuoden 2026
Euroopan kulttuuripääkaupungista.
Tampere ja Mänttä-Vilppula ovat tehneet aiesopimuksen siitä, että kaupungit hakevat yhdessä Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -statusta.
Lisäksi alusta alkaen tavoitteena on ollut sitouttaa mahdollisimman monta
Pirkanmaan kuntaa mukaan yhteiseen kulttuuripääkaupunkihakemukseen. Tampereen pormestari Lauri Lyly on kutsunut Pirkanmaan kuntia
ilmoittamaan kiinnostuksensa hakuyhteistyöhön, ja jo toistakymmentä
kuntaa on ilmaissut olevansa kiinnostunut.
Hakuprosessin käynnistämiseen on varauduttu Tampereen kaupungin
vuoden 2019 talousarviossa 542.000 euron suuruisella summalla elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella. Mikäli Tampereen hakemus etenee
lopullisten hakijakandidaattien joukkoon, on talousarviossa varauduttava
kustannuksiin myös vuoden 2020 jälkeen. Varsinaisen kulttuuripääkaupunkivuoden kustannukset määrittyvät sen perusteella, millainen sisällöllinen ja infrastruktuuriin liittyvä ohjelma hakuprosessin myötä rakentuu.
Varsinaisen kulttuuripääkaupunkihankkeen kustannukset 5-6 vuoden aikana ovat noin 50 milj. euroa, josta Tampereen kaupungin osuus on 1520 milj. euroa. Kustannukset kohdistuvat kulttuuriohjelmaan (noin 70 prosenttia), henkilöstömenoihin (10-15 prosenttia), markkinointikuluihin (1015 prosenttia) sekä muihin kustannuksiin (5 prosenttia). Investointi- ja infrastruktuurikustannukset eivät sisälly arvioon.
Menestyneet Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeet ovat arviointitutkimusten perusteella luoneet talousalueilleen 8-12 -kertaisen taloudellisen
toimeliaisuuden kaupunkien omaan panostukseen verrattuna. Kulttuuripääkaupunkistatus lisää matkailijoiden määrää varsinaisena tapahtumavuonna 10-15 prosenttia, ja matkailijoiden määrä säilyy yleensä kulttuuripääkaupunkivuotta edeltäneitä vuosia korkeammalla tasolla pitkään tai jopa pysyvästi.
Niiltä kunnilta, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa, on pyydetty sitovia
päätöksiä hakuvaiheen yhteistyöhön osallistumisesta. Kulttuuripääkaupunkihakemuksen ja -prosessin valmistelu edellyttää merkittävää
Pöytäkirjan tarkastajat:
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resursointia kaikilta osallistuvilta tahoilta. Lisäresurssi kohdennetaan kokonaisuudessaan Pirkanmaan kuntayhteistyön rakentamiseen kulttuuripääkaupunkihaussa. Kaikkiaan alueen kunnilta tavoitellaan n. 160 000
euron vuosipanosta hakuvaiheessa työn rahoittamiseksi. Tästä summasta
n. 60 000 euroa vuodessa varataan projektitiimityöntekijän palkkaamiseen
ja 100 000 euroa kulttuurituotantojen ja -ohjelmien aloittamiseen ja toteuttamiseen. Kuntakohtainen osuus määräytyy asukasluvun suhteessa 80snt/asukas/vuosi.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Vesilahden kunta päättää osallistua Tampereen Euroopan kulttuuripääkaupunkihaku 2026- prosessiin vuosina 2019 - 2020 hinnalla 80
snt/asukas/vuosi.
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää 3 600 euron
määrärahan kulttuuripääkaupunki 2026 -hakuun.
Elinvoimatoimikunta ja sivistyslautakunta valmistelevat yhdessä miten Vesilahden kulttuuria ja matkailua tuodaan esille hankkeessa.
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan olemaan mukana valitsemassa 13 kuntakumppanin joukosta kaksi yhteistä edustajaa kulttuuripääkaupunkihaku 2026 -ohjausryhmään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KVAL § 4/ 4.3.19
Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että
-

se myöntää 3 600 euron määrärahan kulttuuripääkaupunki 2026 hakuun

-

elinvoimatoimikunta ja sivistyslautakunta valmistelevat yhdessä miten Vesilahden kulttuuria ja matkailua tuodaan esille hankkeessa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

- Tampereen kaupunki

Pöytäkirjan tarkastajat:
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ILMOITUSASIAT
KVAL § 5

Kunnanvaltuustolle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
1. Vesilahden kunnan väkiluku 22.2.2019 oli 4.392 asukasta
(9.12.2018 / 4.413).
2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 12/2018.
Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta joulukuun
lopussa 2018 oli 6,4 % (marraskuun 2018 tilanne 5,2 %), Pirkanmaalla 9,3 % (8,2 %) ja koko maassa 9,7 % (8,7 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan neljänneksi alhaisin.
3. Vesilahden kirjaston rakentamisen taloudellinen loppuselvitys liitteenä n:o 1/ § 5.

Ehdotus

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
----Kokouksessa jätettiin seuraava valtuustoaloite:
Susanna Suoniemi jätti liitteenä n:o 2/ § 5 ilmenevän Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloitteen ”Vesilahti - Lapsiystävällinen kunta”. Aloitteen
allekirjoittivat Vihreiden valtuustoryhmästä Susanna Suoniemi, Laura Kekäläinen ja Ilari Virtanen, Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmästä
Matti Kuusjärvi ja Riitta Rantala sekä Nuorisovaltuustosta Michaela Jokiniemi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

