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4.9.2017 Valtuutettu Maijala Viipalekoulu Tuurin - hallitus 12.3.2018 §32 Uuden koulun suunnittelu on  

 yhdessä muiden koulun lisätilaksi uuden - valtuusto 19.3.2018 §4 loppusuoralla. Koulutyön kannalta 

 valtuutettujen kanssa koulurakennuksen suunnit-  on sujuvinta, että jatketaan nykyisissä 

  telun ja rakentamisen ajaksi  tiloissa, eikä luokkia siirretä toisiin  

    lisätiloihin tässä vaiheessa. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

9.10.2017 Kokoomuksen  Mehuasema Alavudelle - hallitus 12.3.2018 §32 Alavuden Maatalousseura on hoitanut 

 valtuustoryhmä  - valtuusto 19.3.2018 §4 mehuasematoimintaa omakustannus- 

    hinnoin syksyyn 2014 saakka. 

    Toiminnan uudelleen käynnistäminen 

    vaatisi toimivan tilaratkaisun 

    sekä toimijalta huomattavia investointeja 

    suhteessa vuosittaiseen käyttöaikaan. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

13.11.2017 Valtuutettu Maijala Kehitysehdotuksia  - hallitus 12.3.2018 §32 Aloitteessa esitetään, että lumitykillä tehtäi- 

 yhdessä muiden liikunnan lisäämiseksi - valtuusto 19.3.2018 §4 siin hiihtolatu urheilukentän ympäristöön. 

 valtuutettujen kanssa   Vähäjärven ympäristössä ei ole tuhansien 

    kuutioiden lumikasalle tilaa kesäaikaiseen 

    säilytykseen. Tässä vaiheessa ei hankita  
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    lumitykkiä kaupungin käyttöön. 

    Treeniportaat on juuri rakennettu pesä- 

    pallojaoston vetämän hankeen toimesta 

    keskeiselle paikalle pesäpallokentälle,  

    joten juuri nyt ei toisia tarvita. 

    Liikuntatoimi selvittää älypuhelimeen 

    ladattavaa harrastuspassin käyttöön- 

    ottoa ja mahdollista hankerahoitusta. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

11.12.2017 Valtuutettu Maijala Maastoratsastusreittien - hallitus 12.3.2018 §32 Aloitteessa esitetään, että kaupunki 

 yhdessä muiden kehittäminen - valtuusto 19.3.2018 §4 avustaisi reittien lupahankinnassa ja  

 valtuutettujen kanssa   kunnostaisi sekä pitäisi kunnossa  

    rakennettuja reittejä. Kaupunki ei voi 

    kovin mittavasti tällaisten reittien  

    kunnostukseen osallistua mutta voi  

    resurssien puitteissa antaa neuvontaa 

    ja materiaalia esim. reitistöllä olevien 

    siltojen tekoon.  

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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11.12.2017 Valtuutettu Ahopelto Alavus Roadmap - hallitus 12.3.2018 §32 Aloitteen ideana on laatia kartta Alavuden  

 yhdessä muiden  - valtuusto 19.3.2018 §4 alueesta, josta näkyy kunkin tien hoitovas- 

 valtuutettujen kanssa   tuu. Karttaa on tehty jo jonkin aikaa, ja se  

    julkaistaan kaupungin nettisivuilla heti  

    sen valmistuttua. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

19.3.2018 Valtuutettu Paukkunen  Karhulogo soveltuvin -hallitus 6.5.2019 §44 Nykyinen viestinnän tunnus, logo, on 

 yhdessä muiden osin käyttöön ja uuden -valtuusto 13.5.2019 §15 otettu käyttöön v. 2010. Logo on graafisena 

 valtuutettujen kanssa logon suunnittelukilpailu  elementtinä pitänyt hyvin pintansa ajan 

    saatossa ja on yhä raikas sekä monikäyt- 

    töinen. Tunnus on erottuva, monipuolinen, 

    muunneltava ja käyttökelpoinen kaikessa 

    viestinnässä ja markkinoinnissa. Logon 

    vaihtaminen olisi kallis projekti, mikä vaatisi 

    kaikkien viestintä- ja markkinointimateriaa- 

    lien uudistamisen sekä tunnettuuden 

    lisäämisen. Graafinen suunnittelutyö on 

    asiantuntijatyötä, minkä vuoksi visuaalisen 

    viestinnän suunnittelu kuuluu sitä työkseen 

    tekeville ammattilaisille. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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19.3.2018 Valtuutettu Mäkelä Pitkäaikaistyöttömille -hallitus 6.5.2019 §44 Alavuden kaupunki toteuttaa erilaisia 

 yhdessä muiden työmahdollisuuksia -valtuusto 13.5.2019 §15 työllisyyttä tukevia toimenpiteitä joko itse 

 valtuutettujen kanssa   tai sosiaali- ja terveyskuntayhtymän kautta: 

    * kaupunki työllistää itse työttömiä työnhaki- 

    joita eri tehtävissä 

    * A-Pesu Oy on merkittävä vajaakuntoisten  

    työllistäjä 

    * kaupungin ylläpitämä mattopesula tarjoaa 

    kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 

    * Kuntayhtymä järjestää pajatoimintaa sekä  

    kuntouttavaa työtoimintaa 

    * Kaupunki tarjoaa nuorille kesätyöpaikkoja 

    ja tukee nuorten työllistymistä kesätöihin 

    yrityksiin 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

14.5.2018 Valtuutettu Laitio Lapsivaikutusten arviointi -hallitus 6.5.2019 §44 Vaikutustenarviointi, esim. perhe-, yritys ja 

 yhdessä muiden osaksi Alavuden kaupungin  -valtuusto 13.5.2019 §15 ympäristövaikutusten arviointi, on osa 

 valtuutettujen kanssa päätöksentekoa  Alavuden kaupungin päätöksentekoa.  

    Lapsiin kohdistuvien päätösten ja  

    toimenpiteiden vaikutuksien arvioinnissa 

    hyödynnetään soveltuvin osin  
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    maakunnallista mallia. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

11.6.2018 Valtuutettu Mäkelä Kotihoidon kuntalisä -hallitus 6.5.2019 §44 Alavudella maksettavan kotihoidontuentuen 

 yhdessä muiden  200 €/kk/lapsi -valtuusto 13.5.2019 §15 määrä on viimeisten vuosien aikana 

 valtuutettujen kanssa   vähentynyt, kun vanhemmat ovat palanneet 

    takaisin työelämään ja hakeneet lapselle 

    varhaiskasvatuspaikkaa. Hyvät varhaiskasva-  

    tuspalvelut ovat yksi Alavuden kaupungin  

    vetovoimatekijä ja varhaiskasvatuspaikkoja 

    on riittänyt kaikille niitä palveluita hakeneille. 

    Tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksella 

    on ollut suotuisia vaikutuksia lapsen 

    elinikäiselle oppimispolulle. 

    Yhteensä tällä hetkellä on n. 200 alle  

    3-vuotiasta lasta kotona hoidossa. Kotihoi- 

    don kuntalisän vuosikustannus olisi tällä  

    lapsimäärällä n. 482 400 €. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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12.11.2018 Valtuutettu Ahopelto Harrintien liikenne- -hallitus 6.5.2019 §44 Harrintien pohjoispäässä kaupunki ei vielä 

 yhdessä muiden turvallisuuden paran- -valtuusto 13.5.2019 §15 omista tien pohjaa vaan se vaatii lunastustoi- 

 valtuutettujen kanssa taminen  mituksen, että väylä päästään rakentamaan.  

    Neuvotteluja tien maapohjan saamiseksi kau- 

    pungin omistukseen jatketaan. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

12.11.2018 Valtuutettu Yli-Kaatiala Ilmainen ehkäisy alle  -hallitus 6.5.2019 §44 Aloite on lähetetty Kuusiokuntien 

 yhdessä muiden 25-vuotiaille nuorille -valtuusto 13.5.2019 §15 sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle.  

 valtuutettujen kanssa Alavudella  Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

10.12.2018 Valtuutettu Yli-Kaatiala Oma muovisampo - -hallitus 6.5.2019 §44 Muovipakkausten lajittelu on kuntalaisille 

 yhdessä muiden Plastic Coin Alavudelle -valtuusto 13.5.2019 §15 vapaaehtoista ja kotitalouksien muovipak- 

 valtuutettujen kanssa   kauksia vastaanotetaan Alavudella Piirantie 

    1:ssä S-Marketin kiinteistöllä sijaitsevalla 

    Rinki-ekopisteellä. Uuden keräyspisteen myö- 

    tä erillisen muovinkeräysprojektin perustami- 

    nen ei liene enää ajankohtaista.  

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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10.12.2018 Valtuutettu Maijala Kevytyrittäjille ja  -hallitus 6.5.2019 §44 Aloitteessa esitetään sopivien vuokratilojen 

 yhdessä muiden harrastajille sopivien -valtuusto 13.5.2019 §15 tarjoamista pienimuotoiseen yritys- ja 

 valtuutettujen kanssa tilojen hankkiminen  harrastustoimintaan. Alavuden kaupungilla 

    on valmiuksia kyseisten tilojen ”räätälöintiin” 

    esim. Elinkeinotalolla, jos vaan kysyntää 

    tiloille on. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty.  

  

18.2.2019 Valtuutettu Maijala Yleisiä toimia  -hallitus 9.3.2020 §34  Aloitteessa esitetään yleisiä toimia vanhus- 

 yhdessä muiden  vanhushuollon -valtuusto 11.5.2020 §10  huollon toiminnan kehittämiseksi, koordinoi- 

 valtuutettujen kanssa toiminnan kehittämiseksi  miseksi ja asiasta tiedottamiseksi. 

    Aloite on lähetetty Kuusiokuntien sosiaali- 

    ja terveyskuntayhtymälle sekä Alavuden  

    kaupungin ikäihmisten neuvostolle. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

18.2.2019 Valtuutettu Yli-Kaatiala Ilmaiset liukuesteet -hallitus 9.3.2020 §34 Alavuden kaupunki on kaupunginhallituksen 

 yhdessä muiden  kenkiin yli 65-vuotiaille -valtuusto 11.5.2020 §10 2.12.2019 tekemän päätöksen mukaisesti 

 valtuutettujen kanssa   kustantanut liukuesteet kenkiin 75 vuotta 

    täyttäneille. Ikäryhmä 75 alkaen on  
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    Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskunta- 

    yhtymän kunnissa yhteinen. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

18.3.2019 Valtuutettu Maijala Koulukeskuksen alueen -hallitus 9.3.2020 §34 Aloitteessa esitetään toimenpiteitä 

 yhdessä muiden liikenneturvallisuuden  -valtuusto 11.5.2020 §10 liikenneturvallisuuden takaamiseksi 

 valtuutettujen kanssa takaaminen yläkoulun  Karjalantien ja “jäähallitien”, Lakiantien, 

  remontin aikana  risteyksessä ja bussien kääntöpaikalla/ 

    parkissa.  

    Koulukeskuksen remontti on alkanut kesä- 

    kuussa 2019. Liikennejärjestelyt alueella 

    on sovittu yhteistyössä urakoitsijoiden ja  

    koulun kanssa ja ne vaihtelevat eri työvai- 

    heissa. Tietojemme mukaan liikenne on  

    sujunut työmaan aikana hyvin sekä työmaan, 

    että koulun osalta. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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13.5.2019 Valtuutettu Mäkelä Yksityisten tontit -hallitus 9.3.2020 §34 Kaupungin ylläpitämään karttapalveluun 

 yhdessä muiden tarjolle kaupungin -valtuusto 11.5.2020 §10 on esitetty otettavaksi mukaan myös  

 valtuutettujen kanssa karttapalveluun  yksityisten omistamia, myynnissä olevia 

    tontteja. Palvelun tarjoaminen asettaisi 

    kunnan toiminnan haasteelliseksi kuntalain 

    näkökulmasta, koska toimittaisiin yksityisen 

    sektorin tarjoamien palvelujen kanssa 

    kilpailutilanteessa. Palvelun järjestämiseksi 

    tuli varata lisäresursseja. Erilaisissa  

    tonttialueiden myyntikampanjoissa 

    voitaisiin ottaa mukaan myös yksityisten 

    omistamia tontteja heidän näin halutessaan. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

10.6.2019 Valtuutettu Maijala Biokaasun käytön -hallitus 9.3.2020 §34 Alavuden Kehitys Oy on käynnistänyt 

 yhdessä muiden lisääminen -valtuusto 11.5.2020 §10 hankkeen, jossa selvitetään teknistalou- 

 valtuutettujen kanssa   delliset edellytykset kannattavan 

    biokaasulaitosinvestoinnin toteuttamiselle 

    Alavudella. Investoinnin myötä alueelle 

    voitaisiin toteuttaa biokaasun tankkauspiste. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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2.9.2019 Valtuutettu Maijala Kaupungin tiedonkulun -hallitus 9.3.2020 §34 Alavuden kaupunki on hyväksynyt uudet 

 yhdessä muiden kehittäminen  -valtuusto 11.5.2020 §10 viestinnän periaatteet (kaupunginhallitus 

 valtuutettujen kanssa   20.1.2020 ja valtuusto 27.1.2020), joiden 

    mukaisesti päätöksenteosta viestitään 

    ajantasaisesti eri viestintäkanavissa. Ensi 

    vaiheessa viestitään kaupunginhallituksen 

    ja -valtuuston päätöksistä, jatkossa myös 

    lautakuntien. Valtuustoryhmien sisäinen 

    viestintä on edelleen ryhmien vastuulla, 

    mutta kaupungin asiantuntijat ovat  

    käytettävissä. 

    Asioiden valmistelun yhteydessä käytetään 

    tarvittaessa esim. kaupunkilaisille avoimia 

    keskustelutilaisuuksia ja viestintäkampan- 

    joita. Kaupungin henkilöstölle on pidetty 

    henkilöstö infoja ajankohtaisista asioista. 

    Kaupungin kotisivuilla on erikseen nostettu 

    palautelinkki, jonka kautta saapuvat palaut- 

    teet ohjataan asianomaisille henkilöille. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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21.10.2019 Valtuutettu Maijala Vuokra-asuntotilanteen -hallitus 9.3.2020 §34 Alavuden kaupungilla ja Alavuden vuokra- 

 yhdessä muiden kehittäminen -valtuusto 11.5.2020 §10 asunnot Oy:llä on yhtensä noin 700 vuokra- 

 valtuutettujen kanssa   asuntoa. Asuntokannan kuntoon ja veto- 

    voimaan viime vuosina panostettu paljon 

    ja tätä työtä jatketaan. Konsernin asuntojen 

    käyttöaste on yli 90 %. Alavuden Vuokra-  

    asunnot Oy on aloittamassa omaa strategia- 

    työtään, jota varten kerätään tietoa mm. eri 

    kokoisten asuntojen kysynnästä ja käyttö- 

    asteista Alavuden eri alueilla sekä seurataan 

    saapuneita hakemuksia. Kerättyjen tietojen 

    perusteella saadaan linjattua tulevia kehittä- 

    mistarpeita. Kaupunkistrategia antaa raamit 

    yhtiön strategialle.    

    Senioriasumisen tarpeet ja vaihtoehdot on  

    syytä selvittää yhteistyössä kaupungin, 

    kuntayhtymän ja Kuusiolinnan sekä vuokra- 

    asuntojen kesken. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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21.10.2019 Valtuutettu Ahopelto Lapsiystävällinen Alavus -hallitus 9.3.2020 §34 Vauvarahan korotusta ja iltatähti-bonusta 

 yhdessä muiden  -valtuusto 11.5.2020 §10 arvioidaan ja ne tuodaan päätettäväksi 

 valtuutettujen kanssa   talousarviokäsittelyn yhteydessä.  

    Ryhmäperhepäivähoidon olleessa kiinni 

    loma-aikoina lasten varahoito järjestetään 

    päiväkodeissa. 

    Päivähoitomaksujen huojennus useampi- 

    lapsisille perheille on tehty 1.1.2018.   

    Ylin maksuluokka on 289 €/kk ensimmäises- 

    tä lapsesta, toisesta lapsesta maksu on  

    145 €/kk eli 50 %, ja kolmannesta ja siitä  

    eteenpäin hinta on 58 € /kk. Vuonna 2017 

    päivähoitomaksut olivat ylimmän maksu- 

    luokan mukaan ensimmäisestä lapsesta  

    290 €, toisesta lapsesta 261 € ja kolmannesta 

    lapsesta ja sen jälkeen 58 € / kk. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

9.12.2019 Valtuutettu Maijala Eräiden liikennejärjes- -hallitus 9.3.2020 §34 Montun pesäpallo-otteluiden pysäköinnistä 

 yhdessä muiden telyjen parantamiseksi -valtuusto 11.5.2020 §10 otteluiden aikana vastaa tapahtuman  

 valtuutettujen kanssa   järjestäjä. Kaupungin edustajat keskustelevat 

    järjestäjien kanssa pysäköinnistä.    
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    Kantatie 66 ja paikallistien 17099 risteys eli 

    Sulkavankylään menevän tien risteyksen 

    hoitovastuu kuuluu ELY keskukselle. Aloite 

    lähetetään ELY-keskukselle tiedoksi. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

 

8.6.2020 Valtuutettu Maijala Ympäristöä säästävä -hallitus 8.3.2021 §26 Aloitteessa esitetään, että kaupunki ryhtyisi 

 yhdessä muiden tulevaisuus -valtuusto 15.3.2021 §1 toimiin ja selvittäisi seuraavia ympäristöä 

 valtuutettujen kanssa   säästäviä toimia: 

    * Aurinkopaneelit kaupungin kiinteistöjen  

    katoille 

    * Aurinkorannan uuden asuinalueen kiinteis- 

    töille lämpö maalämpönä 

    * Toivotaan Alavuden kaupungilla tehtävän 

    energiakatselmuksia. 

    Aurinkopaneelien asentaminen vanhojen 

    kiinteistöjen katoille ei ole teknisesti  

    suositeltavaa, vaan edellyttäisi kattojen  

    vahvistamista. 

    Aurinkorannan tonttien osalta kunkin  

    kiinteistön omistaja tekee omaehtoisia  

    ratkaisuja energiamuodoista. Kaupunki 
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    tarkastelee ja arvioi mahdollisuutta uuden 

    teollisuusalueen varustamiseksi maaläm- 

    möllä. 

    Alavuden kaupunki kuuluu Kestävät kunnat 

    -yhteistyöverkostoon. Osana tätä yhteistyötä 

    kuntien energiatoimia ja -kulutusta seura- 

    taan säännöllisesti. Alavus on vuonna 2020 

    vahvistanut Kestävän kehityksen ohjelman, 

    ja sen toimeenpano suunnitelma on valmis- 

    teltu yhdessä Energiansäästötiimin kanssa.  

    Energiakatselmuksia on suoritettu kaupungin 

    omistamille kiinteistöille. Opettajia on  

    koulutettu jätehuolto- ja energiatehokkuus- 

    asioissa. Lisäksi on pidetty kiinteistökohtaisia 

    katselmuksia, joissa kiinteistöä käyttävä  

    avainhenkilöstö on ollut paikalla kertomassa 

    käyttötottumuksistaan ja ajatuksistaan  

    kestävän kehityksen toteuttamisessa. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

8.6.2020 Valtuutettu Paukkunen Valintatalon ja hotellikiin- -hallitus 8.3.2021 §26 Kaupunkikehittämisen osana on menossa 

 yhdessä muiden teistön yhdistävä hanke -valtuusto 15.3.2021 §1 kilpailutus, jonka myötä koko keskusta- 

 valtuutettujen kanssa Alavus-taloksi  alueen tulevaisuuden ratkaisuja valmistel- 
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    laan yhtenäisesti, mukaan lukien kaupungin- 

    talon ja sote-keskuksen tilatarpeet sekä  

    käytettävissä olevien kiinteistöjen tarjoamat 

    mahdollisuudet. Kaupunkikeskustan alueelle 

    on tehty kaavoituspäätös. Aloitteen toteutus- 

    kelpoisuuden arviointi oli sisällytetty tähän 

    tarkasteluun. Omistus- ja käyttötilanne on ns. 

    Valintatalon kiinteistön osalta muuttunut, ja 

    siihen palataan mahdollisuuksien mukaan 

    osana kaupunkikehittämistä. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

19.10.2020 Valtuutettu Maijala  Yhdistystoiminnan tukeminen -hallitus 8.3.2021 §26 Aloitteessa esitetään seuraavia toimia: 

 yhdessä muiden  -valtuusto 15.3.2021 §1 * Konferenssikaiuttimien hankintaa ja  

 valtuutettujen kanssa   lainausta etäkokousten pitoa varten 

    * Ilmainen tai edullisesti vuokrattava yhtei- 

    nen toimitila lukittavalla säilytystilalla 

    * Vähäarvoisemman kaupungin poistaman 

    tavaran lahjoittaminen. 

    Kirjasto hankki ehdotetut laitteet sekä 

    pääkirjastoon että Töysän kirjastoon. 

    Kansalaisopisto ottaa ensi lukuvuoden 

    ohjelmaan opetusta yhdistystoimijoille 
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    etäkokousten ja palaverien järjestämisestä. 

    Tällä hetkellä Alavudella toimiville yhdis- 

    tyksille ja toimintaryhmille on maksutonta 

    kokoustilaa käytössä Kulttuurikeskuksella, 

    Elinkeinotalolla ja Töysä-talolla. Edullisesti 

    vuokrattavaa kokoustilaa on tarjolla  

    Kunto-Lutrassa ja Fasadissa. 

    Kulttuurikeskuksella on hetkellä tarjolla 

    rajallinen määrä lukittavaa säilytystilaa 

    yhdistysten tavaroille. Myös Töysä-talolta 

    on pystytty tarjoamaan säilytystilaa 

    erityisissä tarpeissa. 

    Kotisutuarkisto ottaa maksutta vastaan 

    yhdistysten lajiteltuja arkistoja. Vapaa- 

    aikasihteeriltä saa myös ohjeista ja neuvon- 

    taa arkistojen järjestämiseen. 

    Vähäarvoisemman kaupungin poistaman 

    tavaran lahjoittamista ja toimintakäytäntöjä 

    selvitetään. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 
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15.3.2021 Valtuutettu Ahopelto Vammaisten ihmisten sisäl- -hallitus 20.9.2021 §154 Hyvinvointikertomuksessa on tarkasteltu 

 yhdessä muiden lyttämistä hyvinvointikerto- -valtuusto 11.10.2021 §52 hyvinvoinnin toteutumista sekä suunnitel- 

 valtuutettujen kanssa mukseen ja suunnitelmaan  maa toimenpiteiksi ikäryhmittäin, ei vamma- 

  toimenpiteistä  tai ongelmaperustaisesti jaoteltuna.  

    Vammaisten henkilöiden toimintakyky ja 

    mahdollisuudet käyttää yleisiä palveluja  

    vaihtelevat paljon. Hyvinvointikertomuksen 

    tieto osiot sisältävät tietoa myös toiminta- 

    kyvystä, ja toimenpiteissä on myös erityis- 

    ryhmille suunnattua toimintaa, toiminta- 

    kykyä tukevaa sekä esteettömyyttä lisäävää 

    toimintaa. Vammaisten ihmisten näkökulmaa 

    huomioidaan eri tavoin Alavudella. 

    Esteettömyyskartoituksesta esitetään 

    yhteistyöpyyntö vammaisneuvostolle. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

7.5.2021 Valtuutettu Maijala  Turvallinen koulutie -hallitus 20.9.2021 §154 Osa aloitteessa mainituista toimenpiteistä 

 yhdessä muiden  -valtuusto 11.10.2021 §52 kohdistuu ELY:n hoidossa oleviin tie osuuk- 

 valtuutettujen kanssa   siin, ja niiden osalta välitetään esityksiä ja  

    käydään neuvotteluja mahdollisesta toteu- 

    tuksesta tienpitäjän kanssa.  

    Kuusiahon kohdalla Jokivarrentie on ns. 
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    valtion tie. Pysäkin alueelle on rakentanut 

    aikanaan Alavuden kaupunki ja Jokivarrelle 

    päin oleva pysäkki on rakennettu niin leve- 

    äksi kuin maanomistus olot ovat sallineet.  

    Mahdolliset suojatiet ja nopeusrajoitukset 

    vaativat neuvotteluja ELY-keskuksen kanssa. 

    Uusia katoksia ei enää viimeisimmän tiedon 

    mukaan yleisille teille saa sijoittaa. Ainoas- 

    taan siirtää toisesta paikasta, jolloin   

    kokonaismäärä pysyy samana. 

    Tuurissa muutokset valtatie 18 kohdalla 

    vaatii neuvotteluja ELY-keskuksen kanssa, 

    joka on tienpitäjä. 

    Sääskiniemen koulun pihaa on vuosien  

    saatossa mietitty ennenkin. Tila on ahdas 

    ja siihen on vaikea saada erillistä jättöpaik- 

    kaa. Asiaa pidetään vireillä, jos sopiva  

    toteuttamiskelpoinen ratkaisu löytyy jolla 

    nykytilannetta saadaan parannettua. 

    Koulukeskuksen alikulkutunneli on valaisin- 

    ten lukumäärällä riittävästi valaistu. Valaisi- 

    mille tehdään ilkivaltaa ja siksi ne ovat usein 

    rikki. Lisäksi tunneli on maalattu graffitimaa- 
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    larien toimesta lähes mustaksi. Vaalenta- 

    malla seinät ja katto saataisiin alikulku 

    valoisammaksi ainakin hetkeksi. Nuolin ja 

    sulkuviivoin liikenne on kanavoitu oikean- 

    puoleiseksi. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

  

7.6.2021 Valtuutettu Maijala Kuunnellaan nuoria ja  -hallitus 20.9.2021 §154 Aloitteessa esitetään nuorisovaltuuston 

 yhdessä muiden nuorille töitä -valtuusto 11.10.2021 §52 edustajan osallistumista läsnäolo- ja 

 valtuutettujen kanssa   puheoikeudella kaupunginhallituksen 

    ja -valtuuston kokouksiin sekä nuorten 

    kesätyöllistämisen ulottaminen myös 

    14-16 vuotiaisiin.  

    Nuorisovaltuuston edustajat on nimetty  

    lautakuntiin, joissa kaupunginhallitukselle 

    ja valtuustolle käsittelyyn tulevat asiat 

    valmistellaan. Näin nuorisovaltuuston 

    edustajilla on mahdollisuus tuoda mielipi- 

    teensä käsiteltävistä asioista. Valtuuston 

    kokoukset ovat julkisia, ja niihin voi osallistua 

    ja näin turvata tiedon saannin. Nuorisoval- 

    tuusto kutsutaan yhteiseen suunnittelu-  

     



 

 

SELVITYS 1.6.2017 ALKANEELLA VALTUUSTOKAUDELLA TEHDYISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA 20 (20)   

   Päivitetty 18.10.2022 

  

Jättöaika Tekijä Aloite Käsittelyvaihe Toimenpide 

  

    tapaamiseen osallistumis- ja vaikuttamis- 

    mahdollisuuksista. 

    Nuorten kesätyöllistämisessä käytetty 16  

    vuoden ikäraja on valikoitunut ensi sijassa  

    siksi, että alle 16-vuotiaiden osalta tulee 

    huomioon otettavaksi lukuisia nuoren  

    työntekijän palkkaamista koskevia sään- 

    nöksiä. Nuorisotoimi kartoittaa mahdollisia 

    työtehtäviä kesätyöllistämisen laajentami- 

    seksi 14 16 vuotiaisiin. 

    Asia on aloitteena loppuunkäsitelty. 

 


