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Keskustan alueen
asukkaille
Lotilan koulu 16.4.2018

Tietoa tilaisuudesta
OmaLahti -asukasilta Keskustan alue, ma 16.4.2018 klo 18 – 20
Parhaillaan tehdään koulujen, päiväkotien ja nuorisopalvelujen palvelurakennesuunnittelua.
Suunnittelua tehdään yhteistyössä väestökehityksen, yleiskaavan, palvelutarpeen, tilojen
yhteiskäytön sekä muuntojoustavuuden lähtökohdista.
Alueen asukkaita kutsuttiin keskustelemaan ja vaikuttamaan oman alueen päiväkotien, koulujen ja
nuorisotilojen tulevaisuuden tilaratkaisuihin.
___
Tilaisuudessa kuntalaisia oli paikalla n. 25 mukaan lukien illan valmistelijat.
Tilaisuudessa keskusteltiin OmaLahti-iltojen ns. maisemakorttien avulla, millaiset karikot, unelmat,
konkretiat ja vauhdittajat kuntalaisia puhuttivat.
Ryhmissä käytiin aktiivista keskustelua ja vuoropuhelua sekä kirjoitettiin paljon maisemakortteja.

Tärkeimmät huomiot karikoista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ennakoimattomat muutokset alueiden suosiossa, ennusteiden
epävarmuudet esim. Karisto
Rahaa säästetään rakentamisessa ja lopputulos on huono 4
Liian hidas päätöksenteko → palvelut tulevat myöhässä
Kiinteistöistä ei pidetä hyvää huolta (esim. ilmastoinnista tingitään
loma-aikoina)
Uusissa tiloissa laadullisia ongelmia
Kujalan Kolavan alueen ohjaaminen Renkomäkeen on virhe. Luonteva
suunta on keskusta.
Jos Karistoon ei tule nuorisotilaa + harrastetilaa, häiriöitä
kauppakeskuksessa ja muuta turhautumista & ilkivaltaa
Ei huomioida julkisen liikenteen käyttöä palveluverkossa
Jos ei tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa → tehottomuutta,
ylimääräisiä kuluja
Salinkallion käyttö Harjun väistönä ei hyvä asia
Hirsimäen kerhoa ei saa lakkauttaa

Tärkeimmät huomiot unelmista
Onnelliset lapset
Nuorisotiloja Karistoon
Resurssit ja tilat kunnossa
Isot liikuntatilat! myös ulkotilat → lähiliikunta-alueet
Tehdään paremmin kuin missään muualla! tehdään uutta ja tosissaan
rohkeasti uusia ratkaisuja; ihmisten toiveita vastaavia 2
• Kouluille kerhoja lisää iltapäivisin (on jo vähän, mutta lisää): voi olla
maksullistakin; lapsi saa harrastaa ja perheille jää illat aikaa olla yhdessä
• Kerhotilat monipuolisia ja monikäyttöisiä
• Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on hyvin järjestetty erityislapsille
yhteistyössä perheneuvolan kanssa
• Kerhot ja päiväkodit muodostavat saumattoman ja toisiaan täydentävän
palvelukokonaisuuden
• Varhaiskasvatuksen kerhoista olisi kunnon tiedotus
• Pienille koululaisille myös aamuhoitoa ja ip-kerhoja lisää
• Leikkipuistokerho: leikkipuistossa järjestetään 3 h/päivä
leikkipuistokerhoa. Lapsen voi jättää leikkipuistoon hoitajien kanssa
leikkimään
turvallisuus: sisäilma kuntoon, kulkuoikeudet
•
•
•
•
•

Tärkeimmät huomiot konkretioista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kariston päiväkodin tilaongelman takia pitäisi vuokrata Touhulan tilat
sen sijaan, että pakotetaan vanhemmat laittamaan lapset yksityiseen
hoitoon
Varhaiskasvatuksen monipuolisuus säilytetään kerhojen avulla,
perheillä erilaisia elämäntilanteita, pitää olla vaihtoehtoja
Uusi päiväkotirakennus Karistoon, nykyiset tilat eivät nyt riitä
Kerhot ovat tärkeitä
Lasten kokonaisvaltainen kehitys
Lastensuojelutarpeen varhainen huomioiminen, kehitysviivästymien ja
erityistarpeiden huomioiminen
Vanhemmuuden tuki
Kerhotoimintaa tulee kehittää ja mainostaa enempi
Kerhotoiminta on hyvin organisoitu ja erittäin laadukasta – miksi
toimintaa ajetaan alas (noin 30 -50 %)
Hirsimetsän kerholle, jos pitää uusi tila etsiä, se pitää ehdottomasti
olla lähialueella. Paljon kerholaisia/ vanhempia tulee lähialueelta.
Karistoon yläaste ( nyt 8 bussillista keskustaan) ja nuorisotilat/
Tiirismaan koulun tilalle monitoimitalo, jota voisi hyödyntää kaikki
lahtelaiset

Tärkeimmät huomiot vauhdittajista
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saisiko nuorisotilan Karismaan?
Joutjärven nuorisotilan kunnon nopea selvitystyö
Perheiden ottaminen mukaan päätöksentekoon ja toteutukseen
EI väliaikaisia ratkaisuja ILMAN pitkäaikaisia samaan aikaan; mieluummin
pysyviä kuin väliaikaisia ratkaisuja
kunnollista rakentamista → vastuut ja sanktiot niin suunnittelijoille kuin
rakentajille
Kokonais)suunnitelma palveluista ja tiloista äkkiä kuntoon → aikatauluineen
lausunnolle ja päätöksentekoon 3
Monipuoliset tilat → monipuoliset käyttömahdollisuudet
Oikea mittakaava asuinalueen koon mukaan
Lisää tämän tyyppisiä iltoja eri teemoista, jotta vanhemmat pääsevät/ heitä
haastetaan ottamaan enemmän vastuuta; kuunnellaan kaupunkilaisten
mielipiteitä, kuuleminen vauhdittaa

Miten työ jatkuu?

• huhti-toukokuussa 2018 jatkuvat alueelliset asukasillat
• huhtikuussa 2018 ennakkovaikutusten arviointi ja lausuntokierros
• toukokuussa 2018 palveluverkkoesitys viimeistellään, kun käytettävissä on
henkilöstöltä, lapsilta, asukasilloista kuntalaisten kehittämisehdotukset ja
palautteet sekä lausunnot
• kesäkuussa 2018 sivistyslautakunnan käsittely
• elokuussa 2018 osaksi talousarviovalmistelua 2019 sekä pitkän tähtäimen
talousohjelmaa.
• Tarvittavia täsmennyksiä ja tarkennuksia tehdään alkusyksyllä.
Lähtökohtana etenemiselle 20.2.2018 lähetekeskustelu sivistyslautakunnassa sekä
maaliskuussa 2018 henkilöstö- ja työpaikkakeskustelut
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