Selvitys kuntalaisaloitteiden käsittelystä
Kuntalaisaloitteet ajalta 1.1.-30.6.2019

1. Kuntalaisaloite 21.1.2019 Nummelan uimahallin eläkeläisten uintiajan pidentämiseksi (93/2019)
Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta on käsitellyt aloitteen 27.2.2019 § 9. Päätöksen mukaan +68vuotiaiden maksuton uintiaika Vihdin uimahallissa Nummelassa on pidennetty tunnilla ja Vihdin
kuntosaliin pääsee maksutta uimahallin ollessa suljettu myös loma- ja vapaavuoroilla. Tämä edellyttää oman 6 euroa maksavan rannekkeen hankkimista.
Aloite on loppuun käsitelty.
28.6.2019 Raija Ranta-Porkka
2. Kuntalaisaloite 4.4.2019 Vihdin seurakunnan ja kunnan yhteisen palvelupisteen perustamiseksi
Vihdin kirkonkylälle (149/2019)
Vihdin kunta pyrkii vahvasti lisäämään sähköisiä palvelujaan ja siten helpottamaan asiointia kunnan
palveluissa ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikilta osin tavoitteeseen ei vielä ole päästy, mutta eniten käytetyt palvelut onkin jo pitkälti sähköistetty. Näitä ovat mm. varhaiskasvatukseen, kouluun ja
iltapäivähoitoon sekä rakennuslupiin liittyvät palvelut. Näin pyritään mahdollistamaan se, että asiakas voi itse valita ajan ja paikan palvelun käyttämiselle. Sähköisiä asiointimahdollisuuksia pyritään
edelleen kehittämään uusien, julkishallinnon yhteisten ratkaisujen käyttöön saamiseksi.
Seurakunnasta saadun tiedon mukaan myös kirkko on panostanut sähköisiin palveluihin, joista toiminnassa ovat jo mm. avioliiton esteiden tutkinta, kirkkoon liittyminen sekä virkatodistukset. Kirkkoherranviraston jäsenrekisteriasiat ovat parin vuoden kuluessa siirtymässä Espoon palvelukeskukseen, jonka jälkeen niihin asioihin liittyvä asiointi tapahtuu siellä. Nummelan palvelupisteessä on
jatkossakin mahdollista asioida kaikissa seurakunnan asioissa, mutta välitöntä tarvetta kirkonkylän
palvelupisteelle ei seurakunnalla ole. Sen sijaan seurakuntalaisia palvellaan diakoniavastaanotolla
kirkonkylässä ja lapsiperheitä sähköisen yhteydenpidon ohella lasten ja perheiden toimipisteessä
Pappilassa. Kirkollisten toimitusten yhteydessä suurin osa yhteydenpidosta seurakuntaan tapahtuu
nykyään sähköisesti sekä seurakuntalaisten kodeissa, mikäli niin sovitaan. Seurakunnan työntekijän
voi halutessaan tavata myös kirkolla tai Pappilassa.
Jotta kaikilla olisi mahdollisuus käyttää sähköisiä asiointimahdollisuuksia, tarvitaan tukea sekä oikeaan palveluun ohjaamisessa, että palveluiden käytössä. Palveluohjausta ja verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta on tarkoituksenmukaista järjestää sellaisten palveluiden yhteydessä,
jossa ihmiset muutoinkin asioivat, kuten esim. kirjastoissa. Tällöin tukea voitaisiin tarvittaessa antaa
myös muiden toimijoiden kuin kunnan sähköisten palveluiden käytössä ja mahdollisuuksien mukaan ohjata asiakkaita muidenkin toimijoiden kuten seurakunnan, järjestöjen, TE-toimiston tai Kelan palveluiden piiriin.

Aloite on loppuun käsitelty.
26.8.2019 Noora Nordberg
3. Kuntalaisaloite 10.5.2019 Otalammen rannan ja rantatien liikenteen rauhoittamiseksi (186/2019)
Otalammen Rantatien nopeuksien hillintä edellyttää rakenteellisia muutoksia liikenneympäristöön.
Ns. hidastetöyssyt eivät ole toimiva ratkaisu etenkään mopojen ja moottoripyörien kiihdyttelyä hillitsemään. Ne saattavat johtaa siihen, että töyssyistä haetaan hyppyjä tai muuta liikenteeseen kuulumatonta ajotapaa. Töyssyt ovat myös selkeä haitta sujuvan talvikunnossapidon hoitamiselle. Liikenneturvallisuustyöryhmässä on suunnitteilla liikenneturvallisuustilaisuuksien jalkauttaminen
kaikkiin taajamiin. Kunnalla on käytössä kaksi nopeusnäyttöä, jotka keräävät samalla pistekohtaisia
nopeustietoja. Mm. näiden tietojen perusteella suunnitellaan em. ryhmässä myös liikennevalvontatoimien kohdentamista ongelmaosuuksille.
Aloitteen käsittely on kesken
26.8.2019 Matti Kokkinen
4. Kuntalaisaloite 4.6.2019 hidastetöyssyn rakentamiseksi Nummelantielle (213/2019)
Nummelantie on eteläosaltaan valtion hallinnoima maantie ja pohjoisosaltaan kunnan katu. Käynnissä on valtion hallinnassa olevan osuuden siirtämäinen kunnan kaduksi. Tämän prosessin yhteydessä tullaan tarkastelemaan myös kevyen liikenteen turvallisuuden parantamisen edellyttämiä
toimia, joita voivat olla nopeusrajoituksen laskeminen, nopeusvalvonnan tehostaminen sekä kadun
rakenteelliset muutokset kuten sivusiirtymätyyppiset hidasteet tai korotetut suojatiet. Tämä keinovalikoima on käytössä katusuunnitelmassa, joka laaditaan Nummelantien muututtua kokonaisuudessaan kunnan hallinnoimaksi kaduksi.
Aloitteen käsittely on kesken
26.8.2019 Matti Kokkinen
5. Kuntalaisaloite 20.5.2019 paikallisen romanityöryhmän perustamiseksi Vihdin alueelle (223/2019)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ja alueellinen romaniasiain neuvottelukunta ovat esittäneet
kunnille, että ne perustaisivat alueelleen paikallisen romanityöryhmän. Poikkihallinnollisen seudullisen romanityöryhmän tehtävänä on kehittää ja edistää paikallisen romaniväestön osallistumismahdollisuuksia omien elinolojensa edistäjänä ja parantaa viranomaisten ja romanien välistä vuorovaikutusta sekä yhteistyötä. Ryhmässä on esityksen mukaan tarpeen olla edustettuna romanien
ja heidän omaistensa lisäksi kaikki keskeiset tahot, kuten kuntien perusturva-, kulttuuri- ja opetustoimi, työvoimaviranomaiset, seurakunta sekä tarpeen mukaan erilaiset asiantuntijaorganisaatiot.
Työryhmän tehtävänä olisi suuntautua työssään alueen romaniväestön kannalta keskeisiin kysymyksiin, kuten integroituminen varhaiskasvatukseen, kouluun, jatko-opintoihin, työelämään ja
yleensä yhteiskuntaan. Lisäksi työryhmän tulisi huomioida suvaitsevaisuuden edistäminen, syrjinnän vastainen työ sekä asennekasvatus.

AVI:sta saadun tiedon perusteella Vihdin ja Lohjan alueella asuu n. 150–200 romania, joista Vihdissä noin 60. AVI:n ja paikallisen romanityön näkökulmasta suositeltavin vaihtoehto olisi seudullisen
työryhmän perustaminen alueelle yhdessä Lohjan kaupungin kanssa. Romaniyhteisössä on herännyt huoli erityisesti nuorista, ja työryhmän avulla on tarkoitus edistää heidän kuin myös koko romaniväestön integroitumista yhteiskuntaan. Perusturvakuntayhtymä Karviainen on jo ilmaissut
kiinnostuksensa alueelliseen romanityöhön ja selvitys on käynnissä myös Lohjan kaupungissa. Yhteistyömahdollisuuksia muiden tarvittavien toimijoiden kanssa selvitetään myöhemmin.
Aloitteen käsittely on kesken.
26.8.2019 Noora Nordberg

