Kaupunginjohdon iltakahvit
Lammi 17.9.2019
Kooste keskustelluista aiheista

Uimarannan lakkauttaminen/Juottimen uimaranta Pääjärvellä ja Selkjärvi/uimakopit
- maan omistaa paikallinen vesiosuuskunta
- uimaranta on nyt talkoilla kunnostettu ja toimii
Untulan urheilukenttä ja liikuntapaikkojen hoito
- kentän kunnostus on kaupunkirakennelautakunnan esityksessä 2020 talousarvioon
- toiveena, että urheilukenttä on käytössä urheilukenttänä, vesi- ja viemäriyhteys tarvitaan
- voisiko liikuntahalliyhtiön ja kaupungin yhteistyöstä tehostaa liikuntapaikkojen hoidossa tai eikö
liikuntapaikkoja saisi kaupungin hoitoon kokonaan
- nyt hoidetaan talkoilla ja seurojen toimesta
- kaupungin oman liikunnan ja liikuntahalliyhtiön suhteen tarkastelu tehdään
kaupunkirakenteessa, kaupunkirakennelautakunnan päätös
- epäjohdonmukaisuuksia liikuntapaikkojen hoidossa ilmenee mutta tämä tarkastellaan
Uimahalli
- siivottu nyt todella hyvin
- kävijämäärät ovat nousseet
Puutarhajätteen vieminen
- ennen on voinut viedä Halkikiveen, mutta ei enää
- Hauhollakin on sama tilanne
- asiaa on viety eteenpäin ja edistetään edelleen
Siisteys
- kiitos, että Linjatien talo on purettu
- Lammin kirkonkylä on ollut hyvin siisti kuluneena kesänä
- kenelle kuuluu Lammin Apteekin/matkahuollon/Keski-Hämeen kulmilla oleva alue: se pitäisi siistiä
- liikenneympyrä on ihan kauhea
- alueen omistus selvitetään
Muovinkeräyspisteet
- lisää kierrätyspisteitä uusiomuovipakkauksille
- tietoa kierrätyspisteistä paremmin esiin
- eikö olisi muuta paikkaa sijoittaa jätteenkierrätysastioita kuin kirkkoa vastapäätä, ovat isoja ja
todella kauheita
- Rinki hoitaa muovinkierrätyspisteitä ja viedään viestiä toiveista
- Ringille voi myös tehdä esityksen muovinkierrätyspisteestä osoitteessa
https://rinkiin.fi/ekopistepalaute/
Matonpesupaikka
- matonpesupaikalla on kaivovesi mutta kaivovedellä ei voi pestä mattoja

- pitää saada järvivesi
- järvivesi ilmeisesti sen verran matalaa nykyään, että kaivoveteen on siirrytty
- hyvä, että on vettä vaikkakin onkin kaivovettä
- yleisöstä: kaivoveden voisi tietyllä säiliöratkaisulla saada lämmitettyä
Kaavoitus
- kaupungin kaavoittamat omakotitontit eivät mene kaupaksi
- voisiko poistaa myynnistä ja tehdä uusia tontteja halutummalle alueelle tai alueille
- nykyinen rakentaminen Lammilla tapahtuu kaava-alueiden ulkopuolella
- pitäjien valtuutettujen olisi pitänyt käydä tontit läpi ja tehdä ehdotus, näin on valtuustossa
sovittu
- Lammilla tonttien läpikäynti on vielä kesken
Lammin koulujen tilanne
- molemmat sisäilmaongelmaisia
- Konnarin koulun osalta todettu, että koulu ei ole korjattavissa, joten rakentamisen kiirehtiminen
olisi tärkeää
- ennen ei ollut tällaista kun oli talonmies/vahtimestari + 3 siivoojaa, ongelmat ilmenivät sen jälkeen
kun tehtiin peruskorjaus
- kaupungin palveluverkko-ohjelma on hyväksytty vuosi sitten ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous keskiviikkona 18.9., jossa esillä koulujen ja päiväkotien tilat
- Konnari: tarveselvitys peruskorjauksesta tai uudisrakennuksesta
- Pasaapeli: tarveselvitys peruskorjauksesta tai uudisrakennuksesta
- kemikaaliton siivous
- investointisuunnitelma ei tule pysymään investointitarpeiden perässä, joten priorisointia
tarvitaan
Asiakaspalvelu
- matonpesupaikka on ruuhkautunut ja kaupungille tehtyyn puhelinsoittoon vastattu asiattomasti
- puun kaatoa kysytty ja luvattu tulla katsomaan mutta ei ole tähän päivään mennessä tultu/oltu
yhteydessä
- puheluihin ei vastata ja lopulta puhelu kääntyy keskukseen, joka ei tunnu tietävän missä kyseinen
henkilö on
- kuntaliitoksen jälkeiset osoitepäivitykset takkusivat, esim. 3 kiinteistöä Lammilla käytti samaa
osoitetta, nyt ratkaistu
- miksi ei vastata kaupungille lähetettyyn sähköpostiin
- palaute asiakaspalvelusta olisi hyvä saada heti/mahdollisimman pian kaupungille
- luottamusmiesten sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@hmlkaupunki.fi
- henkilöstön sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi
- kaupungin virallinen sähköpostiosoite hameenlinnan.kaupunki@hameenlinna.fi
- kaupunki on käynnistänyt asiointipalvelujen kehittämisen ja henkilöstön kouluttamisen ja
lähtökohta on, että kaikkia kohdellaan asiallisesti ja kunnioittavasti, yhteydenottoihin vastataan
ja poissaolot ym. ovat puhelinvaihteen tiedossa
Maaseutumaisten pitäjien pitovoima saatava esiin kaupunkimarkkinoinnissa
- esim. lähiruoka, upeat uimarannat, hienot miljööt
Kiinteistövero/Turvan talo
- asukkaiden muodostama yleishyödyllinen yhdistys on ollut verovapaa

- eikö verottajaan voi vaikuttaa, jotta yleishyödyllisessä käytössä oleva talo voisi saada verovapauden
- yksittäiseen veropäätökseen kaupungilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa, ainoa tie on valitustie
Vesien mataluus
- vedet alhaalla, kaivot tyhjiä
- aikaisemmin käytiin hakemassa paloasemalta vettä
- vesiasiaa viedään heti keskiviikkona eteenpäin
- kaupungin päätöksellä ei pystytä juoksutuksia vähentämään, vesien korkeus on
vesiviranomaiselle kuuluva asia
Kasvukäytävä
- miksi puhutaan vain akselista Helsinki-Tampere miksi ei puhuta akselista Lahti-Turku
- Linnan Kehitys Oy ei vastaa asiakkaiden kysymyksiin
- viedään heti viestiä eteenpäin, että asiakkaille kuuluu vastata mahdollisimman pian
- kasvukäytävä-keskustelu juontaa ratayhteydestä ja matkojen määrästä, mahdolliset
ratainvestoinnit voivat nostaa matkojen määrän pääradalla 3:sta miljoonasta 8:aan miljoonaan
- myös poikittaissuunnassa tehdään yhteistyötä mutta priorisointia on kyllä tehty
- esim. bussiliikenteessä yhteistyö tärkeää
Kunnantalo
- haetaanko talolle purkulupaa 2022-2023 ja miten tonttia voi purkamisen jälkeen hyödyntää
- Lammin kunnantalo ei ole lähiaikojen purkusuunnitelmissa mukana
- mikäli koulu ei tiloja tarvitse niin luultavasti asuinkäyttöön
Vanha kunnantalo
- tiloihin on murtauduttu
- viedään heti asiaa eteenpäin, että käydään tarkistamassa ovet ym.
Kirjasto
- kirjaston edessä on pysäköintikielto
- eikö voisi poistaa, jotta voisi jättää palautuslaatikkoon kirjat nopeasti
Yhdistykset
- yhdistysten ja 3 sektorin toiminta on kaupungille iso apu
- Lammin eläkkeensaajat täytti 45 vuotta mutta kaupunki ei onnitellut vaikka tieto oli kaupungille
mennyt
- valitettavaa, että kaupungilta ei ole onnittelua tullut, selvitetään mitä kutsulle on tapahtunut
- pahoittelut ja onnittelut yhdistyksellenne
Sydänlammin kyläyhdistyksen tekemä kysely lammilaisille
- kyselyn sisältö: mitä hyvää, mitä kehitettävää, miten haluaisit olla itse mukana pitäjää kehittämässä
- paljon nähtiin hyvää esim. terveyspalvelut ja harrastusmahdollisuudet, yhteisöllisyys yhdistysten
kautta, vireä yhdistystoiminta, ne palvelut mitä tarvitaan löytyvät ja loput tuo posti tai saa
Hämeenlinnasta
- luontoa arvostettiin hyvin paljon
- tyytyväisiä bussikuljetuksiin toisaalta julkinen liikenne nähtiin kehittämiskohteena
- aikataulujen hakeminen vaikeaa, pahimmillaan voi joutua etsimään 3:sta eri paikasta
- toimiiko reittiopas IE:llä??
- parannuskohteina Konnari, Untula, puutarhajätteen keräily
- asioita toivotaan kehitettävän ihmislähtöisesti ja asukkaita kuunnellen

- miten osallistuisit itse: käyttämällä Lammin palveluja, toimimalla eri järjestöissä, talkootyöllä
- joukkoliikenteelle pyyntö tutkia aikataulujen löydettävyys
Lammin elinvoimailta/Linnan Kehitys
- ovatko illan aikana esiin tulleet asiat yhtään edenneet
- nyt on hyvä toimitusjohtaja Linnan Kehityksellä
- asioista on otettu koppi ja seuraavassa Linnan Kehityksen hallituksessa pyydämme
tilannekatsauksen miten edenneet
2020 budjetti
- saadaanko ensi vuoden budjettiin yhdistysavustuksia
- mikä on kaupungin taloustilanne
- kaupungin talous miinuksella johtuen VVM:n veroennusteista, tulorekisterin ongelmista,
verokorttiuudistuksista, valtion talousarviopäätöksiä vielä joudutaan odottamaan
- tilanne sama lähes kaikissa Suomen kunnissa
- kuntien tilanne on hyvin vaikea, haastava ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa
- talousarviovalmistelu nyt virkamiesten käsissä, sen jälkeen menee lautakuntiin, sitten
hallitukseen ja marraskuussa valtuustoon
Miksi vanhuksilla ei ole vaatteita
- ei voida ulkoiluttaa kun ei ole ulkoiluvaatteita
- viedään asia sote-lautakunnan puheenjohtajapalaveriin
- yleisöstä todettua: eiköhän me saada tämä asia kuntoon itse täällä Lammilla
Lammilaiset nuoret
- odottavat pääsevänsä muualle mutta toivotaan että tulevat takaisin mielellään
- V-päivässä tulee nuorten näkemyksiä hyvin esiin
- Lammin lukio on hyvä yleislukio ja toivottavasti säilyy, on tärkeä vetovoimatekijä
Pysäköinti
- Autoa ei tahdo saada mihinkään kun tulee Hämeenlinnan keskustaan asioimaan

Saapuneet etukäteiskysymykset koskivat
- terveyshoitopalvelujen kehittämistä – sosiaali- ja terveyspalvelut vastaa, hyvinvointikeskus
syntymässä
- lähipoliisitoiminnan palauttamista – kuuluu Hämeen poliisille, viesti heidän tietoonsa
- liikuntapaikkojen- ja kenttien kunnossapitoa – kts. keskustelu koosteen alkuosassa
- Kelan asiointimahdollisuuksien palauttamista – kuuluu Kelalle, viesti heidän tietoonsa
- posti kirjelaatikon palauttamista R-kioskin/linja-autoaseman yhteyteen – kuuluu Postille, viesti
heidän palautejärjestelmäänsä
- pitäjien yrittäjien palvelujen kehittämistä – otetaan esille Linnan Kehityksessä
- joukkoliikenteen ja taksitoiminnan kehittämistä – viesti joukkoliikenteelle
- kouluverkon kehittämistä – sivistys- ja hyvinvointitoimiala tarkastelee kouluverkon kautta
- työpaikkojen luomista – viesti työllisyystiimille

