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Valtuustoaloitteet 2015, käsittely kesken
Ylöjärven hakeutumiseksi kielivalintakokeilun piiriin

8.6.2015
Dnro 300

Sami Savio ym.

Kv. 8.6.2015
§ 69

Suomi tarvitsee kansainvälisessä kilpailussa menestyäkseen suurten maailmankielten osaajia. Eduskunta onkin hyväksynyt keväällä 2015 ponnen alueellisista kielikokeiluista kieltenopiskelun
valinnaisuuden lisäämiseksi. Perusteita ruotsin kielen vapaaehtoisuudelle ovat työelämän tarpeiden lisäksi myös mm. opiskelumotivaation lisääntyminen ja ruotsin kielen arvostuksen koheneminen.

Kh.
15.6.2015 §
241

Eduskunnan hyväksymän ponnen mukainen kielikokeilumahdollisuus on mainittu myös uudessa hallitusohjelmassa. Ponsi kielikokeiluista on tarkoituksenmukaisinta panna täytäntöön aidon valinnaisuuden hengessä, ei pelkästään korvaamalla ruotsin kieltä
venäjällä Kaakkois-Suomen kouluissa. Muualla Suomessa esimerkiksi saksa, ranska ja espanja olisivat suosittuja vaihtoehtoja
ruotsin opinnoille.

Kh.
23.11.2015 §
380
(esittelijä
poisti esityslistalta)

Sivistysltk.
3.11.2015 §
90

Myös pirkanmaalaisille yrityksille laaja kieltenosaaminen on tärkeää kasvun ja työpaikkojen syntymisen kannalta. Esitämmekin,
että koko maassa ennakkoluulottomista uudistuksistaan tunnettu Ylöjärven kaupunki ryhtyy selvittämään mahdollisuutta toimia kielikokeilun pilottikuntana ja tulevan lainsäädäntötyön
valtakunnallisena suunnannäyttäjänä.
Rakentamisen sallimisesta
maa- ja metsätalousalueille
sekä asuinrakentamisen sallimisesta myös taajama/kyläalueiden ulkopuolelle

8.6.2015
Dnro 299

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Me Ylöjärven Perussuomalaiset esitämme, että rakentaminen
(vakituinen ja vapaa-ajan) sallitaan tulevaisuudessa myös maaja metsätaloutta varten varatuille alueille, joille tähän saakka
on evätty rakentaminen lukuunottamatta maa- ja metsätalouteen liittyvää toimintaa tukevaa rakentamista. Lopetetaan myös
asuinrakentamisen pakko-ohjaaminen taajamiin ja kyläkeskittymiin.
Tällä hetkellä on käytännössä mahdotonta saada rakennuslupaa
asuin- tai vapaa-ajanrakennukselle alueelle, joka on varattu
maa- tai metsätalouskäyttöön. Tämänlaisella alueella saattaa
olla myös ranta-alueita, joilla on rantaosayleiskaava. Rantaosayleiskaavassa on merkitty rakentamispaikat, joihin saa rakentaa ja yleensä vain loma-asunnon, mutta rakentamispaikkaa
ei saa siirtää eikä rakentamispaikkoja saa lisättyä. Nämä "kiveen
hakatut" paikat eivät välttämättä ole rakentamisen kannaltakaan aina parhaimpia paikkoja.
Myös asuinrakentamisen pakko-ohjaaminen taajamiin ja kyläkeskittymiin on nyt muodissa ja perusteina käytetään palvelujen
saatavuutta, liikennöintireittejä yms. kielteisiä päätöksiä tuke-

Kv. 8.6.2015
§ 70

Kh.
15.6.2015 §
242
Ympäristöltk.
13.10.2015 §
161 (asian
käsittely siirrettiin)
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via lausuntoja.
Otetaan uuden hallitusohjelman mukainen rohkea askel ja annetaan ihmisen itse päättää, missä on hyvä asua tai viettää vapaaaikaa. Ei etukäteen tehdä toisen puolesta päätöstä, ettei saisi
asua luonnon keskellä.
Asunnottomien tilanteen
parantaminen

5.10.2015
Dnro 462

Mistä asunnot kodittomille suomalaisille?

Perussuomalaisten
valt.ryhmä

On kokonaan unohdettu kodittomat suomalaiset, joita oli vuoden 2014 lopussa yli 7000 yksinelävää asunnotonta ja yli 400
ilman kotia olevaa perhettä. Olemme huolissamme heidän hyvinvoinnistaan ja tulevaisuudestaan.
Ylöjärven kaupungin tulisi tarkistaa omien asunnottomiensa tilanne ja ryhtyä toimiin asian parantamiseksi.

Kv.
5.10.2015 §
96
Kh.
19.10.2015 §
326
Perusturvaltk.
17.1.2017

