
TIETOJA ÄÄNESTYKSESTÄ
HATTULA-ALOITTEET 2022 

Osallistuva budjetointi tarjoaa asukkaille mahdollisuuden päättää, mihin yhteisiä varoja käytetään. Asukkaiden
on ollut mahdollista ehdottaa Hattula-aloitteeksi positiivisia vaikutuksia tuottavaa ideaa 1.5.-5.6.2022. Kunta
toteuttaa ideoita saadun äänimäärän mukaisessa järjestyksessä vuonna 2023 niin monta, kuin valtuuston

toimintaan varaama määräraha riittää.
 

Äänestä lomakkeella omaa suosikkiasi jätettyjen Hattula-aloitteiden joukosta. Jokaisella yli 12-vuotiaalla
kuntalaisella ja vapaa-ajan asukkaalla on yksi ääni. Äänestys on auki 31.8-15.9. 2022.

 
Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista: 

https://www.hattula.fi/palvelut/kuntalaisyhteistyo/osallistuva-budjetointi/

AVANTOUINTIPAIKKA

Kuvaus ehdotuksesta
Ehdotukseni on kauan kaivattu avantouintipaikka Hattulaan. Avantouintipaikat ovat monessa kunnassa
yleisen uimarannan yhteydessä, ja mielestäni esim. Herniäisten uimaranta olisi hyvällä sijainnilla
kuntalaisia ajatellen. Herniäisen rantaa on ehostettu viime kesänä ja avantouintipaikka olisi hyvä jatkumo
siihen. Rannan läheisyyteen mahtuisi myös sopivan kokoinen lukollinen pukukoppi, jonka avaimen voisi
maksua vastaan kunnasta ostaa. Rannassa on myös hyvin parkkitilaa.

Perustelut
Suomessa harrastaa säännöllisesti avantouintia noin 150 000 ihmistä, osa näistä asuu Hattulassa :)
Avantouinti hoitaa koko kehoa ja sopii kaikenikäisille; positiivisia vaikutuksia on niin kehoon kuin mieleen;
se voi auttaa toipumaan työkuormituksesta tai muista stressitiloista. Lisäksi se on maksuton harrastus. Se
että Hattulassa olisi oma avantouintipaikka nostaisi kunnan mainetta entisestään siinä, että täällä
halutaan panostaa kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyden sekä vireyden ylläpitoon

Muut huomiot
 Avantouintipaikan sijainniksi on kaavailtu Pappilanniemen uimarantaa, koska aiemmin Facebookissa
tehdyssä äänestyksessä Pappilanniemen uimaranta sai kuntalaisilta eniten kannatusta
avantouintipaikaksi. Lisäksi Pappilanniemessä on sauna, jota voidaan mahdollisesti jatkossa hyödyntää. 
 

 ÄÄNESTETTÄVÄT HATTULA-ALOITTEET

Äänestää voit myös netissä:
https://link.webropol.com/s/hattula-aanestys2022 



PEKOLAN PÄIVÄKODIN PIHAN KUNNOSTAMINEN

Kuvaus ehdotuksesta
Pekolan päiväkodin piha on ränsistynyt ja edes syksyllä rikki menneen pöytäpenkin tilalle ei ole saatu uutta.
Ehdotan siis turvallisuuskartoitusta, jonkin uuden leikkivälineen hankintaa (esim. köysirata) ja jo olemassa
olevien kunnostamista sekä maalaamista. Uskon, että vanhemmat lähtevät mukaan talkoisiin myös.

Perustelut
Pekolan alueella asuu paljon lapsiperheitä mutta alueella ei ole yhtäkään leikkipuistoa. Ainoa leikkialue on
koulun ja päiväkodin piha ja siksi niiden tulisi olla kunnossa!

Muut huomiot
Aloite sisälsi myös ehdotuksen kodan rakentamisesta Pekolan koulun lähimetsään. Tämä osuus on jätetty
pois äänestyksestä, koska kota Pekolan lähimetsään on jo toteumassa. Kunta on ostanut kodan, jonka
siirtoa Pekolaan on valmisteltu.

NEUROPSYKIATRISTA VALMENNUSTA LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE

Kuvaus ehdotuksesta
On noussut esille tarve, että perheet ehdottamasi tarvitsisi nepsy-valmennusta kotiin. Neuropsykiatrisesti
oireilevien lasten määrä on lisääntynyt, ja lisääntyy aina vaan. Tämä ennakoiva tuo toisi varmasti pitkällä
aikavälillä paljon säästöjä. Valmennusta voisi toteuttaa myös nuorille koulussa tai nuokkarilla.

Perustelut
Se toisi hyvää mainosta kunnalle. Se toisi säästöjä. Se toisi paremmin voivia lapsia, perheitä ja vanhempia.
Sen vaikutukset näkyisi myös varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Se olisi tärkeä satsaus näiden lasten
tulevaisuuteen joita on todella paljon.

KOIRAPUISTO / ULKORATA HURTTALAAN

Kuvaus ehdotuksesta
 Kunta voisi rakentaa entiselle Hurttalan koulun pelikentälle, joka on nyt pahoin rikkaruohittunut ja
ränsistynyt, hattulalaisille koirille ulkoradan puusta/puujätteestä. Jotenkin sopisi kivasti tuohon Hurttala-
nimeen (Sehän on valmis brändi!), ja saataisiin rähjääntynyt kenttä taas kuntalaisten käyttöön. Alueella on
nykyisin paljon koiranomistajia ja koiria, mutta vähän paikkoja ja toimintaa koirille, kun rannat on koirilta
kiellettyjä.

Perustelut
 Hurttalan rata toisi lisää eloa ja aktiviteetteja Hurttalan kylälle, houkuttelevuuttakin, ja saataisiin pienellä
budjetilla ulkoliikuntapaikka ihmisille ja koirille sisäliikuntahallin viereen. Entisen koulun kenttähän on
mm. valmiiksi aidattu Vanhankirkontieltä ja kirkolta ja hautuumaan tieltä, sekä valmiiksi hiekkapohjainen.
Koirien kakat voisi kerätä puiseen laatikkoon kompostoitumaan ja siitä lahjoittaa viereen hautuumaan
käyttöön. Alueen yleisilme siistiytyisi, myös kirkon p-paikalta.

Muut huomiot
Aloitteessa käytettiin sekä termiä agilityrata että ulkorata. Agilityrata on terminä jätetty ehdotuksesta
pois, koska kunnollisen agilityradan toteuttaminen ei ole mahdollista. Agilityssä tarvittavat esteet ovat
kevyitä ja ne pitäisi joka käytön jälkeen korjata pois. Lisäksi toiminta tulisi olla ohjattua. Voidaan kuitenkin
toteuttaa koirien ulkorata, johon puusta laitetaan erilaisia esteitä tai rakennelmia. Aluetta voi näin
hyödyntää erilaisten temppujen harjoitteluun ja koiran koulutukseen.



Haussa jätettiin Hattula-aloitteita, jotka on jätetty äänestyksestä pois. Nämä aloitteet on kuvattu alla.

ULKOKUNTOSALI - TOTEUTUU
Kolme aloitetta koski ulkokuntosalin perustamista. Aloitteet on jätetty pois äänestyksestä, koska ulkokuntosali
tullaan toteuttamaan joka tapauksessa. Kolmannen sektorin taho on toteuttamassa ulkokuntosalia Parolaan ja
kunnalla on budjettivaraus ulkokuntosalin toteuttamiseksi toiseen sijaintiin. Aloitteet tiivistetysti:

- Kunnon ulkokuntosali Hattulaan. Ulkokuntosali, jossa voisi treenata aidosti lihaskuntoa painovastuksella, ei
pelkällä kehonpainolla. Esim saman tyyppinen kuin am. opist. Tavastian pihassa Hämeenlinnassa.
Ulkokuntosali mahdollistaisi ilmaisen lihaskuntotreenin kaikille kuntalaisille, etenkin lumettomana aikana.
- Kuntoiluvälineet. Varttuneemman väen kuntoiluvälineet jalkapallokentän lähelle. Katoksen alle ja hyvät valot.
- Ulkokuntosali. Mierolan, Juteinin, Parolan yhteiskoulun tai seurakuntatalon alueelle ulkokuntosali. Helppo,
käyttäjille ilmainen treenipaikka joka kannustaa liikkumaan ja treenailemaan ulkoilmassa. Kunta mainostaa
itseään pyöräily- ja golfkuntana niin tämä sopii teemaan. Urheilu- ja liikuntamyönteisyys herättää aina
positiivisia mielikuvia.

PAPPILANNIEMEN PÄIVÄKODIN PIHAAN NUOTION YMPÄRILLE PUUPÖLLI PENKIT - TOTEUTUU
Aloite on jo toteutettu.

"Päiväkodin nuotion ympärille tarvitsisimme ihanat puupöllit penkeiksi. Tällä hetkellä ei ole mitään penkkejä
nuotion läheisyydessä. Penkit lisäisivät yhteisöllisyyttä. Siinä voi istua ja grillailla ryhmän voimin. Myös
päiväkodin pihassa leikkivät lähistön lapset perheineen. Virkistyskäyttöön ja hyvää mieltä tuomaan kaikille!"

ROSKAPARTIOVIIKKO - TOTEUTUU
Aloite on jätetty pois äänestyksestä, koska hanke on edullinen ja tullaan toteuttamaan joka tapauksessa
siivouspalvelujen toimesta. 

"Roskapartioviikolla tavoitellaan lähiympäristön siisteyden ja viihtyisyyden parantamista keräämällä yhdessä
irtoroskia ja toimittamalla ne asianmukaiseen lajitteluun. Roskapartioviikko on yhden viikon kestävä ajanjakso,
jonka aikana koko kuntaa aktivoidaan keräämään roskia ja joka huipentuu yhteiseen roskapartiopäivään.
Kunnan tehtäväksi jää organisoida keräystarvikkeet ja kierrätys roskapartioviikon osalta. Siihen voisi haastaa
mukaan kunnan poliittiset luottamushenkilöt, henkilöstön ja eri toimijat kouluista hoivapalveluyksiköihin.
Roskapartioviikko toimisi myös konkreettisena toimenpiteenä, jolla kunta osoittaa edistävänsä ympäristön
hyvinvointia ja kestävää kehitystä."

KYLÄTUPA PEKOLAAN - KUSTANNUSARVIO YLI 20 000 €
Hattula-aloitteiksi sopivat ideat, jotka ovat kustannusarvioltaan 2 000 – 20 000 €. Kylätupa on jätetty pois
äänestyksestä, koska kustannusarvio ylittää 20 000 €.

"Pekolan tanssilavan ja urh.kentän vanhan, purkukuntoisen huoltorakennuksen tilalle uusi lämmitettävä tila,
jossa suihku- ja wc- tilojen lisäksi kokoustilaa kylän yhdistyksille ja jonkin verran varastotilaa. Tarjoaisi myös
mahdollisuuden kaiken ikäisten kyläläisten kerhotoimintoihin, joille nyt ei ole tiloja."

TRAMPOLIINI HURTTALAAN - EI VOIDA TOTEUTTAA
Aloitetta ei voida toteuttaa turvallisuussyistä. Trampoliinin turvallista käyttöä ei voida valvoa. 

"Ehdotan trampoliinia Hurttalaan esim. Herniäisten uimarannan yläosaan, mattojen pesupaikan viereen.
Lapsille, joilla ei ole kotona trampoliinia. Sijoitus nurmikolle ja turvaverkko. Tarpeeksi kauas rannasta, ettei
sinne mennä märillä uikkareilla. Ja tarpeeksi vahva isompiakin lapsia varten."

ÄÄNESTYKSESTÄ POIS
JÄTETYT ALOITTEET


