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Kaupunginvaltuusto 17.02.2020 § 15

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi pu-
heen joh ta ja totesi, että Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt val tuus-
to aloit teen nuorten huumeiden käytön en nal ta ehkäise mi sestä.

Aloite kuuluu seuraavasti:

  "Sipuli, Wicker, Lauta, Kukka, Lanka, Tor jne.
  ovat asioita ja termejä, joiden merkityksen tulisi kaikkien vanhempien
  tietää. Jos eivät tiedä, heidän tulisi välittömästi ottaa selvää mitä ne
  nuorten puhekielessä ja puhelinten syövereissä tarkoittaa.

  Kannabiksen ja muiden huumeiden käyttö on lisääntynyt uhkaavalla tavalla
  myös meillä Orivedellä. Yhä nuoremmille niitä tarjotaan ja myydään. Yhä
  nuoremmat myös niitä käyttävät. Myynti ja ostaminen on helppoa  
  älypuhelinten aikakaudella. Siihen tarkoitetut sovellukset toimivat siten,
  että osapuolten yksityisyys säilyy eikä ole vaaraa paljastua. Kukaan
  lapsista ei ole turvassa. Varsinkaan silloin, jos vanhemmat eivät voi, pysty
  tai halua kontrolloida lastensa elämää.

  Kukka on petollista. Huumeiden käyttöä ja kokeilua on vaikea havaita,
  mutta ne toimivat tehokkaasti aiheuttaen hyvin pian nuoren mielen
  addiktoitumista, vääristymistä ja ahdistumista. Pahinta on, että nämä
  oireet usein tulkitaan väärin ja niiden hoitotoimenpiteet mahdollistavat, tai
  jopa vahvistavat, aineiden lisäkäyttöä.

  Orivesi on pieni kaupunki, jossa on mahdollista ottaa tilanne hallintaan ja
  saada stoppi tälle murheelliselle kehitykselle. Se on mahdollista kaupungin
  sekä lasten ja nuorten vanhempien yhteistyöllä.

  Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kaupungin tulee ryhtyä kaikkiin
  mahdollisiin toimenpiteisiin, jotta nuorten huumeiden käyttö voidaan
  ennaltaestää ja sen käyttöön voidaan puuttua.
  Kaupungin tulee laatia vuoden 2020 aikana toimenpidesuunnitelma tämän
  asian edistämiseksi.
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 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastan ja totesi, että aloite lähetetään
kau pun gin hal li tuk sel le valmisteltavaksi.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 02.03.2020 § 51

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää toimittaa aloit-
teen johtoryhmän valmisteltavaksi siten, että johtoryhmä pyytää aloitteen
joh dos ta tarvittavat lausunnot ja selvitykset lautakunnilta, so te-yh teis toi-
min ta-alu een viranomaisilta sekä muilta mahdollisilta viranomaisilta ja jär-
jes töil tä 30.6.2020 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
otteen oikeaksi todistaa:
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