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Nuorisovaltuuston kokous  
Aika: 10.1.2018. klo 17.00 
Paikka: Kangasalan lukio, Finnentie 42, luokka 3. kerros 
 
Läsnä: 
Blomerus Sebastian 
Haapanen Eero 
Heinonen Inari 
Kangastie Eemil 
Kerola Oona-Peppi 
Khanittharam Wannipha 
Kinaret Valtteri  
Koskinen Johanna 
Lehto Jonna 

Liuko Lauri  
Mansikkaviita Kiia 
Paloniemi Mette (saapui 17.43) 
Pessi Matias 
Pitkänen Henri 
Popa Daniel 
Rautanen Minna-Liisa 
Saarela Eemeli (poistui 19.02) 
Saarinen Minttu 

Syrjäniemi Matias 
Tammelin Niko 
Välimäki Hanna 
Ylinen Tuomas  
 
Eromäki-Heino Tytti 
Huuhtanen Marketta 
Tahlo Mikko 
Jorma Jussila

 

1§ Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.11.  
 

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja ääntenlaskijoiden valinta 

- Kokouksen puheenjohtajaksi valitsimme Eemeli Saarelan ja sihteeriksi Inari Heinosen.  
- Ääntenlaskijoiksi valittiin Wannipha Khanittharam ja Matias Syrjäniemi  

 
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  Kokouskutsu on lähetetty viikkoa aiemmin 

sähköpostiin ja paikalla on vähintään 1/ 2 jäsenistä 

 

4§ Kokouksen työjärjestys 
- Lisäämme pöytäkirjaan maakuntanuorisovaltuuston käsittelyn pykäläksi 13 
- Hyväksyttiin työjärjestys 

 
5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Sihteeri luki lävitse edellisen kokouksen pöytäkirjan ja allekirjoitimme sen 
 

6§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 
- Kaupunginhallitus on hyväksynyt nykyisen jäsenistömme kokouksessaan 8.1.2018. 

 
7§ Puheenjohtajiston valinta  

- Puheenjohtajaehdokkaiksi ilmoittautuivat Jonna Lehto ja Eemeli Saarela. 
- Ehdokkaat pitivät kannatuspuheenvuoron  
- Suoritimme suljetun lippuäänestyksen ehdokkaiden välillä  
- Puheenjohtajaksi valittiin Jonna Lehto  äänin 8-7  
- Varapuheenjohtajaehdokkaaksi valittiin yksimielisesti Hanna Välimäki 
- Jonna Lehto siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi  

 
8§ Sihteeristön valinta 

- Sihteeriehdokkaaksi asettui Inari Heinonen  
- Valitsimme sihteeriksi yksimielisesti Inari Heinosen 
- Varasihteeriehdokkaaksi asettui Henri Pitkänen  
- Valitsimme varasihteeriksi yksimielisesti Henri Pitkäsen  

 

https://maps.google.com/?q=Finnentie+42&entry=gmail&source=g
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9§ Talousvastaavan valinta  
- Talousvastaavaehdokkaaksi asettuivat Nipha ja Niko, mutta Wannipha Khanittharam vetäytyi ehdokkuudesta 
- Valitsimme yksimielisesti talousvastaavaksi Niko Tammelinin  

 
10§ Viestintävastaavan valinta 

- Viestintävastaavaehdokkaaksi asettui Lauri Liuko  
- Valitsimme yksimielisesti viestintävastaavaksi Lauri Liukon   

 
11§ Edustajat (2) kaupunginvaltuuston kokouksiin 

- Tuomas Ylinen jatkaa kaupunginvaltuuston kokousedustajana.  
- Hänen lisäkseen kaupunginvaltuuston toiseksi edustajaksi asettui ehdolle Sebastian ja valitsimme 

yksimielisesti Sebastian Blomeruksen.  
 

12§ Kangasalan nuorisovaltuuston edustaja Nuva ry edustajisto 
- Nuva ry edustajiksi hakivat  Wannipha Khanittharam ja Eemeli Saarela.  
- Suoritimme suljetun lippuäänestyksen, myös Mette Palomäki liittyi tähän äänestykseen.  
- Eemeli Saarela voitti äänestyksen äänin 14-2 

 
13§ Maakuntanuorisovaltuusto  

- Tytti esitteli maakuntauudistuksen seurauksena perustettavaa Pirkanmaan maakuntanuorisovaltuustoa.  
Meillä on mahdollisuus kommentoida asiaa.  

- Käymme asiaa läpi tarkemmin viikonlopun koulutuksessa  
- Maakuntanuorisovaltuustoa koskeva tapahtuma järjestetään perjantaina. Tapahtumaan ilmoittautui 

osallistujia.  
 

14§ Lautakunnat ja työryhmät 
- Emme valinneet uusia lautakuntaedustajia, koska lautakuntaedustajat aloittaneet juuri kesäkuussa.  
- Mintun sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsiteltiin nuorten psykiatrian muutosta, jossa kavennettiin 

ikäryhmiä jonojen vähentämiseksi. Uuden ammattikoulun oppilaiden terveydenhuoltoa pohditaan. Meitä 
kannatettiin ottamaan huomioon vähemmistöjä. Olemme ottaneet SAP18 aiheeksi vähemmistöt joka voisi 
ajaa tätä asiaa. Pyrimme tekemään yhteistyötä sote lautakunnan kanssa tarvittaessa.  

- Hanna kertoi, että elinvoimalautakunnan kokouksessa oltiin puhuttu Kirkkoharjun näkötornin kohottamisesta 
näköesteiden takia, mutta tämä ei ole kuulemma mahdollista. Kuhmalahden kaavoja oltiin myös käsitelty ja 
lausuntomme on huomioitu siellä. Muita nuoria koskevia asioita ei ollut.  

- Sivistyslautakunnan edustaja Valtteri ei päässyt paikalle.  
- Kaupunginvaltuusto ei ole kokoontunut. Katsoimme kaupunginvaltuuston esityslistaa 15.1.2018 kokouksesta.  
- Vastuuhenkilöiden työryhmä oli taas kokoutunut päivää ennen kokousta 

 
15§ Kaavoitusasiat 

- Katsoimme Pitkäjärven koulun lähiliikuntapaikkojen kaavoitusta. Kaavaa oltiin myös katsottu 
vastuuhenkilöiden palaverissa ja kaavoista ollaan pidetty esittelykierros. Paikassa olisi monenikäisille ihmisille 
urheilullista tekemistä. Idea sai valtuustoltamme kannatusta. Pohdimme minkälaisia parannuksia 
lähiliikuntapaikalle voisi tehdä. Tuomas ja Eemeli suostuivat tekemään lausunnon liikuntapaikasta Tytin 
avustuksella.  
  

16§ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 
- Tutkimme ulkoasultaan uusittua toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmaan oltiin merkitty 

lastenkyselytunti jota ei tänä vuonna järjestä vaan vasta 2019.  
- Keskustelunaiheeksi siirtyi eduskuntamatka. Nyt olisi valittava sopiva päivä matkalle ja päätettävä kenet 

kansanedustajan haluaisimme tavata.  Toimivimmat päivämäärät ovat 15, 17 tai  23.5 . Jos haluaisimme 
tavata nuorta edustajaa Ilmari Nurminen ja Olli-Poika Parviainen olisivat hyviä vaihtoehtoja. Mikko Tahlo 
kyselee kansanedustajilta ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. 



Kangasalan Nuorisovaltuusto 

Pöytäkirja 1-2018 

  

3 

 

- Talousarvio käytiin lävitse jo viime kokouksessa  
 

17§ Kysely nuorisovaltuustolle 
- Sivistystoimenjohtaja oli pyytänyt mielipidettä kielikokeilusta. 5-6 luokkalaiset alkaisivat opiskelemaan 

ruotsin sijasta toista kieltä. Koulut voivat hakea mukaan kokeiluun. Vaikka kokeilu tapahtuisi, ei ruotsin 
opiskelu loppuisi. Aiheesta syntyi suuri keskustelu, jonka lopputulos oli lähinnä negatiivinen 

- Vastuu henkilöidenpalaverissa oltiin koottu hyviä ja huonoja puolia kokeilusta, sekä kieliehdotuksia. 
- Kokeilusta on tarkoitus tehdä lausunto, jonka pitää olla viimeistään 18.1 tehtynä. Lausuntoa tulee 

kirjoittamaan Hanna, Eemeli, Jonna ja Lauri. Lausuntoa kirjoitetaan tiistaina 16.1 kello 15 virastotalolla. 
 

18§ Talousasiat 
- Vuoden 2017 budjetista jäi jäljelle vain 67 euroa, hyvin tuli käytettyä. Omalla tilillämme on tällä hetkellä 

Kantrin avustuksella 1 554€. 
 

19§ Viestintä 
- Ei viestinnästä juurikaan uutta. Instagram-arvonnan voittajille ollaan ilmoitettu ja elokuvaliput postitettu.  
- Tarvitsemme uuden viestintätyöryhmän. Uudessa työryhmässä on nyt Jonna, Henri, Lauri, Hanna, Minna, 

Oona, Kiia, Eemeli, Matias ja Eemil  
- Minttu ehdotti että kaikki saisivat laittaa someihin mitä haluavat, mutta vastaan tuli fakta että valtuustosta 

poistuvalla olisi edelleen tunnukset joten idea hylättiin. Ideoita saa tietenkin antaa viestintätyöryhmälle.  
 

20§ Muut esille tulevat asiat 

- Tänä vuonna otamme kokouskahvinkeittäjät (kokousjärjestelijät), koska viime vuonna se meni siihen että vain 

Niko on keittänyt kahvin. Teemme listan, josta valitaan aina kaksi kokousjärjestelijää per kuukausi. 

 

21§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

- Seuraava kokous on 6.2 klo 17.00 Valtuustosalissa.  

 

22§ Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.06 

 

 

 

____________________________________ ________________________________ 

Puheenjohtaja Jonna Lehto   Sihteeri  Inari Heinonen 

 

 


