
Kangasalan Nuorisovaltuusto 

Pöytäkirja 2-2018 

 

 

 
Aika: 6.2.2018 klo 17.00 

Paikka: Valtuustosali, Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6 
 
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 
Pessi Matias (poistui 19.02) 
Pitkänen Henri 
Rautanen Minna-Liisa 
Popa Daniel 
Saarela Eemeli (poistui 19.02)  
Saarinen Minttu 
Syrjäniemi Matias 
Tammelin Niko 

Välimäki Hanna 
Ylinen Tuomas 
 
Eromäki-Heino Tytti 
Huuhtanen Marketta 
Mikko Tahlo 
Kummivaltuutetut: Soili Uotila-
Välimäki (KOK), Jorma Jussila 
(KD)

 

1§ Kokouksen avaaminen 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.12 

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähetetty viikkoa aiemmin 

sähköpostiin ja paikalla on vähintään 1/3 jäsenistä 
 

3§ Kokouksen työjärjestys 
- Lisäsimme kohdan koskien kouluruokaraatiehdokkaiden valinnan uudeksi §11 ja maakuntanuorisovaltuuston 

ohjausryhmäkyselyn uudeksi §16 
 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
- Sihteeri kävi lävitse viimekokouksen pöytäkirjan.  
- Hyväksyttiin pöytäkirja ja puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan. 

 
5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Puheenjohtaja oli saanut viestiä Pohjois-Kangasalan nuorten tuki ry:ltä, aiheena nuorison aktivointi ja 
yhteistyön tekeminen ehkä. Viesti on nähtävissä whatsapp ryhmässä.  Ruutanassa on olemassa nuorisotila 
päiväkodin päädyssä kunnostetussa autotallissa. Marketta kertoi, että nuorisoauto Walkers kokeilu oli käynyt 
Ruutana-Haviseva alueella ns. korvaamassa nuorisotilaa syksyllä 2017 kun nuorisotila oli poissa käytöstä 
sisäilmaongelman takia. walkers-auto oli saanut suurta suosiota. Soili Uotila-Välimäki ja Jorma Jussila 
kertoivat myös olleensa töissä ja liikkuivat Walkers-autolla nuorten parissa. Pohdimme yhdessä olisiko 
meidän mahdollista tehdä itse tai Oriveden kanssa tällainen nuorisotila-auto projekti. Jatkamme keskustelua 
asiasta ja mahdollisen aloitteen tekemistä nuorisotila-auton saamiseksi Kangasalle. 

- Olemme saaneet viestiä SPR:ltä että he pitävät ensi viikon keskiviikkona 14.2 vanhusten ulkoilutus 
tapahtuman, johon tahdotaan etenkin nuoria.  

- nuorisotyön koordinaattori Elina Peippo kyseli Pirkanmaan nuorisofoorumin tapahtumapäivästä. Meille sopisi 
parhaiten päivät 14.4 tai 21.4. Kuntiin on nyt lähetetty kyselyä koskien meidän nuorisovaltuustoleiri ideasta. 
Meidän valtuutetuista löytyi intoa leirille. Tytti välittää tiedot Elinalle. 

 
6§ Kummivaltuutettujen esittelykierros 

- Kävimme lävitse nimikierroksen niin nuorisovaltuustolaisista kuin kummivaltuutetuista.  
- Kokoukseen on kutsuttu kaikista valtuustopuolueista kummivaltuutettu, joista osa ei ollut päässyt paikalle.  
- Paikalla olivat kokoomuksen Soili Uotila-Välimäki ja kristillisten Jorma Jussila.  
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7§ Kärkihankelista 
- Puheenjohtaja avasi avoimen keskustelun kärkihankelistasta.  
- Kokoomuksen kummivaltuutettu Soili Uotila-Välimäki kertoi, että harrastusmahdollisuuksista on ollut puhetta 

ja harrastustakuu aloite on meneillään. Myös ollut puhetta järjestöjen ja seurojen avustusten nostosta, mutta 
avustuksiin ei saa muutoksia tänä vuonna.  

- Hanna kertoi, että elinvoimalautakunnassa puhuttiin liikuntapaikkojen parannuksesta seurojen kanssa 
yhteystyössä. Idea oli saanut kannatusta.  

- Kangasalan Sanomien toimittaja oli ottanut Hannaan yhteyttä ja teki lehtiartikkelin elinvoimalautakunnassa 
käydyistä asioista ja halusi tehdä myöhemmin suuremman jutun koko kärkihankelistasta.  

- Eemeli kertoi että Sahalahdella kenttien kunnossapito on edelleen heikkoa. Soili Uotila-Välimäki kertoi että 
Vatialan koululle oltiin saatu jääkenttä, koska asiasta pidettiin meteliä faceryhmässä. Kenttä on pieni, mutta 
parempi kun ei mitään. Lauri sanoi, että Kangasalan lukion kentällä ei ole vieläkään maaleja, vaikka 
kaukalokin on paikallaan juuri pelaamista varten. Sama jalkapallokentän kanssa. Tytti kehotti, että laitetaan 
sähköpostia asiasta Veli-Matti Mytylle, joka vastaa näistä asioista. Yksi vaihtoehto on tietenkin Facebookin 
Kangasala-ryhmä, jolla saatiin Vatialan kentätkin.  

- Kouluruokaan pääsemme vaikuttamaan kouluruokaraadin avulla, koska aloite on hyväksytty.  
- Kävimme myös keskustelua siitä kuinka saisimme nuoria kiinnostumaan kaupunginvaltuustosta. Ehdotettiin, 

että kaupunginvaltuutetut voisivat mennä kouluille tunnille kertomaan valtuutetun työstä ja kuntapolitiikasta. 
Puhujat mielellään nuorempia ja räväköitä puhujia, että kiinnostaa nuoria.  

- Suunnitteilla on Soilin mukaan ollut lapsiystävällisen kunnan arvioinnista aloitetta, mutta asiaa ei nyt viedä 
eteenpäin, koska LaPe-hanke työstää näitä asioita parhaillaan. (LaPe = lasten ja perheiden palveluiden 
kehittämis hanke).  

- Palaamme kärkihankelistaan vielä myöhemmissä kokouksissa.  
 

8§ Edustajat (2) kaupunginvaltuuston kokouksiin 
- Tammikuun kokouksessa valtuuston kokousedustajia valittaessa oli epäselvyyksiä tehtävän sisällöstä ja 

tämän takia osa jäsenistä koki epäoikeudenmukaisuutta edustajien valinnassa.  
- Emme olleet selittäneet, että kaupunginvaltuuston kokouksissa saa kokouspalkkiota ja, että 

kaupunginvaltuuston kokous on meidän yksi tärkeimmistä vaikuttamiskanavista, jossa oikeasti saamme 
asiamme eteenpäin.  

- Avasimme keskustelun uudelleen äänestämisestä. Asia käytiin lävitse viime kokouksessa nopeasti. 
Uudestaan äänestyksen aloittaja ja vastustaja ovat kummatkin poissa tästä kokouksesta. Useat kokevat että 
asiaa ei ole selitetty kunnolla ja he vaativat asian selittämistä ja uutta äänestystä. Tuomas oli jättänyt viestillä 
puheenvuoron asiaa koskien. Hän pahoitteli mainitsemattomuutta ja kertoi että häntä ei kuunneltu viime 
kokouksessa ja vasta rahasta kuulemisen jälkeen ihmisiä alkoi kiinnostumaan. Hän käski miettimään 
haluammeko kokouksiin ihmisiä joita kiinnostaa vain raha vai oikeasti asiat. Eemeli kertoi, että hän kiinnostui 
kokouksista kun sai kuulla rahasta, koska hän saisi silloin korvausta kokouksiin menevästä ajasta ja etenkin 
pitkistä matkoista. Kaupunginvaltuuston kokous systeemi on muuttunut meille parempaan suuntaan. Ennen 
nuorisovaltuustonedustaja joutui ennen kokousta pyytämään puheenvuoroa, mutta nykyisessä systeemistä 
puheenvuoropyyntö jätetään valtuustonpuheenjohtajalle kokouksen alussa, kuten muutkin valtuutetut.  

- Kävimme käsiäänestyksen: Äänestämmekö uudestaan – Emme äänestä. Äänestetään 6 ääntä, ei äänestetä 
6. Äänestys meni puoliksi. 1 ääni tyhjää, mutta hän vaihtoi mielipiteensä uudelleen äänestämisen puolesta, 
joten äänestämme nyt.  

- Eemil Kangastie, Tuomas Ylinen ja Sebastian Blomerus ovat asettuneet etukäteen, vaikka eivät ole 
kokouksessa paikalla. Eemeli Saarela ja Lauri Liuko asettuivat myös ehdolle.  

- Suoritimme äänestyksen suljetulla lippuäänestyksellä.  Äänestys toteutetaan niin että lappuun kirjoitetaan 
kaksi nimeä ja lasketaan kuinka monta ääntä kukin henkilö on saanut. Kaksi eniten ääniä saanutta valitaan.  

- Äänen laskijoina toimivat Mikko Tahlo ja Jorma Jussila. 
- Eniten ääniä saivat Lauri Liuko (6 ääntä) ja Tuomas Ylinen (7 ääntä).  
- Nuorisovaltuuston edustajiksi kaupungin valtuuston valittiin Tuoman Ylinen ja Lauri Liuko. Kausi kestää 

vuoden 2018 ajan.  
 

9§ Maaseutuvaikutusten teematilaisuudet 
- Lempäälässä 15.2 järjestetään maakuntauudistukseen liittyvä tapahtuma ”Miten maakuntauudistus vaikuttaa 

maaseudun ihmisten arkeen?”  Kohderyhmänä on eri valtuustojen edustajia sekä muita asiasta kiinnostuneita 
ryhmiä. Samankaltaisia tapahtumia on järjestetty aikaisemminkin eri kunnissa ja kaupungeissa. Kyyti 
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järjestelyt onnistuu Mikko Tahlon kyydissä. Tapahtumaan pyydetään nyt meidän edustajia. Lisätietoa löytyy 
Lempäälän sivuilta ja kutsu löytyy myös sähköpostista. Niko Tammelin ja Eemeli Saarela osoittivat innostusta. 
Jos vielä on kiinnostuneita, ilmoittautuminen Mikko Tahlolle torstaihin mennessä.  
 

10§  Aloitteet 
- Sahalahden aita-aloite on tullut päätökseensä ja se on lisätty budjettiin. Sahalahden koululaiset saavat siis 

aidan. Aita rakennetaan tämän vuoden aikana.  
- Kouluruokaraatialoitteeseen on vastattu ja vastaus on positiivinen.  Ruokaraatitoiminta aloitetaan nyt keväällä. 

Käymme edustajien valinnan seuraavassa pykälässä  
 

11§ Kouluruokaraadin edustajien valinta  
- Innostusta kouluruokaraatia kohtaan osoittivat: Henri Pitkänen  Oona-Peppi Kerola ja Jonna Lehto ja valitsimme 
heidän nuorisovaltuuston edustajiksi kouluruokaraateihin.  
- Ruokaraadit kokoontuvat 3:ssa eri ryhmässä 1. ryhmä; yläkoulut, lukio ja nuorisovaltuusto 2. ryhmä alakoulut 
(Ruutana, Haviseva, Suorama, Kirkkoharju, Tursola, Vatiala) ja nuorisovaltuusto  3. ryhmä alakoulut (Huutijärvi, 
Liuksiala, Sariola, Pohja, Raikku, Kautiala, Vilpeilä) ja nuorisovaltuusto. Ryhmät kokoontuvat 2 kertaa vuodessa ja 
niissä käsitellään ruoasta saatuja palautteita ja kyselyjä, maistellaan uusia ruokalajeja ja arvioidaan 
toiminnanmuutoksia. Ryhmät kutsuu koolle kaupungin ateria- ja siivouspalvelut. 
  

12§ SAP´18 suunnittelu 
- SAP’18 järjestetään näillä näkymin viikolla 16. Asiaa koskien pidetään suunnittelupalaveri, johon saavat tulla 

kaikki. Palaveri pidetään ma 12.2 klo 15. virastolla.  
 

13§ Nuva ry:n ABC koulutus Ylivieskassa 
- Halukkaita lähtemään ovat Oona-Peppi Kerola, Henri Pitkänen, Mette Palomäki (ehkä) ja Kiia Mansikkaviita  
- Tytti varmistaa lähtijät ja infoaa heitä lisää. Koulutukseen lähtijöiden liityttävä Nuva ry:n jäseniksi, koska 

koulutus halvempi silloin.  
 

14§ Eduskuntareissu 
- Viime kokouksessa oli puhetta kansanedustaja Ilmari Nurmisen tapaamisesta.  
- Mikko Tahlo lähetti hänelle  viestiä, joka kertoi että keväänkierrokset ovat varattuja, mutta saisimme 

kierroksen keskiviikkona  23.5, jonka jälkeen pääsisimme tapaamaan Ilmaria. Samana päivänä on 
eduskunnan täysistunto klo 14. johon osallistuisimme myös.  Ehdotuksia reissun ohjelmaan otetaan vastaan 
whatsapp-ryhmässä. 
 

15§ Lautakunnat ja työryhmät 
- Mette oli Jonnan sijaisena Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän kokouksessa. Siellä käytiin lävitse 

kouluterveyskyselyä. Kyselystä kävi ilmi että huumepositiivisuus lisääntynyt. Ala-kouluissa kiusaaminen on 
lisääntynyt. He kävivät lävitse hyvinvointikertomusta ja ennaltaehkäisevätyön merkitys on suurentunut. Mette 
mainitsi että olemme suunnittelemassa huumeiden vastaista tapahtumaa 

- Valtteri oli sivistyslautakunnan kokouksessa. Hän kertoi viestin kautta että he olivat hyväksyneet. 
esiopetuksen järjestäjät, käyneet läpi ”kouluturvallisuus juttuja”, jossa he työskentelevät sariolan rehtorin 
kanssa, turvaohjeita parannetaan Pikkolan asehuhun innoittamana. He keskustelivat vaihtoehtoisesta 
kielikokeilusta, johon mekin annoimme mielipiteemme. Lautakunnassa on päätetty, että kielikokeilua ei viedä 
eteenpäin. 

- Minttu oli sote-lautakunnan kokouksessa. Hän kertoi viestin kautta että he kävijät myös läpi 
kouluterveyskyselyä, muuta nuoria koskevia asioita ei ollut.  

- Hannan lautakunta, eli elinvoimalautakunta kävi läpi kärkihankelistaamme. Hotellin rakennus on aloitettu 
viikolla 6, muuta nuoria koskevaa ei ollut. 

- Katsoimme läpi ensi viikon maanantain kaupunginvaltuuston esityslistan. Asioihin ei kommentoitavaa.   
 

16§      Maakuntanuorisovaltuuston ohjausryhmäkyselyn 

- Jokaiselta Pirkanmaan nuorisovaltuustolta kysellään hyviä ja huonoja toimintatapoja  nuorisovaltuustossa. 
Kysymykset laitetaan whatsapp-ryhmään ja vastaukset lähetetään Jonnalle. 

- Sovimme, että  vastuuhenkilöt kokoontuvat keskustelemaan asiasta ja vastaavat kyselyyn.  
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17§ Kaavoitusasiat 
- Ei kaavoitusasioita.  
 

18§ Toimintasuunnitelma 2018 
- Kiia ehdotti että kokoaisimme työryhmän mahdollisimman nopeasti koskien mahdollista 

musiikkitapahtumaamme. Toiveissa olisi, että mahdollisimman moni pääsisi paikalle 
musiikkitapahtumapalavereihin. Ensimmäinen palaveri pidetään virastolla perjantaina 16.2. klo 14.  
 

19§ Talousasiat 
- Meillä on mennyt ihan kiitettävästi rahaa viimeisimmistä kokouksiin, koulutuksiin ja palavereihin. Omalla 

tilillämme on 1551,36 
 

20§ Viestintä, somet 
- Viestintätyöryhmän ryhmästä löytyy työryhmään kuuluvien somepäivitysvuorot.   
- Snapchattin päivitetään päivittäin koulujen ruokalistat.  
- Blogiin ollaan kirjoiteltu alkuvuodenasioista.  
- Mette painotti, että jokaisesta kokouksesta laitettaisiin instagram päivityksiä.   
- Lauri ja Jonna kirjoittaa blogia 

 
21§ Muut esille tulevat asiat 

- Puheenjohtaja Jonna ilmoitti, että hän on laittanut viestiä eteenpäin, että Pirkanmaan nuorisovaltuuston 
puheenjohtajat ja piiri perustaisivat whatsapp ryhmän  

- Kiia ehdotti, että voisimme tehdä tavallisten mainoskassiemme lisäksi heijastinnauhalla varustetut kassit. 
- Tytti mainitsi lukeneensa maakuntanuorisovaltuustojen ohjekirjaluonnoksen ja siellä oli Vaasan esimerkki, 

jossa valtuuston päätökset ja kokoukset ovat luettuna esim. sokeille ja viitottuna esim. kuuroille. Tällainen 
pallo on heitetty nuorisovaltuustoille. Ajattelimme, että voisimme olla yhteydessä vammais- ja 
vanhusneuvostoille ja tekisimme yhteistyötä heidän kanssaan.  

- Special-hockey järjestää höntsyturnauksen Kangasalan Lukion kentällä. Turnaus pelataan siis kengät jalassa. 
Valtuusto pyytää vaihtopelaajia tuekseen turnaukseen. Turnaus järjestetään 10.3. Pelaaja ilmoittautumiset 
Lauri Liukolle.   
 

22§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 
- Seuraava kokous järjestetään ti 6.3 Valtuustosalissa klo 17. 
 

23§ Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.59  

 
Pöytäkirjan oikeaksi todistavat  
 
 
______________________                              _______________________ 
Puheenjohtaja, Jonna Lehto                           Sihteeri, Inari Heinonen  


