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Kangasalan nuorisovaltuuston kokous 
Aika: 6.3.2018 klo 17 

Paikka: Valtuustosali, Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6 
 
Blomerus Sebastian 
Haapanen Eero 
Heinonen Inari 
Kangastie Eemil 
Kerola Oona-Peppi 
Khanittharam Wannipha 
Kinaret Valtteri (poistui 18.50)  
Koskinen Johanna 
Lehto Jonna 
Liuko Lauri 

Mansikkaviita Kiia 
Paloniemi Mette 
Pessi Matias 
Pitkänen Henri (saapui 17.32) 
Popa Daniel (saapui 17.32) 
Rautanen Minna-Liisa 
Saarela Eemeli (poistui 19.13) 
Saarinen Minttu 
Syrjäniemi Matias 
Tammelin Niko 

Välimäki Hanna 
Ylinen Tuomas 
 
Eromäki-Heino Tytti 
Huuhtanen Marketta 
Mikko Tahlo 
Irina Schutskoff 
Kummivaltuutetut                     
Jari Markkinen,                       
Iikka Nikkinen 

1§ Kokouksen avaaminen 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.04 
 

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

aiemmin sähköpostiin ja paikalla on vähintään 1/ 3 jäsenistä. 
 

3§ Kokouksen työjärjestys 
- Ei muutoksia. Kokouskutsu pidetään virallisena työjärjestyksenä. 

 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Sihteeri luki lävitse edellisen kokouksen pöytäkirjan ja puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat sen. 
- Kävimme lävitse nimikierroksen ja esittelimme itsemme kummivaltuutetuille. 

 
5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Pirkanmaan nuorisofoorumin tapaaminen järjestetään 14.4 Valkeakoskella. Kellon ajasta ei ole vielä 
tietoa. Katsomme osallistujat kun saamme tiedon. Samana päivänä järjestetään Kangasalan 
kulttuuri- ja hyvinvointitori. 

- Musiikkitapahtuman järjestämisestä ollaan käyty sähköposti keskustelua YADin kanssa. 
- Nuorisovaltuustojen liiton Pirkanmaan piiri on kokoustanut kuun alussa ja kevääntapahtuman 

alustavan päivämäärä 11.5 
 

6§ Talousasiat 
- Talousvastaava Niko Tammelin on poissa, mutta Tytti Eromäki-Heino kävi viimevuoden kulut ja 

menot lävitse ja samalla pohdimme kuinka erilainen tilanne on tänä vuonna. Jäämme kiitettävästi 
plussalle viime vuodelta.  
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7§ Lautakunnat ja työryhmät 
- Sote- lautakunnan edustaja Minttu Saarinen ei ole paikalla, mutta hän ilmoitti että lautakunnassa ei 

käyty nuoria koskevia asioita.  
- Valtterin sivistyslautakunnassa oli puhujana erityisopettaja pedagogi ja he keskustelivat 

erityisopetuksesta. Puheenaiheena oli myös Raikun koulun tilanne ja he päättivät että kielikokeilu 
aloitetta ei kannateta. Lautakunnassa kävi vieraana uusi sivistystoimenjohtaja. Kummivaltuutettu 
Jari Markkinen tarkenteli Valtteria lautakunnan uutisista.  

- Tuomas Ylinen kertoi että kaupunginvaltuustossakaan ei käyty läpi nuoria koskevia asioita.  
- Katsoimme läpi valtuuston ja lautakuntien pöytäkirjat. 
- Iikka Nikkinen kertoi käyneensä  kävelemässä Kaarinanpolun läpi ja hänen tekemäänsä aloitetta 

polun kunnostamisesta käsitellään seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa. 
- SAP’18 tapahtumasta ja huumeidenvastaisesta musiikkitapahtumasta ollaan pidetty palavereita 
 

8§ Aloitteet 
- Kouluruokaraati pidetään 6.4 Pikkolan kabinetissa. Nuorisovaltuustoa raadissa edustaa Henri Pitkänen 
ja Oona-Peppi Kerola ja Jonna Lehto.  

 
9§ Kaavoitusasiat 

- Olemme saaneet kaksi lausuntopyyntöä koskien Lammin rahkan etelä-osaa sekä Lemmetyn 
asemakaava. Jari Markkinen esitteli meille mielipiteensä Lemmetyn asemakaavasta. Hän itse asuu 
alueella ja alueen asukkaat tekevät muutosesityksen kaavasta 627. Meiltä on pyydetty lausuntoa 
juuri tästä kaavasta ja otamme varmasti Markkisen puheenvuoron huomioon lausunnossa. 
Lausunto on annettava 13.3. Pidämme kaavoitustyöryhmän palaverin, jossa teemme lausunnon. 
Palaveriin osallistuvat Hanna Välimäki, Henri Pitkänen, Wannipha Khanittharam, Eemil Kangastie, 
Matias Syrjäniemi, Tuomas Ylinen ja Jonna Lehto. Palaveri pidetään Vatialassa, tapaamispaikka 
Veturissa. Palaverin pidetään ensi maanantaina 12.3. kello 15.30 
  

10§ Viestintä 
- Some vuorot ovat taas vaihtuneet ja löydätte vastuuvuoronne Google Drivessä sijaitsevasta 

taulukosta.  
- Lauri Liuko lupautui päivittävänsä blogia 

 
11§ Kärkihankelista 

- Näytimme kärkihankelistaa kummivaltuutetuille ja kysyimme onko heillä kärkihankelistaamme 
liittyviä aloitteita käynnissä. Jari Markkinen kertoi että ilmaisesta ehkäisystä oli puhetta iltakoulussa 
hän kertoi että sivistyslautakunnassa oltiin puhuttu luokkakokoista ja se näyttä etenevän hienosti 
hän kertoi myös erityisapua tarvitsevat lapset ovat saaneet oman luokkansa Ruutanassa. Heidän 
pyynnöstään Jonna lähettää listan eteenpäin kummivaltuutetuille. Ilmainen ehkäisy käsitellään 
kevään aikana valtuustossa.  

- Aikaisemmin oli keskustelua, että otamme jonkun aihealuetta edustavan vieraan kokouksiimme. 
Emme vielä keksineet vierasta, mutta pohdimme vielä.  

- Irina kertoi, että nuoret tytöt ovat ehdottaneet, että kouluissa saisi ilmaiset tuotteet kuukautisiin, 
koska joidenkin nuorten rahatilanne on heikko. Jätimme asian vielä auki. Asiaa olisi helpoin ajaa 
koulunterveyden kautta, mutta katsomme mitä voimme asialle tehdä.  
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12§ Maaseutuvaikutusten teematilaisuus 15.2 
- Mikko kertoi, että molemmat tapahtumaan ilmoittautuneet nuoret tulivat sairaiksi, joten meillä ei 

ollut edustusta tapahtumassa. 
 

13§ SAP´18, 19.4.2018 
- Tämän vuoden SAP’18 tapahtuman aiheena on tasa-arvo ja vähemmistöt.  
- Seta ilmoitti, että he olisivat olleet mielellään mukana, mutta molemmat työntekijät ovat muualla. 

Vanhus- ja vammaisneuvostosta ei ole kuulunut vielä mitään. 
- Yläkouluilta on tullut vihreää valoa koskien kaupunginvaltuutettujen kouluvierailua yhteiskuntaopin 

tunneille. Yhden nuorisovaltuutetun olisi hyvä olla myös vierailussa mukana. Vierailussa esitellään 
kaupunginvaltuuston ja nuorisovaltuuston toimintaa. 

- Jätämme SAP’18 aiheboksit koululta kokonaan pois. 
- Tapahtuman mainos on valmis ja sitä aletaan kohta levittämään. 
- Sovimme, että annamme tapahtumassa oleville nuorille todistuksen tapahtumasta.  
- Tapahtumasta täytyy pitää vielä toinen palaveri ennen seuraavaa kokousta.  
 

14§ Pirkanmaan nuorisovaltuustojen yhteinen leiri 
- Olemme kaavailleet nuorisovaltuustojen yhteistä leiriä Vahderpäässä. 
- Leiri on saanut vihreää valoa muilta nuorisovaltuustoilta, joten tapahtuma järjestyy, jos vaan 

saadaan paikka ja aika varmistettua 
- Päivämäärää ei ole vielä päätetty alustavia ideoita ovat kesäkuun loppu tai elokuun alku. 

 
15§ Nuva ry:n aktiivipäivät Ylivieskassa 

- Eemeli Saarela, Wannipha Khanittharam, Henri Pitkänen ja Oona-Peppi Kerola lähtevät 
aktiivipäiville 16-18.3.2018. 
 

16§ Eduskuntareissu 23.5 
- Reissun aamupäivän ohjelma on vielä auki. Kello 14 alkaa täysistunto, jota pääsemme seuraamaan. 

Klo 16 käymme kierroksella eduskunnassa ja kello 17 menemme tapaamaan kansanedustaja Ilmari 
Nurmista. 

- Pitkäjärven oppilaskunta on ilmoittanut että heillä olisi innokkaita oppilaita lähdössä. Mikko Tahlo 
muistutti ryhmän maksimimäärästä.  

- Mikko Tahlo kehotti meitä miettimään kysymyksiä etukäteen Ilmari Nurmiselle.  
 

17§ Syksyn musiikkitapahtuma 
- Tapahtumasta on pidetty palaveri ja vapaa-aikaohjaajat ovat paneutuneet asiaan syvemmin.  
- ”Music against drugs” on yksi isompi konsepti ja Irina esitteli meille sitä tarkemmin. Omilla 

resurseillamme emme kykene tapahtumaa järjestämään, joten tällainen konsepti olisi loistava 
meille. Meille itsellemme jäisi hoidettavaksi lava ja sähköt ja järjestyskenvalvonta.  

- Päätös tapahtuman järjestämisestä täytyy saada mahdollisimman pian. 
- Kävimme kiivasta keskustelua tapahtumasta, enimmäkseen negatiivisessa sävyssä. Tapahtuma on 

ehkä vähän riskialtis ja suurin osa tämän hetkisistä valtuutetuista on lukiossa. Suurinta kysyntää 
herätti fakta siitä saisimmeko nuoria tulemaan tapahtumaan.  

- Pidimme suuntaa antavan käsiäänestyksen. 
- Käsiäänestyksessä kävi ilmi että emme osoita mielenkiintoa tapahtumaa kohtaa. Suurin osa oli 

tapahtumaa vastaan.  
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- Emme siis järjestä ”music against drugs” tapahtumaa 
 

18§ Walkers-auto 
- Suunnitteilla on matkailuauton hankkiminen, josta nuoret saisivat tuunata omanlaisensa 

nuorisotila-auton. Asko Koskinen vie tätä asiaa budjettiin eteenpäin vuodelle 2019. 
 

19§ Muut esille tulevat asiat 
- Suoraman kentällä järjestetään Special Hockeyt tossulätkä-turnaus. Kaupunginvaltuusto on 

pyytänyt meitä avukseen. Tämä tekisi meidän imagollemme erittäin hyvää. Tapahtuma alkaa kello 
10. Tapahtumaan mieluusti nuva-huppari mukaan. Ilmoittautumiset Lauri Liukolle.  

- Eilen oli ollut Pohjois-Kangasalan nuorten tuki ry. yhdistyksen kokous, jossa Jonna oli ollut paikalla. 
Alueen nuorille ollaan lähetetty kysely alueen tapahtumista. Puolet vastanneista halusivat 
nuorisotilaa, joka alueelta löytyy, mutta pieni sellainen. Uutta nuorisotilaa alueelle tarvittaisiin. 
Walkers-autoa toivottiin takaisin. 

- Kangasalla la 14.4. järjestettävän hyvinvointi-torin järjestäjät ovat kysyneet paikalle tubettajaa ,utta 
hän oli perunut. Kysellään tubettaja henkilöä paikalle ja ollaan yhteistyössä mukana 
houkuttelemassa nuoria paikalle.  
 

20§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 
- Seuraava kokous  järjestetään 10.4 klo 17.00 Kangasala talon Valtuustosalissa  
 

21§ Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.25 

 
 
Pöytäkirjan oikeaksi todistavat 
 
 
_________________________  _________________________ 
    
Puheenjohtaja  Jonna Lehto   Sihteeri Inari Heinonen 

 


