
Kangasalan Nuorisovaltuusto  

Pöytäkirja 4-2018 

 

 

Kangasalan nuorisovaltuuston kokous 
Aika:  ti 10.4.2018  klo 17 

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 (Poistui ajassa 
19.13) 
Paloniemi Mette (saapui ajassa 
17.20)  

Pessi Matias (poistui ajassa 
19.00) 
Pitkänen Henri 
Popa Daniel (saapui ajassa 17.54) 
Rautanen Minna-Liisa 
Saarela Eemeli (poistui ajassa 
19.00) 
Saarinen Minttu (saapui ajassa 
18.45) 
Syrjäniemi Matias 
Tammelin Niko 
Välimäki Hanna 
Ylinen Tuomas  
Täyrönen Rasmus (poistui ajassa 
19.00) 

 
Eromäki-Heino Tytti 
Huuhtanen Marketta 
Irina Schutskoff 
Tahlo Mikko (poistui ajassa 
18.40) 
 
Kummivaltuutetut: 
Jari Leino, Soili Uotila-Välimäki  
Muita läsnä:  
Janne Kähkönen 
Janne Tolvanen 
 

1§ Kokouksen avaaminen 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.10.   

 
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 

- Uudeksi kohdaksi §11 lisätään stipendit. Musiikkitapahtuma käsitellään kohdassa §14 ja 

eduskuntareissu kohdassa §16.  

 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Sihteeri luki lävitse edellisen kokouksen pöytäkirjan ja allekirjoitti sen puheenjohtajan kanssa 

 

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit  

- Postia ei ole saapunut, mutta olemme saaneet valtuutettujen ilmoittautumisia koskien SAP’18 

tapahtumaa.  

- Olemme varanneet Vahderpään leirikeskuksen 5-7.8 nuorisovaltuustoleiriä varten. 

- Kouluruokailta järjestetään 12.4. Henri Pitkänen ilmoitti olevansa kiinnostunut tapahtumasta.  

 

6§ Talousasiat 

Talousvastaava Niko Tammelin kertoi alkuvuoden menomme. Tammikuun koulutukseen kului 

190,84 euroa. Tammikuun kokouskulut 80 euroa, helmikuun kokouskulut 31,15 euroa ja maaliskuun 

kokouskulut 63,95 euroa. Ylivieskassa järjestettyyn Nuva ry:n koulutukseen meni 550 euroa ja 

matkakulut 300 euroa.  
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7§ Lautakunnat ja työryhmät 

- Elinvoimalautakunnassa ei ollut meidän edustajia. Soili ja Jari kertoivat, että Vatialan koulun kaava 

tulee uudelleen käsiteltävästi lautakunnassa, koska maakuntamuseon virkamies kertoi 

vastustavansa vatialan koulun purkamista.  Virkamies väitti ettei häneltä ollut kysytty koko asiaa 

joten asia käsitellään uudestaan. Hankkeen aloittaminen myöhästyy 2kk 

- Ruokaraati. Viime syksynä teimme aloitteen ruokaraadista ja se järjestettiin viime perjantaina 

Pikkolan koululla. Ruokaraadissa maisteltiin uusia ruokia ja käsiteltiin mm. ”Happy or not” 

ruokakyselyn tuloksia. Pikkolan koulusta tuli  61% positiivista palautetta ja Suoraman koulussa 69%. 

Henri kertoi että kaupunki on saanut kouluhedelmä tukea, joka tarkoittaa, että kun koulu tarjoaa 

hedelmiä koulussa kaupunki saa korvausta tästä. Toiveruokaviikko järjestetään 23-27.4. 5 ja 8 

luokkalaiset saavat toivoa ruokaa ja kahta eri ruokaa tarjotaan viikon ajan koulussa. Puheenjohtaja 

kävi lävitse toiveruuat. Uusi jäsenemme Rasmus oli ollut asiakkaan roolissa ruokaraadissa ja kertoi 

olleensa tyytyväinen raadista. Puheenjohtaja kertoi myös, että ateriapalvelut kertoivat nuoremmille 

oltiin kerrottu miten kouluruuan tekeminen käytännössä toteutuu.  

- Hyvinvointityöryhmä järjestettiin meidän viime kokouksemme jälkeen, Jonna paikalla. Kangasalan 

perheesi parhaaksi diaesitys on tärkeää että erityisopettajien kanssa on hyvät yhteistyöt ja  

Kangasalan vanhempainyhdistykset ovat perustaneet kattojärjestön.  

- Jonna kävi LaPe eli  lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelman työryhmässä. Sielläkin oltiin 

käsitelty ”Perheesi parhaaksi” diaesityksiä ja pohdittiin, että kaikki tämän hetkiset työryhmät olisi 

saatava jonkun henkilö tietoon.  

- Kaupungin Valtuuston kokous kesti 25min. Siellä ei käsitelty nuoria koskevia asioita.  

- Tytti kävi alakoulujen oppilaskuntien hallitusten tapaamisessa. Tapahtuma oli vapaamuotoinen ja 

koulutustyyppinen. Paikalla oli melkein kaikki alakoulut. Hallitukset kertoivat mitä ovat saaneet 

aikaiseksi ja mitä toiveita heillä on tulevaa varten. Tytti kertoi heille nuorisovaltuuston toiminnasta ja 

SAP’18 tilaisuudesta. Asia oli herättänyt mielenkiintoa. Hallituksilla oli hyviä ideoita rahankäytöstä. 

Eniten rahaa haluttaisiin käyttää pelivälineisiin, mutta rahaa ei tunnu löytyvän. Tytti ehdotti että 

järjestäisimme jonkinlaisen kilpailun alakoulujen välillä, josta paras viihtyvyydenlisäys idea saisi 

rahallista tai konkreettista tukea. Käsitellään ideaa toisessa kokouksessa. 

- Sosiaali- ja terveyslautakunnassa olisi ollut lautakuntaseminaari, joka peruuntui vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi. Kangasalla on paljon nuoria, jotka tarvitsevat psykiatrista apua. Tähän 

ollaan tehty sellainen parannus, että yli 18-vuotiaat nuoret siirretään aikuisten psykiatrian puolelle. 

Minttu kertoi tutkineensa Sote-keskuksen tuloksia ja huomasi, että nuorten puolella paljon 

henkilöstöpuutteita. Hän huomasi myös, että lastensuojeluasiat ovat heikolla tolalla.   

 

8§ Aloitteet 

- Tällä hetkellä ei ole käynnissä olevia tai uusia aloitteita 

 

9§ Kaavoitusasiat 

- Lammin rahkan etelä-osan kaavoitusta ja Lemmetyn asemakaavaa koskevat lausunnot on kirjoitettu ja 

lähetetty.  

  

10§ Viestintä 

- Somevuorot löytyvät some työryhmän whatsapp-ryhmästä. Höntsylätkä tapahtumasta olimme 

saanut hienosti huomiota. Ruokalistan päivittäjä on vielä epäselvä. SAP’18 tapahtumasta pitäisi 

pitää suurempaa ääntä. Mainokset on lähetetty kouluille. Lauri kirjoittaa Kangasalan Sanomiin jutun 

ennen ja jälkeen SAP’18 tilaisuuden.  
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- Tytti esitteli meille Kangasalan kaupungin uudet sivut mitkä löytyy kangasala.valdata.fi. Sivuja saa 

kommentoida! Avautuvat kesäkuussa. 

 

11§ Stipendit  

- Kouluvuosi alkaa lähestyä loppuaan, joten nyt tulee kysymykseen stipendien jako. 

- Katsoimme viime vuoden stipendejä.  

- Enemmistö kannatti käsiäänestyksessä stipendien jakamista. 

- Päätimme että jaamme stipendit yläkouluille (30€) ja lukiolle (50€). Lauri laittaa asiasta viestin 

yhteiskuntaopin ja oppilaskunta opettajille että valitsevat stipendin saajat.  

 

12§ Jäsenistö 

- Olemme saaneet hakemuksen Rasmus Täyröseltä Kuhmalahdelta. Puheenjohtaja kävi lävitse uuden 

hakemuksen. 

- Johanna Koskinen on ilmoittanut jäävänsä pois nuorisovaltuuston toiminnasta.  

- Sääntöjen mukaan jäsenmuutokset pitäisi hyväksyttää kaupungin valtuustossa, mutta koska 

muutokset tulevat kesken kauden, joten emme käytä niitä hallituksessa. Uudet jäsenet pääsevät 

mukaan toimintaan ja Johanna Koskinen pysyy edelleen listoillamme vaikka ei olisikaan toiminnassa 

mukana.  

 

13§ SAP´18  

- SAP’18 järjestään 19.4.2018 klo 17.00-19.00. Tapahtuman aiheena on tasa-arvo ja vähemmistöt. 

- Tytti esitteli meille SAP’18 suunnitelmaa.  

- Vammaisneuvostoon ollaan oltu yhteydessä ja he olivat kiinnostuneet tapahtumasta ja lähettävät 

edustajia paikalle. 

- Vanhusneuvostoon ollaan oltu yhteydessä, mutta heillä ei ollut mielenkiintoa tapahtumaan kohtaan. 

- Tapahtumassa on puheenvuorojen ja yhteiskuntasimulaattorin lisäksi kolme erilaista pajaa: 

1.Esteettömyys liikkumisessa ja päätöksenteossa, 2.Kohdellaanko eri ikä-ryhmiä tasa-arvoisesta ja 

3.Ideapaja. Ilmoittautumiset ryhmiin kirjoitettiin ylös. 

- Hanna Laineelta kysytään tahtooko hän pitää puheenvuoron kaupungin johtajan sijasta.  

- Yhteiskuntasimulaattorin ostamisidea ei ole saanut tuulta alleen, joten me lainaamme sen. 

Keskustelimme asiasta ja simulaattori sai meiltä positiivista kannatusta.  

- Seinämainokset on lähetetty koululle. Aamunavaus kuulutukset Pikkolassa hoitaa Inari ja Niko, 

Pitkäjärvellä Hanna ja Mette, Sariolassa nuorisovaltuuston edustajat hoitavat sen yhdessä. 

- Kaupunginvaltuutettu kierrokset kouluilla on aloitettu. Kierroksista pyydetään palautelomakkeita niin 

valtuutetuilta kuin oppilailta. Tuomas Ylinen ja Mette Paloniemi kertoivat kokemuksistaan 

valtuutettukäynneistä palaute oli ehkä vähän negatiivissävytteistä. Tunti oli kuulemma vähän 

pitkäveteinen ja valtuutettu oli olettanut nuorten tietävän esimerkiksi sanastoa. Koulunvierailujen 

lopuksi tehdään pieni nuorisovaltuustoesittely. SAP’18 tapahtumaa on mainostettava näillä 

kierroksilla. 

- Lauri oli käynyt keskustelua Kangasalan Sanomien päätoimittajan ja striimauksesta vastaavan 

henkilön kanssa koskien tapahtuman striimausta. He halusivat tietää tapahtuman kulusta. 

Ryhmäkeskustelujen kuvaaminen on täysin mahdotonta, mutta striimauksessa näkyvät yhteiskunta 

simulaattori ja loppuun veto. Kangasalan Sanomat laskuttaa meitä striimauksesta jälkikäteen.  

- Pidämme ensi tiistaina vielä SAP’18 palaverin klo 15.00 alkaen Palaverissa käydään läpi 

keskustelupajojen aiheita ja taustamateriaalia. 

               

14§ Syksyn musiikkitapahtuma 
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- Viime kokouksessa äänestimme music against drugs tapahtumaa vastaan. 

- Puheenjohtaja ehdotti, että järjestäisimme jotain pienimuotoisempaa nuorille suunnattua 

musiikkitapahtumaa.   

- Pidimme käsiäänestyksen koskien syksyn musiikkitapahtumaa  

- Yksimielisesti päätimme järjestää syksyllä pienimuotoisen musiikkitapahtuman.  

- Soili kertoi, että Oriveden nuorisotyön järjestämä festivaali järjestetään elokuun ensimmäinen 

perjantai. Hän ehdotti, että voisimme mennä tutustumaan tapahtumaan ja ottamaan vähän mallia 

tapahtuman järjestämiseen. 

 

15§ Pedacafe Suoraman koululla 16.5.-18 

- Tytti esitteli lyhyesti lasten- ja perheidenpalvelunmuutosohjelmaan liittyvää Pedacafe ideaa joka 

järjestettäisiin 5 luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Mukana on myös järjestöjä esittelemässä 

toimintaansa. 

- Tytti ehdotti, että tekisimme oman pisteen Pedacafe:ssa 

- Tapahtumaan ilmoittautuivat: Hanna Välimäki, Jonna Lehto, Inari Heinonen ja Mette Palomäki. Lauri 

Liuko ei ole vielä varma tulemisestaan.  

 

16§ Eduskuntareissu 23.5.-18 

- Maksimi määrä eduskunnassa järjestettävään kierrokseen on 25 henkilöä. Aikuiset jäävät voi 

kierrokselta jos määrä täyttyy 

- Oppilaskunnilta ja nuorisovaltuutetuilta on saatava sitovat ilmoittautumiset 27.4. mennessä. Jokainen 

huolehtii luvan koulupoissaoloon tuohon mennessä.  

 

17§ Muut esille tulevat asiat 

- Janne Kähkönen kiitti meitä suuresti Special Hockey-turnaukseen osallistumisesta ja pyysivät meitä 

auttamaan jatkossakin. Heitimme valtuutetuille haasteen tekonurmipelistä.  

- Tytti heitti ilmoille kysymyksen kesän virkistäytymispäivästä. Asia sai kannatusta, mutta päivämäärä 

ja itse tapahtuma jäi vielä avoimeksi.  

 

18§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

-  Seuraava kokous järjestetään 15.5 klo 17.00 

 

19§ Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.38. 

 

 

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


