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Blomerus Sebastian 
Haapanen Eero 
Heinonen Inari 
Kangastie Eemil 
Kerola Oona-Peppi 
Khanittharam Wannipha 
Kinaret Valtteri 
Lehto Jonna 
Liuko Lauri 
Mansikkaviita Kiia (saapui 
kello 16.35)  
Paloniemi Mette 
Pessi Matias 

Pitkänen Henri 
Popa Daniel 
Rautanen Minna-Liisa 
Saarela Eemeli 
Saarinen Minttu 
Syrjäniemi Matias 
Tammelin Niko 
Täyrönen Rasmus 
Välimäki Hanna 
Ylinen Tuomas 
 
Eromäki-Heino Tytti 
Huuhtanen Marketta 

Tahlo Mikko 
Kummivaltuutetut 
Stiina Lahikainen  
Iikka Nikkinen 
Soili Uotila-Välimäki 
 
Vieraat: 
Kati Halonen, 
sivistystoimenjohtaja 
Jaana Karppinen, 
erityisopettaja 
Janne Tolvanen 
Janne Kähkönen

Kokouksen aluksi sivistystoimenjohtaja Kati Halonen esittäytyi ja Jaana Karppinen piti esitelmän 
erityisopetusta koskien. Keskustelimme esityksen aiheista.   Muistiinpanot puheenvuoroista lopussa. 

1§ Kokouksen avaaminen 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.43. 

 
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 
- KultTour- kysely, kuudesluokkalaisten esittelykierros käsitellään muissa esille tulevissa asioissa. 
- Ei uusia pykälä muutoksia, joten kokouskutsu toimii kokouksen työjärjestyksenä 

 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

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

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 
- Nuorisovaltuuston SAP’18 tapahtumasta oli juttua Sydänhämeen lehdessä sekä Kangasalan 
Sanomissa. 
-  Janne Kähkönen kyseli yöjärjestyksenvalvojia Kangasalanmarkkinoille. Vuoro kestää kaksi yötä ja 
palkka 600€ tulisi Nuorisovaltuuston hyväksi. Valvojan on oltava 18 vuotias. Ilmoittautuminen Ulla 
Sipilälle.  
- Valtuusto kysyi meiltä avustusta pesäpallo joukkueeseen 16.6 Keskuskentällä. 
 

6§ Talousasiat 
- Nuorisovaltuuston maaliskuun koulutuksen tarkka hinta on 660€. Viime kuun kokouksiin meni n. 

50€ , SAP’18 järjestelyihin meni 43,30€, Tredusta ostettuihin SAP tarjoiluihin meni 120€, laskua ei 
ole ei lasku vielä saatu. SAP’18 striimaukseen kului 420€. 
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7§ Lautakunnat ja työryhmät 

- Hanna Välimäki kertoi, että elinvoimalautakunnassa oli järjestetty kokouksen lisäksi lisäkokous. 
Kokouksissa oli kerrottu, että Vatialan koulun urakoitsija on valittu. Pikkolan alueen rakentamista 
nopeutetaan ja Finnentien muutos pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi, koska 
treduklin alkaa toimintansa syksyllä.  Vatialaan rakennetaan liikenneympyrä (valoristeyksen tilalle) 
ja kevyenliikenteen väylää parannetaan.  

- Minttu Saarinen ei ollut paikalla, mutta kertoi viestin välityksellä, että Sote- lautakunnassa oli tullut 
ilmi, että maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille -aloite on onnistunut ja käynnistyy elokuussa.  

- Puheenjohtaja Jonna Lehto kävi lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmässä. He käsittelivät LaPe- 
asioita, kerrottiin, että seurakunta järjestää ”Perheiden talon” Pirtille. He käsittelivät myös 
hyvinvointikertomusta. Tässä kertomuksessa mainittiin myös nuorisovaltuusto, koska lakiin on 
merkitty, että jokaisessa kunnassa kuuluu olla nuorisovaltuusto.   

- Tuomas Ylinen ei ollut paikalla, mutta Soili Uotila-Välimäki kertoi aloitteestaan kunnanvaltuustosta 
ankkurihanketta koskien. Ankkurihankkeessa pyritään ehkäisemään nuorten rikollista toimintaa. 
Rikosten ehkäisyn edistämiseksi oli järjestetty moniammattilainen työryhmä, mutta sitä ei 
kuulemma koettu tarpeelliseksi. Muuten asia otettiin hyvin vakavissaan ja koettiin, että se tarvitsee 
muutosta. Valtuuston kokouksessa käytiin läpi myös kaupunkistrategiaa ja Vatialan koulun 
kaavoitusta, jotka koskivat myös nuoriakin. Soili Uotila-Välimäki kertoi myös, että Jussi Haavisto on 
käynnistänyt aloitteen työturvallisuuskortin kouluttamisesta yläkouluissa ja sen hinnan 
alentamiseksi. tämä aloite koettiin erittäin tärkeäksi. 
 

8§ Aloitteet 
- SAP’18 tilaisuudessa oli puhetta, että tehdään aloite kaupunginvaltuuston kokousten 

tulkkaamisesta ja selkokielelle kääntämisestä. Tämä aloite on siis meidän hoidettavissa. Tärkeää 
olisi, että hoitaisimme alustavan työn aloitetta varten. Aloitteen suunnitelma pitää lähettää 
puolueryhmille, jotka käsittelevät asian ja sitten se on valmis menemään valtuustoon. Tämä asia on 
saatava valmisteluun mahdollisimman pian.  Striimaukset ovat kuulemma olleet suosittuja esim. 
vanhainkodeissa, joten idea olisi todellakin järkevä. Sama käytäntö on käytössä esimerkiksi 
Vaasassa, Helsingissä ja Tampereella. Asiasta pidetään palaveri bussimatkalla eduskuntaan.  

- Tytti Eromäki-Heino mainitsi kokouksen lopussa esteettömyysviikosta, joka liittyy sivuten 
meidänkin aiheeseen. Hän käski miettiä arkea toiselta kantilta esim. liikunta- tai näkövammaisen 
näkökulmasta.  
 

9§ Kaavoitusasiat 
- Meille ei ole tullut lausuntopyyntöjä eikä mitään meille tärkeitä kaavoja ole meneillään.  

 
10§ Viestintä 

- SAP’18 tapahtuman tiedotus onnistui oikein hyvin. Tapahtumasta tehtiin striimi joka sai paljon 
katsojia, kaksi lehtijuttua, aktiivista sometusta ja blogi kirjoitus  

- Some aktiivisuutta täytyy edelleen lisätä esim. Snapchatin puolella.  
 

11§  Valtuuston haasteottelu tekonurmella 
- Hanna Välimäki lähetti ennakkovaroitusviestin valtuuston puheenjohtajalle Hanna Laineelle koskien 

haasteottelua. Haaste on otettu vastaan ja hyväksytty. Ottelu järjestetään alustavasti kesäkuun 7 
päivä klo 15.00-17.00.  (varapv 6.6. tai elokuun alku)  

 

 

 



Kangasalan Nuorisovaltuusto  

 

Pöytäkirja 5-2018 

 

 
12§  Syksyn musiikkitapahtuma 

- Olemme kaavailleet syksylle pienempi musiikkitapahtuma nuorisotiloilla. Voisimme pyytää 
soittamaan vaikka jonkun koulunbändin. Tapahtumaan järjestetään myös kioski. Jätämme asian 
hautumaan.  
 

13§  SAP´18 palaute 
- Tytti Eromäki-Heino kyseli nuorisovaltuutetuilta palautetta SAP’18 tapahtumasta. Puheenjohtaja 

Jonna Lehto  kertoi, että puheenvuorot olivat hiukan sekavia, mutta muuten tapahtuma oli 
onnistunut. Lauri Liuko harmitteli sitä, että muita nuoria ei ollut paikalla. Ehkä ajankohta oli huono? 
Striimiä katsottiin ja aihetta pidettiin erittäin tärkeänä. Etenkin kunnanihmiset kokivat asiat erittäin 
tärkeäksi. Vanhusneuvosto oli erityisen mielissään tapahtumasta ja sen aiheista. Tytti Eromäki-
Heino luki lävitse tapahtumasta tulleita kommentteja. Kommenteissa pääosin kehuttiin nuoria ja se 
oli suurimmalta osin positiivista. Jos jotain negatiivista haetaan kommenteissa tuli ilmi, että nuorien 
mielipiteet ovat kuulemma niin radikaaleja joten niitä ei kuunnella. Suora vaikuttaminen on 
edelleen hankalaa.  
 

14§  Eduskuntareissu 
- Ensi keskiviikkona olemme menossa eduskuntaan vierailulle. Ilmoittautumiset pitää olla jo Tytillä. 
Bussi lähtee kello 8.30 Kangasala talon kulmalta, muista olla ajoissa.  
- Ohjeita reissua varten: Ennen eduskuntaan menoa on turvatarkastus, takit ja laukut on jätettävä 
bussiin, häiritsevä käytös ja lujaääninen  puhuminen on kiellettyä, matkapuhelin on pidettävä 
äänettömällä, reissulle mukaan asiallinen pukeutuminen, valokuvaaminen on sallittu. 
 

15§  Muut esille tulevat asiat 
- Lauri on lähettänyt viestin stipendeistä ja on saanut osasta vastaukset stipendien saajista  
- Tytti lähettää kyselyn whatsapp ryhmäämme koskien Kulttour-viikkoja. Kyselylinkkiä kannattaa 

jakaa myös kavereille, jotta saadaan mahdollisimman paljon vastaajia. 
- Pohdimme, että voisimme järjestää kuudesluokkalaisille nuorisovaltuustoesittelyitä, jotta saisimme 

lisää nuorempia hakijoita. Idea itsessään on ihan hyvä, mutta olemme hiukan myöhässä esittelyiden 
suhteen. Päätimme, että lähetämme esittelyn wilma-viestin muodossa kun nykyiset 
kuudesluokkalaiset siirtyvät yläasteelle.  

- Viikonloppuna järjestettäville Kangasalan markkinoille tulee lähikansanedustaja ja muita 
kansanedustajia vierailulle lauantaina klo 11-13. Janne Kähkönen pyysi meitä keksimään kiperiä 
kysymyksiä kansanedustajille. 
 

16§  Seuraavan kokouksen aika ja paikka 
- Seuraava kokous järjestetään virkistyspäivien yhteydessä 14-15.6 Vahderpään leirikeskuksessa.  

 
17§  Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.11 
 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat 
 
 

________________________  _________________________ 
    

Puheenjohtaja,  Jonna Lehto     Sihteeri, Inari Heinonen 
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15.5.2018  nuorisovaltuuston kokouksessa 

 
Kati Halonen sivistystoimenjohtaja 
Kati Halonen esitteli ja kertoi itsestään ja koulutuksestaan ja työurastaan. Hänen työnkuvansa Kangasalan 
kaupungilla on laaja ja mielenkiintoinen. Hän otti esille näkökulman tulevaisuuden kehittymisestä ja että 
esim. tulevaisuudessa on sellaisia töitä, mitä tänään ei osata aavistaakaan olevan. Tämä asettaa nuorille 
haasteita  ja taitoja tulevaisuuteen on kerättävää nyt! Nuorisovaltuustotoimintaa hän pohdiskeli myös 
puheenvuorossaan ja pyysikin nuoria olemaan aktiivisia ja äänekkäitä. Kukaan muu ei tiedä nuorten asioista 
kuin nuoret itse ja kukaan muu ei myöskään tuo nuorten asioita esille niin hyvin kuin nuoret itse. Nuorten 
näkökulmaa pitää tuoda esille kunnassa ja onhan näitä edustuksellisia paikkoja lautakunnissa ja myös 
tärkeässä hyvinvointityöryhmässä.  Kati Halonen kannusti myös ajattelemaan oman vaikuttamisen 
mahdollisuuksia kysymyksin Mitä minä voin tehdä? tai Mitä voin antaa?  että asiat olisivat paremmin? Aina 
pitää pyrkiä parempaan. Asioita mihin hän toivoi nuorisovaltuustolta mielipiteitä oli mm. nuorten 
näkökulma palveluihin, kannanottoa avustusten jakoon, opetusasioihin ja sähköisiin palveluihin ja kanaviin. 
Kaupunkistrategiassakin nuoret on mainittu vahvasti.  
 

Jaana Karppinen johtava erityisopettaja 
SAP17 keskustelutilaisuudessa puhuttiin Kangasalan erityisopetuksen tilasta ja nyt saimme Jaana 
Karppiselta selvitystä erityisopetuksesta Kangasalla.  
2010 lähtien erityisopetus on ollut kolmiportaista; yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.  
Yleinen tuki on koulussa opetuksen ohessa annettua esim tukiopetusta ja läksyapuja.  
Jos yleinen tuki ei riitä, sovitaan tehostetusta tuesta opettajien ja vanhempien kesken ja tehdään 
pedagoginen arvio. Tehostetussa tuessa Kangasalla on 13,7 % kaikista oppilaista. Tämä on n 4 % enemmän 
kuin muissa lähikunnissa. Tehostettu tuki on jatkuvaa ja säännöllistä, kun yleinen tuki voi olla vain 
ajoittaista. 
Kolmas porras, erityinen tuki koskee 3,9 % oppilasta ja jotta erityiseen tukeen pääsee pitää tehdä 
pedagoginen selvitys ja sivistysjohtajan antaa asiasta myöntävä virkamiespäätös. Tämä tuki koskee mm. 
kehitysvammaisia.  
Kun oppilas vaihtaa koulua, siirtyy tiedot oppilaasta ja hänen tuen tarpeestaan uudelle koululle ja 
opettajille. Näin pyritään varmistamaan opetuksen laatu ja varmistamaan oppilaan oppiminen.  
Kangasalla pienryhmissä koulua käy 2,4 % oppilaista ja syksyllä alkaa uusia pienryhmiä Pikkolassa ja 
Pitkäjärvellä ja Suoramalla. Lisäksi Kangasalla on 2 koulua sijaishuoltolaitoksissa.  
Nykyisiä trendejä oppilaiden ongelmissa on näkyvissä alakouluikäisten huonot sosiaaliset taidot ja 
yläkoululaisten lisääntyvät poissaolot koulusta. Näistä asioista keskustelimme hieman enemmän ja 
mietimme syitä ja ratkaisuja.   
Sosiaalisiin haasteisiin voi vaikuttaa esim teknologian yleistyminen. Lisäksi puhuttiin, että alakoulussa ei 
puhuta mielenterveysasioista ja ongelmista yhtään, ja näitä asioita pitäisi ottaa ajoissa esille, etteivät 
ongelmat paisu.  
Yläkoulusta poissaoloihin yhdistetään päihteiden käyttö ja muut käytöshäiriöt. Ne eivät ole ainoa syy, mutta 
ehkä näkyvin. Toki nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt.  Esille nousi ns oppilaan leimaaminen; eli 
opettaja leimaa nuoren yksittäisen köytöksen tai tapauksen takia ja nuori ei pääse tästä roolista irti vaikka 
muuttaa käytöstään. Yksittäisten opettajien kanssa jos on ongelmia, nuorten helposti alkavat lintsata 
tunneilta. 


