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Aika: 14.6.2018 klo 18.00 
Paikka: Vahderpään vapaa-aikakeskus, Vahderpääntie 81 
 
Blomerus Sebastian 
Haapanen Eero 
Heinonen Inari 
Kangastie Eemil 
Kerola Oona-Peppi 
Khanittharam Wannipha 
Kinaret Valtteri 
Lehto Jonna 
Liuko Lauri 

Mansikkaviita Kiia 
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 
 

 

1§ Kokouksen avaaminen 

 -pj kokous avattu 17.30 Vahderpäässä rantasaunalla 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 -kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

3§ Kokouksen työjärjestys 

 -Todettiin työjärjestys kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

 -Henri kertoi edellisen kokouksen pöytäkirjan pääkohtia 

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

 -Ei ole ilmoitusasioita eikä saapuneita posteja 

6§ Talousasiat  

 -Tytti kertoi suunnilleen eduskunta-reissun kulut 

7§ Lautakunnat ja työryhmät 

-Hanna Välimäki kertoi lautakunnan toiminnasta. Linja-autoaseman purku on toteutettu. 

Suoraman jalkapallokentän nurmen peruskorjaus. Kiertoliittymä Vatialan valoristeykseen. 

Lamminrahkan koulusta yhtenäiskoulu. Kirkkoharjun koulun korjaus valmiiksi ennen koulujen 

alkua. 

-Lauri kertoi valtuuston kokouksen. Aurinkokennon luvan hakeminen yli 20 neliön 

aurinkokennoon.  Muuten käsiteltiin tilinpäätöstä paljon.  

-Tuomas muisteli että sivistys-lautakunnassa olisi puhuttu aurinkokennoista Vatialan koululla 

-Jonna kertoi maakunta nuorisovaltuuston eli MaNu:n ohjausryhmän kokouksesta. Manu 1 

jokaisesta pirkanmaan kunnan nuorisovaltuustosta tulisi yksi jäsen. Manu jakautuu 

teemaryhmiin. Teemaryhmät kokoontuvat tarvittaessa. Teemaryhmen kokoontuessa 

mukana olisi manun jäsenet sekä pirkanmaan alueelta nuoria jotka eivät kuulu Manuun. 

Manu-päivillä valittaisiin maakunnalinen nuorisovaltuusto. Superhenkilö = ohjaaja, pitää 

yhteyttä virkahenkilöihin. MaNu kokoontuisi joko joka tai joka toinen kuukausi. Manu:n kausi 

kestäisi kaksivuotta ja MaNu-päivillä valittaisiin uusi hallitus.  

8§ Aloitteet, kaupunginvaltuuston kokoukset viitottuina ja selkokielellä 

-Lauri kertoi että aloite on edennyt. Vammaisneuvostolta on tullut viestiä että aloite olisi 

hyvä ja kannattavat aloitetta.  Jonna laittoi vielä sähköpostia siitä että kaikki eivät ole 

vastanneet aloitteeseen. Illan aikana Demareilta tuli posti, että kannattavat aloitetta. 
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9§ Kaavoitusasiat 

 -Ei ole uusia kaavoitusasioita. 

10§ Viestintä 

-Jalkapallo-ottelusta on tehty lehtijuttu. Eduskunta-reissusta tehtiin myös lehtijuttu.  

11§ Nuorisovaltuustoon hakeminen kaudelle 2019-2020 

-Äänestetttiin haetaanko nuvaan hakemuksella vai vaaleilla. äänestystulos oli yksimielinen; 

syksyllä haetaan nuvaan hakemuksella, hakuaika on 29.10-30.11.  

12§ Nuvakirje 7-luokkalaisille 

-Wilma-viesti 7lk sekä heidän huoltajille elokuun lopussa. viestissä kerrottaisiin mikä on nuva 

ja mitä tekee. Viestin kirjoittajina on Jonna Lehto sekä Lauri Liuko. 

13§ Nuorisovaltuuston infokierrokset syksyllä 

22.10-26.10 koulukierrokset missä kerrotaan mikä nuva on ja että hakuaika alkaa. Käydään 

yläkouluilla, lukiossa ja tredussa. 

14§ Mainosmateriaalit 

-infokamaa kassi, kynä, tuubi-huivi, avaimenperä, egokynä, kaulanauha, muoviranneke, 

kuitukangasreppu, vesipullot, heijastin kangaskassi; näistä vähän hintoja kyselty 

- ei vielä päätetty mitä tilataan, ideoita saa laittaa!! 

- suositaan mieluummin yritystä läheltä, eikä tilata ulkomailta tuotteita. 

15§ Muut esille tulevat asiat   

 Ei muita asioita. 

16§ Seuraavan kokouksen aika- ja paikka 

 Ti 14.8. klo. 17.00 valtuustosalissa 

17§ Kokouksen päätös 

 pj päätti kokouksen 18.50  

 
Pöytäkirjan oikeaksi todistavat 

 
 

________________________  _________________________ 
    

Puheenjohtaja,  Jonna Lehto     Sihteeri, Henri Pitkänen 
 
 
 


