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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 

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 
Kummivaltuutetut;    
Iikka Nikkinen,  
Jari Markkinen ja  
Soili Uotila-Välimäki 

Ennen kokouksen avaamista etsivän nuorisotyön työntekijät kävivät vastaamassa kärkihankelistan kysymyksiin ja 

esittelemässä työtään. 

 

1§ Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.33 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun paikalla on 1/3 jäsenistä. Kokouskutsu on lähetetty 

viikkoa ennen sähköpostissa. 

3§ Kokouksen työjärjestys 

- Viestintä vaihdetaan kohdaksi §6. Muuten kokouskutsu toimii viikkoa aikaisemmin. 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Sihteeri luki lävitse edellisen kokouksen pöytäkirjan. Hyväksyttiin pöytäkirja. 

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Johannalta on tullut eroanomus. Todetaan että hän jää pois vuoden lopussa virallisesti.  

- Mari Raninen on lähettänyt meille Facebook viestiä. Koskien nuoret vastaan aikuiset leikkimielistä 

tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään 6.10 Ruutanassa. Hän kysyi olisiko meillä innostusta osallistua 

tapahtumaan nuoret vastaan aikuiset leikkimielistä kisailua 6.10 Ruutanassa.  

6§ Viestintä 

- Menneestä Rantalentopallo-ottelusta tehtiin somepäivityksiä.  

- Lauri on kirjoittanut blogi-postauksen. 

- 2 viikkoa sitten järjestettiin viestintäryhmän palaveri, jossa tehtiin loppuun yläastelaisille Wilma-

viesti, infokirje sekä krääsätilaus ja somepäivitysvuorot.  

7§ Talousasiat 

- Viime kuun kokouskuluihin meni 80 euroa.  

- Budjetissamme on tällä hetkellä 1620,95 euroa 

- Omalla tilillämme on 1551 euroa.  
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8§   Lautakunnat ja työryhmät 

- Minttu Saarinen kertoi Sote-lautakunnan pitkästä kolmen ja puolen tunnin kokouksesta. Nuoriin 

liittyviä asioita oli mm. hyvinvointiraporttia, jossa selvisi, että nuorisotyöttömyys on laskussa. 

Koulu-uupumusta on eniten 8-9 luokkalaisilla. Minttu kysyi olisiko meillä jotain ideaa uupumuksen 

vähentämiseksi. Hän kertoi, että nuortenpsykiatrialla on ollut ruuhkaa ja kiirettä, koska 

nuorisopsykiatria on vaikea saada, mutta asiaan on tulossa parannusta. Alle 25 vuotiaiden 

maksuton ehkäisy on alkanut elokuussa. Tämä kustantaa 13 000 euroa vuodessa, mikä on vähän. 

Hän kysyi myös NuVan mielipidettä viikonloppupäivystys aloitteeseen. Valtuutetut kannattivat 

aloitetta. 

- Lauri Liuko kertoi kaupungin valtuuston kokouksesta. Kokouksessa virallistettiin uusi 

elinympäristöjohtaja ja jätettiin aloite toisen asteen opintojen kustannusselvityksistä jonka 

tavoitteena on saada toinen aste täysin ilmaiseksi Kangasalan nuorille. Pohdimme, että 

kannatamme ideaa, jos sitä meiltä kysytään. 

- Hanna kävi elinvoimalautakunnan kokouksessa. Siellä käsiteltiin talousarviota ja 

taloussuunnitelmaa, mutta ei nuoria koskevia asioita. 

- Tuomas oli edustamassa sivistyslautakunnan kokouksessa. Kokouksessa käytiin lävitse strategiaa ja 

talousarviota. Vuonna 2020 on tarkoitus opettaa ekaluokkalaisille tunti englantia viikossa.  

- Jonna kertoi hyvinvointiryhmien tapaamisesa vaikka ei itse päässyt paikalle. Kokouksessa käytiin 

läpi syksyn aikatauluja. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän kokouksessa käytiin lävitse 

hyvinvointisuunnitelmaa.  

Hän kävi myös nuorten hyvinvointia koskevassa monialaistentyöryhmien tapahtumassa jossa oli 

paikalla erilaisia nuorten kanssa toimivia toimijoita. Työryhmässä pohdittiin huolenaiheita ja esille 

nousi nuorten yksinäisyys. Nuorisopsykiatrialta oli esittelijä ja todettiin, että tilanne on parantunut 

ja paranee, koska tulossa 2 uutta työntekijää.  

8§ Aloitteet 

- Sahalahden aita on vihdoin valmistunut. 

- Esteettömyysaloitteemme on laitettu eteenpäin sähköpostitse.  

10§Kaavoitusasiat 

- Herttualan osayleiskaavasta pyydetään meiltä lausuntoa.  

- Sovimme palaverin torstai 13.9 klo 15 alkaen Veturissa.  

- Suinulan kentän parkkipaikan suunnitteluehdotus löytyy Kangasalan sivuilta.  

- Kortekummun asuinalueen asemakaavasta kuulemistilaisuus Tursolan koululla ke 12.9. 

11§ Infokiertue 

- Infokiertueet järjestetään: maanantaina 29.10 Pitkäjärvellä, tiistaina 30.10 Sariolassa, keskiviikkona 

31.10 Pikkolassa ja maanantaina 5.11 Kangasalan lukiolla.  

- Aiheena nuvan toiminta ja nuvaan hakeminen. Hakuaika on 29.10-30.11. 

12§ Mainostilaus  

- Tytti on kysynyt kahdelta eri firmalta tarjouksia. Katselimme ja vertailimme niiden hintoja 

- Päätimme tilata kosketusnäyttökuulakyniä ja heijastinlogollisia kasseja  

13§ Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa 

- ? Palataan seuraavassa kokouksessa. 
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14§ Kouluyhteistyö  

- Tytti ehdotti, että opoihin kannattaa ottaa yhteyttä näin TET-viikkojen alla. TETin voisi suorittaa 

opastamalla jotakin vanhusta netin käytössä (Henri puhui tästä edellisessä kokouksessa). Jonna, Kiia 

ja Henri lupautuivat viemään asiaa eteenpäin. Asiaa koskien järjestetään palaveri maanantaina 10.9 

virastolla.  

15§ Muut esille tulevat asiat 

- Jonna Lehto kysyi kuinka moni on jatkamassa nuorisovaltuustossa tämän kauden jälkeen. Käsiä 

nousi kohtalaisesti.  

- Entinen puheenjohtajamme Tiina Ahva oli voivotellut Helsingin nuorisovaltuuston 

lautakuntapaikkoja ja vertasi niitä Kangasalaan.  

16§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

        -    Seuraava kokous tiistaina 23.10.2018 klo 17. 00 valtuustosalissa.  

17§Kokouksen päättäminen  

       -      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistivat  
 
_________________________                      ____________________________ 
Puheenjohtaja Jonna Lehto                                        Sihteeri Inari Heinonen 
 
 
Vieraina Etsivän nuorisotyöntekijät  Sini Palmu ja Timo Pessala 
Nuorisovaltuuston kärkihankelistasta:  

1. Nuorten töihinpääsymahdollisuuksia parannettava 
- Kunnassa lisättävä alle 18-vuotiaiden nuorten kesätyömahdollisuuksia.  
- Kunnan täytyisi ottaa enemmän nuoria töihin, esim. leiriohjaajiksi, kerho-ohjaajiksi (esim. liikunta), puutarhatöihin 

kesällä.  
- Kunnan yhteistyön lisääminen yritysten kanssa, jotta nuoria saadaan työllistettyä.  Kunta voisi tukea yrityksiä, jotka 

työllistävät Kangasalan nuoria. 

- Työhaastattelu kunnalle kesätöihin hakiessa. Kun työhakijat haastatellaan, se on tasapuolisempaa hakijoita 
kohtaan, ja nuoret oppivat työhaastattelutilanteen luonteen.   

Aiheisiin saimme vastauksia työllisyyspalvelupäällikkö Terhi Steniltä viestin välitti Timo Pessala 
Kaupunki ottaa 100 nuorta töihin joka vuosi ja tähän on varattu määrärahat. Enempää ei voida ottaa, koska sopivia 
työtehtäviä ja työhön ohjaajia ei kesällä löydy. Jos kaupunki tukisi yrityksiä palkkaamaan nuoria, se vähentäisi 
kaupungin töihin ottamien nuorten lukumäärää, koska kyse samoista määrärahoista. Työhaastattelu nuorille 
kokemuksena olisi hyvä idea, mutta kaikkia hakijoita 3-400 joka vuosi ei pystytä haastattelemaan. Ei riitä aika eikä 
henkilöresurssit.  2 vk kesätyöstä nuori saa 330 € palkan ja lomarahan. 
Työllisyyspalvelut on valmis järjestämään esim kursseja kouluilla liittyen työnhakuun. 2.10 tulossa 
työllisyyspalveluiden järjestämä seminaari, mihin kaikki tervetulleita.  
Etsivä nuorisotyö  
Kohteena 17-29-vuotiaat nuoret, jotka eivät ole töissä tai opiskelemassa ym. Tarkoituksena opastaa ja kulkea nuoren 
rinnalla ja löytää oma polku ja suunta elämälle.  Yhteydenottoja etsiville tulee mm. kouluilta, terveyskeskuksesta, 
opoilta, työvoimahallinnolta ja nuorten itse ottavat yhteyttä apua tarvitessaan.    
Suuntapajalla kokoonnutaan ja keskitytään elämänhallinnan perusasioihin 17-25-vuotiaiden nuorten kanssa. tällä 
hetkellä suuntapajalla kokoontuu 3 eri ryhmää 1-3 pv / viikko. Pienissä ryhmissä on helpompi tutustua ja toimia 
Kuntouttavaa työtoimintaa järjestään Aakkulan pajalla ja Rekolan pajalla 
Nuorten neliö kokoontuu ke klo 14-16 Suuntapajan tiloissa. Neliö on avoin kaikille 17-29-v nuorille tapaamiseen, 
keskusteluun kortin peluuseen ym. Tervetuloa! 


