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Aika: 20.11.2018 klo 17 
Paikka: Lukion auditorio, Finnentie  42, 36200 Kangasala 
 
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 (poistui 18.49) 
Saarinen Minttu (poistui 17.55) 
Syrjäniemi Matias 
Tammelin Niko 
Välimäki Hanna 
Ylinen Tuomas 

 
Eromäki-Heino Tytti 
Huuhtanen Marketta 
Irina Schutskoff 
Mikko Tahlo 4H-yhdistys 
Oskari Oksaharju työharjoittelija 
Kummivaltuutetut; 
Janne Kähkönen

1§ Kokouksen avaaminen 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.13 

 
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun paikalla on 1/3 osa jäsenistä. Kokouskutsu on lähetetty 
viikkoa aikaisemmin sähköpostissa 
 

3§ Kokouksen työjärjestys 
-     Siirrämme kohdan ”Nuorisovaltuuston uusi kausi 2019- 2020, kiintiöpaikat” kohdaksi  8§, sen 
jälkeen olevat kohdat siirtyvät numeroinnissa. Hyväksyttiin muutettu asialista työjärjestykseksi. 

 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Puheenjohtaja Jonna Lehto luki lävitse edellisen kokouksen pöytäkirjan. 
- Hyväksyttiin pötäkirja 

 
5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Lehdessä oli ilmoitus Asukastilaisuudesta keskiviikkona 21.11 kello 18.00 Valtuustosalissa. Aiheina 
mm. Liiku- ja leiki -ohjelma ja terveyspalvelut.  

- Ensi viikon tiistaina 27.11 klo 17.00 on valtuustosalissa Vesaniemen suunnittelutilaisuus. Mikko 
Tahlo  menossa, voi viedä terveisiämme paikanpäälle, mikäli kukaan ei pääse. Hanna menossa 
nuorista Vesaniemen suunnitteluun 

- Sähköpostiin on tullut vain  jäsenhakemuksia.  
 

6§ Talousasiat 
- Niko kävi nostamassa 300 euroa Open Stagea varten. Rahaa meni noin 180 euroa ruokaostoihin. 

Pizzoja varten lauantain Open stageen pitää vielä nostaa lisää rahaa.   
 

7§ Lautakunnat ja työryhmät 
- Minttu kertoi, että Sote- lautakunnassa kerrottiin, että on ehdotettu, että vuodesta 2020 lähtien 

Kangasalan asukkaiden terveyspalveluiden viikonloppupäivystys siirtyy Valkeakoskelta Acutaan. 
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- Hanna kertoi, että elinvoimalautakunnassa viime tiistaina keskusteltiin maaseutualueiden ja 

Saarenmaan osayleiskaavasta sekä metsoalueen (suojelu) perustamisesta Sahalahti- Kuhmalahti 
alueelle ja Tekninen johtaja vaihtui Mikko Ilkasta Sirkku Malvialaan. 

- Lauri oli valtuuston kokouksessa viime maanantaina, jossa päätettiin talousarviosta 2019-2021. 
Eniten meitä koskee koulutus ja varhaiskasvatuksen sekä vapaa-aika asiat. Ei ollut puhetta 
kesätyösetelistä. Lisärahoitusta ei saatu uusien koulukäyntiohjaajien palkkaamiseen. Uudet 
nuorisotyön ohjaaja, liikunnanohjaaja ja tapahtumakoordinaattori, sekä nuorisotyöauto menivät 
läpi valtuustossa.  

- Ruokaraati pidettiin 29.10. Pikkolassa. Raadissa maisteltiin uusia ruokalajeja ja välipalaksi tulevia 
smoothieita. Yläkoulujen ruokaraati pidetään uusiksi, koska kaikki eivät paikalla.  

- vastuuhenkilöt kokoontuivat eilen 19.11. nuvan talousarvion ja toimintasuunnitelman valmisteluun 
ja tekivät hakemuksen nuva ry:n koulutuspaikkakunnaksi 2019 syksyksi.  
 

8§ Nuorisovaltuuston uusi kausi 2019- 2020, kiintiöpaikat 
- Säännöissä lukee, että edellisen valtuuston jäsenet voivat ilmaista halunsa jatkaa ensi kaudella ja 

jos ilmoituksia sekä hakemuksia on tullut yhteensä yli 20, on otettava käyttöön 5 kiintiöpaikkaa 
vanhoille valtuutetuille. 

- 20 jäsenen raja ylittyy, joten päädyimme arpomaan kiintiöpaikat.  
- Kiintiöpaikan saivat: Oona, Niko, Eero, Hanna, Minttu. Muut lähettävät hakemuksen erikseen 

30.11.mennessä. 
 

9§ Kaavoitusasiat Aloitteet, esteettömyysaloitteen 
- Kunnanjohtajan mielestä aloitetta voisi vielä työstää ja keskustella vammaisneuvoston kanssa 
- Tytillä on palaveri Jonna Sillman-Sola (hallintojohtaja) kanssa palaveri asiaa koskien. Hänellä on 

aloite hoidettavanaan. Aloite on siis huomioitu. 
- Tytti on viestitellyt rehtoreiden kanssa TET-aloitteesta ja he eivät kannata ajatusta. Perustelut 

tulevat myöhemmin. 
- Kesätyösetelialoite etenee hyvää mallia.  

 
10§ Viestintä 

- Open Stagea on mainostettu, kaikkialla muualla paitsi snäpissä. 
-  Mette on kirjoittanut blogia. 
- Hakua pitää mainostaa enemmän, sillä se loppuu kohta. 
- Lauri voi kirjoittaa blogia Open Stagen jälkeen.  
- Sydänhämeen lehteen ja Kangasalan Sanomille täytyy laittaa viestiä, että tulisivat kirjoittamaan 

Open Stagesta.  
 

11§ Toimintasuunnitelma 2019- 2020 
- Käytiin toimintasuunnitelmaa läpi 
- Toimintasuunnitelma lähetetään kaikille sähköpostissa ja sitä saa kommentoida ja tehdä 

lisäysehdotuksia.  
 

12§ Talousarvio 2019 
- Kävimme lävitse talousarvion.  
- Kaupungin budjetista varattu raha meille on 5000 € 

 
13§ Säännöt 

- Säännöt vaativat muutosta. Säännöissä lukee, että nuorisovaltuustoon voi hakea 13- 20 -vuotiaat, 
vaikka siinä pitäisi lukea 13- 18 vuotiaat ja kaikki ”kunta” kohdat täytyy muuttaa kaupungiksi.  
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- Hyväksyttiin tehtävät muutokset ja sääntömuutos lähetetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 

samaan aikaan, kun uusien nuorisovaltuuston jäsentenkin hyväksyminen tammikuussa 2019. 
 

14§ Kaavoitusasiat 
- Ei mitään uutta. 

 
15§ Kummivaltuutettu toiminta 

- Epäaktiivisimmille kummivaltuutetuille laitetaan viestiä. Herätellään mukaan.  
- Kummivaltuutetuilta on kyselty mielipiteitä toiminnasta ja palaute on ollut positiivista. Ideoita oli 

mm. se, että kummivaltuutettuja ei tarvitsisi olla joka kokouksessa ja, että esityslistassa voisi olla 
kummivaltuutetuille oma kohta. Voisimme myös järjestää kyselytunnin nuorisovaltuutettujen ja 
kummivaltuutettujen välillä.  

- Otamme ehdotukset huomioon 2019  alusta alkaen.  
 

16§ Open Stage 24.11 
- Tytillä on alustava työnjako. Paikalla tulisi olla kello 15.00. Tapahtuman jälkeen on loppusiivous. 

Kävimme lävitse työnjaon. Olisi hyvä, että ainakin nuorisovaltuustolaisten esitykset kuvattaisiin ja 
muutenkin tapahtumasta jäisi videotallenne.  

- Ohjeistusta lisää wa-ryhmässä    
 

17§ Nuorisovaltuuston pikkujoulut 
- Niko on ehdottanut, että voisimme mennä minigolffaamaan Ratinaan. Matka tulisi maksamaan 10 

€/ henkilö. Asia herätti keskustelua ja muita ideoita oli mm. nuorisotilalla olo, paintball ,vesaniemi  
- Äänestimme käsiäänestyksellä pikkujoulupaikasta ja enemmistö äänesti Kangasalan sisälle jäämistä 

esim. nuorisotilalla olo.  
- Pikkujoulut järjestetään alustavasti 20.12 jos paikkana on nuorisotila.  

 
18§ Muut esille tulevat asiat 

- Ensivuodesta alkaen kokeilemme, että esityslistassa olisi pieni selostus käsiteltävästä kohdasta 
- 13.12 Janne Kähkönen edustaa Kangasalan kaupunkia Jyväskylässä järjestettävässä sisäsuomen 

poliisien kokouksessa ja hän kysyi kommentteja Kangasalan poliiseista. Annoimme positiivista 
palautetta.  

- Kokousjärjestelijät käytäntö jatkossa;  Toteutetaan ensi vuonna kuten nytkin, että merkitään 
jokaiselle vuorot vuoden alussa. Jos joku ei pääse merkitylle vuorolleen kokousta järjestelemään, 
niin hän hankkii itse sijaisen ja vaihtaa vuoronsa toiselle kertaa.   
 

19§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 
- ti 4.12.2018 17. paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 
20§ Kokouksen päättäminen 

-     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26 
 

 
 

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


