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Aika: 23.10.2018 klo 17 
Paikka: Valtuustosali, Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6 
 
Haapanen Eero 
Heinonen Inari 
Kangastie Eemil 
Kerola Oona-Peppi 
Khanittharam Wannipha Poistui 

paikalta 18.56 
Kinaret Valtteri 
Lehto Jonna 
Liuko Lauri 
Mansikkaviita Kiia Poistui paikalta 

19.15 

Paloniemi Mette 
Pessi Matias 
Pitkänen Henri 
Popa Daniel 
Rautanen Minna-Liisa Poistui 
kokouksesta 18.30 
Saarela Eemeli Poistui paikalta 
18.54 
Saarinen Minttu Poistui paikalta 

18.54 

Syrjäniemi Matias 

Tammelin Niko Poistui paikalta 19.13 

Täyrönen Rasmus 
Välimäki Hanna 
Ylinen Tuomas 
 
Eromäki-Heino Tytti 
Huuhtanen Marketta 
Oskari Oksaharju työharjoittelija 
Kummivaltuutetut 
Janne Kähkönen 
Soili Uotila-Välimäki

1§ Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.25. 
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 

- Lisättiin kohta Jäsenistö §11. Tämä hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi. 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Sihteeri luki lävitse edellisen kokouksen pöytäkirjan. Hyväksyttiin pöytäkirja. 
5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Tytti oli saanut sähköpostia kulttuuri ja hyvinvointitorista, joka pidetään 11.4.2019. 
Osallistujat torille on kutsuttu 15.11 klo 18 olevaan suunnittelupalaveriin. Jonna ja Nipa 
sanoivat että, olisivat vapaaehtoisia lähtemään ja edustamaan NuVa:a. 

- Nuorisofoorumi on 27.10 Nokialla. Mukaan ilmoittautuivat Tytti, Jonna, Niko, Mette sekä 
Tuomas. 

6§ Talousasiat 

- Viime kuun kokouskuluihin meni 21.40 euroa 

- Omalla tilillä 1551 euroa 
- Mainostilaukseen meni 1827 euroa 

- Budjettiin varatut 5000 euroa, on käytetty 
7§ Lautakunnat ja työryhmät 

- Minttu oli ollut sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa, jossa ei ollut mitään nuorille 
suunnattua asiaa 

- Hanna oli ollut elinvoimalautakunnassa, jossa oli käsitelty kävely ja pyöräteiden 
tärkeydestä. Oli todettu että, on hankittava uusia ja kunnostettava vanhoja teitä 

- Tuomas oli ollut sivistyslautakunnan kokouksessa, jossa oli puhuttiin siitä että Ruutana 
tarvitee kylätalon 

- Jonna kävi läpi palaverin 8.10 tiivistelmän   
8§ Aloitteet, kesätyöt ja TET 

- Jonna luki Opo:lle ja rehtoreille menneen Parannuksia TET-jaksojen suorittamiseen 
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- Tytti luki kommentteja Opoilta Pikkolasta positiivista palautetta, Sariola Ei kokonaan 
mukana ja epäilevästi, Pitkiksen opot toivoisivat oppilaiden valitsevan Teollisuus ja 
teknologia yrityksissa, Jonna, Henri aloittavat keräämään Tet-paikkoja. Henri kerää tet-
paikat sekä vapaaehtoistyöpaikat viestien välityksellä. Soili kertoi nuorten tet-paikoista 
Tredu:ssa. 

- Kesätyösetelit yrityksillä saivat kannatusta kaupunginhallituksessa, jossa Anne-Mari 
Thomassen esitteli idean. Thomassen toivoisi, että jo ensi kesänä kesätyösetelit mukana 
nuorten työllistämisessä. Aloitetta asiasta ei tarvitse nuorisovaltuuston enää tehdä 

- Nuorisovaltuuston esteettömyys-aloitteesta ei ole kuulunut mitään uutta 
9§ Kaavoitusasiat 

- Tytti näytti Ellintien alueen kaavoituksesta havainnekuvan, kaavoituksen mukaan K-kauppa 
laajenee sekä K-kaupan parkkipaikat siirtyvät, entisen linja-autoaseman tilalle rakennetaan 
kerrostaloja. Lisäksi uimahallin läheisyyteen rakennettavan uuden hotellin viereen 
rakennetaan parkkihalli.   

10§ Viestintä 

- Mette lupautui tekemään blogin. 
- Viestintätyöryhmäläisten somepäivitys vuorot ovat vaihtuneet 

- Viestintätyöryhmän tehtävä on nuorisovaltuuston haun näkyvillä pitäminen some:ssa 

11§ Jäsenistö 

- Sebastian Blomerus on jättänyt erohakemuksen sähköpostiin. Todettiin että ero astuu 
voimaan vuoden lopussa  

12§ Nuorisovaltuuston haku kaudelle 2019-2020, ketkä vanhoista jäsenistä jatkavat 

- Nuorisovaltuustossa ensikaudelle varmasti jatkavat Jonna, Henri, Eemeli, Minttu, Tuomas, 
Inari, Eero, Oona, Hanna, Niko? Arvonta viidestä suoraan jatkavasta suoritetaan ensi 
kokouksessa 

13§ Open stage 24.11 suunnittelu 

- Open stage-tapahtuma 24.11 klo 18-22 nuorisotila Sentterissä. Lava on vapaa esiintyjille. 
Tarjolla ilmaista ruokaa. Esiintyä saa laulamalla, lausumalla runoja, esittämällä sketsejä 
sekä kertomalla vitsejä.  

- Mette, Kiia, Niko, Hanna, Minna sekä Tuomas lupautuivat suunnittelemaan open stagea. 
- Meille on annettu Kantrilta 1000e apuraha 

- Päätimme pitää suunnitelupalaverin 30.10 klo 16.00 virastolla 
14§ Info kiertueen materiaalit 

- Nuorisovaltuuston esittelyvideo on saatu valmiiksi ja se esitettiin nuorisovaltuustolle ja 
kummivaltuutetuille 

-  Käytiin läpi NuVa:n Infokiertueet 

o Pitkäjärvi ma 29.10. mukana Henri, Niko, Mette, Jonna 

o Sariolassa ti 30.10 mukana Tuomas, Niko 

o Pikkola ke 31.10 mukana Niko Kiia Jonna 

o Lukio ma 5.11 mukana Henri, Jonna  
o Tredu:n aikataulu on sovittava myöhemmin  

15§ Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa, ehkäisevän päihdetyön kilpailu 

- Pari vuotta sitten ehkäisevän päihdetyön-työryhmä järjesti ehkäisevän päihdetyön 
videokilpailun  

- Jos vanhempainyhdistys olisi valmis järjestämään tapahtumaan tai kilpailua aiheesta 
ehkäisevä päihdetyö, nuorisovaltuusto on valmiina auttamaan suunnittelussa.  
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16§ Ensi vuoden aktiivit 

- Ensi vuonna Nuva ry. järjestää myös kahdet aktiivipäivät. Ehdotuksena on leijaillut että 
Kangasalla voisi järjestää seuraavat aktiivit. Päätimme että, näin tulee tapahtumaan ja 
Jonna ja Hanna ottivat asian hoitaakseen. Hakemus pitää jättää  16.11 mennessä 

17§ Muut esille tulevat asiat 

- Jonna luki Rovaniemen nuorisohallituksen haasteen kaikille suomen nuorisovaltuustoille 
tasavertaisuudesta. Viestiä valmistelemaan 8.11 klo 15 virastolla Jonna, Hanna, Kiia sekä 
Henri  

- Oppilaskunnan hallituksen koulutus Sariolassa 25.10  
18§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

- Seuraava kokous tiistaina 20.11.2018 klo 17 valtuustosalissa 
19§ Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15 

Pöytäkirjan oikeaksi todistivat  
 
_________________________                      ____________________________  
Puheenjohtaja Jonna Lehto                             Sihteeri Henri Pitkänen 

 


