
Kangasalan kaupunki  Kangasalan Nuorisovaltuusto 

 

Pöytäkirja 3-2019 
 

 

 Aika: 13.3.2019 klo 17.00 

 Paikka: Valtuustosali, Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6  

 
Läsnä:

Haapanen Eero 

Harju Minna 

Heinonen Inari  

Kerola Oona Peppi 

Ketola Sofia  

Kuusinen Emma 

Lahtinen Emilia  

Lehto Jonna (Poistui ajassa 19.27)  

Liuko Lauri 

Mansikkaviita Kiia (Poistui ajassa 19.21)  

Paloniemi Mette (Poistui ajassa 19,17) 

Pitkänen Henri 

Pulakka Aatos (poistui ajassa 19.08) 

Puoliväli Riikka (Poistui ajassa 19.26)  

Rantala Enna 

Rönö Lyyti  

Saarela Eemeli 

Saarinen Minttu (poistui ajassa 18.24)  

Takanen Jere (poistui ajassa 18.58)  

Tammelin Niko  

Vanhala Ada 

Välimäki Hanna (Poistui ajassa 19.17) 

Ylinen Tuomas  

  

Eromäki-Heino Tytti 

Huuhtanen Marketta  

Tahlo Mikko 

Schutskoff Irina 

Emma työharjoittelija 

Kummivaltuutetut; Janne Kähkönen  

 
Ennen kokousta Mikko Tahlo esitteli 4H toimintaa ja Jussi Salminen esittelemässä Special 

Hockey Kangasalaa. 

 
1§ Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.27 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kokous kutsu lähetetty viikkoa ennen 

sähköpostiin ja paikalla on 1/3 jäsenistä  

3§ Kokouksen työjärjestys 

- Ei muutoksia, esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Puheenjohtaja luki lävitse edellisen kokouksen pöytäkirjan ja allekirjoitti sen sihteerin 

kanssa  

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Sonja Kodolta on tullut viesti. Ilmastonmuutos aiheisen tapatuman 28.3 ja meiltä 

pyydettiin edustajia tuomaan nuorten mielipiteen tapahtumaan. Minttu, Hanna ja 

Minna ilmoittautuvat alustavasti tapahtumaan.  

- Päätimme myös, että nuorisovaltuusto tukee perjantain ilmastolakkoa ja informoi siitä 

somessa. 

- Liisa Hietamaa kertoi sähköpostissaan, että Pirkanmaalle suunnitellaan nuva-jäsenille 

kohdistettua ulkomaanvaihtoa tämän vuoden aikana. Kohdemaana on tällä 

hetkellä Kroatia. Tytti laittaa informaatiota sähköpostissa. Vaihtoon haetaan 

rahoitusta.  

6§ Kummivaltuutettujen asiat 

- Kummivaltuutettuilla ei erityisiä asioita.  
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7§ Lautakunnat ja työryhmät  

- Minttu Saarinen kertoi, että huomenna on Sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava 

kokous, joten ei uutta. 

- Eilen oli Elinympäristö lautakunnan kokous. Hanna Välimäki kertoi, että kokouksessa 

keskusteltiin esimerkiksi siitä, että tekninen keskus on ylittänyt budjetin, venepaikkojen 

hinnat ovat nousseet, pysäköinti poistuu keskuskentältä, Lamminrahkan osa-

yleiskaava on menossa hyväksyntään, uuden jäähallin paikka on suunnitteilla 

vanhan viereen, Lempäälän ja Oriveden strategiselle kaavalle näytetään vihreää 

valoa ja Vatialan koulun rakentaminen on aikataulussa  

- Sofia Ketola kertoi, että Sivistyslautakunnan kokouksessa on puhuttu Vatialan ja 

Pohjan koulun tilanteista. Hän kertoi koulun eri tuomio vaihtoehdot. Samasta asiasta 

puhuttiin edellisessä nuorisovaltuuston kokouksessa Marja Mattilan esityksessä. 

seuraavassa 19.3. kokouksessa Sike päättää, mitä ratkaisuja se ehdottaa. 

- Lyyti Rönö ja Lauri Liuko kertoivat, että kaupungin valtuuston kokouksessa käytiin läpi 

aloitteita esimerkiksi koulukuvien kilpailuttamisesta, vessapassista, vähävaraisten 

kiusaamisesta ja Kirkkoharjun koulun uudesta sijainnista. Kesätyörahaa koskeva aloite 

hyväksyttiin ja se on toteutuksessa jo.  

- Ympäristö- ja taidesuunnitelmatyöryhmässä oli ensimmäinen kokous, jossa ei vielä 

päätetty mitään. Edustajana on Lyyti Rönö. 

- Pirkanmaa 2021 aloittaa toimintansa lauantaina, edustajana meiltä on Jonna Lehto 

- Jonne Lehto kertoi, että lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä oli kokoustanut ja 

puhunut yksityisestä ja yleisestä opiskelijahuollosta. On tehty tutkimus, missä on 

noussut seuraavia asioita; opiskelijan huoliin reagoidaan ajoissa, kuraattorien tilanne 

Kangasalla on huono, lukion uusi erityisopettaja on koettu hyvänä, Kangasalan 

harrastekyselyn tuloksista; nuorilla ei aikaa harrastuksille, toiveina jalkapallo, e-urheilu, 

skeittiparkki. Puhuttu myös kerhokokeilusta ja hyvinvointitorista. 

8§ Aloitteet 

- Meillä ei ole mitään vireillä olevia aloitteita.  

- Esteettömyys aloite on mennyt eteenpäin. 

- Lyyti mainitsi Harjun portaiden talvikunnossapidosta. Asiasta kiinnostuneet voivat itse 

ottaa kaupunkiin yhteyttä vikailmoituksen kautta tai suoraan Juha Rinta-Koivulaan.  

9§ Kaavoitusasiat 

- Ei kaavoitusasioita 

10§ Talousasiat 

- Omalla tilillä 1340,53 euroa. Helmikuun kokoukseen meni 28,80 euroa.  

11§ Viestintä 

- Nuorisovaltuustolaisten esittelyitä julkaistaan instaan.  

- Sydänhämeen lehti julkaisi Nuvalaisten esittelyjä lehdessä, harmillisesti osa nimistä 

jäänyt pois; oikaistaan asia lehteen 

- Hyvinvointitorista ja lastenkyselytunnista aktiivista sometusta 

- Ruokalistat snapchatissa toimivat 

- Nuorten vaalikone on julkaistu ja sitä koskeva kilpailu on käynnissä, sitä voidaan 

mainostaa 
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- Nuorisotila-auton nimikilpailu  

12§ Toimintasuunnitelma 2019-2020 

- Toimintasuunnitelma löytyy Google Drivessä 

- Toimintasuunnitelmaan lisätään: tapahtuma kesällä, joka yhdistetään otteluun 

valtuustoa vastaan (kesäkuu), video ja chat palaverit, open stagen uusinta 

(marraskuu), 25-vuotisjuhla (juhlakokous, juhlat, jatkot, palataan asiaan ja 

järjestetään työryhmä), Some joulukalenteri (joulukuu), aloitekilpailu, yrityksille 

korvauksia kesätyöläisitä, paperimateriaalien digitalisointi 

- 25-vuotisjuhla työryhmään wa-ryhmä; Kiia, Jonna, Riikka, Mette, Sofia, Emma, Niko ja 

muitakin 

13§ Lasten kyselytunti  18.3.2019  

- Keskusteltiin tapahtuman kulusta ja käytiin läpi tehtäviä 

- Riikka tekee nimikyltit kotona 

- Niko hoitaa kahvitilauksen 

- Huomenna palaveri ja valmisteluja virastolla kolmen jälkeen.  

14§ Hyvinvointitori 13.4.2019  

- Keskusteltiin tapahtuman kulusta ja mitä siellä tehdään 

- Enemmistö kannatti dinosauruspuvun ostamista maskotiksi. Päätimme ostaa 

dinopuvun Punanaamiosta.  

- Jaamme myös esitteitä. Lyyti laatii esitteen.  

- Palaamme asiaan palaverin muodossa.  

15§ Vaalipaneeli 

- Nuorisovaltuusto osallistuu Kangasalan sanomien järjestämään vaalipaneeliin 15 

minuutin ohjelmalla. 

- Minna, Sofia, Lyyti, Lauri ja Niko olivat innostuneet paneelista 

16§ Mielipidekirjoitus koulujen sisäilmaongelmista 

- Katsottiin mielipidekirjoitus läpi 

- Julkaisemme mielipidekirjoituksen ensi viikon Kangasalan Sanomissa ja Sydänhäme 

lehdessä 

17§ Muut esille tulevat asiat 

- Nuorten oma mökkireissu-tapahtuma on täynnä, mutta varasijoille otetaan henkilöitä 

- Liikkuvaa nuorisotila nimikilpailu käynnissä  

- Allianssilla on nuorten vaalikone netissä 

18§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

- 9.4 kello 17 Kangasala-talon valtuustosalissa.  

19§ Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.44 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat  

 

      ______________________                  _______________________      

Puheenjohtaja Niko Tammelin              Sihteeri Inari Heinonen         


