
Kangasalan kaupunki  Kangasalan Nuorisovaltuusto 

 

Pöytäkirja 1-2019 
 

 

 Aika: 19.2.2019 klo 16.30 

 Paikka: Valtuustosali, Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6  

 
Läsnä: 

 

Haapanen Eero 

Harju Minna  

Heinonen Inari (poistui ajassa 19.21) 

Kerola Oona-Peppi 

Ketola Sofia (poistui ajassa 16.55)  

Kuusinen Emma 

Lahtinen Emilia (poistui ajassa 19.21) 

Lehto Jonna  

Liuko Lauri  

Mansikkaviita Kiia  

Paloniemi Mette (poistui ajassa 19.21) 

Pitkänen Henri 

Pulakka Aatos  

Puoliväli Riikka  

Rantala Enna 

Rönö Lyyti  

Saarela Eemeli  

Saarinen Minttu (poistui ajassa 19.11)  

Takanen Jere 

Tammelin Niko  

Vanhala Ada  

Välimäki Hanna 

Ylinen Tuomas  

  

Eromäki-Heino Tytti 

Huuhtanen Marketta Kummivaltuutetut; Janne 

Kähkönen,  Soili Uotila-Välimäki, Jari Markkinen 

(poistui 16.50)  

Tredun oppisopimusopiskelijat

  

Ennen kokousta Marja Mattila piti esitelmän kouluverkkomuutoksista ja 

Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen kaupunkistrategiasta 

 

1§ Kokouksen avaaminen  

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa  

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

- Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun paikalla on 

vähintään 1/3 osa jäsenistä ja kutsu lähetetty viikkoa ennen kokousta. 

3§ Kokouksen työjärjestys  

- Vaalipaneeli kohdaksi 16, muuten työjärjestyksenä toimii viikkoa ennen 

sähköpostiin lähetetty asialista. 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen  

- Puheenjohtaja luki pöytäkirjan lävitse 

- Hyväksyttiin pöytäkirja 

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit  

- Ei postia eikä ilmoitusasioita 

 6§ Kummivaltuutettujen asiat  

- Paikalla olevat Soili Uotila-Välimäki ja Janne Kähkönen esittelivät itsensä ja 

kertoivat taustoistaan. Kähkönen kutsui meidät myös tossupallo turnaukseen.  

- Soili Uotila-Välimäen mielestä meidän kannattaa tehdä yhteistyötä eri 

tahojen kanssa koskien koulujen sisäilmaongelmia.  

7§ Lautakunnat ja työryhmät   

- Käydään läpi edustajien muistiot kokouksista 

- Minttu kertoi, että sote- lautakunnassa käytiin lävitse sosiaaliterveyskeskuksen 

käyttösuunnitelmaa, maksutonta ehkäisyä, lastensuojelun huonoa tilannetta 

ja nuorisopsykiatrian parantunutta tilannetta.  

- Hanna näytti elinvoimalautakunnassa läpi käytyjä kaavoitusasioita ja 

ympäristö- ja taidesuunnitelmaa. Ateria ja siivouspalvelut ovat liittyneet 

elinvoimalautakuntaan. Nimitys vaihtuu elinympäristölautakunnaksi. 
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- Henri kertoi sivistyslautakunnan kokouksen kestäneen kolme ja puoli tuntia, 

kokouksessa käytiin läpi koulujen sisäilmaongelma asioita ja Hullu Prinssi- 

musikaalin palkitsemista. 

- Lyyti kertoi että valtuustossa käytiin myös läpi koulujen sisäilmaongelmia.  

 8§ Ympäristö- ja taidesuunnitelmatyöryhmä  

- Nimetään hankkeeseen nuorisovaltuuston edustaja  

- Työryhmässä edistetään konkreettista lähiympäristön taiteen kehittämistä ja 

sen budjetointia. Nimetään ohjausryhmä, johon nimetään mm. 

nuorisovaltuuston edustaja. Tapaamiset 2-3 kertaa vuodessa.  

- Lyyti Rönö oli innostunut lähtemään mukaan. Yksimielisesti päätimme Lyyti 

Rönö on meidän edustajamme ympäristö- ja taidetyöryhmässä.  

9§ Aloitteet  

- Yrityksille korvauksia kesätyöläisistä -aloite - Koulujen sisäilmaongelmat 

- Hanna on laittanut Anne-Mari Thomassenille viestiä kesätyöaloitteesta. Asiaa 

on viety eteenpäin kaupungin hallituksessa, joten aloite ei ole tarpeellinen 

ainakaan tällä hetkellä.  

- Meidän ei kannata tehdä aloitetta koulujen sisäilmaongelmista. Otamme 

aiheen esille lasten kyselytunnissa. Pidämme sisäilmaongelmista työryhmän 

maanantaina 4.3 klo 15.00  

10§ Kaavoitusasiat - Saarenmaan osayleiskaava 

- Saarenmaan osayleiskaavasta olisi tarkoitus tehdä lausunto  

- Muita kaavoitusasioita Lemetyn leikkikenttä ja Vatialan kiertoliittymä ja 

kaavoitustyöryhmä voisi kerääntyä asian tiimoilta  

11§ Talousasiat - Kuullaan talousvastaavan tilinkäyttöselvitys 

- Talousvastaava Emma Rantala omalla tilillä 1340,53 euroa koulutukseen 

meni 223,65 euroa ja Pirkanmaan nuvaleiriin  371,64 euroa 

 12§ Viestintä  

- Viestintätyöryhmä on julkaissut blogitekstin ja lehtijutun. Lukioon ja Treduun 

tehtiin informaatiopläjäys televisioihin. Sähköpostissa on Google Drive kansio 

johon päivittyy nuorisovaltuustoon liittyviä tiedostoja. Some vastaavat 

löytyvät Drivestä.  

- Viestintäsuunnitelma ja muita tärkeitä suunnitelmia löytyy G drive kansiosta 

Nuva2019 mihin kaikilla nuvalaisilla on linkki. 

13§ Toimintasuunnitelma 2019-2020  

- Katsoimme toimintasuunnitelman lävitse, löytyy Drivestä.  

 14§ Lasten kyselytunti  18.3.2019   

- Keskustellaan tapahtuman kulusta ja ketä tapahtumaan lähtee mukaan 

- Lasten kyselytunnin kutsu luetaan valtuuston kokouksessa. Keskustelussa 

puhutaan mm. sisäilmaongelmista ja harrastusmahdollisuuksista. 

Tapahtumasta kirjoitetaan pöytäkirja ja asioita viedään eteenpäin.  

- Tehtäviin ilmoittautuivat;  pöytäkirjan kirjoittaminen: Inari Heinonen, yleinen 

järjestäjä: Mette Paloniemi, Kiia Mansikkaviita, Henri Pitkänen, Jere Takanen, 

Tuomas Ylinen  

- Muita tehtäviä jaetaan ja suunnitelmaa toteutetaan talviloman jälkeen 
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 15§ Hyvinvointitori 13.4.2019   

- Nuorisovaltuusto osallistuu yhdessä Kulttuuri- ja Vapaa-aikapalveluiden 

kanssa  

- Mahdollinen Dino-maskotti, esittelypiste torille tai kahvila Sentteriin.  

- Jatkamme suunnittelua seuraavassa kokouksessa 

16§ Vaalipaneeli 

- Järjestämme mahdollisesti vaalipaneelin Kangasalalaisille  

kansanedustajaehdokkaille. Paikka on vielä avoinna.  

- Selvitetään yhteistyötä Kangasalan sanomien kanssa  

17§ Nuva ry. Aktiivipäivät ABC+HC   

- 15.-17.3.2019 Turussa  

- Päätetään koulutukseen lähtijät  

- Yhteiskyyti Nuva ry:n Pirkanmaan piiriltä 

- Uusista lähtemään alustavasti kiinnostuneita ovat Jere Takanen, Lyyti Rönö, 

Enna Rantala ja Emma Kuusinen. Poissaolleille laitetaan tietoa Whatsapin 

kautta ja halukkuudesta on mahdollista ilmoittaa torstaihin 21. 2. mennessä 

 18§ Nuorisovaltuuston 25-vuotis juhla  

- Keväällä 2020  

- Suunnittelu kevät 2019 

- Tapahtuman paikkana on alustavasti Kangasala-talo tai lukio 

- Teatteriharrastajien esitystä ehdotettiin ohjelmaksi 

- Asiaa käsitellään seuraavassakin kokouksessa ja tapahtumaa varten 

järjestetään tapahtumakohtainen työryhmä 

19§ Muut esille tulevat asiat 

- Nuva huppareiden tilausta varten kysyttiin tietoja 

- Nuva pelipaitojen hankkimisesta päätettiin kysyä malleja 

- Kaupunginvaltuuston kokouksessa vierailusta keskusteltiin ja asiasta tulee 

myöhemmin lisätietoa 

 20§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

- Seuraava kokous pidetään valtuustosalissa keskiviikkona13.3. klo 17.00 

 21§ Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.53 

 
 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat  

 

 

      ______________________                  _______________________      ___________________ 

Puheenjohtaja Niko Tammelin              Sihteeri Inari Heinonen        Emma Kuusinen 

 

 


