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Nuorisovaltuuston kokous 

Aika: 9.4.2019 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   

Liuko Lauri 

Mansikkaviita Kiia   

Paloniemi Mette  

Pitkänen Henri 

Pulakka Aatos  

Puoliväli Riikka  

Rantala Enna 

Rönö Lyyti  

Saarela Eemeli 

Saarinen Minttu   

Takanen Jere   

Tammelin Niko  

Vanhala Ada 

Välimäki Hanna  

Ylinen Tuomas  

  

Eromäki-Heino Tytti 

Huuhtanen Marketta (saapui 

18.30) 

Tahlo Mikko 

Kummivaltuutetut  

1§ Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.08 

- Pidimme nimikierroksen aluksi 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kokouskutsu lähetetty viikkoa ennen 

sähköpostiin. Paikalla vähintään 1/3 osa jäsenistä  

3§ Kokouksen työjärjestys 

- Hyväksytään esityslista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi 

- Ei muutoksia. Kokouskutsu pidetään työjärjestyksenä 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Sihteeri luki edellisen pöytäkirjan ja se hyväksyttiin. 

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Ruokaraatiin on tullut kutsu ja meiltä paikalle menee Aatos ja Henri. He ilmoittautuvat 

sähköpostilla tapahtumaan.  

- Sahalahden alikulkutunneliin maalataan graffitia, johon haettiin nuorisovaltuuston 

nimissä Kantri Ry:ltä rahaa. Tytille voi ilmoittautua mikäli haluaa mukaan.  

6§ Kummivaltuutettujen asiat 

- Kummivaltuutettujen esittely ja esille tulevat asiat 

- Kummivaltuutettuja ei ollut paikalla. 

7§ Lautakunnat ja työryhmät  

- Käydään läpi edustajien muistiot kokouksista 

- Sote, Elinympäristö, Sike, Kaupunginvaltuusto, Ympäristö- ja 

taidesuunnitelmatyöryhmä, Pirkanmaa 2021 nuorisotyöryhmä, Lasten ja nuorten 

hyvinvointityöryhmä 

- Henri kertoi, että sivistys-, sote- ja elinympäristölautakunta piti yhteiskokouksen kaksi 

viikkoa sitten. Kokouksessa puhuttiin Lamminrahkan uuden koulun rakentamisesta  ja 

tutkittiin sisäilmatutkimuksia. 

- Minttu kertoi, että sote lautakunnassa ei ollut nuoria koskevia asioita. 
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- Lauri kertoi, että kaupungin valtuustossa puhuttiin koulujen sisäilmaongelmista. 

Kautialan koulun tilanne jäi vielä auki, mutta Pohjan koulu lakkautetaan. 

Sivistyslautakunnan mukaan Kuhmalahdelle rakennetaan uusi koulu, koko on vielä 

avoinna. Kokouksessa tehtiin valtuustoaloite siitä, että perustetaan työryhmä 

tutkimaan mielenterveys- ja päihdetyötä.  

- Pirkanmaa 2021 ensimmäisessä kokouksessa perustettiin työryhmiä ja puhuttiin 

ryhmäyttämisestä. He järjestävät myös nuorisofoorumin 11.5 Monitoimitalo 13 

rakennuksesta ja leirin Pieksämäellä .  

- Tytti kertoi, että on ehdotettu, että nuoret lautakuntaedustajat saisivat lainaan Ipadit 

kokouksia varten 

- Minttu poistuu nuorisovaltuustosta elokuussa, joten elokuun listalle laitetaan kohta, 

jossa päätetään uusi nuorten edustaja sotelautakuntaan.  

- Niko on valittu ”nuvavaihtoon”, heillä on ollut jo muutama palaveri. He lähtevät joko 

Kroatiaan, Irlantiin tai Saksaan.  

8§ Aloitteet 

- Emma ehdotti ”Ruokakomero” aloitetta, johon voisi tuoda ylijääviä ruokatarvikkeita, 

josta vähävaraiset voisivat hakea tarvikkeita. Idea sai kannatusta. Pohdimme miten 

aloitetta voisi viedä eteenpäin. Asiaa pitäisi valmistella ja lähettää puolueryhmille. 

Emma, Minttu, Eemeli ja Jere lähtevät kirjoittamaan aloitetta auki.  

- Eemeli ehdotti, että luopuisimme muovi- ja kartonkiastioista ja hankkisimme 

kauramaitoa kokoukseen, jota hiilijalanjälkemme pienentyisi.  

9§ Kaavoitusasiat 

-  Olemme saaneet lausuntopyynnön maaseutualueiden osayleiskaavasta ja 

Kangasalan rantaosayleiskaavasta. Tarvitsemme palaverit kaavoja koskien, sillä ne 

ovat niin laajat. Kaavoituspalaveri pidetään ma15.4 15.30 Lauri., Tuomas ja Henri 

ilmoittautuivat. 

10§ Talousasiat 

- Kuullaan talousvastaavan tilinkäyttöselvitys - Talousarvio 2020 

- Omalla  pankkitilillä 1340.53 euroa. Kokouskuluihin meni 57,9 euroa, huppareihin meni 

380 euroa, Koulutukseen 660 euroa ja matkoihin 150 euroa kaupungin tililtä. 

- Katsoimme lävitse ensi vuoden talousarviota. 

- Päätimme yksimielisesti kannattaa talousarviota ja hyväksyimme sen. 7, 000,00 

- 2020 talousarvioehdotus viedään eteenpäin Asko Koskiselle 

11§ Viestintä 

- Kuullaan viestintävastaavan johdolla viestintätyöryhmän kuulumiset 

- Viestintäsuunnitelma 

- Esittelyitä on Instagramissa nyt 11 kappaletta ja 6 puuttuu. Mette pohti pitäisikö 

meidän levittää esittelyitä myös Facebookiin. Pohdinta sai kannatusta. Instagramissa 

on tullut täyteen 300 seuraajaa.  

- Mette kannusti muita viestintätyöryhmäläisiä aktiivisuuteen. 

- Kempeleen nuorisovaltuusto oli laittanut meille viestiä ”Ilmaston muutos stop” 

kampanjaa koskien.  
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- Janne Kähkönen kertoi sähköpostitse, että Yle olisi kiinnostunut tekemään meistä 

juttua, keskustelimme asiasta WhatsApissa. Ajankohta olisi jossain myöhempänä 

keväällä. Asiaa pitäisi pohtia jo etukäteen. Eemeli ehdotti, että voisimme tehdä 

nuorisovaltuustosta pienen esittelyvideon. Minttu, Mette ja Eemeli lähtevät 

työstämään nuorisovaltuuston mainosvideota. 

- Mette kirjoittaa blogipostauksen keväästä.  

12§ Hyvinvointitori 13.4.2019  

- Dinosauruspuku on ostettu. Puvun ylläpitäjiä tarvitaan.  

- Henri, Lyyti ja Riikka ilmoittautuivat puvunpitäjiksi. Paikalle tulevat myös Emilia, Jere,  

Kiia ja Enna.   

- Kokoonnutaan Sentterissä klo 9.30 ja tapahtuma kestää klo 10-14 ajan. Sinä aikana 

Dino ja muut nuvalaiset kiertelevät tapahtuma-alueella ja kertovat mikä 

nuorisovaltuusto on ja jakavat pinssejä ja karkkia ja esitteitä.  

13§ Stipendit 

-  Stipendien suuruus sama kuin viime vuonna eli 30 € yläkouluille ja 50 € lukiolaiselle 

- Henri ottaa homman hoitaakseen ja ottaa yhteyttä opettajiin, jotka valitsevat 

stipendin saajat. 

14§ Huipputapaaminen 7.6.2019 

-  Järjestetään Tampereella 

- Valitaan edustaja 

-  Jonna, Minttu,  Tuomas ovat kiinnostuneita lähtemään. 

- Ehdokkaat päättivät yhteisesti, että Minttu Saarinen lähtee.   

15§ Kesän tapahtuma 

- Meille on varattu 6.6 kello 18 sauna Vesaniemessä 

- Suunnittelimme toimintaa tapahtumaan ja kyselimme paikalle pääsijöitä  

- Ideoiksi nousi kuplajalkapallo ja ilmalentopallo  

- Ilmalentopallo voitti käsiäänestyksen, joten alamme tutkimaan ilmalentopallon 

hankkimismahdollisuuksia.  

- Nousi myös idea, että haastaisimme tapahtumassa kaupunginvaltuuston 

ilmalentopalloon.  

- Tapahtumaan tarvitsee myös ruokaa, joten saatamme pyytää jotain makkarafirmaa 

sponsoroimaan. Lyyti hoitaa makkarasponsori asian.  

- Tytti ja Marketta hoitaa ilmalentopallon. 

- Toukokuun alussa pidetään suunnittelupalaveri. Ilmoitetaan ajankohta myöhemmin.  

16§ Ilmastotalkoot 

- Mitä Nuorisovaltuusto tekee ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? 

- Lasten kyselytunnilla tuli aiheellinen kysymys, miksi tilaisuudessa oli muovilusikat 

käytössä?  Eli Jos nuorisovaltuusto puhuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, pitää 

meidän myös itse tehdä jotain.  

- Toimenpiteitä mitä nuorisovaltuusto voi tehdä:  

 muovilusikoiden (muovisten kertakäyttöastioiden) käyttö pois 

 kokoustarjoiluissa suositaan kotimaista 

 vähennetään lihatuotteiden käyttöä 
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 kuljetaan kokouksiin julkisilla kulkuvälineillä 

 kokouksen paperit esim esityslista sähköisenä  ja jokainen tekee kokousmuistiinpanot 

omaan puhelimeen tai tiedostoon koneelle 

 pyritään kierrättämään tapahtumissa syntyvät jätteet 

 kun tilataan tuotteita nuvalle, tarkistetaan niiden ekologisuus esim. ekokynät ovat 

parempia 

 jokainen nuvalainen voi miettiä omassa toiminnassaan, miten pienentää 

hiilijalanjälkeä esim. lyhyemmät suihkuajat ja kierrätys 

 - Niko tekee tästä aiheesta pj:n ominaisuudessa blogiin kirjoituksen 

17§ Palautteet menneistä tapahtumista 

- Lasten kyselytunti, vaalipaneeli ja ilmastopaneeli 

- Minttu oli Sonja Kodon ja Iikka Nikkisen järjestämässä ilmastopaneelisssa ja 

tapahtuma oli mukana n 20 hlöä paikalla, eikä nuorisovaltuuston puolueellisuus tullut 

ongelmaksi. 

- Lyyti kertoi vaalipaneelista; Riikka ja Hanna esittivät nuorten kysymyksiä 

eduskuntavaaliehdokkaille ja heille annettiin myös ns piirustustehtävä ”tärkein tavoite 

eduskunnassa”. Yleisö sai pelata vaalibingoa. Paikalla oli n 60 ihmistä ja Sanomien 

Tuula tykkäsi siitä, että nuoret olivat esittämässä kysymyksiä. 

- Lasten kyselytunnista tullut hyvää palautetta, Tytti luki palautteesta osan. Mukana 

olleet järjestäjät tuumasivat, että koulujen paikoilleen ohjaaminen olisi voinut olla 

sujuvampaa ja yksi koulu ei ollut ilmoittautunut etukäteen.  Tilaisuutta haluttaisiin joka 

vuotiseksi, mutta nuvan aikatauluun se on liian usein, tulee kiire kaikkien tapahtumien 

kanssa.  

18§ Muut esille tulevat asiat 

- pelipaitojen hankinta nuorisovaltuustolle on vaiheessa, yhtä mallia kokeiltiin silloin 

kyselytunnilla ja väri oli hyvä, kappalemäärä olisi 20 niissä eri kokoja M,L ja XL. Ennen 

tilaamista on tarkistettava tuotteen ekologisuus (Tytti). Tarjousta kysytään samasta 

firmasta mistä kynät ja kassit tilattiin syksyllä. 

- Jonna kertoi, että Nuva ry. Pirkanmaan piirin kokous on 17.4. ja se on avoin 

skypekokous, saa osallistua!  

19§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

- keskiviikko 15.5.2019 klo 17.00 valtuustosali 

20§ Kokouksen päättäminen 

-  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat  

 

 

      ______________________                                _______________________ 

Puheenjohtaja Niko Tammelin              Sihteeri Inari Heinonen
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