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Aika: ke 15.5.2019 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 (poistui 19.36) 

Puoliväli Riikka (poistui 17.53) 

Rantala Enna 

Rönö Lyyti  

Saarela Eemeli (poistui19:08) 

Saarinen Minttu   

Takanen Jere   

Tammelin Niko  

Vanhala Ada 

Välimäki Hanna(poistui 18:15)  

Ylinen Tuomas  

  

Eromäki-Heino Tytti 

Huuhtanen Marketta 

Tahlo Mikko 

Kummivaltuutetut 

Liisa Hietamaa Nuorten ääni 

Pirkanmaalla -hanke

 

Vierailijamme Liisa Hietamaa Pirkanmaan Nuorten ääni- hankkeesta esitteli Pirkanmaan 

nuorisotyöryhmän toimintaa ja tavoitteita. Tehtiin gallup, jolla kerättyjä tietoja voidaan käyttää 

nuvan kehittämiseksi. 

1§ Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.24 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Sääntöjen mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään  

1/3. Kokouskutsu lähetetty viikkoa aikaisemmin sähköpostissa.  

3§ Kokouksen työjärjestys 

- Maakunnallisen nuorisotyöryhmän asiat uudeksi kohdaksi 8§ 

- Lisättiin uudeksi kohdaksi §14 nuvan 25-vuotisjuhla 

- Tällä muutoksella hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Puheenjohtaja luki läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan.  

- Hyväksyttiin pöytäkirja. 

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Valtuuston puheenjohtaja otti ilmalentopallo haasteen vastaan. 

- Stipendien saajat ovat selvillä ja  

6§ Kummivaltuutettujen asiat 

- Kummivaltuutettuja ei ollut paikalla 

7§ Lautakunnat ja työryhmät 

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksesta ei erityisemmin nuvaa koskevaa 

- Elinympäristö lautakunnassa koulujen sisäilma-asioita priorisoitiin. Kirkkoharjun näkötornin 

ympäristöä suunniteltiin. Lemetyn asemakaavaa muutettiin ja Vatialantien 

asemakaavaa käsiteltiin. Talo-herttuan opiskelija-asuntojen rakennussuunnitelmia 

käsiteltiin. Vatialan koulu on aikataulussaan rakennustöissään. 

- Sivistyslautakunnassa on keskusteltu mille seuroille annetaan avustuksia. Kautialan koulun 

lakkauttaminen päätettiin ja sen oppilaat siirtyvät seuraavana lukuvuonna Huutijärvelle. 

- Kaupunginvaltuustonedustaja ei ollut paikalla. 

- Ympäristö- ja taidesuunnitelmatyöryhmän edustaja ei ollut paikalla. 

- Ruokaraadissa käytiin läpi tutkimuksien tuloksia ja tehtiin inhokkiruokalistoja, joista 

kerättiin mielipiteitä. Esiteltiin myöskin viisi uutta kouluruokaa. 

8§ Maakunnallisen nuorisotyöryhmän asiat 
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- Nuorisofoorumissa toinen kokous, josta tärkeänä Pirkanmaan maakunnallinen ryhmä on 

tehnyt instagram-tilin nimellä pirkanmaan.manu. 

9§ Aloitteet 

- Ruokakomero-aloitetta on kirjoitettu auki. Yhteistyötahoja, sijoituspaikkaa ja toteutumista 

käytännössä tulisi miettiä. Sijoituspaikkaa voitaisiin kysellä seurakunnalta. Seurahuone 

voisi olla vaihtoehto. Henri Pitkänen ja Niko Tammelin selvittävät seurakunnan kantaa 

asiaan. Ruokakomeron valvojaksi voitaisiin kysellä kyläyhdistyksiltä. Ruokakomero voisi 

toimia myöskin asiakkaiden huoltamana ja jokaisessa taloyhtiössä voisi olla oma 

ruokakomero. 

10§ Kaavoitusasiat 

- Lausunto maaseutualueiden osayleiskaavaan ja Kangasalan rantaosayleiskaavasta on 

jätetty15.4. 

- Puheenjohtaja luki lausunnon läpi. 

11§ Talousasiat 

- Tilillä on 1220,53€. Huhtikuussa olleelle hyvinvointitoriin kului 120€. 

12§ Viestintä 

- Viestintävastaava ei ollut paikalla. 

- Instagramissa nuva on mainostanut rantabileistä ja priden järjestämisestä. 

- Keskusteltiin esittelyvideon tekemisestä. Viime kokouksessa ilmoittautuneet Eemeli 

Saarela, Minttu Saarinen ja Mette Paloniemi alkavat työstää asiaa. 

13§ Rantatapahtuma 6.6.2019 

- Järjestetään 6.6. Vesaniemessä.  

- Rahoitusta voidaan hakea Kantri ry:ltä, mutta rahojen on silti oltava tilillä ennen 

tapahtumaa. Kuluina ilmalentopallo 250€, sekä 100€ DJ:stä. Harkittiin DJ:n hankkimista, 

todettiin yksimielisesti asian kannattavan.  

- Myöskin rantapallojen hankintaa mietittiin. Saadaan mahdollisesti Kangasalan 

Sanomien rantapalloja. Päädyimme hankkimaan palloja tarvittaessa. 

- Tilavaraukset on tehty. 

- Emma Kuusinen saunavastaavaksi. 

- Ilmalentopallokentälle mahdollisesti Eemeli Saarela avuksi. 

- Jere Takanen DJ:n apuna. 

- Haasteottelu valtuustoa vastaan, josta lähetetään infoa eteenpäin. 

- Pihapelejä ohjaamaan  

- Makkaraa paistamaan Enna Rantala. 

- Päätettiin ettei jäätelönmyynti kannattaisi. Pyydetään Kangasalan melojien kioski auki. 

- Harkittiin, viritettäisiinkö gussitaideseinä. Päätimme järjestää sen. 

- Tulossa alustavasti Eero Haapanen, Jere Takanen, Minttu Saarinen, Aatos Pulakka, 

Tuomas Ylinen, Eemeli Saarela, Enna Rantala ja Emma Kuusinen. 

- Mainokseen tuli lisäysehdotuksia, muokataan. 

- Kaikki paikalla olevat nuvalaiset pelaamaan kaupunginvaltuustoa vastaan 

ilmalentopalloa. 

- Tapahtumasta tiedot ovat kirjoitettuna tiedostossa g-drivessa mihin kaikilla on pääsy. 
14§ Nuvan 25-vuotisjuhla 

- Tarkoituksena hakea Kantrilta rahaa, lisäksi talousarviossa 2020 on pyydetty rahaa. 

- aikana 6. tai 13. päivä 3. 2020 

- paikkana Kangasala-talo tai Pitkäjärven koulu. 

- Sisältönä juhlakokous,”dokumentti” nuvasta, paikalla kutsuvieraita. Iltajuhlaan 

ohjelmaksi musiikkia, mahdollisesti bändi tai näytelmä. G-drivessa suunnitelma. 

- Liisa Hietamaa ehdotti että nuorisofoorumi yhdistettäisiin tilaisuuteen. Asiaa harkitaan. 

15§ Stipendit 

- Asiasta laitettu sähköpostia kouluille ja vastaukset saatu 

- Stipendit toimitetaan kouluille viimeisellä viikolla 
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16§ Ilmastotalkoot 

- Käytiin läpi listaa asioista, joita voitaisiin nuvassa tehdä ympäristön säästämiseksi.  

- Uutena ehdotuksena Minttu Saarinen ehdotti, että nuva alkaisi vaikuttaa päättäjiin ja 

kaupungin toimintaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Sanomaa muokkaillaan. 

- Liisa Hietamaa ehdotti listan levittämistä muillekin nuville.  

17§ Virkistyspäivä 

- Paikkana Vahderpään vapaa-aikakeskus 

- Ajankohdaksi toistaiseksi 27.6. klo 18. Varmistetaan whatsapissa. 

18§ Pelipaidat 

- Tarjousta on kysytty 553€ (jolloin hinta olisi 27,65€/kpl) pinkeistä paidoista. Paidan taakse 

painatetaan teksti ja paidan eteen logo. 

- Käsiäänestyksessä äänet jakautuivat 9 oston puolelle, loput eivät osanneet sanoa. 

Äänestyksen perusteella paidat hankitaan. 

19§ Palautteet menneistä tapahtumista 

- Pirkanmaan nuorisofoorumissa pelailtiin erilaisia pelejä työpisteissä ja esimerkiksi 

suunniteltiin tapahtumaa ja tehtiin eri aiheisia räppejä. Keskusteltiin ilmaisu- ja 

viestintätyöpajoissa. Kansanedustaja Piia Viitanen vastaili kysymyksiin. 

- Hyvinvointitorilta positiivista palautetta. Dinopuku oli ensimmäistä kertaa käytössä, 

tulevaisuudessa se tulee olemaan myös mukana. 

20§ Muut esille tulevat asiat 

- Valotori -hanke asiaa käydään tarkemmin läpi virkistyspäivässä. 

21§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka  

- Seuraava kokous pidetään virkistymispäivänä, jonka päivämäärä ilmoitetaan 

tuonnempana. Paikkana tulee olemaan Vahderpään vapaa-aikakeskus. 

22§ Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:37. 

 

 

 

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat  

 

 

______________________                                _______________________ 

Puheenjohtaja, Niko Tammelin                       Sihteeri,  Emma Kuusinen 

 
 


