
Kangasalan Nuorisovaltuusto  

 

Pöytäkirja 7-2019 

 

 

Aika: ke 18.9.2019 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 19.21) 

Liuko Lauri (poistui 18.49) 

Mansikkaviita Kiia (poistui 

18.55)   

Paloniemi Mette 

Pitkänen Henri 

Pulakka Aatos  

Puoliväli Riikka  

Rantala Enna 

Rönö Lyyti 

Saarela Eemeli 

Saarinen Minttu   

Takanen Jere (poistui 19.15)  

Tammelin Niko  

Vanhala Ada 

Välimäki Hanna 

Ylinen Tuomas 

  

Eromäki-Heino Tytti 

Marketta Huhtanen 

Mikko Tahlo 

Kummivaltuutetut: 

Jari Markkinen 

Soili Uotila-Välimäki

Ennen kokousta suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo piti meille esittelyn Kangasalan taide- ja 

ympäristöohjelmasta. Osallistuimme työpajaan, missä pääsimme ideoimaan 

viherympäristörakentamisesta ja taiteesta kaupungissa ja äänestimme valmiista ideoista parhaita 

jatkoon.   

 

1§ Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.05 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi paikalla vähintään 1/3 

jäsenistäja ilmoitettu viikkoa ennen ajankohtaa.  

3§ Kokouksen työjärjestys 

- Hyväksytään esityslista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Käydään läpi edellisen kokouksen pöytäkirja pääpiirteittäin 

- Varapuheenjohtaja luki lävitse edellisen pöytäkirjan 

- Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan  

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Käydään läpi mahdolliset ilmoitusasiat sekä saapuneet postit 

- Pirkanmaan nuorisofoorumi 16.11 2019 Ylöjärvi 

- Alakoulujen Oppilaskuntatapaaminen on 2.10, jonne ovat Tytin mukana lähdössä Jonna ja 

Riikka. 

- Stiina Lahikainen on lähettänyt lämpimiä terveisiä. Olivat huomioineet nuorisovaltuuston 

ilmastotalkoot kirjoituksen lehdessä. 

6§ Kummivaltuutettujen asiat 

- Kummivaltuutettujen esittely ja esille tulevat asiat 

- Paikalla oli Jari Markkinen ja Soili Uotila-Välimäki.  

7§ Lautakunnat ja työryhmät  

- Käydään läpi edustajien muistiot kokouksista 

- Sote; Riikka ei ollut viime Sotelautakunnan kokouksessa. Kurkattiin netistä pöytäkirjaa, ei 

käyty erityisemmin nuoria koskevia asioita. 

- Elinympäristö; Hanna ei ollut Elinympäristölautakunnan kokouksessa. 27.8 talousseurantaa 

ja talouarvioita, ei suoraan nuvaan liittyvää. Seuraavassa kokouksessa Lamminrahka 
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kehittäminen liikuntapuiston suunnitelma, maaseutu osayleiskaavassa nuvan lausunto 

nostettiin esille, huutijärvi-sahalahti kevyenliikenteen väylä alkaa rekentumaan 

- Sike; käytiin läpi aamupäiväkerhon järjestämisen mahdollisuutta, Sariolan koulun tilannetta 

ja itäisen alueen oppilasmäärää 

- Kaupunginvaltuusto;  hybäksyi vessapassi aloitteen, joka antaa sitä tarvitseville, esim 

suolistosairaille luvan etuilla tai käyttää henkilökunnan vessoja 

- Taidesuunnitelmatyöryhmä; Lyyti ei pääse seuraavaan kokoukseen, Riikka menee 

20.9.2019 

- Kouluruokaraadista ei mitään 

- Manu; mietittiin tiedotusta, pidetty työryhmä nuorten mielenterveydestä, tulossa 

politiikkaviikko, allianssi kutsunut nuoria tekemään yhteistyötä järjestetään “Mikä vituttaa?“ 

tapahtuma ensisijaisesti 8.11.   

- Lasten ja nuorten hyvinvointi työryhmä;  ei kokousta  

8§ Aloitteet 

- Ruokakomero-aloite 

- Ei merkittävää edistystä. Mietittiin uusia lähestymistapoja, kuten SPR:ää tai muiden 

vastaavien järjestelmien toiminnasta kyselemistä. Emma tiedustelee muilta järjestöiltä tai 

kunnilta, joissa Ruokakomeroa vastaava liike jo toimii. 

9§ Kaavoitusasiat 

- Ei mitään nuorisovaltuustoa koskevaa. 

- Kummivaltuutetut poistuivat.  

10§ Talousasiat 

- Kuullaan talousvastaavan tilinkäyttöselvitys 

- Tilillä on 2220,53 euroa. Nuvapaitoihin meni 550 euroa ja rantabileisiin meni melkein 600 

euroa.  

11§ Viestintä 

- Kuullaan viestintävastaavan johdolla viestintätyöryhmän kuulumiset 

- Viestintävastaava esitteli tämän hetken projekteja. Työryhmien esittelyä ja sen sisältöä 

käsiteltiin. Esittelyt kaikkiin someihin. Niko esittelee kaavoitusryhmän, Henrin 

tapahtumatiimin ja Riikka nuva 25-vuotis työryhmän. Otimme myös ryhmäkuvat esittelyjä 

varten.  

- Puhuimme myös motivaatiolauseista, joista ensimmäinen julkaistaan 23.9. 

Motivaatiolauseet julkaisee, 23.9.Mette, 30.9. Riikka, 7.10. Emma, 14.10. Henri, 21.10. Hanna, 

28.20. Niko, 4.11. Kiia, 11.11. Tuomas, 18.11. Lyyti ja 25.11. Jonna.   snäp, insta, face 

- Puhuttiin nuvan joulukalenterista, jossa tulee olemaan luukku joka päivä 24. Päivään asti, 

palaveri asiasta lokakuussa. 

12§ Maakunnallisen nuorisotyöryhmän varaedustajan valinta  

- Valitsimme varaedustajaksi yksimielisesti Emma Kuusisen.  

13§ Open stage ja Valotori 30.11 2019 

- Open stage järjestettäisiin UV teemalla illemmalla, kun taas pienemmille lapsille olisi 

ohjelmaa jo aikaisemmin.  

- Ideana myös, että tapahtuman järjestämiseen saisi tulla mukaan myös muita halukkaita 

nuoria. 

- Kantrilta on tullut tapatumalle rahoitus 1000 €. 

- Dino on tulossa torille.  

- Emma tekee Open stagelle mainoksen syyskuun loppuun mennessä.  
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14§ Oppilaskuntakoulutus 

- Alustavasti 22.10. koulupäivän aikana 

- Mukaan toistaiseksi lähdössä Riikka, Niko, Mette, Enna, Henri, Emma ja Tuomas. 

- Koulutukseen lisättiin kyselyiden tekeminen, koulutukseen lähteville palaveri tuonnempana. 

15§ Nuva 25 v. juhlat 

- Vuokrattu tilaksi alustavaksi Pirtti. 

- Markelta oli tullut ideana, että juhlat pidettäisiin sentterissä, joka oli nuvan 

perustamispaikka.  

- Päätimme äänestyksen jälkeen järjestää juhlat Pirtissä. 

- Päiväksi valittiin lauantai 28.3. 

- Ajateltiin pitää kuvakooste nuvan matkan varrelta. 

- Ajateltiin kustua merkittävämpiäkin vieraita, kuten vanhoja ohjaajia, liiton puheenjohtajaa, 

päättäjiä tai ministereitä. 

- Tiedustellaan otetaanko Nuorisofoorumi mukaan.  

- Kutsutaan muiden nuvien jäseniä mukaan.  

- Mietittiin pukukoodia juhlakokoukseen. 

- Kysellään lukion musiikkilinjalta bändi ja Elvanin bändiä. 

- Tapahtuman suunnittelua jatketaan palaverilla ma 23.9. 

16§ Muut esille tulevat asiat 

- Palaveri opetuspäällikön kanssa 

- Tytti keskustellut osallisuus asioista opetuspäällikön kanssa. Merja Lehtonen vie asioita 

suoraan rehtoreille oppilaskunnista. Oppilaskunnille esimerkiksi kerrottaisiin meidän 

kokouksistamme, yhteisiä tapahtumia järjestettäisiin, yläkoulun oppilaskunnat järjestäisivät 

alakoulun oppilaskunnille tapahtumia. 2020 vuonna mahdollisesti nuorisovaltuustolle 

rahasumma, mikä voidaan jakaa oppilaskunnille kehitysehdotusten perusteella.  

17§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

- 23.10 kello 17.00 Valtuustosalissa  

18§ Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.29 

 

_____________________                                 ______________________ 

Puheenjohtaja Niko Tammelin                    Sihteeri Emma Kuusinen 


