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Aika: ke 21.8.2019 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 

Tahlo Mikko 

Kummivaltuutetut: 

Jommu Jussila

 

1§ Kokouksen avaaminen 

- - Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.13 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

3§ Kokouksen työjärjestys 

- Hyväksytään esityslista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi 

- Lisäämme uudeksi kohdaksi 14 sivistyslautakunnan ja uudeksi kohdaksi 16 valotorihanke 

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 

- Aktiivipäivät ABC&HC 11.-13.10 Kouvolassa 

- Alueleiri 13.-15.9¨ 

- Aktiivipäiville innokkaita olivat Henri ja Oona. Mielenkiintoa voi esittää Tytille 6.9 mennessä ja hän 

antaa lisäohjeita 

- Vahderpäässä järjestetään Pirkanmaan nuorisovaltuustojen alueleiri 13-15.9. Ilmoittautumislinkki on 

laitettu whatsapp- ryhmään. 

- Meillä on mahdollista saada Down by the horseshit tapahtumaan pöytä ja Nuva-dino voisi tulla 

paikalle. Tapahtuma on Tiihalassa ja alkaa kello 17.00. Ilmoittuminen whatsapp-ryhmään 

6§ Kummivaltuutettujen asiat 

- Kummivaltuutettujen esittely ja esille tulevat asiat 

- Paikalla oli Jorma Jussila. Hänellä ei ollut kehumisen lisäksi muuta asiaa. 

7§ Lautakunnat ja työryhmät  

- Käydään läpi edustajien muistiot kokouksista 

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

Kouluruokaraati, Maakunnallinen nuorisotyöryhmä, Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä 

- Hanna ei ole ollut elinympäristölautakunnan kokouksissa 

- Henri kertoi, että toukokuun Sivistyslautakunnan kokouksessa oli ollut puhumassa Antti Luoma. 

Kokouksessa puhuttiin eri koulujen verkkonopeuksista. Yhteydet ovat alakouluilla huonot ja niitä 

pyritään nostamaan kaikissa kouluissa. Henri kertoi, että alakouluihin ollaan suunniteltu 3D-
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tulostimet. Hän kertoi myös, että uuteen Vatialan kouluun hankitaan tekoälyä esim. robotti-imurit. 

Kokouksessa päätettiin, että Sariolaan hankitaan Chrome Bookit  oppilaille. Alakouluihin hankitaan 

paremmat laitteet ja koulukuraattoreilla suhteutetaan vähemmän oppilaita. Hän kertoi, että 2020 

syksyllä alkaa jo ensimmäisille luokalle englannin opetus 

- Henri kertoi myös, että eilisessä Sike kokouksessa puhuttiin alakoulujen lasten tasa-arvoisuudesta ja 

yhdenvertaisuudesta. Hän kertoi, että koulukuvakset kilpailutetaan jatkossa kaupungin toimesta. 

Sahalahden kirjastosta tulee omatoimikirjasto ja Suoraman koulun korjaus viivästyy. Pikkolassa on 

ollut kesän aikana vesivahinkoja ja Pikkolan urheilutalon korjaus on keskeytetty.  

- Päätimme kirjoittaa mielipidekirjoituksen 2020 englannin opetuksen aloittaisesta 1 luokalla.   

- Kaupungin valtuuston edustajia ei ollut paikalla. Jorma Jussila kertoi, että valtuuston kokouksessa ei 

ollut erityisesti nuoria koskevia asioita.  

- Taide- ja ympäristötyöryhmän edustaja ei ollut paikalla. Heillä on tulossa työpaja 3.9 klo 17.30. 

Työpaja on julkinen ja sinne suositellaan menoa. 

- Pirkanmaan nuorisotyöryhmä eli Manu- työryhmällä on ensi viikolla kokous la 31.8. klo 14 

monitoimitalo 13 Tampereella. Kokous on avoin kaikille.  Jonna kertoi, että he menevät ensi viikolla 

hotelli Torniin keskustelemaan päättäjien kanssa nuorten asioista.  

- Jonna ei ollut päässyt paikalle lasten- ja nuortenhyvinvointityöryhmän aloituskokoukseen 

maanantaina. Työryhmästä tulee tiedotusta sähköpostitse.   

8§ Aloitteet 

- Ruokakomero-aloite 

- Nikon oli tarkoitus ottaa seurakuntaan yhteyttä aloitteesta, mutta ei ole sitä vielä tehnyt. 

Seurakunnan Jorma Jussila oli paikalla ja kerroimme hänelle aloitteen perusasiat. Jorma selitti, että 

seurakunnalla on samankaltainen toiminta käynnissä yhteystyössä parin kaupan kanssa. Hän 

kannatti ideaamme ja kannusti ottamaan yhteyttä diagonia-työntekijöihin. Kangasalan Yrittäjät 

olivat myös kiinnostuneet hankkeesta. Emma ottaa heihin vielä yhteyttä.  

9§ Kaavoitusasiat 

- Kävimme läpi Lamminrahkan liikuntapuiston yleissuunnitelman. Jos asiasta on mielipiteitä voi siitä 

itse tehdä lausunnon 28.8.mennessä. 

10§ Talousasiat 

- Kuullaan talousvastaavan tilinkäyttöselvitys 

- Talousvastaava ei ollut paikalla, mutta oli lähettänyt viestiä.  

- Tilillä on 1220,53 euroa, jäljellä 2444,17 euroa loppu vuodeksi. Nuvapaitoihin meni 550 euroa ja 

rantabileisiin meni melkein 600 euroa.  

11§ Viestintä 

- Kuullaan viestintävastaavan johdolla viestintätyöryhmän kuulumiset 

- Viestintävastaava on laittanut viestiä. Mette kertoi, että syksyn projekteihin ideoita oli tiimien 

esittely, motivaatiolauseet ja vaikuttamis joulukalenteri. Some asioista olisi hyvä pitää palaveri tai 

muodostaa työryhmä, jossa paneuduttaisiin tarkemmin asioihin.  

12§ Jäsenistö 

- Käsitellään eroanomukset 

- Päätimme yksimielisesti hyväksyä Minttu Saarisen eroanomuksen 

- Päätimme yksimielisesti hyväksyä Ada Vanhala eroanomuksen  

- Päätimme yksimielisesti hyväksyä Minna Harjun eroanomuksen 

- Päätimme yksimielisesti hyväksyä Sofia Ketolan eroanomuksen 

- Eroanomukset viedään eteenpäin Tammikuussa kaupunginvaltuustoon 

- Jäseniä on tällä hetkellä 19 ja varajäsenistämme tuli varsinaisia jäseniä. 

13§ Sotelautakunnan edustajan valinta 

- Nykyinen varaedustaja siirtyy oikeaksi edustajaksi ja valitsemme uuden varaedustajan. 

- Riikka siirtyy varsinaiseksi edustajaksi.  

- Päätimme yksimielisesti valita Jonna Lehdon varaedustajaksi. 
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14§ Sivistyslautakunnan edustajan valinta 

- Nykyinen varaedustaja siirtyy oikeaksi edustajaksi ja valitsemme uuden varaedustajan. 

- Henri siirtyy varsinaiseksi edustajaksi. 

- Päätimme yksimielisesti valita Jere Takasen varaedustajaksi. 

15§ Maakunnallisen nuorisotyöryhmän varaedustajan valinta 

- Edustajana MaNu:ssa on Jonna Lehto  

- Varaedustajaksi ei kukaan paikallaolevista ilmoittautunut 

- Kysymme innokkaita varaedustajaksi ryhmässä ja palaamme asiaan seuraavassa kokouksessa.  

16§ Valotori -hanke 

- Valotori- hankkeessa ovat mukana kangasalan kultuuri –ja vapaa-aikapalvelut ja t2plusr –

taidekollektiivi 

- Hankkeessa teemme projisoidun joulukalenterin valograffiteilla Kangasalan kirjaston seinään. 

Työpajoja järjestetään tällä ja ensi viikolla, jossa keskusteltiin projektin perusasioista ja nuoret tekevät 

kuvia, mitkä animoidaan ja yhdistetään joulukalenterin luukuiksi.  

- Kysyttiin haluaako nuorisovaltuusto olla mukana toteuttamassa hanketta ja kaikki kannattivat 

hanketta. 

- Nuorisovaltuustolle järjestetään oma työpaja syyskuussa.   

- Meille on luvattu sivistyskeskukselta rahaa projektiin. Pyrimme hankkimaan myös sponsoreita 

hankkeeseen.  

- Pidämme avajaistapahtuman tapahtumalle ja yhdistämme Open Stagen Valotorin avajaisiin la 

30.11 

17§ Ilmastotalkoot 

- Suunnittelimme tekevämme blogikirjoituksen normaalien blogitekstien lisäksi ilmastotalkoista erillisen 

tekstin. Teemme myös lehtijutun asiasta. Emma otti lehtijutun tehtäväkseen.  

- Olemme saaneet haasteen Kempeleen nuvalta ilmastotalkoistiin liittyen. Heitämme myös haastetta 

eteenpäin.  

18§ Tapahtumakalenteri 

- Open Stage yhdistetään valotorihankkeeseen. Järjestetään 30.11 

- Kouluinfojen aikataulu on vielä epävarma, mutta keräsimme innokkaita infojenpitäjiä ylös 

- Oppilaskuntakoulutus järjestetään tänä vuonna Pikkolassa. Tytti on ottanut opettajiin yhteyttä. 

Järjestetään lokakuun lopussa. 

19§ NuVa 25 v. juhlat 

- Työryhmä toimintaan! 

- Pidämme erillisen palaverin 11.9 

20§ Palautteet menneistä tapahtumista 

- Ilmalento pallossa oli pieniä moitteita, mutta yleisesti tapahtuma meni hyvin. Ulkopelien käyttö 

oli vaihtelevaa. Ensi kerralle voisi ottaa lapsille oman pomppimismahdollisuuden ja työnjakoa voisi 

parantaa. Yleisö piti musiikista ja tunnelma oli hyvä. 

21§ Muut esille tulevat asiat 

- Lähetämme Mintulle kortin, kun hän lähtee ulkomaille opiskelemaan, Kirjoitimme nimemme korttiin. 

22§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

- 18.9 kello 17.00 Valtuustosalissa  

23§ Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.35 

 

_____________________                                 ______________________ 

Puheenjohtaja Niko Tammelin                         Sihteeri Inari Heinonen 


