
Kangasalan Nuorisovaltuusto  

 

Pöytäkirja 8-2019 

 

 

Aika: ke 23.10.2019 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 (poistui 17.56)   

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 

Marketta Huhtanen 

Kummivaltuutetut: 

Soili Uotila-Välimäki

Ennen kokousta Sanna Karppinen Kangasalan tekniseltä keskukselta esitteli Lamminrahka- projektia ja pyysi 

meiltä mielipiteitä ja ideoita. Lamminrahkaan tulee n 8000 asukasta tulevaisuudessa. Nyt rakennetaan 

eritasoliittymää Lahdentieltä, 2020 aloitetaan teiden, vesi-ja viemäriputkien rakentamista, 2023 alueelle tulee 

ensimmäiset asukkaat ja koulun ensimmäinen osa valmistuu.  Lamminrahkassa tullaan panostamaan erityisesti 

viherympäristöihin ja ulkoalueisiin, ja sitä kautta asukkaiden viihtyvyyteen.  Sanna näytti erilaisia kaavoja ja 

esimerkkikuvia suunnitelmista ja kerroimme mielipiteitä ja ideaehdotuksia. Lamminrahkan koulusta on 

arkkitehtuurikilpailu menossa ja Sanna lupasi olla meihin yhteydessä ja tulla esittelemään luonnosvaihtoehdot 

joulukuussa.  

 

1§ Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.11.  

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

jäsenistä ja 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 

- Valotori hankkeen työpaja pidetään Ti 29.10 klo 17-20 Veturissa. Paikalle tulossa Riikka, 

Niko, Henri ja Emma.  

- Asiakasraatiin voi ilmoittautua halukkaat; asiakasraati koostuu kenestä vaan asukkaista, 

kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja Kangasalla, kokoontuu 4 krt vuodessa, ilmoita Tytille 

jos mukaan. 

- Nuorisofoorumi on la 16.11.2019 klo 11.45 Ylöjärvellä. Kaikki tervetulleita, mukaan 

ilmoittautuivat nyt Niko, Mette ja Jonna, myöhemmin ilmoittautukaa Tytille 6.11.mennessä.  

- Kangasalla pelattavaan salibandyn Tampereen seututurnaukseen kyseltiin nuvalaisia 

peleihin toimitsijoiksi, toistaiseksi mukaan tulossa Hanna ja Riikka. Pelaamassa siis 

seutukuntien päättäjiä! 

6§ Kummivaltuutettujen asiat 

- Ei erityisempää asiaa nuorisovaltuustolle. 
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7§ Lautakunnat ja työryhmät  

- Käydään läpi edustajien muistiot kokouksista 

- Sote; Huumeiden käyttö Kangasalla on lisääntynyt ja Pilke (avohoito huumeiden käyttäjille) 

ei vedä ja sen jonot ovat pahat. Nuorisopsykiatrian jonoja on saatu hyvin purettua. 

Perheneuvolan tilanteessa ympäryskunnissa on hyvä tilanne ja erot ympäryskuntiin 

verrattuna ovat isoja. 

- Elinympäristö; tilinpäätösasioita, asemakaavoja paljon. Keskusteltiin kouluruuan 

painotuspisteistä nyt kotimaisuusaste on 80%. sekä valtuustoaloitteesta, missä halutaan 

rakentaa uusi koulu keskustan alueelle.  

- Sike; Pikkolan koulun tilanteesta ja uusi rehtori esittäytyi. Pikkolan koululla oli tapahtunut 

syysloman aikana vesivahinkoja ja kosteusvaurioita. Puhuttiin myös mm. päihdeongelmista 

(nuuskanmyynti koululla) ja yksinäisten nuorten huomioinnista. Koululla on uusi työntekijä, 

kasvatusohjaaja, joka auttaa osaltaan nuorten ongelmissa. Pikkolasta on tulossa LUMA 

koulu, eli siitä tulee luonnontiede ja matematiikka painotteinen ja se saa siitä apurahaa. 

Muuta asiaa Kangasalan –talon käytöstä yleisesti puhetta. Koulukuljetuksista; kuljetukst 

vähentyneet, mutta 2020 hinnat nousevat jälleen, pisin koulumatka on 34 km. Uusi Vatialan 

koulu on rakentumassa; sinne tulee interaktiivisia näyttöjä, soluluokkia (tilat ja luokat ovat 

yhdistettävissä ja muokattavia, kengätön koulu, kokolattiamatolla, äänieristetyt luokat ja 

korkea ruokailutila. Kuhmalahden koulun tilanteesta ja uuden koulun rakentamisesta 

keskusteltiin ja nuorisovaltuuston esittämä mielipide on huomioitu kokouksessa.  

Koulupsykologin virkaan ei tullut yhtään hakemusta, hakua jatketaan.  

- Kaupunginvaltuusto;  Aloite ipc-ohjausmenetelmän käyttöönotosta Kangasalla(tarvitaan 

työntekijöiden koulutusta) ipc-menetlmä on puuttumista nuorten mielenterveysongelmiin 

jo alkuvaiheessa ennen kuin ongelmat ovat pahoja. Aloite lihan ja maidon käytön 

puolittamisesta kouluruokailussa vuoteen 2025 mennessä.  

- Taidesuunnitelmatyöryhmä; Riikka oli paikalla, puhuttiin kaupunkitaiteesta ja kestävästä 

taiteesta. Kouvolasta vieras, joka esitteli rahoitusmuotoja taidehankinnoille 

- Kouluruokaraadista ei asiaa. 

- Manu;  järjestävät  Mikä vituttaa-tapahtuma  8.11. lisää tietoa somessa ja Jonnalta 

- Lasten ja nuorten hyvinvointi työryhmä;   ei edustaja kokouksessa. 

8§ Aloitteet 

- Ruokakomero-aloitteessa ei suurempaa edistystä. Emma tutkinut erilaisia ruokahävikin 

juttuja. Iikka Nikkinen miettinyt samanlaista aloitetta, mahdollinen yhteistyö hänen 

kanssaan. 

9§ Kaavoitusasiat 

- Kangasalan sivuilla on avoimet kyselyt Lemetyn aluekaavasta ja maaseutuohjelmasta.  

https://www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/anna-

palautetta-ja-vastaa-kyselyihin/ 

10§ Talousasiat 

- Tilillä on 2149,75 euroa. Rahaa on kulunut oppilaskuntakoulutukseen 32 euroa, Nuva ry:n 

koulutukseen 110 euroa ja sen matkakuluihin 58 euroa. 

11§ Viestintä 

- Ryhmien esittelyjä on ollut Instagramissa ja motivaatiolauseet ovat lähteneet hyvin 

käyntiin.  

- Nuva 25 v. juhlasta voitaisiin tehdä videokooste. 

- Nuvan joulukalenterista pidetään palaveri 4.11. virastolla 

 

https://www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/anna-palautetta-ja-vastaa-kyselyihin/
https://www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/anna-palautetta-ja-vastaa-kyselyihin/
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12§ Open stage ja Valotori 30.11 2019 

- Avoin suunnittelupalaveri pidetään 31.10 klo 15.30 Sentterissä. Riikka tekee asialle pienen 

mainoksen. 

- vk 44 mainos valmiiksi ja pizzeriat käydään kysymässä mukaan. Tytti ja Riikka hoitaa. 

13§ Nuva 25 v. juhlat 

- Viime palaverissa mietitty kysytäänkö rahoitusta myös OP:lta ja kaupungin hallitukselta. 

Päädyimme hakemaan 500 euroa kummaltakin (myös Kantrilta haetaan 1000 euroa). 

Perehdymme mesenaattirahoitukseen (Tytti).  

- Arja Lanki, joka toi nuorisovaltuustotoiminnan Suomeen, on tulossa juhlaan ja voi ehkä 

kertoa nuorisovaltuustotoiminnan historiasta. 

14§ Nuorisovaltuuston jäsenhaku 

- Äänestimme asiasta ja avaamme jäsenhaun vasta ensi vuoden lopussa, kun kaksivuotinen 

kausi loppuu 

15§ Nuorisovaltuuston koulukierrokset 

-     Tytti järjestää esittelyajat yläkouluille marraskuulle. 

16§ Oppilaskuntakoulutus  

-      Koulutuksen palaute oli pääasiassa positiivista ja hyviä puolia olivat suunnitteluvinkit, toisiin 

tutustuminen ja hyvät ideat. Päättivät myös tehdä whatsapp-ryhmän eri koulujen 

oppilaskunnan hallitusten jäsenten kesken, missä jatkavat juttelua. 

17§ Muut esille tulevat asiat 

-     Suunnitteilla kaikkien koulujen oppilaskuntien suunnitelmien jakamista varten tehtävä 

verkko. 

18§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka  

-     Seuraava kokous pidetään 18.11 klo 17.00 valtuustosalissa. 

19§ Kokouksen päättäminen   

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.44 

 

_____________________                                 ______________________ 

Puheenjohtaja Niko Tammelin                    Sihteeri Emma Kuusinen 

 

 

 

 


