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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 

Marketta Huhtanen 

Mikko Tahlo 

Sanna Karppinen 

Maija mäkinen 

Kummivaltuutetut: 

Jari Markkinen  

Jorma Jussila 

Salam A

Ennen kokousta Sanna Karppinen Lamminrahkan arkkitehtikilpailun ehdotuksia. Käytin läpi joitain suunnitelmia ja 

kerrottiin mielipiteitä ehdotuksista.  

Maija Mäkinen esitteli kouluterveyskyselyn tuloksia. Keskustelimme tuloksista ja mihin asioihin pitäisi tarttua.   

1§ Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja aloitti kokouksen ajassa 17.33 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

- Valittiin sihteeriksi Henri Pitkänen 

3§ Kokouksen työjärjestys 

- Lisätään uudeksi kohdaksi 13§ nuorten vaikutus nuoriso-ohjaajan valinnassa. 

- Hyväksyttiin uusi esityslista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi  

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Varapuheenjohtaja luki läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan.  

- Hyväksyttiin pöytäkirja ja puheenjohtaja allekirjoitti pöytäkirjan. 

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Uusi kuvamainos nuorisovaltuutetuista, Kiia ottaisi jokaisesta samanlaisen kuvan seuraavassa kokouksessa 

- Tytti on tilannut ekokyniä  

- Seutukunnan ratikkatyöryhmä 29.1.2020 Linnainmaalla 

- Valotorin ja Open Stagen laskut ovat saapuneet 

6§ Kummivaltuutettujen asiat 

- Kummivaltuutettu Jari Markkinen kertoi vapaa-aika koordinaattori Asko Koskisen eläkkeelle jäämisestä  

7§ Lautakunnat ja työryhmävt  

- Sote-lautakunnan kokosta ei ole vielä pidetty 

- Hanna Välimäki kertoi elinympäristön kokouksesta, kokouksessa ei ollut nuoria koskevia asioita esillä, mutta 

siellä oli puhuttu Kyötikkälään tulevasta luonnonsuojelualueesta 

- Henri Pitkänen kertoi sivistyslautakunnan kokouksesta, kokouksessa oli käsitelty jaettavia stipendejä 

urheilijoille Kangasalla, aikaistetusta A1-kielestä, joka aloittaa 1.1.2020, sekä uusista työntekijöistä kuten 

koulupsykologista. 

- Lyyti Rönö kertoi, että kaupunginvaltuustolla ei ollut mitään uutta tai nuoriin liittyviä asiaa 
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8§ Aloitteet 

- Ruokakomero aloite siirretään vielä parempaan käsittelyyn ensi vuodelle 

9§ Kaavoitusasiat 

- Tori-alueen asemakaava uudesta Kauppahallista Lifestyle Hubista, nuorisovaltuutetuilla ei ollut kaavan 

kommentoitavaa 

10§ Viestintä 

- Nuorisovaltuuston oma joulukalenteri pyörii nuorisovaltuuston Instagram tilillä 

- Nuorisovaltuuston blogi elvytettäisiin keväällä 

- Viestintävastaava Mette kertoi jäävänsä pois ensi vuonna 

- Päätettiin yhdessä, että jokainen kirjoittaa lyhyen tekstipätkän kuluneesta vuodesta ja lähettää sen Nikolle 

viimeistää 18.12 ja Niko kokoaa vastauksia vuoden viimeisen blogitekstin 

11§ Talousasiat 

- Tilillä on 4224.74 euroa. Nuorisovaltuusto sai tuottoa valotorista 2450 euroa. Rahaa on kulunut, Open Stagen 

kustannuksiin 481 euroa ja laskuja vielä osa maksamatta. kaupungin toimintarahaa jäljellä vielä n. 2100 €, 

mistä menee vielä nuorisovaltuuston pikkujouluihin 307 euroa NuVa:n kyniin 651 euroa. 

- Valotorista on vielä maksamatta 892.80 euroa lasku. 

12§ Matkakorvaukset 

- Tytti kävi perusteita, joilla voi hakea matkakorvausta 

- Päätettiin yhdessä, että matkan pitää olla yli 10km yhteen suuntaan 

13§ Nuorten vaikutus nuoriso-ohjaajan valinnassa. 
- Tytti kertoi, että uusi nuoriso-ohjaajan paikka on avoinna  

- Tytti kysyi, että haluaisimmeko mennä mukaan haastatteluun, ja jos haluamme niin olisiko meillä jonkinlainen 

rooli siellä. 

- Tytti oli kysellyt muista kaupungeista ja saanut selville, että Tampereella oltiin haastateltu hakijaa nuorten 

omilla kysymyksillä. Helsingissä oltiin esitetty hakijalle kuvitteellisia tilanteita ja hakijan piti kertoa miten 

tilanteisiin reagoisi ja toimisi niissä.  

14§   Nuva 25 v juhlat 28.3.2019 

- Mikko kertoi tasavallan presidentti Sauli Niinistön tulosta, presidentin kanslerilta piti tulla viestiä presidentin 

tulosta, mutta ei ole tullut. Odottelemme vuoden loppuu asti jolloin alamme sitten saaman yhteyttä valtion 

muihin päättäjiin. 

- Saara Oranperän suunnittelema logo on valittu juhlien viralliseksi logoksi. 

- Nuorisovaltuuston someihin ei ole vielä päivitetty tiedotetta juhlista. Pirkanmaan nuorisofoorumissa oli 

kuitenkin tästä ilmoitettu ja heillä on se tiedossa. Pirkanmaan piirille on kanssa ilmoitettu asiasta sekä 

koulukierrosten ohessa on kouluille ilmoitettu juhlista. 

- Viestintätyöryhmä alkaa tekemään mainosta juhlista. 

- Päätettiin että kutsumme juhliin myös Suomen lukiolaistenliiton ja ammattikoululiiton johtajiston   

- Vanhoille nuorisovaltuutetuille ilmoitetaan juhlista somen välityksellä. 

- Odotamme presidentin vahvistusta ennen kuin kysymme sponsoreiksi Saarioista ja Linkosuota. 

15§   Nuorisofoorumin ilmastonmuutos työpajan ideat 

- Mietimme mitä työpajan ideoista voisimme nuorisovaltuustona toteuttaa. 

- Työpajan 3. idea on ruokahävikistä, kyselemme oppilaskunnilta, että haluaisivatko he tehdä asian eteen jotain 

omilla kouluillaan. 
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- Kummivaltuutettu Jari Markkinen kertoi, Sariolassa on mahdollisuus ostaa vanhoja ruokia ennen kuin ne 

heitetään pois. Pikkolassa mahdollisuus vain opettajilla ostaa ruokaa.  

- Jari ilmoitti myös, että nuorisovaltuuston edustajan kautta voisi tuoda lautakuntaan kommentteja 

opetussuunnitelman muutoksista.  

- Ilkka Nikkinen oli tuonut valtuustoon aloitteen ruokakomerosta, johon kaupat voisivat viedä vanhenevia 

ruokia. 

- Mette kertoi kuinka TYK:ssa ja Kalevan lukiossa on aina vaihtoehtona lounaaksi kasvisruokaa. Mietimme 

kuinka iso hävikki tästä seuraa kouluille.  

- Pikkolan koulussa kasvisruokaa rajattu määrä vain sitä syöville. Ehdotimme, että jos koulun lomakkeisiin 

lisättäisiin kohta kasvisruuasta, keittiö osaisi arvioida paremmin ruoan määrän. 

- Alakouluilta on edustajat Kestävään Tulevaisuuteen (KeTu). 

- Mainostetaan nuorisovaltuuston omaa ilmastoparannus suunnitelmaa ”ilmastotalkoot”. 

16§ Palaute menneistä tapahtumista 

- Kerrottiin olevan pettyneitä nuorisovaltuutettujen työpanokseen kuluneena vuonna. Nuorisovaltuusto sai 

tapahtumissaan paljon apua ulkoisilta tahoilta, joka oltaisiin, voitu välttää lisäämällä omaa työpanosta. 

- Päätimme yhdessä ensi vuonna panostaa tapahtumiin siten, että suurempi osa nuorisovaltuutetuista pääsisi 

tapahtumaan. 

- Kerrottiin myös Open Stagen hyvästä työpanoksesta. Tapahtuma oli koristeltu hyvin, ruoka riitti niin 

vierailijoille kuin myös tapahtuman järjestäjille.  

- Open Stagen alakouluikäisten tapahtumassa oli ollut noin 130 lasta sekä nuorten osiossa oli ollut noin 80, mikä 

on laskua viime vuodesta. 

- Koulukierrokset olivat myös sujuneet hyvin. Olemme saaneet jäsenhakemuksia, jotka käsittelemme 

tammikuun kokouksessa. 

- Tytti laittaa palautekyselyn kuluneesta vuodesta Whatsapp-ryhmäämme.  

17§ Muut esille tulevat asiat 

- Tytti kertoi nuorisovaltuuston hanskoista, joita jaettiin nuorisovaltuutetuille kokouksen lopussa.  

18§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

- Seuraava kokous pidetään 21.1.2020 klo 17.00 valtuustosalissa. 

19§ Kokouksen päättäminen   

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.58. 

 

 

 

 

__________________________                         ___________________________ 

Puheenjohtaja Niko Tammelin                   Sihteeri Henri Pitkänen 

 


