
Kangasalan Nuorisovaltuusto  

 

Pöytäkirja 9-2019 

 

 

Aika: ke 18.11.2019 klo 17.00 

Paikka: Valtuustosali, Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6 

 
Läsnä:  

Haapanen Eero 

Harju Minna 

Heinonen Inari  (poistui 18.54) 

Kerola Oona Peppi 

Ketola Sofia  

Kuusinen Emma 

Lahtinen Emilia (poistui 19.45) 

Lehto Jonna  

Liuko Lauri 

Mansikkaviita Kiia  

Paloniemi Mette (poistui 19.38) 

Pitkänen Henri 

Pulakka Aatos  

Puoliväli Riikka  

Rantala Enna 

Rönö Lyyti (poistui 19.45) 

Saarela Eemeli 

Saarinen Minttu   

Takanen Jere   

Tammelin Niko  

Vanhala Ada 

Välimäki Hanna 

Ylinen Tuomas 

  

Eromäki-Heino Tytti 

Marketta Huhtanen 

Mikko Tahlo (poistui 19.38) 

Marke Vornanen paikalla alussa 

Kummivaltuutetut: 

Jari Markkinen (poistui 18.28)

Ennen kokousta kävimme esittelykierroksen ja uusi vapa-aikapalveluiden johtaja Marke Vornanen esitteli 

itsensä. Hän toivoi paljon yhteistyötä kaupungin ja nuorisovaltuuston välille.   

 

1§ Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja aloitti kokouksen ajassa 17.32 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

3§ Kokouksen työjärjestys 

- Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi  

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Puheenjohtaja luki läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan.  

- Hyväksyttiin pöytäkirja ja puheenjohtaja allekirjoitti pöytäkirjan.  

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Pirkanmaan piirin vuosikokouksessa on aikataulu muutos. Kokous pidetään 16.12 klo 18 

Monitoimitalo 13. Paikalle voivat mennä kaikki nuoret, äänioikeutettuja ovat jäsenmaksun 

maksaneet Nuva ry liittolaiset. 

6§ Kummivaltuutettujen asiat 

- Jari Markkinen oli ainoa kummivaltuutettu paikalla. Hän kannusti tuomaan aloitteita esille 

lautakunnissa.  

7§ Lautakunnat ja työryhmät  

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

Kouluruokaraati, Maakunnallinen nuorisotyöryhmä, Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä 

- Sote-lautakunnan edustaja ei ollut paikalla  

- Elinympäristö ja sivistyslautakunnat: Hanna kertoi viestin välityksellä, että yhteiskokouksessa 

käsiteltiin Lamminrahkan tilannetta, alueesta tehdään arkkitehtikilpailu. Kuhmalahden koulun tilanne 

on edelleen epäselvä ja koululle on monta vaihtoehtoa, Hanna kertoi huolestaan lasten 

turvallisuudentunteesta kokouksessa. Kokouksessa kerrottiin myös, että ympäristökasvatus 

aloitetaan jo alakoulussa. 

- Lyyti kertoi, että kaupunginvaltuustossa käsiteltiin raha-asioita ja kerrottiin uusista koulunkäynnin 

ohjaajista ja kuraattoreista 
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- Kouluruokaraati jatkuu vasta keväällä  

- Hyvinvointityöryhmässä ei ollut mainittavaa, kertoi Jonna viestin välityksellä. 

8§ Aloitteet 

- Ruokakomero-aloitteesta ei ole tullut uutta tietoa. Iikka Nikkinen oli ilmaissut kiinnostusta 

aloitteesta. Kysymme Whatsapp-ryhmässä, onko kiinnostuneita auttamaan Emmaa aloitteen kanssa.  

- Kangasalan kaupunkiin valitaan uusi nuoriso-ohjaaja. Halukkaat saavat laittaa uudelle nuorisotyön 

ohjaajalle haastattelukysymyksiä. Kysymykset Tytille whatsapissa.  

9§ Kaavoitusasiat 

- Ei uusia kaavoitusasioita 

10§ Viestintä 

-    Ensi viikolla viimeinen motivaatiolause ja työryhmä esittely  

-    25- vuosi juhlista pitää alkaa tuottaa mainoksia.   

- Nuorisovaltuusto järjestää Instagramissa joulukalenterin. Luukut valmiiksi ensiviikolla. Tarkempaa 

tietoa luukkujen sisällöstä ja julkaisijat jokaiselle päivälle löytyy Nuvan gdrivessa ja Mette ohjeistaa 

waryhmässä.  

11§ Talousasiat 

- Kuullaan talousvastaavan tilinkäyttöselvitys 

- Tilillä: 2219,98 kaupungin toimintarahaa vielä n. 2000 € 

12§ Talousarvio 2020 

-  Kävimme läpi ensi vuoden talousarvion.  

- Muokattiin talousarviota toimintasuunnitelman mukaisesti ja lopulta kuluja tulee ensi vuodelle 

5660 €  

- Hyväksyttiin talousarvio 

13§ Toimintasuunnitelma 2020 

- Kävimme läpi toimintasuunnitelman 2020 

- Vahderpään koulutus on 24-25.1. nuvalaisille 

- Lisäsimme helmikuulle MOVES 15.-16.2 Pitkäjärvi tapahtumassa järjestettävän kioskin 

- Lisäsimme maaliskuulle  la 28.3. Nuorisovaltuuston 25-vuotisjuhla 

- Lisäsimme Vaikuta-päivän toimintasuunnitelmaan maalis-huhtikuulla toteutuvaksi  

- Lisäsimme toukokuulle Oppilaskuntapäivän eli mahdollisesti oppilaskuntien hallitusten yhteinen retki 

- Syyskuussa käydään oppilaskunnissa, mutta yläkoulujen nuva infot ovat sitten hakujen yhteydessä 

loka-marraskuussa 

- Joulukuulle toiminnan arvioinnin yhteyteen laitettiin vielä pikkujoulut 

14§ Open stage ja Valotori 30.11.2019 

- Sihteeri Inari poistui ja pöytäkirjaa jatkoi Tytti. 

- Pikkujoulut Open stagessa paikalla olleille; ehdoteltiin ruokailua ja keskustelun edetessä päätettiin 

mennä Asarille ja tehdä siellä yhdessä ruokaa ja pelata salissa jotain. Ajankohta varmistuu 

myöhemmin.  

- Tytti kertoi hankinnoista ja valmisteluista mitä vielä puuttuu, waryhmässä tulee tietoa seuraavista 

palavereista ym.  

- Ohjelmassa on klo 15-17 alakoululaisille toimintaa Sentterissä ja open stage  on klo 18-21 ajalla 
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- Työvuorot tapahtuma päivänä alkaa jo klo 13 ja viimeiset päättyy klo 22. Lisää tietoa tulossa wa 

ryhmässä.  

15§ Nuva 25 v. juhlat 28.3.2020 

- Käytiin läpi juhlan suunnitelmaa 

- Osuuspankille on laitettu hakemus, haetaan myös sike ja mahd kaupunginhallitukselta, Mesenaatti-

rahoitusta ei haeta.  

- Sponsoreita kysytään Saarioinen ja Linkosuo (paikalliset toimijat), tarjotaan heille mainosnäkyvyyttä 

mm. some. Kysely, kun varmistuu ohjelmavieras (palataan joulukuussa) 

- Presidentin kansliasta kyselty presidentin kutsun perään ja saavat tiedon meille 11.12.mennessä. 

Mikko hoitaa asiaa.  

- Kantri ry:lle laitetaan hakemus, mahdollisesti 1000 € avustusta. Tarkistettiin juhlien talousarvio, mikä 

laitetaan hakemukseen mukaan 

- Logovaihtoehtoja on, päätetään logo waryhmässä  

- Esiintyjänä sweather weather (Jere ja kaveri) 

16§ Nuorisovaltuuston koulukierrokset 

- Ti  19.11. Sariola klo 12.30  To 21.11 Pitkäjärvi kello 8.50 -10.20 

Pe 22.11 Pikkola  klo 9.00-10.30  

Tytille ilmoitukset ketkä pääsee. Infopowari on waryhmässä.  

17§ Nuorisovaltuuston pikkujoulut 

- Päätetään pikkujoulujen ajankohta ja paikka 

- Nikon tekemä kysely pikkujouluista: tässä eniten ääniä saaneet vaihtoehdot 

PVM 9.12. klo 17-21   MITÄ syömään ja megazoneen 

Keskusteltiin, että mennään megazonen lähelle raxiin syömään.  

18§ Tarvikehankinnat 

- Päätettiin, että lasketaan ensin pikkujoulujen hinta ja loppurahoilla tehdään tarviketilausta. Yhteensä 

käytettävissä  2000 €.   

- Enna ehdotti hankittavaksi nuvan logo-heijastimia. 

- Tehdään hankintavaihtoehdoista kysely ennen seuraavaa kokousta. 

19§ Muut esille tulevat asiat 

- ei muita asioita 

20§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

- ke 11.12.2019 klo 17.00 valtuustosali 

21§ Kokouksen päättäminen   

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.55. 

 

 

 

_____________________                                 ______________________ 

Puheenjohtaja Niko Tammelin                    Sihteeri Inari Heinonen 

 


