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KANGASALAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAKERTOMUS 2019

 

1. Kangasalan Nuorisovaltuuston jäsenet  

 

Nuorisovaltuuston kausi on kaksivuotinen 2019-2020. Uudet jäsenet tälle kaudelle valittiin 

hakemusten perusteella. Kaupunginhallitus vahvisti jäsenten valinnan kokouksessaan 

14.1.2019.  

 

Jäsenet 

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.  Yhteensä 20 jäsentä ja 3 varajäsentä.  

 

Loppuvuodesta osa nuorista joutui jäämään pois nuorisovaltuuston aktiivisesta toiminnasta 

ja tammikuussa 2020 tarkistetaan jäsenet.  

 

SÄÄNNÖT  

Nuorisovaltuuston sääntöjä tarkistettiin vuoden 2019 alussa. Säännöt ovat luettavissa 

internetissä kangasala.fi sivustolla.  

 

2. Kangasalan Nuorisovaltuuston kokoukset  

Nuorisovaltuusto pyrkii kokoontumaan kerran kuussa kokouksen merkeissä. Kokouksessa 

käsitellään ajankohtaiset aiheet liittyen tehtäviin aloitteisiin tai lausuntoihin, järjestettäviin 

tapahtumiin, lautakunnissa ja työryhmissä käsiteltyihin asioihin, sekä muita esille tulevia 

asioita. Kokousten lisäksi kokoonnutaan tarvittaessa epävirallisemmin palavereiden ja 

tapahtumien järjestämisen merkeissä. Yleensä kokous pidetään Kangasala-talossa 

valtuustosalissa, muut kokouspaikat on merkitty listaan.  

 

Kokoukset 2019:   

Tammikuu 19.1.2019 Vahderpään vapaa-aikakeskus  järjestäytymiskokous 

Helmikuu 19.2.2019  Vieraana Marja Mattila kertomassa kouluverkkouudistuksista ja 

sisäilmaongelmista  ja kaupunginjohtaja Oskari Auvinen selventämässä 

kaupunkistrategiaa.  

Maaliskuu 13.3.2019 Vieraina Mikko Tahlo 4H-toiminnan esittely ja Jussi Salminen Special 

hockey toiminnan esittely.  

Huhtikuu 9.4.2019 

Toukokuu 15.5.2019 Vieraana Liisa Hietamaa Pirkanmaan Nuorten ääni -hankkeesta 
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Elokuu 21.8.2019  

Syyskuu 18.9.2019 Vieraana suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo; esittely Kangasalan taide- 

ja ympäristöohjelmasta, sekä osallistuimme aiheeseen liittyvään työpajaan. 

Lokakuu 23.10.2019  Vieraana kaavoittaja Sanna Karppinen esitteli Lamminrahka- 

projektia ja pyysi meiltä mielipiteitä ja ideoita. 

Marraskuu 18.11.2019  Vieraana vapaa-aikapalveluiden uusi johtaja Marke Vornanen 

Joulukuu 11.12.2019  Vieraana Sanna Karppinen esitteli Lamminrahkan koulukilpailun 

ehdotuksia, kerroimme mielipiteitä ehdotuksia suunnitelmiin.  Maija Mäkinen 

esitteli kouluterveyskyselyn tuloksia, joista keskustelimme tuloksista ja mietimme 

mihin pitäisi puuttua. 

 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä pääkirjaston ilmoitustaululla kokouksen jälkeen sekä netissä 

https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/nuorisovaltuusto/ 

 

3. Kangasalan Nuorisovaltuuston edustajat lautakunnissa ja 

työryhmissä 

Edustajat Kangasalan kaupungin lautakunnissa  

Edustajat on päätetty järjestäytymiskokouksessa tammikuussa:  

Sivistyslautakunta: Edustaja Sofia Ketola varaedustaja Henri Pitkänen.  

Muutos elokuussa 2019: edustaja Henri Pitkänen varaedustaja Jere Takanen 

 

Elinvoimalautakunta: Edustaja Hanna Välimäki, varaedustaja Emilia Lahtinen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta: : Edustaja Minttu Saarinen, varaedustaja Riikka Puoliväli 

Muutos elokuussa:  edustaja Riikka Puoliväli varaedustaja Jonna Lehto 

Kaupungin valtuusto: Edustajat Lauri Liuko ja Lyyti Rönö  

Edustajat muissa työryhmissä ym.  

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma työryhmä edustaja Jonna Lehto valittu 19.1.2019 

kokouksessa. Edustaja osallistunut helmikuussa sekä 21.5 ja 23.8 

Edustajat kouluruokaraadissa valittu 19.1.2019 kokouksessa Henri Pitkänen, Aatos Pulakka 

ja Lyyti Rönö.  Ruokaraadin kokoontumiset 23. ja 24.4.2019 

Edustaja kaupungin lasten ja perheiden palveluiden kehittämis, eli LAPE-työryhmään 

valittu 19.1.2019 kokouksessa Jonna Lehto. Edustaja osallistunut 14.1, 8.3, ja 7,10      

Edustaja ympäristö- ja taidesuunnitelmatyöryhmään pyydetty 23.1.2019.Työryhmään 

valittu 19.2.2019 kokouksessa Lyyti Rönö. Osallistuttu 2 krt ja yhden kerran Riikka. 

https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/nuorisovaltuusto/
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Edustaja Pirkanmaan nuorisotyöryhmään Jonna Lehto.  

Osallistuttu valmisteleviin palavereihin 14.1, 25.1, 8.4, 25.4, sekä nuorisotyöryhmän 

kokouksiin 11.5, 6.8, 29.8, 31.8   Hankkeen päättäjäiset Jyväskylässä 25.10 

4. Muut tapaamiset: 

28.1.2019  palaveri  Inari, Niko 

4.2.2019 viestintäpalaveri Mette 

12.2.2019  vastuuhenkilöiden palaveri Niko Riikka Enna Mette 

4.3.2019 Sisäilma mielipidekirjoitusta Enna  ja Minna 

5.3.2019  vastuuhenkilöiden palaveri Niko Inari Enna Mette 

20.3.2019 Monialainen nuorisotyöpalaveri Jonna 

26.3.2019 Vaalipaneelin suunnittelua  Riikka 

2.4.2019  vastuuhenkilöiden palaveri Niko Enna, pankissa asiointi 

15.4.2019 Kaavoituslausunnon kirjoittaminen Hanna, Henri, Enna, Eero, Niko, Tuomas 

23. ja 24.4.2019 Kouluruokaraati Henri, Aatos 

6.5.2019  Vastuuhenkilöiden palaveri Niko Inari Enna 

13.5.2019 Tapahtumasuunnittelu palaveri 

29.5.2019 Kantri hakemus Niko ja Tytti 

4.6.2019 Rantabileet tapahtuman valmistelua Jere ja Eero 

27.6.2019   Virkistyspäivä Vahderpään vapaa-aikakeskuksessa 

6.6.2019  Haasteottelu ilmalentopallo rantabileet tapahtumassa Nuorisovaltuusto vs 

kaupunginvaltuusto 

27.6.2019  Virkistysilta Vahderpäässä 

14.8.2019 vastuuhenkilöiden palaveri Niko Riikka Enna Mette ja Tytti 

3.9.2019 Taide- ja ympäristö työpaja Harjula-sali Marke ja Tytti 

2.9.2019  Alakoulujen oppilaskuntien tapaaminen Havisevan koululla, Riikka ja Tytti 

3.9.2019 Työpaja nuorille aiheena Lamminrahkan asuinalueen suunnittelu ja nuorten 

mielipiteet 

11.9.2019 Nuva palaveri  25-vuotisjuhla ja muuta Niko Kiia, Mette, Eero 

21.10.2019 palaveri oppilaskuntakoulutuksesta  Niko Riikka 

26.10.2019 Maakunta Nuorisovaltuuston kokous, avoin Jonna 

29.10.019 Valotori –hankkeen työpaja nuorisotila Veturissa nuorisovaltuustolaisille ja 

kaikille nuorille 

31.10.2019 Open stage suunnittelupaalveri nuorisotila sentterissä, avoin kaikille 8 hlö 

4.11.2019 Palaveria joulukalenterista Niko Mette Tytti ja muut viestien kautta 

7.11.2019 Open stage kauppareissu Riikka Salam Siiri Amalia Tytti 

11.11.2019 vastuuhenkilöiden palaveri Niko Enna 

13.11.2019 Nuorisovaltuuston kirje osuuspankille 25-vuotis rahahakemus Niko Tytti 

26.11.2019 Open stage valmisteluja nuorisotila Sentterissä  

29.11.2019 Open stage valmisteluja nuorisotila Sentterissä, myös kaupassa käynti  Niko, 

Eero, Kiia, Tipa, salam, Siiri, Amalia, Kaapo,  

4.12.2019 Ennan kanssa talousasiat laskunmaksut  Vastuutiimi; puhelimitse Niko 
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9.12.2019 nuorisovaltuuston pikkujoulut Tampereella Megazone ja Raxissa syömässä 

Niko, Enna, Riikka, Tuomas, Eero, Aatos, Jere, Henri, Tytti 

16.12.2019 vastuuhenkilöiden palaveri miten nuoret vaikuttaa nuoriso-ohjaajan valintaan 

Niko Tytti, puhelimitse Riikka Enna  

20.12.2019 Open stage järjestäjien omat pikkujoulut nuorisotila Sentterissä  

5. Aloitteet ja annetut lausunnot 

15.3.2019 Mielipidekirjoitus koulujen sisäilmaongelmista, tiedoksi myös sivistyslautakunnalle 

15.4.2019 Lausunto Maaseutualueiden osayleiskaavaan ja Kangasalan 

rantaosayleiskaavan muutokseen 

toukokuusta 2019 ideoitu Ruokakomero –aloitetta, valmistelu kesken  

27.8.2019 Ilmastotalkoot lehtikirjoitus 

16.12.2019 Nuorten osallisuus nuoriso-ohjaajan valintaan, kirje kulttuuri-ja vapaa-

aikajohtaja Marke Vornaselle  

6. Tapahtumat 

8.1.2019 klo 18-20 Pelikasvatus -ilta Lukion auditorio Paneelissa puhumassa Riikka ja 

työharjoittelija Oskari 

18.3.2019 klo 12-15 Lasten kyselytunti –keskustelutilaisuus, Valtuustosali Kangasala-talo 

12.3.2019 klo 18.00-19.00 LAPE-hankkeen toteuttama Pedakafe webinaari Vatialan 

koululla, Nuorisovaltuuston esittely webinaarissa, esittelijöinä Jonna ja Enna. 

1.4.2019 klo 18-20 Vaalipaneeli  Kangasalan sanomien järjestämä paikalla kysymysosiota 

pitämässä Riikka ja Hanna, mukana myös Lauri ja Enna. 

13.4.2019 klo 10-14 Hyvinvointitori Kangasala-talo ja kirjasto. osallistuimme esittelemällä 

nuvatoimintaa ja dinomaskotti kulki ympäri tapahtuma aluetta. Henri, Enna, Riikka, Lyyti, 

Emilia, Kiia 

11.5.2019 klo 11-18 Nuorisofoorumi Tampereen monitoimitalo 13. Mukana Riikka, Mette, 

Jonna ja Tytti. 

6.6.2019 klo 18-21 Rantabileet Vesaniemen uimarannalla  yleisöä n 300  

22.10.2019  Koulutus yläkoulujen oppilaskuntien hallitusten oppilaille Pikkolassa osallistujia 

13 oppilaita kaikista yläkouluista. Kouluttamassa Riikka, Niko, Tuomas, Marke ja 

Tytti  

16.11.2019 Pirkanmaan nuorisofoorumin tapaaminen Ylöjärvellä Mette ja Tytti 

19.11.2019 Nuorisovaltuuston INFO -tilaisuus Sariolan koulu  Emma 

21.11.2019 Nuorisovaltuuston INFO -tilaisuus Pitkäjärven koulu  Riikka  
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22.11.2019 Nuorisovaltuuston INFO -tilaisuus Pikkolan koulu   Riikka 

30.11.2019 Open Stage nuorten pikkujoulut, nuorisotila Sentterissä klo 18-22  Yleisöä n 85 

Paikalla; Niko Tuomas Hanna Eero  Kiia Riikka Jere  + muita nuoria Tipa Mixu 

Salam Siiri Amalia Kaapo Leo Eemeli + maskeeraajaopiskelijat 

7. Koulutukset 

18.-19.1.2019 Koulutus nuorisovaltuustolaisille Vahderpäässä paikalla 18 nuorta. 

Kouluttajana Tytti ja vierailijana Noora Pajari entinen nuvalainen nykyinen kunnanjohtaja. 

Paikalla: Jonna, Kiia, Hanna, Niko, Henri, Mette, Eero, Minna, Lyyti, Emilia, Jere, Aatos, Emma, Enna, 

Ada, Riikka, Sofia, Tuomas.  

8.-10.2.2019 Alueellinen koulutusleiri nuorisovaltuutetuille Vahderpäässä. Paikalla 22 nuorta 

9 eri kunnasta. Kangasalta Lyyti, Enna ja Minna.  Koulutus sisälsi tutustumista ja 

ryhmäytymistä, asiaa maakunnallista nuorisovaltuustosta ja alueellisesta toimimisesta, 

esiintymiskoulutusta, lobbaamisesta ja tiedottamisesta. Ohjaajat Tampereelta, Ylöjärveltä 

ja Kangasalta. 

15.-17.3.2019 Nuva ry:n järjestämä aktiivipäivät Turussa Osallistuivat Lyyti, Enna, Emma, Jere 

ja Tuomas. Tytti mukana matkassa. 

11.-13.10.2019 Nuva ry:n järjestämät aktiivipäivät Kouvolassa, osallistui Oona-Peppi 

8. Hankkeet 

Hanke; Sahalahden alikulun graffitimaalaus 

Keväällä toteutettiin Kantri ry:n sekä muiden sponsoreiden avustuksella Graffiitimaalaus –

hanke Sahalahdessa. Aloitimme projektin hankkimalla lahjoittajia, joita saimme 6 yritystä. 

Vapaaehtoisia pohjamaalajia saimme myös ja he toteuttivat ilman nuoria betoniseinien 

pohjamaalaamisen. Sahalahden VPK:n nuoret kävivät ennen pohjien maalaamista 

pesemässä pölyt pois tunnelin pinnoista. Hankimme nuorille suojavarusteet ja 

turvallisuusohjeiden mukaisesti puomeja, varoitusmerkkejä jne. Suojasimme myös asfaltin.  

Saimme 7 innostunutta 15-vuotiasta nuorta maalamaan tunnelia. Aluksi pidettiin tunnin 

mittainen suunnittelupalaveri, tutustuttiin hieman toisiimme ja suunnittelimme seuraavan 

palaverin ajankohdan. SirkusRakkausPumPum oli meille mieleinen yhteistyökumppani, 

sieltä meitä saapui ohjaamaan Tomi Lastunen, hän on katutaidevastaavana PumPumissa. 

Pidimme toisen suunnittelupalaverin, jossa nuoret loivat suunnitelmia graffiteihin, joita 

myöhemmin taiteilevat tunneliin.  

Maalaus sujui hyvin, ohikulkijoilta tuli hyvää palautetta nuorison taiteilusta. Päätimme 

projektimme yhteiseen ruokailuun Sahalahden Krouvissa, jonka saimme lahjoituksena. 
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Hanke; Rantabileet  

Kangasalan nuorisovaltuuston rantabileet 6.6  tapahtumassa oli paikalla n 300 ihmistä! Sää 

suosi tapahtumaa helteellä, mikä varmasti vaikutti osallistuja määrään. Ilmapiiri oli rento ja 

mukava, ihmiset pelailivat ja kuuntelivat dj:n musaa kesäisissä fiiliksissä käyden välillä 

kioskilla ostoksilla. Ilmalentopallo oli suosittua, vaikka olikin kuumaa hommaa! 

Nuorisovaltuusto haastoi kaupungin valtuuston ilmalentopallo-otteluun toiveenaan voittaa 

klaava-pokaali takaisin, mutta ei onnistunut. Kaupunginvaltuusto piti pokaalin voiton 

merkkinä.   

Gussitaideseinä oli hauska juttu!  Siinä sai pingotettuun muoviin piirtää ja kirjoittaa 

“kesäpäivä rannalla” –terveiset kaikkien nähtäville! Kaupungin nuorisopalveluiden liikkuva 

nuorisotila Kyläkolli oli tapahtumassa paikalla koko ajan. Autoon sai käydä tutustumassa ja 

jututtamassa nuorisotyöntekijöitä. Auton vierellä paistettiin grillillä makkaraa nälkäisille. 

Tapahtuman toteuttamiseen käytettiin Kantri ry:n myöntämää rahaa ja nuorten 

työpanosta.  

Hanke; Open stage nuorten pikkujoulut 30.11.2019  

Nuorisovaltuusto haki syksyllä 31.8. mennessä Kantri ry:ltä 1000 € Open Stage -tapahtuman 

järjestämiseen. Open stage tapahtumaa suunniteltiin ja toteutettiin syksyllä syys-

joulukuussa. Mukana olivat nuorisovaltuuston jäsenet ja myös muita nuoria ei puolelta 

Kangasalaa. Kaupungin vapaa-aikapalvelut tarjosi tapahtumaan paikan, nuorisotila 

Sentteri, ja bändi- ja äänentoistotarvikkeet. Hankkeesta on tehty erilliset talouslaskelmat ja 

raportit, mitkä on toimitettu Kantri ry:lle. 

Tämän vuoden tapahtuma toteutettiin UV-valoteemalla, koska samana päivänä pidettiin 

Valotorin avajaiset, missä avattiin seinälle isosti heijastettava joulukalenteri. Uutena oli 

alakoululaisille pidetty tapahtuma klo 15-17 missä oli erilaisia toimintapajoja ja pientä 

naposteltavaa. Alakoululaisia oli paikalla n 130. Illalla klo 18-21 open stagessa paikalla oli n 

80 nuorta ja tunnelma oli mukava!  

Nuorisovaltuusto mukana Valotori  -hankkeessa 

Valotori –hanke oli Kangasalan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden, Kangasalan 

nuorisovaltuuston ja t2+r–taidekollektiivin yhteinen hanke. Valotori hanke alkoi elokuussa 

työpajoilla yläkouluilla ja lukiolla, joissa nuoret tutkivat ja piirsivät aiheista: Kangasalan 

tulevaisuus ja Omat unelmat. Työpajoja pidetään myös nuorisovaltuuston nuorille loppu 

syksystä. Työpajoihin osallistuu noin 100 nuorta. Nuorten tekemät kuvat koostettiin ja 

animoitiin joulukalenteriksi, mikä projisoitiin joulukuun 1.-26. pv ajaksi Kangasalan 

pääkirjaston kelloseinälle. 

 

Joulukalenteri on koottu nuorten piirustuksista, ja t2+r –taidekollektiivin mediataiteilija Niko 

Tiainen animoi näyttävän projisoidun joulukalenterin.  Joulukalenteri pyörii seinällä 

pimeään aikaan. Tavanomaisen ruudun tai valkokankaan sijaan video mapping -
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tekniikalla luotu projisoitu ja animoitu joulukalenteri tuo eläväksi projisoidun rakennuksen. 

”Kangasalan nuorten joulukalenteri tuo elämää Kangasalan keskustaan. Vuoden 

pimeimpään aikaan päivittäin ”avautuva” koko kaupungin yhteinen kalenteri tuo iloa 

kaikenikäisille.” –Elina Tiainen, yhteisötaiteilija, t2+r taidekollektiivi  

 

Valotorin avajaiset ja Kangasalan joulunavaus pidettiin 30.11. Tapahtumassa avattiin 

joulukalenterin luukku, sekä ohjelmassa oli myös lasten ja nuorten uv-valo -tapahtumia 

nuorisotila Sentterissä, uv-valo käytävä, valaistu kepparirata, valaistu torialue, valokulkue ja 

lisäksi myös Kangasalan perinteinen joulunavaus.  

 

Nuorisovaltuusto oli mukana hankkeessa hankkimassa yhteistyökumppaneita, sekä 

järjestetyllä työpajalla 29.11.2019. Nuoret osallistuivat 30.11. avajaistapahtuman ja nuorten 

Open stage -tapahtuman järjestämiseen.   

 

Talous 

Toimintamääräraha 5000 € oli varattuna kaupungin budjettiin vuodelle 2019. 

Toimintarahaa käytettiin kokouskuluihin, koulutuksiin ja matkakuluihin, virkistyspäiviin ja 

tapahtumiin.  Ostimme pelipaidat, tietenkin vaaleanpunaiset ja logopainatuksella, sekä 

ekokyniä. Ostimme myös DINO-maskotin, mikä on esillä tapahtumissamme. 

Avustukset / stipendit 

Nuorisovaltuusto jakoi stipendit yläkoulujen (30€) ja lukion (50€) oppilaalle yhteensä 140 €. 

Stipendien jako perusteena oli aktiivisuus ja kiinnostus vaikuttamiseen ja yhteiskunnallisiin 

asioihin. 

Kummivaltuutettutoiminta 

Kummivaltuutettutoiminta aloitettiin 2018 alusta ja pyydettiin valtuustoryhmiä nimeämään 

valtuutetuista kummivaltuutettu. Kummivaltuutetut kutsutaan nuorisovaltuuston kokouksiin. 

Toimintaa on jatkettu 2019 vuonna.  Eri puolueryhmistä (ei kaikista) on ollut 

kummivaltuutettuja nuorisovaltuuston kokouksissa vaihtelevasti.  Yhdessä on keskusteltu 

asioista ja toimintamenettelyistä ja näin tiedonvaihto on parantunut aikuisten ja nuorten 

välillä. Jokaisen kokouksen asialistalla on kohta ”kummivaltuutettujen asiat” ja esityslistat ja 

pöytäkirjat lähetetään kummivaltuutetuille sekä kaupunginvaltuuston ja hallituksen 

puheenjohtajille.  

Nuorisovaltuuston ilmastolupaus! 

Valinnoillasi vaikutat  

Ihmisten teot ovat aiheuttaneet yhden suurimmista ongelmistamme, ilmaston 

lämpenemisen. Meillä on silti myös mahdollisuus muuttaa tapojamme ja samalla koko 

maailmaa. 
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Ilmastonmuutoksen hillintään yritetään jatkuvasti keksiä ratkaisuja ympäri maailmaa, siksi 

myös Kangasalan nuorisovaltuusto on päättänyt tehdä osansa. 

Nuorisovaltuustossa halutaan huomioida ympäristöystävällisyys mahdollisimman 

monipuolisesti ja siksi se tuleekin usein puheeksi. Nuorisovaltuustomme onkin päättänyt 

pureutua omaan toimintaansa tehdäkseen siitä mahdollisimman ekologista.  

Keskityimme kokouksiimme ja niiden järjestelyihin. Päätimme esimerkiksi hylätä muoviset 

kertakäyttöastiat ja suosia kotimaista tuotantoa. Tulevaisuudessa myöskin 

muistiinpanomme ja pöytäkirjamme tulevat olemaan täysin sähköisessä muodossa.  

Tapahtumia ja toimintaa järjestettäessä haluamme ottaa huomioon syntyvät jätteet ja 

pyrkiä kierrättämään ne.  

Kun tarvitsemme  palveluita tai muita tuotteita haluamme jatkossa tarkistaa sekä tuotteen, 

että yrittäjän toiminnan ekologiselta kannalta, jotta voimme varmasti valita 

ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon. 

Nuorisovaltuustomme haluaa vaikuttaa myös päättäjiin niin, että kaupungin toiminta 

edistää ilmastonmuutoksen torjumista. Tätä vaikuttamista tehdään esimerkiksi 

kannanottojen ja aloitteiden muodossa yhteistyössä päättäjien kanssa. 

Nuorisovaltuuston jäsenetkin miettivät, miten he voisivat pienentää hiilijalanjälkeään, 

esimerkiksi kirpputorilta ostamalla, kierrättämällä ja julkisia liikennevälineitä käyttämällä. 

Jokainen meistä voi tehdä näitä valintoja myös omassa elämässään. Jokaisen valinnoilla 

ja teoilla on vaikutusta, niin pienillä kuin suurillakin.   

Tiedotus 

Whatsappissa on ryhmä nuorisovaltuuston jäsenille, jota käytetään asioiden keskusteluun 

ja tiedottamiseen. 

Facebook nimellä Kangasalan nuorisovaltuusto (henkilö ja yhteisösivu), twitter ja instagram 

ja snapchat nimellä nuvakangasala.  

Nuorisovaltuuston Blogikirjoitus osoitteessa nuvakangasala.blogspot.fi 

Pääkirjaston ilmoitustaululla on nuorisovaltuustolle varattu tila, jossa ilmoitetaan kokousten 

ajankohdat ja pöytäkirjat.  

Vuoden alussa esiteltiin nuvalaisia somessa; lyhyt kuvaus itsestä ja kuva instassa. syksyllä 

esiteltiin työryhmien toimintaa instassa; kuva ryhmästä ja mitä he tekevät kokousten 

ulkopuolella. Joulukuussa toteutettiin somessa ”vaikuttamisen joulukalenteri” eli 1-24.12. 

joka päivä esiteltiin jokin vaikuttamiseen liittyvä asia instagramissa ja facebookissa. 

Joulukalenterissa myös kilpailu, missä palkinnot.  
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Sähköposti: nuvakangasala@gmail.com 

Facebook: Kangasalan nuorisovaltuusto 

Twitter: @NuvaKangasala 

Instagram: @nuvakangasala 

Blogi: nuvakangasala.blogspot.fi 

snapchat: nuvakangasala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


