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Aika: ti 20.2.2020 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6
Läsnä:
Haapanen Eero
Heinonen Inari
Kerola Oona Peppi
Kuusinen Emma
Lahtinen Emilia
Lehto Jonna
Liuko Lauri

Mansikkaviita Kiia (poistui 19.13)
Pitkänen Henri
Pulakka Aatos
Puoliväli Riikka
Rantala Enna
Rönö Lyyti
Saarela Eemeli
Takanen Jere

Tammelin Niko (poistui 18.26)
Välimäki Hanna
Ylinen Tuomas
Eromäki-Heino Tytti
Marketta Huhtanen
Mikko Tahlo

Ennen kokousta Mikko Tahlo esitteli Kangasalan seudun 4H-yhdistyksen toimintaa.
1§ Kokouksen avaaminen
2§

3§

4§
5§
6§
7§

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.12
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Valitaan varasihteeri Riikka Puoliväli kokouksen puheenjohtajaksi
- Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, ja paikalla on
vähintään 1/3 jäsenistä.
Kokouksen työjärjestys
- Lisätään uudeksi kohdaksi 12§ Sihteerin valinta
- Hyväksytään muutettu esityslista kokouksen viralliseksi pöytäkirjaksi
Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
- Puheenjohtaja Niko Tammelin luki edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Ilmoitusasiat ja saapuneet postit
- Hanna on kirjoittanut kirjoituksen Lemetyn asemakaavasta.
Kummivaltuutettujen asiat
- Kummivaltuutettuja ei ollut kokouksessa.
Lautakunnat ja työryhmät
- Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajaa ei ollut paikalla, koska kokouksessa
- Hanna kertoi, että tiistaina 18.2 oli ollut yhteiskokous elinympäristö- ja
sivistyslautakunnan kanssa. Kokouksessa käytiin päiväkoti- ja
kouluverkkosuunnitelmaa ja Lumoava Kangasala -taide- ja ympäristöohjelmaa.
Päiväkoti- ja kouluverkko suunnitelmasta: 1 Pikkolaan rakennettaisiin uusi pienten
lasten yksikkö Pikkolan päiväkodin tilalle ja Vesaniemen päiväkoti purettaisiin.
Kirkkoharjun koulu peruskorjattasiin (yhteys Roine-kampukseen). 2 Havisevan koulun
lakkautus ja Ruutanaan uuden kouluyksikön rakentaminen olivat myös keskustelun
aiheita. 3 Raikun koulun lakkautus, koulun oppilaat Huutijärven kouluun. 4
Suoramalle uusi pienten lasten yksikkö ja suoraman koulua peruskorjataan. 5
Kuhmalahteen koulu 3-4 luokkalaisille päiväkodin yhteyteen ja 5.-6.lk. oppilaat
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kuljetetaan Sariolan kouluun. Vilpeilän koulu lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät
Sariolaan.
Kokouksessa nousi myös huoli suurien koulukeskusten synnystä, vaikka
kaupunkistrategiassa huomioidaan voimakkaasti maaseudut. Koulumatkojen pituus
kasvaisi Kuhmalahdella jopa 48 kilometriin. Mietittiin myös, että miksi kaikki kyseiset
asiat liitetään yhteen.
Kokouksessa oli myös käsitelty kasvisruuan lisäämistä kouluissa ja sen vaikutuksesta
ruoan kotimaisuusasteeseen. Molempia ei voi saada.
- Henri kertoi, että sivistyslautakunnan omassa kokouksessa oli jatkettu
yhteiskokouksen aiheuttamaa keskustelua, sekä lasten vuoroasuminen
huomioonottamista. Otetaan kouluverkko asia esille seuraavassa sike kokouksessa
17.3. ja valmistellaan nuorten huomioita päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmaan
seuraavaan nuorisovaltuuston kokoukseen mennessä
- Tuomas kertoi valtuustoaloitteesta, että Neuropsykiatrisen työryhmä perustamista
selvitetään
- Ruokaraati kokoontuu 19. ja 20.3. Ruokaraatilaiset ilmoittautuvat itse tilaisuuteen
- Maakunnallisia asioita: Mikä Vituttaa-tapahtuma keväällä, jos haluaa mukaan,
ilmoittautuu Jonnalle.
Seuraava maakunnallisen nuorisovaltuuston kokous on 18.4 Ikaalisissa, Jonna kertoi
myös, että MaNussa on avoimia paikkoja ilmoittautuminen maaliskuussa
Seuraava Nuorisofoorumi on 9.5 Kuhmoisissa.
Pirkanmaan piiristä 5 jäsentä olisi tulossa Nuvan 25 v. juhliin
8§ Aloitteet
- Valtuustoaloite, että nuorten edustajille saataisiin suora aloiteoikeus valtuustoon.
Tarkoittaisi sitä että, nuorisovaltuuston ei tarvitsisi kierrättää aloitteitaan
lautakuntien kautta, vaan aloitteet voisi jättää suoraan kaupunginvaltuustoon.
- Ruokakomero-aloitteesta ei ole uutta ilmoitettavaa
9§ Kaavoitusasiat
- Hannan kirjoittama mielipidekirjoitus Lemetyn asemakaavasta on laitettu eteenpäin.
- Pikkolan liikuntapuistosta tiedottavaa päätöstä odotellaan.
- Lentolan prisman lähelle (ent kirpputori) Vällintielle kaavoitetaan asuntoja
10§ Viestintä
- Vuosijuhlien mainostus, somevuorot, kunnon mainos, esiintyjät selvinneet. Niko
lupautui tekemään juhliin mainoksen
- Tehdään blogi, jonne laitettaisiin kutsu juhlista, Riikka kirjoittaa kokouksesta blogin.
11§ Talousasiat
- Tilillä 2345.47€, valotorin laskut maksettu.
12§ Sihteerin valinta
- Valitsemme yksimielisesti sihteeriksi Emma Kuusisen
- varasihteeriksi valittiin Henri Pitkänen
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13§ Säännöt

-

Lisättäisiin sääntöihin kohta ylimääräisestä kokouksesta: Ylimääräisten kokousta
voidaan vaatia 1/3 jäsenistön määrällä, sekä jos kokous vaatii henkilöstö muutoksia
pitää ½ vaatia ylimääräistä kokousta.
- Keskusteltiin kokousmatkakuluista: Pidetään takautuva matkakorvaus (verottajan
mukaan) ja hylätään bussikortti teknisten syiden ja toteuttamisvaikeuden takia.
- Keskusteltiin pöytäkirjan tarkastamiskäytännöstä
- jatketaan keskustelua säännöistä seuraavassa kokouksessa
14§ Ateriapalvelut
- Ateriapalveluilta lahja nuorisovaltuustolle, lisä-jälkiruoka koululaisille. Kysymme
onko, suklaa- tai mansikkamousse hyviä ideoita. Jos ne eivät toteudu kysymme
mokkapaloja tai jäätelöä. Jälkiruoka tarjotaan koululaisille maaliskuun aikana.
15§ Nuva 25 v. juhlat 28.3.2020
- Suunnitteluryhmän kokoontunut 27.1 sekä 11.2 ryhmä tutustui pirttiin. Pirttiin
mahtuisi sadalle vieraalle pöydät. Kangasalan lukion tyttö-kuoroa kysytään juhliin,
muuten musiikit ok.
- juhla suunnitelma on gdrivessa kaikkien katsottavissa; koristetia kysyttävä ja
ostettava, yhteistyötä Saarioisten kanssa neuvotellaan vielä. Ruokatilauksia tredusta
todennäköisesti
- Tilataan juhliin logoilmapalloja ja vieraille lahjaksi popsockets tyyppisiä
kännykkäpidikkeitä logolla.
16§ Muut esille tulevat asiat
- Ei ollut muuta esille tultavaa asiaa
17§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka
- Seuraavan kokouksen aika ja paikka 10.3 klo 17.00 valtuustosalissa
18§ Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.14

__________________________
Puheenjohtaja Riikka Puoliväli

___________________________
Sihteeri Henri Pitkänen

