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Aika: ti 10.3.2020 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  

Pitkänen Henri 

Pulakka Aatos  

Puoliväli Riikka  

Rantala Enna 

Rönö Lyyti  

Saarela Eemeli 

Takanen Jere (poistui 18.24) 

Tammelin Niko 

Välimäki Hanna 

Ylinen Tuomas 

  

Eromäki-Heino Tytti 

Marketta Huhtanen 

Jorma Jussila (18.51)

1§ Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.06 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Valitaan varasihteeri Riikka Puoliväli kokouksen puheenjohtajaksi 

- Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, ja paikalla on vähintään 1/3 jäsenistä. 

3§ Kokouksen työjärjestys 

- Poistetaan kohdat 7§ (viestintävastaavan valinta) ja 12§(säännöt) ja siirretään seuraavaan kokoukseen. 

- Hyväksytään esityslista kokouksen viralliseksi pöytäkirjaksi. 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Puheenjohtaja Niko Tammelin luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. 

- Hyväksyttiin pöytäkirja 

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Jussi TwoSeven-taidekierroksen ajankohdaksi kyselemme viikkoa 17. 

- Kangasalan kaupungin nettisivujen selvitys, pyydettiin nuoria testaamaan ja katsomaan uusia nettisivuja. 

- Pirkanmaan nuorisofoorumi 9.5 Kuhmoisissa. Kyselemme omasta WhatsApp-ryhmästä, ketkä haluaisivat 

lähteä. 

6§ Kummivaltuutettujen asiat 

- Jorma Jussila mietti suoraa valtuustoaloitetta, kuntalaissa olisi ollut jokin estävä tekijä. Asiaa selvitellään 

tällä hetkellä. Muissa kunnissa on samankaltaisia käytäntöjä, kuten nuorisovaltuuston aloite suoraan 

kaupunginhallitukseen. 

7§ Lautakunnat ja työryhmät  

- Tuomas kertoi kaupunginvaltuuston kokouksesta siten että, Suinulaa ja Haavisevaa ei haluttaisi kaavoittaa 

ja suunnitteilla yhdystie Ruutana-Kangasalan asema. 

- Sosiaali- ja terveyslautakunnassa ei mitään nuorisoa koskevaa asiaa. 

- Sivistys- ja elinympäristönkokouksia ei ole ollut vielä. 

- Maakunnallisessa nuorisovaltuustolla 7 avointa paikkaa, tarkoitettu muille kuin nuorisovaltuutetuille. 

8§ Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma 

- Juttelimme päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmasta, Henri kirjoitti nuorisovaltuuston mielipiteen ja 

lähettää sen sivistyslautakunnan sihteerille samana iltana. Suunnitelma on nähtävillä kaupungin 

nettisivuilla. 

9§ Aloitteet 

- Ei uusia aloitteita 

10§ Kaavoitusasiat 



Kangasalan Nuorisovaltuusto  

 

Pöytäkirja 3-2020 

 

 

- Tuomas kertoi kaavoituskatsauksesta, jossa näkyy kaikki vuoden 2019 valmistuneet kaavoitukset ja 

nykyiset keskeneräiset kaavoitukset. Kaavoituskatsaus kaupungin nettisivuilla.  

11§ Talousasiat 

- Tillillä 2265,67€. 

12§ Viestintä 

- Some-vuorot pyörivät edelleen. Juhlakutsut ovat lähteneet eri nuorisovaltuuston someihin. Kangasalan-

sanomat lupasivat tehdä lehtijutun nuorisovaltuustosta, sanomat haastattelevat Nikon ja 

nuorisovaltuuston ensimmäinen puheenjohtajan. Jos haluaa itse kertoa omasta nuorisovaltuusto 

urastaan niin laittaa Riikalle tai Tytille viestiä. 

13§ Kulttuuri- ja hyvinvointitori 18.4 

- Nuva-Dino haluttaisiin paikalle. Torilla myös mukana nuorisotyö. Sentterissä omatoimista toimintaa 

lapsille ja vanhemmille esim työpajoja. Kysellään osallistujia kulttuuri- ja hyvinvointitorille.  

14§ SAP ’20 Suunnittelu 

- Sovimme että SAP on 5.5. klo 17.00 valtuustosalissa. Jokaisesta yläkoulusta tulisi edustajia. Päätimme, 

että vähintään kolme keskustelunaihetta. Alustavasti aiheiksi sovimme koulupsykologin, 

valtuustoaloitteen sekä nykyisen huumetilanteen.  

15§ Nuva 25 v. juhlat 28.3.2020 

- Juhlatarjoiluksi Saarioisilta perunasalaattia, kana Caesar-salaattia, couscoussalaattia, kana- sekä 

jauhelihawrapit. Tredulta haemme pizza paloja, täytekakun makuna mustikka ja täytteenä 

mustikkamousse, sokerimassalla oma logo kakun päälle. Linkosuolta saamme ruissipsejä, joiden täytteiksi 

sovimme savusiian ja kasvistäytteen. Lisäksi juhlien juotavaksi teemme mehuboolia. 

- Lukion tyttökuoroa on kysytty, kysyivät voisiko tuoda lukion tenorikuoron mukanaan. 

- Sovittiin Tuomas juhlien aikataulun kiinnipitäjäksi 

- Riikka oli käynyt kysynyt kukkia juhliin, kukat maksaisivat 550€ ilman sponsorointia. 

- Pikkuteatteri pyysi palkkioksi 150€ esityksestä. 

- Juhlien bändeiksi Triotone sekä Wonderless 

- Juhlia varten tarvitsee hankkia vielä glitteriä, pöytäliinat sekä ilmapallot. 

16§ Muut esille tulevat asiat 

- Oppilaskunnille suunnattu ideointikilpailu, jossa ideoidaan oppilaskunnille erilaista toimintaan. Jatketaan 

asian suunnittelua seuraavassa kokouksessa. 

17§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

- Seuraavan kokouksen aika ja paikka 14.4 klo 17.00 valtuustosalissa 

18§ Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.41 

 

 

 

__________________________                         ___________________________ 

Puheenjohtaja Riikka Puoliväli                   Sihteeri Henri Pitkänen  

 


