Kangasalan Nuorisovaltuusto
Pöytäkirja 5-2020

Aika: ti 13.5.2020 klo 17.00
Paikka: Microsoft Teams
Läsnä:
Haapanen Eero (saaoui 18.08)
Heinonen Inari
Kerola Oona Peppi (poistui 17.57)
Kuusinen Emma
Lahtinen Emilia
Lehto Jonna
Liuko Lauri
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Mansikkaviita Kiia
Pitkänen Henri
Pulakka Aatos
Puoliväli Riikka
Rantala Enna
Rönö Lyyti
Saarela Eemeli
Takanen Jere (Poistui 19.24)

Tammelin Niko
Välimäki Hanna
Ylinen Tuomas
Eromäki-Heino Tytti
Marketta Huhtanen

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.08
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, ja paikalla on vähintään 1/3 jäsenistä.
Kokouksen työjärjestys
Lisätään uudeksi kohdaksi §14 Palaveripalkkio.
Hyväksytään esityslista kokouksen viralliseksi pöytäkirjaksi.
Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Tytti Eromäki-Heino luki edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
Ilmoitusasiat ja saapuneet postit
Vilpeilän koulusta voi kommentoida 18.5 asti.
Lautakunnat ja työryhmät
Sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä elinympäristölautakunnissa ei ollut mitään nuoria koskevia asioita
Sivistyslautakunnassa jaettiin avustukset niitä hakeneille yhdistyksille.
Kaupunginvaltuustossa oli keskusteltu Vilpeilän koulun tilanteesta sekä uuden Kirkkoharjun koulun
rakentamispaikan kartoituksesta.
- Maakunnallisessa nuorisovaltuustossa ei ilmoitettavaa asiaa
7§ Aloitteet
- Ei uusia aloitteita
8§ Kaavoitusasiat
- Tytti luki seuturatikkaa koskevassa palaverissa tehtyjä kommentteja. Seuturatikassa on kaksi haaraa mitkä
suuntaavat Kangasalle päin; Lamminrahka ja Saarenmaa ja näihin haaroihin oli eri vaihtoehtoja mitä
kautta ratikka kulkisi. Seuturatikan materiaalien perusteella tehtiin lausunto, missä vastattiin mitä reittiä
kannatetaan ja miksi. Luontoreitit tulisi huomioida ratikkareittejä suunnitellessa ja uusia alueita
rakennettaessa.
- Hyväksyttiin lausunto ja lähetetään se Tampereen kaupungille.
9§ Talousasiat
- Tilin saldo on 2265.67€
10§ Viestintä
- Riikka hoitaisi keväälle vielä jonkinlaista somekampanjaa kuten kuva-arvoituksia
- SAP ’20 kysymyksiä NuVa:n IG:n tarinaan nuorille vastattaviksi.
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Nuorisovaltuutettujen IG Take-over, jossa voi kertoa omasta päivästään ja omasta vapaa valintaisestaan
aiheesta.
11§ SAP ’20
- Lähetetään nuorilta saatu kysymyslista valtuutetuille sekä muille kaupungin tärkeille päätöksenteossa
oleville henkilöille.
- Kävimme läpi ja keskustelimme päättäjien luomia kysymyksiä nuorille.
12§ Osallistuva budjetointi
- Tampereella on varattu 450 000€ Osallistuvaan budjetointiin. Budjetoinnissa lapsille ja nuorille annetaan
äänivaltaa siinä mitä tehdään. Parasta ideaa äänestetään ja se toteutetaan, budjettiin sopivalla summalla
- Kannatamme Kangasalle yksimielisesti Osallistuvaa budjetointia. Nuorisovaltuusto toimisi yhtenäisenä
äänestyskanavana, mutta nuorisovaltuutettu saa myös äänestää itsenäisesti.
13§ Oppilaskunnille järjestettävä toimintaraha/kilpailu
- Kävimme läpi ja keskustelimme oppilaskuntien ideakilpailun aikataulusta ja suunnittelusta
- Tytti laittaa ideakilpailun rungon koulujen rehtoreille
14§ Palaveripalkkio
- Päätimme, että osallistumisesta palaveriin saadaan korvaus. Palavereista 1-4 saa 2€, 5-10 3€ ja 11+ 5€.
Osallistumismerkinnän saisi, jos osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja tuo omaa mielipidettään esille.
- Niko kasaa ajatukset ja tekee seuraavaan kokoukseen kokoelman nuorisovaltuutettujen ideoista.
15§ 25 v. juhlat
- Tytti on hakenut logolliset ilmapallot.
- Kutsut lähetetään syksyllä, muokaten aikaisemmin lähetettyä kutsua uudella päivämäärällä.
- Odotamme vastausta presidentin kanslialta.
16§ Muut esille tulevat asiat
- Kangasalan kaupungin kevätjuhlat/kesän avaus 30.5 klo 9 ala-asteen, klo 10 yläasteen, klo 11 lukion
vuoro, jonka jälkeen live-konsertti kaikille kangasala-talosta.
- Päätimme kuvata videon, jossa julkistettaisiin stipendien saajat, stipendien saajilta kysymme
ensimmäisenä luvan nimen julkistamiseen. Videon tekijät saisivat tehdä videosta itsensä näköisen.
- Vahderpäässä virkistyspäivä alustavasti torstaina 4.6.
17§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka
- Seuraava kokous elokuussa, aika ja paikka selvitetään myöhemmin. Pidämme kyselyn sopivasta
ajankohdasta
18§ Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.15

__________________________

___________________________

Puheenjohtaja Niko Tammelin

Sihteeri Henri Pitkänen

