Kangasalan Nuorisovaltuusto
Pöytäkirja 7-2020

Aika: ti 29.9.2020 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

Tammelin Niko
Välimäki Hanna
Ylinen Tuomas
Eromäki-Heino Tytti
Marketta Huhtanen
Jari Markkinen (poistui 18.17)

1§ Kokouksen avaaminen
- avattu 17.13
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous on laillinen ja päätösvaltainen, sihteeriksi vp Riikka
3§ Kokouksen työjärjestys
- Hyväksytään esityslista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi
- poistettu kohta 12, säännöt käsitellään seuraavassa kokouksessa
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
- Käydään läpi edellisen kokouksen pöytäkirja pääpiirteittäin
- vp luki pöytäkirjan ja hyväksyttiin se.
5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit
- Saavutettavuustyöpaja 27.10 klo 16.30-19.30, Tytti kertoi asiasta, kysytään osallistujista
whatsapissa. Riikka ja Eero mukaan
- Aktiivipäivät ABC&HC 9.-11.10.2020 Etänä, ilmoittaudu Tytille
- Nuva ry. Liittokokous 20.-22.11.2020 Naantalissa, ilmoittaudu Tytille
6§ Kummivaltuutettujen asiat
- Kummivaltuutettujen esittely ja esille tulevat asiat
- Jari Markkinen kertoi sivistyslautakunnan kokouksesta, koska viime kokouksessa paikalla ei
ollut nuorten edustajaa. Kokouksessa käsiteltiin Lamminrahkan koulun suunnitelmia ja
budjetin ylitystä, Kangasalan kaupungin verokertymän pienenemisen aiheuttamia
talousvaikutuksia ja supistuksia myös sivistyskeskukseen, peruskoulujen ja lukion
lukuvuosisuunnitelmat hyväksyttiin.
7§ Lautakunnat ja työryhmät
- Käydään läpi edustajien muistiot kokouksista
- Sote ei asiaa.
- Elinympäristölautakunta: yhteiskokous sivistyslautakunnan kanssa: käsiteltiin maaseudun
elinvoimaisuutta ja siihen liittyen mm liikenneyhteyksiä, lähijunan mahdollisuutta, miten
suosia ja tuoda esille lähiruokaa, alueiden esteettisyys myös maaseudulla, tapahtumia ja
taide- ja ympäristöohjelman luomia mahdollisuuksia. Oma kokous: käsiteltiin Lamminrahkan
koulun missä tarveselvityksen jälkeen on hinta-arvio noussut jo huomattavasti (37,3M),
Kuhmalahden alueen osayleiskaavoja hyväksyttiin, Tampereen raitiotiesuunnitelmia mitkä
kohdistuu Kangasalle.
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Kaupunginvaltuusto: Keskustan puolueryhmä teki aloitteen missä nuorisovaltuustolle
myönnettäisiin suora aloiteoikeus. Muuten keskusteltiin sote uudistuksesta, miten rahoitus
jakautuu sotessa ja kaupungin talousnäkymistä, mikä ei ole hyvä.
- Kouluruokaraati oli sovittu lokakuulle, mutta on nyt peruttu.
- Maakunnallinen nuorisotyöryhmä: Jonna on edustaja, mutta tarvittaisiin varahenkilö
hänelle, MaNu:n leiri peruuntui, politiikkaviikon tapahtuma 2.11. manu järjestää Pirkanmaan
laajuisesti
Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä edustaja ei ole päässyt kokouksiin.
8§ Aloitteet
- Nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus: Keskusteltiin aloiteoikeudesta ja pidettiin asiaa
erittäin hyvänä. Jari Markkinen kertasi, miten aloite valtuustossa etenee.
- Nuorisovaltuuston edustaja kaupunginhallitukseen: Keskusteltiin asiasta ja päätettiin hakea
edustuspaikkaa Kangasalan kaupunginhallitukseen. Pirkanmaalla on 7 kuntaa, missä on
nuorten edustaja kunnan tai kaupunginhallituksessa.
- Turvallinen skeittipaikka Kangasalan keskustaan: Keskusteltiin asiasta ja todettiin että
tarvetta on. Päätettiin, että tiedustellaan kaupungin tekniseltä keskukselta, onko tällaista
suunnitelmissa jo. Jos ei ole, tehdään aloite ja lähdetään viemään asiaa eteenpäin.
Mahdollisia paikkoja mietittiin keskustan läheisyyteen, Pikkolan alueelle, kirkkoharjun
koulun pihaan/sisätiloihin, kun uusi koulurakennus tehdään ja tämä vanha jää pois käytöstä.
9§ Kaavoitusasiat
Ei kaavoitusasioita.
10§ Talousasiat
- Katsottiin rahatilanne, mikä on ihan hyvä.
- 25-vuotisjuhliin meni n 2000 euroa rahaa, kaikki laskut eivät ole vielä saapuneet
11§ Viestintä
- Kuullaan viestintävastaavan johdolla viestintätyöryhmän kuulumiset
- Riikka kertoi että vaihdamme ruokalistan laittovuorot snäppiin viikottaiseen vuoroon.
Muuten sometusta saa tehdä aina ja joka paikasta, että on näkyvyyttä.
12§ Nuorisovaltuustoon jäsenhaku
- Hakemus vai vaalit? Päätimme äänestyksellä yksimielisesti, että uudet jäsenet hakevat
hakemuksella. Hakulomake laitetaan sähköisenä nettiin ja myös paperisena kouluille.
- Hakuaika päätettiin olevan 1.-23.11.2020 Hakuajasta ilmoitetaan myös wilman kautta
kaikille 13-18-vuotiaille oppilaille Kangasalla.
13§ Koulukierrokset
- Marraskuun alussa viikot 45 tai 46
- Infot toteutetaan auditoriossa pienemmissä ryhmissä koronan takia. Sariola ja Pitkäjärven
koulu on jo osittain sovittu.
- Pyritään ensisijaisesti fyysisesti tehtyihin infoihin, jos korona tai etäopiskelu rajoittaa, niin
tehdään videolle esittely, jonka opettajat jakavat kaikille oppilaille katsottavaksi
14§ Oppilaskuntien ideakilpailu
- Käydään läpi saapuneet ideat:
- Ideoita tullut Ruutanan (ulkoiluun liittyvä), Kirkkoharjun (ulkoiluvälineitä) Suoraman
(kulttuureihin tutustumisviikko jälkiruoat) ja Vatialan (lyhtyjuhlat) Ideoiden ilmoittaminen
päättyy huomenna ke 30.9.
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Seuraava vaihe keskiviikkona 7.10.2020 klo 17.00 valtuustosalissa ideoiden tarkempi esittely.
Paikalle ainakin Niko, Riikka, Tuomas ja tilaisuus on avoin kaikille.
- Äänestyskäytäntö: syysloman jälkeen kaikki oppilaat saavat äänestää suosikki ideaansa.
Äänestys tapahtuu oppilaiden omilla tunnuksilla sähköiseen lomakkeeseen (Tytti tekee
formsin) jaetulla linkillä. Linkki myös opettajille, että voivat auttaa pienimpiä oppilaita.
- Nuorisovaltuuston lokakuun kokouksessa päätetään ideakilpailun tulokset.
15§ Oppilaskuntien koulutus
- Marraskuun lopussa pidetään koulutus etänä. Aiheina tapahtuman järjestäminen, mainonta,
kokouskäytännöt. Täytyy huomioida, miten koulutus toteutetaan etänä, valmista
lokakuussa.
16§ Palaute 25v juhlista
- Käydään läpi palautteet: luettiin lehtiartikkelit, palautteet olivat positiivisia, käytiin läpi lahjat
mitä saatiin. Juhla oli onnistunut!
17§ Muut esille tulevat asiat
- Osallistuva budjetointi: tulokset on julkistettu 1.Tapahtumaviikonloppu 2. Kaupunkilaisille
lainattavia harrastusvälineitä 3. Kukkia vanhuksille vanhainkodeissa ja kotihoidossa. nämä
toteutetaan vuoden 2020 aikana.
- Ideoita Nuorten liikenneturvallisuuden edistämiseksi: Mietimme ehdotuksia: esim
liikenneturva teemapäivä kouluilla, heijastimia jakoon, Heijastin työpajoja esim
heijastinteippi halpaa käyttää, laillinen moposuora Kangasalle; Riikka selvittää
Kontiolahdelta missäon tällainen, miten ovat vastuukysymykset ratkaisseet.
- Heijastintilaus. Tilataan1 000-2 000 logollista heijastinta hainleuka kiinnityksellä, Tytti tilaa.
18§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka
- 26.10.2020 klo 17.00 Kaupungin hallitus huone
19§ Kokouksen päättäminen
- pj päättää kokouksen ajassa 19.33

__________________________

___________________________

Puheenjohtaja Niko Tammelin

Sihteeri Riikka Puoliväli

