
        

 

 

 

Kangasalan Nuorisovaltuuston kokous, pöytäkirja 
 

Aika: 17.00 

Paikka: Valtuustosali, Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6 

Läsnä:

Kuusinen Emma 

Mansikkaviita Kiia  

Pitkänen Henri 

Pulakka Aatos  

Puoliväli Riikka (poistui 18.20) 

Rantala Enna 

Rönö Lyyti  

Takanen Jere (poistui 19.12) 

Tammelin Niko 

Välimäki Hanna (poistui 19.11) 

Ylinen Tuomas 

  

Eromäki-Heino Tytti 

Mikko Tahlo (poistui 19.20) 

Seija Haltola 

Poissa: 

Eero Haapanen  

Inari Heinonen  

Oona Peppi Kerola 

Emilia Lahtinen 

Jonna Lehto 

Lauri Liuko 

Saarela Eemeli 

Marketta Huhtanen 

 

 

 

 

1§ Kokouksen avaaminen 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.03 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja paikalla on vähintään 

1/3 jäsenistä.  

3§ Kokouksen työjärjestys 

- Hyväksyttiin esityslista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi. 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

- Varapuheenjohtaja luki läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan. 

- Hyväksyttiin pöytäkirja.  

5§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

- Nuva ry:n liittokokous järjestetään etänä Naantalista 20.-22.11 2020. 

- Saavutettavat verkkopalvelut-työpaja 27.10. 2020 valtuustosalissa. Työpajassa 

keskustellaan kaupungin verkkosivujen ja mobiilipalvelujen saavutettavuudesta. 

Paikalle lähdössä alustavasti Tuomas Ylinen.  

6§ Kummivaltuutettujen asiat 

- Kokouksessa ei ollut paikalla kummivaltuutettuja. 

7§ Lautakunnat ja työryhmät 

- Sote-lautakunnassa ei ollut mitään nuorisovaltuustoa koskevaa. 
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- Elinympäristölautakunnan kokouksessa oli suunniteltu Kangasalan kävelyn ja pyöräilyn 

edistämistä sekä käsitelty Lamminrahkan katuihin liittyviä seikkoja. Lisäksi käsiteltiin 

koronaepidemiasta seuraavista poikkeustoimista. 

- Siken kokouksessa oli tehty kaksi valtuustoaloitetta. Aloitteet koskivat nuorten 

mielenterveysongelmia. Aloitteella nuorille halutaan parempaa apua 

mielenterveysongelmiin kouluilta. Toisella aloitteella halutaan parantaa kaupungin 

tarjoamaa apua neuropsykiatrisille. Kouluille on korona-avustuksella saatu lisää 

opettajia ja koulunkäynninavustajia, joka vastaa hieman aloitteiden tavoitteisiin, 

mutta ongelmiin halutaan pysyvämpiä ratkaisuja. 

- Kaupunginvaltuustossa ei olla käsitelty mitään nuorisovaltuustoa erityisesti koskevaa. 

- Kouluruokaraadissa on arvioitu lomakkeen avulla kasvispainotteinen lasagnette.  

- Manun edustaja ei ollut paikalla. 

- Lasten ja nuorten hyvintointityöryhmässä keskusteltiin neuropsykologisista ongelmista. 

Niiden ehkäiseminen painottui lapsiin ja peruskoululaisiin, mutta kuitenkin kaikkein 

eniten nuoriin suuren henkisten ongelmien riskin takia. Yläasteille haluttaisiin nepsy-

tutoreita ja opettajille lisää koulutusta asiasta.  

8§ Aloitteet 

- Skeittiparkkialoitteesta ei ole kuulunut mitään uutta.  

9§ Kaavoitusasiat 

- Ei mitään nuorisovaltuustoa erityisesti koskevaa. 

10§ Talousasiat 

- Tilillä on 2937.73 euroa. 

11§ Viestintä 

- Ruokalistojen päivittäminen on sujunut paremmin viikkojärjestelmällä. 

- Tällä hetkellä ei ole muuta mainostettavaa kuin nuorisovaltuuston jäsenhaku. Kiia 

Mansikkaviita tekee siihen tarvittavan mainoksen. 

12§ Oppilaskuntien ideakilpailu 

- Ideakilpailussa on voittajille käytettävissä 5000 euroa vapaa-aikapalvelujen 

budjetista.  

- Valitsimme keskustelun johdosta kestävimmiksi ja parhaimmiksi. Valituiksi tulivat 

Ruutanan koulun jalkapallomaali (400 euroa), Kirkkoharjun koulun kirja- ja 

ulkoleluhankinnat (900 euroa), Raikun koulun säkkituolit (540 euroa) ja Sariolan koulun 

jääkaappipakastin ja pihamaalit (1000 euroa). 

13§ Säännöt 

- Halutaan lisätä kohta jäsenen erottamisesta. Erotuksen perusteina ovat alustavasti 

kokouksista poissaolo ilmoittamatta useaan kertaan, asemansa väärinkäyttö ja 

varoituksen jälkeen poissaolo kokouksesta. 

- Halutaan lisätä sääntökohta etäkokouksesta. Etäkokoukseen olisi oltava hyvä syy. 

- Sääntölisäykset muokataan kirjalliseen muotoon ja tuodaan seuraavaan kokoukseen 

hyväksyttäväksi. 
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14§ Nuorisovaltuuston jäsenhaku 

- Hakuaika on 1.-23.11.2020. 

- Hyväksyimme hakulomakkeen.  

- Hakulomake tulee Kangasalan kaupungin nettisivuille sähköisessä muodossa. 

15§ Koulukierrokset 

- Käydään 3.11. lukiolla, paikalle tulossa alustavasti Tytti Eromäki. 

- 5.11. Sariola, paikalle tulossa alustavasti Tuomas Ylinen, Kiia Mansikkaviita ja Tytti 

Eromäki. 

- 6.11. Pikkola, paikalle tulossa alustavasti Niko Tammelin, Enna Rantala, Kiia 

Mansikkaviita ja Tytti Eromäki. 

- 4.11. Pitkäjärvi, paikalle tulossa alustavasti Kiia Mansikkaviita ja Tytti Eromäki.  

- Käytiin läpi infomateriaali. 

16§ Toimintasuunnitelma 2021 

- Kokoukset, vastuuhenkilöiden kokoontumiset ja lautakuntien kokouksissa edustaminen 

pysyvät samoina.  

- Toimintasuunnitelmaa käydään enemmän läpi seuraavassa kokouksessa. 

17§ Budjetti 2021 

- Budjetti pysyy samana. 

- Budjetin suunnitteluun lähdetään vuoden 2020 budjetin pohjalta. 

18§ Oppilaskuntien koulutus 

- Oppilaskuntien koulutukset on suoritettava etänä. Siihen ratkaisuksi otetaan käyttöön 

seppo.io, sähköinen vaikuttamiseen liittyvä peli. Seppo.io:n kysymyksiä ja tehtäviä 

käsitellään palaverissa 10.11 klo 16.30 virastolla.  

19§ Muut esille tulevat asiat 

- Nuorisovaltuuston lahjaksi saaman Kangasala-talon käyttötarkoitus pitää päättää. 

Niko Tammelin laittaa Whatsappiin kyselyn vaihtoehdoista ryhmään. Vaihtoehtoina 

Katri Ylander, ProG puolustusvoimien varusmiessoittokunta, lauluyhtye Valkean Kohti 

joulua ja Anitta Ahosen Ylipainovoimaa. 

20§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

- Seuraava kokous pidetään 26.11. klo 17.00 Kangasala-talon valtuustosalissa.  

21§ Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.40. 

 

__________________________                    ___________________________ 

Puheenjohtaja     Sihteeri  
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Kangasalan nuorisovaltuusto internetsivu

Yhteystiedot:  

Nuorisovaltuusto puheenjohtaja Niko Tammelin sähköposti: nuvakangasala@gmail.com 

Kangasalan kaupunki, Kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut  

Tytti Eromäki-Heino, nuoriso-ohjaaja, Kuohunharjuntie 9, 36200 Kangasala p. 0407212004  

Kangasalan kaupungin internetsivu 

https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/nuorisovaltuusto/
mailto:nuvakangasala@gmail.com
file:///C:/Users/eromtytt/OneDrive%20-%20Tampereen%20seutu/NuorisoValtuusto/NuVaKokoukset/kokoukset2020/www.kangasala.fi

