Kangasalan Nuorisovaltuuston kokous, pöytäkirja 2/2021
Aika: Tiistai 16.2.2021 klo 17.00
Paikka: Valtuustosali, Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6
Läsnä:
Andersson Eppu – lähti 19.20
Ahava Ruusu – lähti 19.30
Hakala Mikko – lähti 19.50
Hollo Hilma
Hytönen Aarre
Kuusinen Emma - lähti 19.34
Malkavaara Alvar
Miettinen Vilma
Mäenpää Viljami – Etänä lähti
20.03

Männistö Minea – liittyi etänä
17.17
Rantala Enna
Räsänen Kasperi
Rönö Lyyti
Suuniittu Taina
Valli Ada – etänä, lähti 19.16
Ylinen Tuomas
Eromäki-Heino Tytti
Huuhtanen Marketta
Tahlo Mikko -lähti 17.29

Kummivaltuutetut:
Jorma Jussila -lähti 17.29
Jouni Kotakorpi – lähti 17.41
Poissa:
Pitkänen Henri
Pulakka Aatos
Takanen Jere
Kääriäinen Nanna
Eskelinen Saana

1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Enna Rantala avasi kokouksen ajoissa 17.10
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat
Esitys: Käydään lävitse läsnäolijat ja kokouksen koollekutsuminen.
Kokous on kutsuttu koolle nuorisovaltuuston sääntöjen määräämässä ajassa viikkoa ennen
kokousta ja asianmukaisella tavalla eli lähettämällä kutsu sähköpostilla. Lisäksi paikalla on
vähintään 1/3 nuorisovaltuuston jäsenistöstä.
Päätös: Kokous on kutsuttu koolle nuorisovaltuuston sääntöjen määräämässä ajassa ja
asianmukaisella tavalla. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3§ Kokouksen järjestäytyminen
3.1§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi nuorisovaltuuston puheenjohtaja Enna Rantala.
Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi nuorisovaltuuston puheenjohtaja Enna
Rantala.
3.2§ Kokouksen sihteerin valinta
Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi nuorisovaltuuston 2021 Kasperi Räsänen.
Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Kasperi Räsänen.
3.3§ Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi kaksi (2) vapaaehtoista läsnäolijoista.
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Päätös: Valitsimme äänienlaskijoiksi Alvar Malkavaara ja Eppu Andersson.
4§ Kokouksen työjärjestys
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.
Lisäsimme uudeksi 9§ Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän edustajien valinta.
Päätös: Hyväksyimme muutetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Varapuheenjohtaja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja.
6§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit
Esitys: Käydään lävitse mahdolliset ilmoitusasiat ja saapuneet postit
6.1§

Kulttuuri- ja hyvinvointitori 2021 ilmoittautuminen

Päätös: Päätimme lähettää ilmoittautumisen liittymään yllä mainittuun tapahtumaan
6.2§

Muut ilmoitusasiat

Ei muita ilmoitusasioita.
7§ Kummivaltuutettujen asiat
Esitys: Kuullaan mahdolliset kummivaltuutettujen asiat.
Jouni Kotakorpi muistutti kuntavaalien lähestymisestä ja kehotti nuoria olemaan aktiivisia ja
osallistumaan.
Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi nuorisovaltuustolle.
8§ Lautakunnat ja työryhmät
Esitys: Käydään lävitse lautakuntien ja työryhmien edustajien muistiot kokouksista.
8.1§ Sosiaali- ja terveyslautakunta
Ei kokousta Edustaja Nanna Kääräinen viestittänyt: lautakunnassa puhuimme eniten
vanhuksista ja maakuntakohtaisesta sote uudistuksesta.
8.2§ Elinympäristölautakunta
Edustaja Eppu Andersson kertoi, että lautakunnassa keskusteltiin mm. moottorikelkkareittien
tankkauspisteistä ja Ruutanaan rakennettavan uuden koulun liikuntasalin koosta.
8.3§ Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta kokoontuu juuri samaan aikaan, missä edustaja Henri Pitkänen on läsnä.
Edellisessä lautakunnan kokouksessa oli paikalla varaedustaja Aarre Hytönen. Hän kertoi,
että kokouksessa käsiteltiin Kangasalan lukion uuden opetussuunnitelman muutoksen
hyväksyntä, sekä myönnettiin erilaisia toiminta- ja kohdeavustuksia.
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8.4§ Kaupunginvaltuusto
Valtuustoaloitteissa oli mm. aloite mielenterveys ea-kurssin järjestämisestä oppilaille ja aloite
vaikuttajaryhmien perustamisesta kaupungin hankkeisiin tai päätöksentekoon.
Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksessa kerrottiin, että opiskelija-asuntoja on
valmistunut Kangasalalle.
8.5§ Kouluruokaraati
Ei kokousta.
8.6§ Pirkanmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto
Edustaja Aarre Hytönen kertoi, että maakunnallista sote uudistusta oli esitelty heille,
keskusteltu oppilashuolto asioista, keskusteltu liikennestrategiasta (valmistelu aloitettu jo
paljon aiemmin) ja valittu maakuntanuorisovaltuustolle uusi logo.
8.7§ Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä
Edustaja Vilma Miettinen kertoi, että kokouksessa oli keskusteltu oppilashuollon asioista ja
miten oppilaat voisivat saada nopeammin apua, esim masennukseen apua.
Päätös: Merkittiin asiat nuorisovaltuustolle tiedoksi.
9§ Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmään edustajien valinta
Esitys: Edustaja Vilma Miettinen haluaa luopua edustajan tehtävästä. Valitaan uusi edustaja
lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmään.
Totesimme, että kokouksessa on enemmän kuin puolet paikalla ja näin ollen henkilövalinta
voidaan sääntöjen mukaan suorittaa.
Päätös: Valitsimme lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmään jäseneksi edustajaksi Eppu
Anderssonin ja varaedustajaksi Vilma Miettisen.
10§ Aloitteet
Esitys: Käsitellään mahdolliset aloitteet.
10.1§ Koulukiusaamishaaste Kihniöltä
Keskustelimme koulukiusaamishaasteesta. Ideoita: Pyydetään julkkis kertomaan oma
kiusaamistarina, kiusaajaltakin voisi kysyä mitä ja miksi, opettajille (aikuisille) keinoja puuttua
kiusaamiseen, pienestäkin pitäisi sanoa, jokaisella on, missä raja menee.
Päätös: Laitamme haasteen kaupunginvaltuustolle ja pidämme aiheeseen syventyvän
palaverin ma 22.2.2021 klo 16 virastolla (Kuohunharjutie 9).
10.2§ Ulkoilukilpailu nuorille
Alvar esitteli ideaansa, minkä tarkoituksena olisi kannustaa nuoria liikkumaan enemmän
ulkona. Keskustelimme kilpailun toteuttamisesta ja ideoimme. Vaihtoehtoja toteuttamiseen
esim. Actiontrackilla Kangasalaa kiertävä rata, paras aika ratkasisi tai askeleet, top 3.
Kilpailu toteutettaisiin vapaa-ajalla, yksilöllinen suoritus, kohderyhmänä yläkoululaiset ja sitä
vanhemmat nuoret
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Päätös: Jatkamme idean muodostamista whatsapissa, sekä ensi kokouksessa.
10.3§ Skeittipaikka keskustan alueelle
Puheenjohtaja Enna kertoi syksyllä tehdystä aloitteesta ”Skeittipaikka keskustan alueelle”,
joka lähetettiin Jari Järviselle (kaupungin puutarhuri). Hän vastasi meille, että skeittipaikka ei
mahdu keskustan alueelle ja, että Suoraman koulun läheisyyteen voisi ehkä suunnitella
skeittipaikkaa.
Keskusteltiin skeittialoitteesta. Todettiin, että skeittipaikan vieressä ei saisi olla asutusta (häiriö
asukkaille) ja että Pikkolan alue olisi paras kohta nuorten kannalta. Mietittiin millä
skeittipaikkaa voitaisiin perustella: harrastajia on paljon, turvallinen paikka harrastukselle,
terveellinen harrastus, hyvä maine kaupungille.
Päätös: Jatkamme aloitteen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
11§ Kaavoitusasiat
Esitys: Käsitellään mahdolliset kaavoitusasiat
11.1§ Satulankaari–Lahdentie asemakaava
Puheenjohtaja luki kaavoituslausunnon, mitä oli mietitty 28.1.2021 palaverissa.
Päätös: Hyväksyimme lausunnon puheenjohtajan allekirjoituksella ja lähetämme sen
eteenpäin.
12§ Viestintä

Esitys: Kuullaan vuoden 2021 viestintävastaavan johdolla kuulumiset viestinnän osaalueelta.
12.1§ Aamunavaus kouluilla

Pikkolassa koulua käyvät nuvalaiset ovat sopineet pitävänsä aamunavauksen
Pikkolassa 22.3.2021. Aamunavauksessa kerrotaan nuvasta ja esitellään yleisesti.
Myös muilla yläkouluilla voisi pitää aamunavauksia.
Päätös: Palaveri asiasta pidetään hiihtoloman jälkeen, tarkennetaan mitä sanotaan
aamunavauksessa.
12.2§ Somevuorot
Some vuoroja on jaettu viestintäryhmässä. Viestintäryhmään whatsapissa saa vielä
liittyä.
Lisäksi keskustelimme kasvomainoksesta ja henkilöesittelyistä somessa Emma sanoi
tekevänsä ehdotuksen kasvomainoksen illustraatioista.
Päätös: Jatketaan keskustelua viestintäasioista whatsapissa.
13§ Talousasiat

4

Esitys: Kuullaan taloudenhoitajan johdolla nuorisovaltuuston talousasiat. Lisäksi
käydään lävitse vuoden 2020 toteuma. Nuorisovaltuustolle pitää tehdä uusi
pankkitili. Tilinkäyttäjinä ovat merkitty nuoriso-ohjaaja Tytti Eromäki-Heino ja
nuorisovaltuuston talousvastaava Alvar Malkavaara.
Talousvastaava Alvar Malkavaara esitteli 2020 varojen käytöstä ja pankkitilin saldon.
Päätös: Merkittiin talousvastaavan esitys nuorisovaltuustolle tiedoksi. Päätettiin
lakkauttaa vanha tili FI95 5104 0020 0375 98 ja siirretään sen rahat eli 2926.21€
uudelle tilille FI02 5104 0020 2036 87. Tilinkäyttäjinä toimivat Tytti Eromäki-Heino ja
Alvar Malkavaara.
14§ Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston lausuntopyyntö

Esitys: Luetaan lausunto.
Puheenjohtaja luki lausunnon, joka on lähetetty 13.2.2021 eteenpäin.
Päätös: Toimimme esityksen mukaan.
15§ Toimintakertomus 2020

Esitys: Hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus.
Toimintakertomus yhteisessä Gdrivessa.
Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus
16§ Toimintasuunnitelma 2021

Esitys: Käydään vuoden 2021 toimintasuunnitelma lävitse.
16.1§ Lasten kyselytunti 2021

Tytti kertoi, miten tapahtuma on aiemmin järjestetty. Keskusteltiin tapahtuman
järjestämisestä, miten onnistuisi näin korona aikana.
Päätös: Päätimme siirtää lasten kyselytunnin lähemmäs syksyä.
16.2§ Vaalipaneeli kunnallisvaaliehdokkaille

Tytti kertoi, miten edellisten vaalin aikaan osallistuttiin vaalipaneelin järjestämiseen.
Keskustelimme aiheesta. Vaihtoehtoja järjestää yhdessä Kangasalan sanomien
kanssa streamattu vaalipaneeli, vaalipaneeli tilaisuus ulkona (ihmiset pääsevät
katsomaan) tai lähettää kysymyksiä ehdokkaille, jotka vastaavat videolla ja
videoita näytetään somessa.
Päätös: Jatkamme aiheesta keskustelua ensi kokouksessa. Kunnallisvaaleista tulee
lisätietoa whatsapissa (nuva ry:n kampanja)
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16.3§ Muutos toimintasuunnitelmaan

Päätös: Oppilaskunnan koulutus siirretään lokakuusta 21.9.2021 pidettäväksi.
17§ Nuva ry jäsenyys

Esitys: Käydään läpi, mitä NuVa Ry:n jäsenyys tarkoittaa. Esitämme, että jokainen
maksaa jäsenmaksun itse, mikäli haluaa jäseneksi.
Tytti kertoi Nuva ry:n jäsenyydestä. Lisätietoja nuva.fi sivuilta
Päätös: Päätettiin asia esityksen mukaisesti.
18§ Muut esille tulevat asiat

Esitys: Käydään lävitse mahdollisesti esille tulevat asiat
Päätös: Ei muita asioita.
19§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen aika ja paikka
Päätös: Seuraava kokous on tiistaina 16.3.2021 klo 17 valtuustosalissa
20§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.03

__________________________

___________________________

Puheenjohtaja

Sihteeri

Kangasalan nuorisovaltuusto internetsivu
Yhteystiedot:
Nuorisovaltuusto puheenjohtaja Enna Rantala sähköposti: nuvakangasala@gmail.com
Kangasalan kaupunki, Kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut Tytti Eromäki-Heino, nuoriso-ohjaaja p. 0407212004

Kangasalan kaupungin internetsivu
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