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KANGASALAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAKERTOMUS 2020

 

1. Kangasalan Nuorisovaltuuston jäsenet  

 

Nuorisovaltuuston kausi on kaksivuotinen 2019-2020. Uudet jäsenet tälle kaudelle valittiin 

hakemusten perusteella. Kaupunginhallitus vahvisti jäsenten valinnan kokouksessaan 

14.1.2019.  

 

Jäsenet 

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.  Yhteensä 18 jäsentä.  

 

Tammikuussa 2020 tarkistettiin ja hyväksyttiin jäsenet kaupunginhallituksen kokouksessa.  

 

SÄÄNNÖT  

Nuorisovaltuuston sääntöjä tarkistettiin vuoden 2019 alussa. Säännöt ovat luettavissa 

internetissä kangasala.fi sivustolla.  

 

2. Kangasalan Nuorisovaltuuston kokoukset  

Nuorisovaltuusto pyrkii kokoontumaan kerran kuussa kokouksen merkeissä. Kokouksessa 

käsitellään ajankohtaiset aiheet liittyen tehtäviin aloitteisiin tai lausuntoihin, järjestettäviin 

tapahtumiin, lautakunnissa ja työryhmissä käsiteltyihin asioihin, sekä muita esille tulevia 

asioita. Kokousten lisäksi kokoonnutaan tarvittaessa epävirallisemmin palavereiden ja 

tapahtumien järjestämisen merkeissä. Yleensä kokous pidetään Kangasala-talossa 

valtuustosalissa, muut kokouspaikat on merkitty listaan. Kevään poikkeusoloissa pidettin 

kokouksia etäyhteyksillä, fyysisten kontaktien välttämiseksi. 

 

Kokoukset 2020:   

Tammikuu  21.1.2020 järjestäytymiskokous 

Helmikuu 20.2.2020  4H esittely alussa Mikko Tahlo 

Maaliskuu  10.3.2020  

Huhtikuu 21.4.2020   Etäkokous Teams-palvelussa 

Toukokuu   13.5.2020    Etäkokous Teams-palvelussa 

Elokuu  18.8.2020  

Syyskuu 29.9.2020 

Lokakuu 26.10.2020  

Marraskuu 26.11.2020 
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Joulukuu 10.12.2020   Kokouksessa osa läsnä, osa etänä 

 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä pääkirjaston ilmoitustaululla kokouksen jälkeen sekä netissä 

https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/nuorisovaltuusto/ 

 

3. Kangasalan Nuorisovaltuuston edustajat lautakunnissa ja 

työryhmissä 2020 

Edustajat Kangasalan kaupungin lautakunnissa  

Edustajat on päätetty järjestäytymiskokouksessa tammikuussa:  

Sivistyslautakunta: Edustaja Henri Pitkänen varaedustaja Hanna Välimäki.  

 

Elinvoimalautakunta: Edustaja Hanna Välimäki, varaedustaja Tuomas Ylinen. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta: : Edustaja Jere Takanen, varaedustaja Jonna Lehto  

Kaupungin valtuusto: Edustajat Tuomas Ylinen ja Lyyti Rönö  

Edustajat muissa työryhmissä ym.  

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma työryhmä edustaja Riikka Puoliväli  

Edustajat kouluruokaraadissa Henri Pitkänen, Aatos Pulakka ja Enna Rantala.  Ruokaraadin 

kokoontumiset peruttiin ja ruoka-arvioita tehtiin etänä lomakkeella syksyn aikana 2 krt. 

Edustaja kaupungin lasten ja perheiden palveluiden kehittämisen, eli LAPE-työryhmään 

valittu 19.1.2019 kokouksessa Riikka Puoliväli.  

Edustaja Pirkanmaan nuorisotyöryhmään (maakunnallinen nuorisovaltuusto) Jonna Lehto.  

4. Muut tapaamiset: 

13.1.2020  vastuuhenkilöiden palaveri  Niko Enna Riikka 

21.1  24.1  27.1 Kuvaus nuvan kasvomainosta varten Kiia 

27.1.2020  nuva 25-v juhlapalaveri 

11.2.2020  nuva 25-v juhlapalveri käynti Pirtillä Jonna Tuomas  

3.3.2020  vastuuhenkilöiden palaveri Riikka Enna Eero 

6.3.2020 Saarioisilla käynti Nuva 25-v juhlaruokailuun liittyen  Riikka ja Tytti 

7.4.2020  testipalaveri Niko Riikka Tytti 

14.4.2020  vastuuhenkilöiden palaveri etänä teamsissä Niko Enna Emma Riikka 

4.6.2020   Virkistyspäivä Vahderpään vapaa-aikakeskuksessa 

7.10.2020 Oppilaskuntien ideakilpailun ideoiden esittelytilaisuus valtuustosalissa 

livestreamaus 

11.8.2020 vastuuhenkilöiden palaveri Niko Enna ja Tytti 

https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/nuorisovaltuusto/
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1.9.2020 Nuva palaveri  25-vuotisjuhla ja muuta Niko Kiia, Mette, Eero 

22.9.2020 vastuuhenkilöiden palaveri Niko Enna Tytti 

28.9.2020 Pitkäjärven oppilaskunnan tapaaminen 

29.9.2020 Sariolan oppilaskunnan tapaaminen 

20.10.2020 Pikkolan oppilaskunnan tapaaminen 

27.10.2020 Saavutettavuus työpaja  

5.11.2020 Palkinto ideakilpailusta Sariolan koululle ja Raikun koululle 

10.11.2020 Palkinto ideakilpailusta Kirkkoharjun koululle 

10.11.2020 Oppilaskunnan koulutuksen suunnittelu Seppo.io alustaan Tuomas ja Kiia 

opastamassa Liisa Hietamaa 

12.11.2020 Palkinto ideakilpailusta Ruutanan koululle 

25.11.2020 palaveri Niko ja Tytti 

2.12.2020 Palaveri kaavoituksesta Vesaniemen käyttösuunnitelma teams-palvelussa Niko 

Jere Tytti  

22.12.2020 nuorisovaltuuston pikkujoulut Tampereella hohtogolf  Niko, Enna, Riikka, 

Tuomas, Eero, Kiia, Tipa, Tytti ja Jommu 

5. Aloitteet ja annetut lausunnot 

21.1.2020  lausunto Lemetyn asemakaavaan   

10.3.2020  Mielipide päiväkoti-ja kouluverkkosuunnitelmasta sivistyslautakunnalle 

5.5.2020 Lausunto Tampereen seuturatikkaan (Tampereen kaupungille) 

5.10.2020 Aloite skeittipaikasta keskustaan 

26.11.2020 Lausunto sivistyslautakunnalle valtuustoaloitteeseen nuorisovaltuuston suorasta 

aloiteoikeudesta kaupunginvaltuustoon 

26.11.2020 Aloite nuorisovaltuuston edustajasta kaupunginhallitukseen 

10.12.2020 Muistutus Vesaniemen tontin käyttösuunnitelmasta 

6. Tapahtumat 

15.-16.2.2020 Moves tapahtumassa kioski 

28.3.2020 klo 18-19 IG-live lähetys Nuorisovaltuuston 25-vuotisjuhla aiheena  (46 katsojaa) 

Lähetystä Sentterissä tekemässä Jommu Marke Riikka Tytti 

huhti-toukokuu 2020  SAP-Sullon asiaa Päättäjille fyysinen tilaisuus muutettiin sähköiseksi 

kyselyksi. Päättäjät vastasivat nuorten kysymyksiin ja päinvastoin, kysely-

vastaus alustoina säpo ja insta, koontipöytäkirja kaikista nettisivuilla 

elo-marraskuu     Oppilaskuntien ideakilpailu; jaossa rahaa ehdotetuille ideoille 

12.9.2020 Kangasalan nuorisovaltuuston 25-vuotisjuhlat Kangasalan Pirtillä osallistujia 100 

henkilöä, tapahtuma järjestettiin korona-rajoitukset huomioiden 

3.11.2020 Nuorisovaltuuston INFO -tilaisuus Kangasalan lukiolla Tytti 
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5.11.2020 Nuorisovaltuuston INFO -tilaisuus Sariolan koululla Tuomas ja Kiia 

vk 46-48 Nuorisovaltuuston INFO Pitkäjärven koulu ja Pikkolan koulu toteutettiin 

videomuotoisena; koulut näyttivät oppitunnin aikana 15 minuutin 

esittelyvideon nuorisovaltuustosta 

16.12.2020  Koulutus yläkoulujen oppilaskuntien hallitusten oppilaille etätoteutuksella 

teams-palvelussa ja seppo-io mobiilipelialustalla. Osallistujia 22 oppilasta 

kaikista yläkouluista. Kouluttamassa Tuomas, Riikka, Lyyti, Kiia ja Tytti  

Maaliskuun jälkeen tapahtumia ja tilaisuuksia peruttiin ja muutettiin etätapahtumiksi  

koronaepidemian vuoksi. 

7. Koulutukset 

Nuva ry:n järjestämiin koulutuksiin ei osallistuttu tänä vuonna. Syynä osin koronaepidemia.  

8. Hankkeet 

Juhlavuosi 25-vuotta nuorisovaltuuston perustamisesta 

Nuorisovaltuuston 25-vuotisjuhlat järjestettiin la 12.9.2020 Kangasalan pirtillä. Juhlissa oli 

mukana 104 henkilöä, kutsuttuina nuoret ympäri Pirkanmaan, nuoret Kangasalta, 

kaupungin valtuutetut ja muut kiinnostuneet. Ohjelmassa oli Presidentin tervehdys, 

Kaupungin puheenvuoro, Nuva ry ja Pirkanmaan piirin puheenvuorot, tervehdykset eri 

kuntien nuorisovaltuustoista ja vapaa sana. Kannustavat puheenvuorot esittivät mm. 

entiset puheenjohtajat Tiina Ahva ja Noora Pajari.  Puheiden jälkeen katsottiin kuvakooste 

nuorisovaltuuston toiminnasta ihan alkuajoista lähtien ja kuultiin perustajan Arja Lankin ja 

projektityöntekijä Mari Pyykkösen videotervehdykset. Kangasalan Pikkuteatteri esitti 

kohtauksen näytelmästä Kohtalona murha. Juhlatarjoiluun kuului Saarioisten salaatteja ja 

ruiseväsleipiä, sekä Linkosuon ruis-ja kaurasipsejä täytettyinä. Kiitokset yrityksille tarjoilun 

mahdollistamisesta! Suolaisen jälkeen juotiin tietenkin täytekakkukahvit!  Syömisen lomassa 

alkoi bändi the Wonderless soittonsa ja välillä vuoron otti DJ Vide. Juhla oli ilmapiiriltään 

rento juhlallisuudestaan huolimatta. Vieraita oli 17 eri kunnasta ja juhlassa toimittiin 

koronavarotoimet huomioiden. Paikalla oli nuorisovaltuustojen edustajia Lempäälästä, 

Orivedeltä, Punkalaitumelta, Virroilta, Urjalasta, Nokialta, Sastamalasta, Tampereelta, 

Pirkkalasta sekä maakunnallisen nuorisovaltuuston edustaja. Muita vieraita paikalla oli 

Hyvinkäältä, Tampereelta, Helsingistä, Ruovedeltä, Porista, Multialta, Valkeakoskelta sekä 

tietenkin Kangasalta. 

Nuorisovaltuusto kiittää kaikkia juhlassa mukana olleita ja lahjan antaneita. Kaikista paras 

lahja on, että tähän mennessä tehty työ ei mene hukkaan eli nuorten ääni ja mielipiteet 

saadaan jatkossakin esille niin Kangasalla kuin muissakin kunnissa!  
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Ideakilpailu oppilaskunnille syksyllä 2020 

Kangasalan nuorisovaltuusto toteutti Kangasalan kaikkien peruskoulujen ja lukion 

oppilaskunnille ideakilpailun syksyllä 2020. Ideakilpailun tarkoituksena on jakaa rahaa 

parhaille ideoille, mitkä parantavat koulun ilmapiiriä tai kouluviihtyvyyttä tai turvallisuutta. 

Ideoiden piti tulla oppilailta.  

Nuorisovaltuustolla oli maksimissaan 5000 € summa jaettavana kulttuuri- ja vapaa-

aikapalveluiden osallistavan toiminnan rahasta tämän kilpailun palkittaville. Raha piti 

käyttää vuoden 2020 aikana. 

Ideakilpailu toteutettiin vaiheittain: Syyskuussa oli koulujen ilmoittautuminen, lokakuun 

alussa ideoiden esittely julkisesti, lokakuussa koulujen oppilaat saivat äänestää suosikkiaan, 

lokakuun loppuun mennessä palkittavien julkistaminen, marras- joulukuussa ideoiden 

toteutus kouluilla. 

Kilpailuun ilmoittautui 8 koulua, ideoita saatiin Vatialasta, Ruutanasta, Suoramalta, 

Kirkkoharjulta, Raikusta ja Sariolasta, Pitkäjärveltä ja Pikkolasta. Nuorisovaltuusto järjesti 

7.10.2020 ideoiden esittelytilaisuuden valtuustosalissa, mikä myös striimattiin. Esittelytilaisuus 

oli julkinen, jotta kaikki koulujen oppilaat pääsivät sitä katsomaan ja näin perustelemaan 

oman äänestyksensä. Koulujen oppilaiden äänestysaika oli 19-23.10 ja äänestys tapahtui 

sähköisesti. Oppilaiden äänestys ei ollut ainoa valintaperuste palkitsemiseen, vaan 

nuorisovaltuuston nuoret puivat ideoita kokouksessaan 26.10.2020. Perusteluja 

palkitsemiselle olivat kouluviihtyvyyden lisääntyminen, idean tuoman hyvän pitkäaikaisuus, 

että idea oli oppilaiden keksimä, ja rahaa haluttiin antaa monelle idealle. Palkittavat 

julkistettiin lokakuun loppuun mennessä.  

Palkittavat ideat ja summat olivat seuraavat 

Ruutana: Rantakoulun ympäristön parantaminen; koripallo teline, jalkapallomaalit, ja 

majanrakennustarvikkeita.  400 €  

Raikku:  Säkkituolit (4 kpl) oppilaiden lukuhetkiä ja lepäämistä varten. 540 € 

Sariola: Kestävät pihamaalit 2 kpl ja oppilaskunnan kioskiin jääkaappipakastin. 1000 €  

Kirkkoharju: Välituntivälineitä oppilaiden käyttöön mm. hyppykeppejä, palloja, frisbiitä, 

mölkkyjä, kirjoja luettavaksi. 900 € 

Palkituille luovutettiin stipendit ja hankinnat tehtiin vuoden 2020 aikana.  

Talous 

Toimintamääräraha 5000 € oli varattuna kaupungin budjettiin vuodelle 2020. 

Toimintarahaa käytettiin kokouskuluihin, koulutuksiin ja matkakuluihin, virkistyspäiviin ja 

tapahtumiin.  Juhlavuoteen liittyen ostimme logolla varustettuja kyniä, kännykkäpidikkeitä 

ja ilmapalloja.  
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Avustukset / stipendit 

Nuorisovaltuusto jakoi stipendit yläkoulujen (30€) ja lukion (50€) oppilaalle yhteensä 140 €. 

Stipendien jako perusteena oli aktiivisuus ja kiinnostus vaikuttamiseen ja yhteiskunnallisiin 

asioihin ja kevään poikkeusoloissa toiminut toisten tukena.  

Kummivaltuutettutoiminta 

Kummivaltuutettutoiminta aloitettiin 2018 alusta ja pyydettiin valtuustoryhmiä nimeämään 

valtuutetuista kummivaltuutettu. Kummivaltuutetut kutsutaan nuorisovaltuuston kokouksiin. 

Toimintaa on jatkettu 2019 vuonna.  Eri puolueryhmistä (ei kaikista) on ollut 

kummivaltuutettuja nuorisovaltuuston kokouksissa vaihtelevasti.  Yhdessä on keskusteltu 

asioista ja toimintamenettelyistä ja näin tiedonvaihto on parantunut aikuisten ja nuorten 

välillä. Jokaisen kokouksen asialistalla on kohta ”kummivaltuutettujen asiat” ja esityslistat ja 

pöytäkirjat lähetetään kummivaltuutetuille sekä kaupunginvaltuuston ja hallituksen 

puheenjohtajille.  

Nuorisovaltuuston ilmastolupaus! 

Valinnoillasi vaikutat  

Ihmisten teot ovat aiheuttaneet yhden suurimmista ongelmistamme, ilmaston lämpenemisen. Meillä on silti 

myös mahdollisuus muuttaa tapojamme ja samalla koko maailmaa. 

Ilmastonmuutoksen hillintään yritetään jatkuvasti keksiä ratkaisuja ympäri maailmaa, siksi myös Kangasalan 

nuorisovaltuusto on päättänyt tehdä osansa. 

Nuorisovaltuustossa halutaan huomioida ympäristöystävällisyys mahdollisimman monipuolisesti ja siksi se 

tuleekin usein puheeksi. Nuorisovaltuustomme onkin päättänyt pureutua omaan toimintaansa tehdäkseen siitä 

mahdollisimman ekologista.  

Keskityimme kokouksiimme ja niiden järjestelyihin. Päätimme esimerkiksi hylätä muoviset kertakäyttöastiat ja 

suosia kotimaista tuotantoa. Tulevaisuudessa myöskin muistiinpanomme ja pöytäkirjamme tulevat olemaan 

täysin sähköisessä muodossa.  

Tapahtumia ja toimintaa järjestettäessä haluamme ottaa huomioon syntyvät jätteet ja pyrkiä kierrättämään 

ne.  

Kun tarvitsemme  palveluita tai muita tuotteita haluamme jatkossa tarkistaa sekä tuotteen, että yrittäjän 

toiminnan ekologiselta kannalta, jotta voimme varmasti valita ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon. 

Nuorisovaltuustomme haluaa vaikuttaa myös päättäjiin niin, että kaupungin toiminta edistää 

ilmastonmuutoksen torjumista. Tätä vaikuttamista tehdään esimerkiksi kannanottojen ja aloitteiden muodossa 

yhteistyössä päättäjien kanssa. 

Nuorisovaltuuston jäsenetkin miettivät, miten he voisivat pienentää hiilijalanjälkeään, esimerkiksi kirpputorilta 

ostamalla, kierrättämällä ja julkisia liikennevälineitä käyttämällä. 

Jokainen meistä voi tehdä näitä valintoja myös omassa elämässään. Jokaisen valinnoilla ja teoilla on 

vaikutusta, niin pienillä kuin suurillakin.   
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Tiedotus 

Whatsappissa on ryhmä nuorisovaltuuston jäsenille, jota käytetään asioiden keskusteluun 

ja tiedottamiseen. 

Facebook nimellä Kangasalan nuorisovaltuusto (henkilö ja yhteisösivu), twitter ja instagram 

ja snapchat nimellä nuvakangasala.  

Nuorisovaltuuston Blogikirjoitus osoitteessa nuvakangasala.blogspot.fi 

Pääkirjaston ilmoitustaululla on nuorisovaltuustolle varattu tila, jossa ilmoitetaan kokousten 

ajankohdat ja pöytäkirjat.  

Sähköposti: nuvakangasala@gmail.com 

Facebook: Kangasalan nuorisovaltuusto 

Twitter: @NuvaKangasala 

Instagram: @nuvakangasala 

Blogi: nuvakangasala.blogspot.fi 

snapchat: nuvakangasala 

 

Tilastoja ja numeroita 

Nuorisovaltuustotoimintaa vuoden aikana:  

toimintakertoja 23, toimintatunnit 61, osallistumiskertoja 650, tapahtumia 1, 

digitaalisia tapahtumia 2.  
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