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Nuorisovaltuuston kokous, pöytäkirja 04/2021 

 

Aika: 13.04.2021  klo 17.00 

Paikka: Teams 

Läsnä:
 

Ahava Ruusu 

Malkavaara Alvar 

Miettinen Vilma 

Mäenpää Viljami saapui 17.17 

Männistö Minea poistui 18.55 

Pitkänen Henri 

Rantala Enna poistui 18.55 

Räsänen Kasperi saapui 18.20 

Suuniittu Taina 

Takanen Jere 

Ylinen Tuomas 

 

Eromäki-Heino Tytti 

Huuhtanen Marketta 

Kummivaltuutetut:  

Soili Uotila-Välimäki 

Muita:  

Arttu Vuori Nuva ry Pirkanmaan 

piirin pj 

 

Poissa:  

Andersson Eppu 

Eskelinen Saana 

Hakala Mikko 

Hollo Hilma 

Hytönen Aarre 

Kuusinen Emma 

Kääriäinen Nanna 

Pulakka Aatos 

Rönö Lyyti 

Valli Ada 

 

Tahlo Mikko 

 

                            
1§ Kokouksen avaaminen 

  puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat 

Käydään lävitse läsnäolijat. 

Esitys: Kokous on kutsuttu koolle nuorisovaltuuston sääntöjen 

määräämässä ajassa ja asianmukaisella tavalla. 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 

vuoden 2021 puheenjohtaja Enna Rantala. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti 

3.2§ Kokouksen sihteerin valinta 

Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi nuorisovaltuuston vuoden 

2021 sihteeri Kasperi Räsänen. 

Päätös: Kasperi pääsee kokoukseen myöhässä, joten valittiin 

sihteeriksi varasihteeri Ruusu Ahava. 



 

2 

 

3.3§ Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi kaksi (2) 

vapaaehtoista läsnäolijoista. 

Päätös: Päätettiin, että ei valita ääntenlaskijoita, sillä emme 

tarvitse tässä kokouksessa niitä. 

 

4§ Kokouksen työjärjestys 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen viralliseksi 

työjärjestykseksi. 

Lisätään uudeksi kohdaksi 13§ Tampereen kaupunkiseudun 

nuorisovaltuustojen ystävyysjulistus.  

Lisätään kohdaksi 9.3§ Koulukiusaamisen ehkäiseminen -aloitteen 

vastaus 

Päätös: Näillä muutoksilla hyväksyimme esityslistan kokouksen 

työjärjestykseksi.  

 

5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Käydään lävitse edellisen kokouksen pöytäkirja 

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

6§ Ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

Esitys: Käydään lävitse mahdolliset ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

6.1§ Muut ilmoitusasiat 

Kangasalan kaupungilla on menossa “Osallistuva budjetointi” toimintamalli 

ja huhtikuun 25 pv asti voi ehdottaa ideoita, mihin tulisi käyttää 10 000 

euroa.  

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.  

 

7§ Kummivaltuutettujen asiat 

Esitys: Kuullaan mahdolliset kummivaltuutettujen asiat. 
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Soili käytti puheenvuoron ja mainitsi 13.6. pidettävistä kuntavaaleista 

sekä valtuuston kokouksessa käydystä kaavoituskatsauksesta missä 

paljon tärkeitä asioita tulossa. 

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.  

 

8§ Lautakunnat ja työryhmät 

Esitys: Käydään lävitse lautakuntien ja työryhmien edustajien muistiot 

kokouksista. 

8.1§  Sosiaali- ja terveyslautakunta 

Nanna viestillä: Annettiin lupa Kangasalan kaupungille tehdä 

sulkuja mikäli se koetaan tarpeelliseksi. Se oli varatoimenpide ja 

se on voimassa kuukauden eli 18.4. Päivään asti. Näihin siis kuuluu 

se että kaupunki saisi päättää toiminta-alueellaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, 

tms sulkemisista/kieltämisestä. Ja sitten käsiteltiin sitä et on 

työntekijöistä pulaa ja se et pälkäneellä ei oo lastenvalvojaa ja 

he käyvät nyt Kangasalan toimipisteessä (tarvittaessa 

mahdollisuus että lastenvalvoja tulee Pälkäneen toimipisteelle). 

8.2§  Elinympäristölautakunta 

Edustajat ei nyt paikalla. Katsottiin pöytäkirjaa netistä ja mitä 

asioita on käsitelty. 

8.3§  Sivistyslautakunta 

Nuvan edustajat ei olleet edellisessä sike kokouksessa. Henri 

pöytäkirjasta: ei mitään meitä koskettavia asioita.  

8.4§  Kaupunginvaltuusto 

Tuomas: Kaavoituskatsaus, missä tärkeitä asioita tulossa 

8.5§  Kouluruokaraati ei ole ollut 

8.6§  Pirkanmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto 

8.7§  Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä  

Varaedustaja Vilma ollut palaverissa: puhuttu hvyinvoinnin 

kuukausittaisita teemoista, sähköinen perhekeskus on julkaistu 

kaupungin verkkosivuilla. 

Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.  

 

9§  Aloitteet 

Esitys: Käsitellään mahdolliset aloitteet. 
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9.1§ Ulkoilukilpailu nuorille 

Alvar kertoi että palkinnot on arvottu Iiris Ijäs, Minttu Kuoppu ja Neea 

Alanen. Kuvia palautti 19 nuorta. 

9.2§ Skeittipaikka keskustan alueelle 

Jari Järvinen vastannut lokakuussa tekemäämme aloitteeseen ja 

tästä keskusteltiin 16.2. kokouksessa. Vastataan takaisin Järviselle ja 

laitetaan vastaus myös kaavoitukseen Mari Sepälle. Katsottiin teksti 

läpi (pari kirjoitusvirhettä löytyi) ja lisättiin vielä lause siitä, että 

skeittipaikka on myös koko perheen liikuntapaikka. Aloite drivessa. 

Päätös: Lähetetään korjattu versio Jari järviselle ja Mari Sepälle. 

9.3§  Koulukiusaamisen ehkäiseminen -aloitteeseen vastaus 

Opetuspäällikkö Merja Lehtonen on vastannut aloitteeseemme. 

Tämä myös drivessa luettavissa. Käytiin läpi tärkeimmät kohdat 

vastauksesta. Vastauksessa pyydettiin nuvalta ideoita 

tukaritoiminnan ja kummioppilastoiminna kehittämiseen. Pohditaan 

asiaa omassa palaverissa. 

Päätös: Palaveri ma 3.5. klo 16.00 missä mietimme vastauksen 

opetuspäällikölle. 

 

10§ Kaavoitusasiat 

Esitys: Käsitellään mahdolliset kaavoitusasiat.  

Päätös:  Ei käsiteltäviä kaavoja. 

 

11§ Viestintä 

Esitys: Kuullaan vuoden 2021 viestintävastaavan johdolla kuulumiset 

viestinnän osa-alueelta. 

Viestintävastava ei paikalla kokouksessa, keskusteltiin yleisesti tästä. 

11.1§ Somevuorot  

   Sometus toiminut aktiivisesti, vaikka vuorot eivät niin selkeät olekaan. 

11.2§ Some-esittelyt  

Osa piirroskuvista valmiina ja esittelytekstit on, joten osan voisi jo 

julkaista. Sovitaan viestintäryhmässä tästä. 
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11.3§ Muut ilmoitettavat asiat 

Aamunavaukset yläkouluilla; Pikkola sovittu 5.5. Pitkäjärven oppilaat 

sopivat huhtikuun aikana aamunavauspäivän toukokuulle.  

Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.  

 

12§ Talousasiat 

Esitys: Kuullaan taloudenhoitajan johdolla nuorisovaltuuston 

talousasiat.  

Katsottiin taloustilanne. 

12.1§ Vuoden 2022 talousarvio 

Vuoden 2022 talousarvioon voisi pyytää lisärahaa esim 2000 euroa 

jaettavaksi oppilaskuntien ideakilpailun ideoiden toteuttamiseen. 

Pidettiin ideaa hyvänä, koska nyt on koulukiusaamisen 

ehkäisemisestä puhuttu paljon ja se voisi olla peruste ideoiden 

palkitsemisessa. 

Päätös: Toteutimme esityksen mukaisesti, jatkamme tarkemmin 

toukokuun kokouksessa. 

 

13§ Tampereen kaupunkiseudun ystävyysjulistus 

Arttu Vuori esitteli ystävyysjulistusta nuorisovaltuustolle. 

Nuorisovaltuusto ei vastustanut asiaa.  

Päätös: Hyväksyimme ystävyysjulistuksen ja puheenjohtaja 

allekirjoittaa julistuksen nuorisovaltuuston puolesta.  

 

14§ Toimintasuunnitelma 2021  

Esitys: Käydään vuoden 2021 toimintasuunnitelma lävitse. 

14.1§ Vaalipaneeli kunnallisvaaliehdokkaille 

Keskusteltiin ajankohdasta. Nuva ry voi olla mukana vaalipaneeli 

suunnittelussa. 

Päätös:  Päätimme ajaksi viikolle nro. 20, vaalipaneelisuunnitelma on 

drivessa ja suunnittelupalaveri pidetään vk 19.    

14.2§ Kulttuuri- ja hyvinvointitori 14.4. klo 16.30 



 

6 

 

Esitellään nuorisovaltuustoa hyvinvointitorilla, powari ja keskustelua.  

Päätös: Paikalle on menossa Taina Suuniittu ja Kasperi Räsänen ja 

mahd TuomasYlinen. 

Puheenjohtaja Enna Rantala poistui kokouksesta klo 18.55  ja puheenjohtajana jatkoi 

Taina Suuniittu. 

14.3§ Vahderpään koulutus 7.6 

Päätös: Varaamme päivän Vahderpäässä koulusta varten ma 

7.6.2021, ja keskustelemme päivän sisällöstä tarkemmin seuraavassa 

kokouksessa. 

14.4§ Oppilaskuntien tapaaminen 

Joulukuussa pidetyssä oppilaskuntien koulutuksessa oli halukkuutta 

oppilaskuntien tapaamiseen keväällä.  

Päätös: Oppilaskunnissa toimivat nuvalaiset kysyvät kouluiltaan 

halutaanko tapaamista toukokuulla ja mitä se sisältäisi 

(vapaamuotoisempaa asiaa). Aiheeseen palataan, kun saatu 

ennakkotietoa kouluilta. 

 

15§ Stipendit 

 Esitys: Päätetään stipendien perusteista ja summista. Viime vuonna 

yläkouluissa 30€ ja lukiossa 50€. 

2020 perusteet: Stipendin saaja on osoittanut poikkeustilanteessa 

kiinnostuksensa ja aktiivisuutensa yhteiskunnallisissa asioissa ja 

tukenut toisia. 

 Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti summat. Päätettiin pitää 

perusteet samoina. 

 

16§ Muut esille tulevat asiat 

Esitys: Käydään lävitse mahdollisesti esille tulevat asiat. 

15.1§ Nuvien välinen juoksukilpailu 

Päätös: Selvensimme ja vastasimme kysymyksiin aiheeseen liittyen 

15.2§ Arttu Vuori esitteli Nuva ry:n toimintaa ja jakoi nuvalaisille 

kyselyn. 
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17§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen aika ja paikka. 

Päätös: Seuraava kokous pidetään tiistaina 18.5. klo 17.00 ja 

paikkana sovittuna valtuustosali 

18§ Kokouksen päättäminen 

   Kokous päätettiin klo 19.39 

 

 

__________________________                      ___________________________ 

puheenjohtaja  Enna Rantala     sihteeri Kasperi Räsänen 

 

 

__________________________                      ___________________________ 

varapuheenjohtaja Taina Suunnittu  varasihteeri Ruusu Ahava 

 

 

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

 

 

 

 

https://www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/nuorisovaltuusto/
mailto:nuvakangasala@gmail.com
about:blank

