Nuorisovaltuuston kokous, pöytäkirja 03/2021
Aika: 16.03.2021 klo 17.00
Paikka: Teams
Läsnä:
Andersson Eppu
Hollo Hilma
Hytönen Aarre
Kääriäinen Nanna
Malkavaara Alvar
Miettinen Vilma
Mäenpää Viljami
Rantala Enna
Räsänen Kasperi
Rönö Lyyti

Suuniittu Taina
Takanen Jere
Ylinen Tuomas

Pitkänen Henri
Pulakka Aatos
Valli Ada

Poissa:
Ahava Ruusu
Eskelinen Saana
Hakala Mikko
Kuusinen Emma
Männistö Minea

Eromäki-Heino Tytti
Huuhtanen Marketta
Tahlo Mikko poistui 18.02
Kummivaltuutetut
Soili Uotila-Välimäki poistui 18.02

1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.08
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: Päätettiin esityksen mukaisesti
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.
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4§ Kokouksen työjärjestys
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen viralliseksi
työjärjestykseksi.
Päätös: Lisäsimme 13§ Tapahtumakurssin järjestäminen nuorille ja
hyväksyimme muutetun 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§ Kuntatietoutta nuvalaiselle - miten kunta toimii ja miten voin
vaikuttaa? - koulutus 13.4.2021
Jos haluaa liittyä koulutukseen, laittakaa sähköpostia Eromäen
Tytille osoitteeseen tytti.eromaki-heino@kangasala.fi
6.2§ Nuva Ry:n koulutus 10.-11.4. etäkoulutus. Todetaan osallistujat.
Jos haluaa liittyä koulutukseen, laittakaa sähköpostia Tytille
osoitteeseen tytti.eromaki-heino@kangasala.fi
6.3§ Muut ilmoitusasiat
Mikko Tahlo kertoi, että 4h-yhdistyksen hallituksessa on jäsenen
paikka avoin ja mielellään valittaisiin nuori siihen, valinta
toukokuussa, jos paikka kiinnostaa viestiä Mikolle.
Sähköpostia Espoon nuorisovaltuustolta; pyyntö osallistua
juoksukilpailuun huhtikuussa, pyydettiin lisätietoa ja selvitettiin,
että kisataan leikkimielisesti juostujen km määrässä eri
nuorisovaltuustojen kesken. Osallistutaan kilpailuun.
Meitä muistutettiin lukemaan Pirkanmaan piirin kirje lähtetetty
sähköpostiin.
Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.
7§ Kummivaltuutettujen asiat
Esitys: Kuullaan mahdolliset kummivaltuutettujen asiat.
Soili Uotila-välimäki käytti puheenvuoron, missä puhui kuntavaalien
siirtymisestä 13.6 ajankohtaan. Nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus
kaupungin valtuustoon –aloite on vielä käsittelyssä eli päätöstä tästä
asiasta ei vielä ole. Kysymys vaalipaneeleista; Soili sanoi että
vaaalipaneeleja kannattaa järjestää esim teams. Kysymys miten nuvan
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kiusaamisen vastainen aloite lähetetään; Soili ehdotti opetuspäällikkö ja
hyvinvointijohtajaa ja tiedoksi kaupunginvaltuutetuille ja sike
lautakunnan jäsenille.
Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.
8§ Lautakunnat ja työryhmät
Esitys: Käydään lävitse lautakuntien ja työryhmien edustajien muistiot
kokouksista.
8.1§ Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokouksessa käyty läpi soten käyttösuunnitelmaa, pirkanmaan
yhteisiä asioita, korona asioita ja vanhusten palveluja.
8.2§ Elinympäristölautakunta
Nuorten edustaja ei ollut kokouksessa. Soili Uotila-Välimäki;
kiinnostavia asioita Vesaniemen puisto alue, Vatialan
liikuntapuiston suunnitelmat toteutukseen, kävely-ja
pyöräilyreitistöstä oli asiaa.
8.3§ Sivistyslautakunta
Ei juuri nuoria koskevia asioita.
8.4§ Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuustossa valtuustoaloite “eteläkarjalan malli” missä
koulukiusaamisesta tehtäisiin rikosilmoitus, valtuustoaloite “nepsy
koulutuksen lisäämistä kaupungin henkilöstölle”
Aloite, jossa koulukiusaamisesta tehdään rikosilmoitus, keskusteltiin
ja luulisimme sen toimivan.
8.5§ Kouluruokaraati ei ole ollut
8.6§ Pirkanmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto
Manun kokoontumisessa käsiteltiin manun tulevaisuutta; työpaja
eri kuntien tekemistä lausunnoista koskien manun toimintatapoja.
8.7§ Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä
Keskusteltu miten puuttua asioihin ajoissa, kun sosiaalityöntekijöitä
on niin vähän ja asiakkaita paljon ja miten nuorten alhaisen
mielialan voisi havaita ajoissa.
Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.
9§ Aloitteet
Esitys: Käsitellään mahdolliset aloitteet.
9.1§ Koulukiusaamishaaste Kihniöltä
Katsottiin yhdessä laadittu teksti, ei muokattavaa.
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Päätös: Hyväksyttiiin aloitteen teksti ja puheenjohtajisto lähettää
aloitteen eteenpäin opetuspäällikölle ja hyvinvointijohtajalle.
9.2§ Ulkoilukilpailu nuorille
Aihe käsitelty erillisessä kokouksessa ja sai huomiota nuorten seurassa.
Päätös: Kilpailu on julkaistu 15.3. wilmaviestinä ja toteutetaan kuten
suunniteltu
9.3§ Skeittipaikka keskustan alueelle
Aloitteen perusteluja keskusteltiin edellisessä kokouksessa ja
jatketaan tämän aloitteen aiheesta keskustelua viranhaltijan kanssa.
Päätös: Käsitellään seuraavassa kokouksessa
10§

Kaavoitusasiat
Esitys: Käsitellään mahdolliset kaavoitusasiat
10.1§ Ilkontien asemakaavan muutos
Katsoimme Ilkontien kaavan muutosta sekä Kangasalan
kaavoituskatsausta, mutta ei kommentteja kummastakaan.
Muistutuksia voi jättää Ilkontien, Kuuselantien ja Saarenmaan
yritysalue 1 asemakaavoista.
Päätös: Ketkä kiinnostuneet katsomaa asemakaavoja tarkemmin
ilmoittaa Tytille.

11§

Viestintä
Esitys: Kuullaan vuoden 2021 viestintävastaavan johdolla kuulumiset
viestinnän osa-alueelta.
11.1§ Aamunavaus kouluilla
Aamunavaukset pidetään silloin, kun koulut palaavat lähiopetukseen
11.2§ Somevuorot
Some vuorot pidetään samoina toistaiseksi
11.3§ Some-esittelyt
Hilma ottaa yhteyttä Emmaan piirretyistä kuvista
Päätös: merkittiin tiedoksi

12§

Talousasiat
Esitys: Kuullaan taloudenhoitajan johdolla nuorisovaltuuston
talousasiat.
Katsottiin tililtä menneet kulut.
Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.
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13§

Tapahtumakurssin järjestäminen nuorille
Suunnitteilla tapahtumanjärjestämiskurssi nuorille syksyllä. Kurssilla
tarkoitus opetella tapahtumanjärjestämistä ja järjestää oikea
tapahtuma nuorten voimin esim. syyslomalla. Kaupungilla on osa
rahoitusta. Nuorisovaltuusto voisi olla mukana järjestelyissä ja
nuvalaiset saavat osallistua kurssille. Keskusteltiin asiasta.
Päätös: Päätetiin, että nuorisovaltuusto on mukana kurssin
järjestämisessä ja hakee rahoitusta Kantri ry:ltä. Rahoitus haettava
toukokuun loppuun mennessä.

14§

Toimintasuunnitelma 2021
Esitys: Käydään vuoden 2021 toimintasuunnitelma lävitse.
14.1§ Vaalipaneeli kunnallisvaaliehdokkaille
Päätös: Jatketaan vaalipaneelin suunnittelua ma 22.3.2021 klo 17
teamsissa.
14.2§ Kulttuuri- ja hyvinvointitori 17.4.
Tapahtuma järjestetään webinaarina ti, ke ja to 13-15.4.2021.
Kaupunki järjestää “studion” mistä tapahtumaan osallistuvat pitävät
esittelyjä teamsin kautta yleisölle. Tapahtumaan voi myös tehdä
videon. Keskusteltiin ja video sai kannatusta. Video oltava valmis 1.4.
Päätös: Tehdään video. Suunnitella ja ideoidaan lisää wa ryhmässä.

15§

Nuorisovaltuuston ilmastolupaus ja kaupungin ilmastotiekartta
Esitys: Käydään läpi Nuorisovaltuuston ilmastolupaus ja kaupungin
ilmastotiekartta.
Katsottiin yhdessä ilmastolupauksen asiat 2019 ja kaupungin
ilmastotiekartasta tavoitteet ja kohta Kehittyvä ilmastotyö, missä
nuorisovaltuuston toimenpiteet on mainittu.
Päätös: Hyväksyttiin ilmastolupaus uudella päivämäärällä ja
toteutetaan sitä kuluvan kauden kokoonpanolla.

16§

Muut esille tulevat asiat
Esitys: Käydään lävitse mahdollisesti esille tulevat asiat.
Tytti kysyi, jatketaanko teamsissa nuvan viikoittaisia keskusteluita. Asia
sai kannatusta ja keskusteluajankohtaa vaihdellaan vähän eri
viikkoina.
Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.
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17§

18§

Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen aika ja paikka.
Päätös: Pidämme seuraavan kokouksen Teamsissa tiistaina 13.4.2021
klo 17.30
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.

__________________________

___________________________

Puheenjohtaja Enna Rantala

Sihteeri Kasperi Räsänen

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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