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Nuorisovaltuuston kokous, pöytäkirja 8 - 2022 

 

Aika: 31.10.2022  klo 17.00 

Paikka: Sentteri, Teams 

Läsnä:
Hytönen Aarre 

Kokkonen Leevi 

Kääriäinen Nanna 

Malkavaara Alvar 

Miettinen Vilma 

Mäenpää Viljami(etänä) 

Männistö Minea 

Pitkänen Henri 

Rantala Enna 

Räsänen Kasperi 

Rönö Lyyti 

Suuniittu Taina 

Takanen Jere 

Tiilikka Sam  

Ylinen Tuomas 

Yli-Äyhö Simo 

 

Eromäki-Heino Tytti 

Huuhtanen Marketta 

Tahlo Mikko 

Kummivaltuutetut 

Jaana Heinänen 

Elina Rinne 

Jari Markkinen 

Hukkanen Eetu Tampereen nuva

                            

1§ Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:06 

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: Toimimme näin ja olemme päätösvaltaisia 

 

3§ Kokouksen järjestäytyminen 

3.1§ Kokouksen puheenjohtajan valinta 

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi nuorisovaltuuston 

vuoden 2022 puheenjohtaja Enna Rantala. 

Päätös: Toimimme esityksen mukaan 

 

3.2§ Kokouksen sihteerin valinta 

Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi nuorisovaltuuston vuoden 

2022 sihteeri Kasperi Räsänen. 

Päätös: Valittiin vuoden 2022 vara sihteeri Leevi Kokkonen 

 

3.3§ Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi kaksi (2) 

vapaaehtoista läsnäolijoista. 

Päätös: Valitsemme jos tarvitaan 

 

4§ Kokouksen työjärjestys 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi. 

Päätös: Toimimme esityksen mukaan 
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5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Esitys: Käydään lävitse edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksytään se. 

Päätös: Toimimme esityksen mukaan. 

Esitys: Käydään lävitse mahdolliset ilmoitusasiat ja saapuneet postit 

6§ Muut ilmoitusasiat 

Päätös: Kutsu Tampereen nuorisovaltuuston yhteinen tapaaminen. Se oli 

jo.  8.11.2022 seutukunnan tapaaminen tampereella. 24.11.2022 olisi tredun 

johdon kanssa tapaaminen. Molemmat tapaamiset ovat vapaita kaikille. 

 

7§ Kummivaltuutettujen asiat 

Esitys: Kuullaan mahdolliset kummivaltuutettujen asiat. Esitellään 

mahdolliset uudet kummivaltuutetut. 

Keskustelua missä Kangasalan kaupunki voisi säästää sähköä vielä, kun 

sähkön hinnat ovat korkealla. Ehdotuksia; Sorolan portailla paljon valoja. 

Niitä voisi vähän vähentää. Ideoita missä säästää voisi keksiä ja laittaa 

nuvan ryhmään. Ideana oli, että voisi valojen käyttöä öisin vähentää. 

Pikkolan koulussa on jo niin kylmä niin ei voi lämpötilaa vähentää. 

Tampereella lämpötilat ovat niin alhaiset kun laki vain sallii. Uimahallit ovat 

viilentyneet ja saunojen lämpötilat pienemmät. 

 

7.1§ Tapaaminen Kokoomuksen valtuustoryhmän ja hallituksen kanssa, 

yhteenveto 

Tapaamisessa puhuttiin että havisevalta ja Suinulasta huonot 

kulkuyhteydet. Linjat maksavat enemmän kuin tuottaa. Nuoret ei pidä 

siitä, että ei pääse liikkumaan minnekään. Bussilippujen hinnat ovat 

nousemassa keskimäärin 5%. Vanhemmat eivät tykkää kun nuoret on 

esimerkiksi Kangasalan keskustassa pyörimässä. Nuorisotilat auki 

enemmän, mutta nuoriso ohjaajilla ei enää resursseja. Päihtetyötä ei näe. 

Tampereella oma nuorten päihdeterveyskeskus. Nuorisotyö tekee 

päihdetyötä vähän liian piilossa. Kangasalaisten nuorten 

päihdeongelmista ollaan huolissaan. Nuorilla on ja alkaa olemaan 

enemmän huumausaineita. 

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.  

 

8§ Lautakunnat ja työryhmät 

Esitys: Käydään lävitse lautakuntien ja työryhmien edustajien muistiot 

kokouksista. 

8.1§ Sosiaali- ja terveyslautakunta 
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Ei ole mitään ollut edustajan mukaan. 

8.2§ Elinympäristölautakunta 

EI ole ollut mitään nuoria koskevia asioita. Siellä katsottiin kaavoja 

enimmäkseen. 

8.3§ Sivistyslautakunta 

2023 syyslukukauden alkaessa jaetaan chrome bookeja 3.- ja 7. 

luokkalisille. Uusi kaupunki strategia tullut. Nuoriin vaikuttavia asioita on 

vähän siellä. Sen löytää kangsalan kaupungin nettisivujen etusivulta. 

Uusi lautakunta SoTen tilalle 1.1.23 - 31.5.23. 

8.4§ Kaupunginvaltuusto 

Ollut yksi tai kaksi kokousta. Aloitteena puistoruokailu. Kaupunki tekee 

ruokaa sinne. Huumeiden vastainen aloite oli myös. Palkinto hyvän 

ympäristötyön tekemisestä eli ympäristötekopalkinto. Tekemällä 

ilmasto tai ympäristöteon. 

8.5§ Kouluruokaraati 

Ei ole ollut kouluruokaraatia. 

8.6§ Pirkanmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto 

Kokous oli nuorisofoorumin aikana. Siellä oli erilaisia pajoja. Uusia 

jäseniä. Ei ollut paljon kokous asioita. 

8.7§ Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä 

Ei ole ollut edustaja paikalla. 

Päätös: Toimimme esityksen mukaan ja merkittiin asiat tiedoksi. 

 

9§ Aloitteet 

Esitys: Käsitellään mahdolliset aloitteet.  

9.1§ Seksuaaliterveydestä keskustelu ikäkohtaisesti jo alemmille 

luokille 

Aloite ei ole edennyt palaverin jälkeen ollenkaan. Aloitetta pitäisi 

muokata pois minä muodosta. Nostettiin että vanhempien pitäisi 

puhua lapsille siitä eikä jättää kertomatta. Opetus yläkouluissa ei ole 

tasapainoista. Lukioissa sitä ei ole paljoakaan. Seksuaalikasvatusta 

sivutaan liian paljon. Aihe pitäisi tehdä ja laittaa opetussuunnitelmaan. 

Aiheesta pitäisi saada keskustelua. Taina ja Elina suunnittelee ja tekee 

kaksistaan sitä kun he kerkiävät. 

9.2§ Oman elämän budjetointi - taloustaitoja kouluun 

Ei ole tehty vielä mitään konkreettista asiasta. Pitäisi olla 7.- 9. 

luokkalisille ja lukio tai amis vuosilla jotta sitten pärjää elämässä. 

Kansalaistaitoja pitäisi opettaa enemmän ja kaikille. Ei opeteta edes 

miten verot toimivat. Henri kirjoittaa siitä vähän.4H-järjestön ajokortti 
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työelämään- koulutuksessa voidaan käydä sitä, mutta se kurssi ei 

tavoita kaikkia nuoria. Kaikkien on hyvä osata talous taitoja, kun 

muuttaa omille. 

9.3§ Muut aloitteet 

Ei oteta enempää aloitteita. 

Päätös: toimimme esityksen mukaan 

 

10§ Kaavoitusasiat 

Esitys: Käsitellään mahdolliset kaavoitusasiat. 

10.1§  Muut kaavat 

Jari Markkinen kertoi ajankohtaisista kaavoista; Kunnantien ja 

Kuohunharjuntien muutoksia. Lamminrahkan kaavoja on ja 

Lamminrahkaan voi mennä käymään jos pääsee sinne. 

Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi. 

 

11§ Viestintä 

Esitys: Kuullaan viestintävastaavan johdolla kuulumiset viestinnän osa-

alueelta. 

11.1§ Nuvahaun mainostaminen 

On tärkeätä aloitta nuvahaun mainostaminen. Sen pitää olla aktiivista 

ja se pitää tehdä kunnolla. Tulee Wilma viesti ja tiedote nettisivuille. 

11.2§ Työnjako 

Tytti laittaa Wilma-viestiä ja muut sitten mainostaa sitä niin aktiivisesti 

kuin mahdollista. Sovitaan ketkä hoitaa mainostamista someen joka 

päivä. Taina ja Enna hoitaa instan ja muista keskustellaan vielä. 

11.3§ Muut ilmoitettavat asiat 

Ei ole muuta ilmoitusasiaa. 

Päätös: Toimimme esityksen mukaan 

 

12§ Talousasiat 

Esitys: Kuullaan taloudenhoitajan johdolla nuorisovaltuuston talousasiat.  

12.1§  Talousasiat 

Rahaa arvioiden on 2 euroa vähemmän kuin viimekuussa. 

Päätös: Toimimme esityksen mukaan 

 

13§ Toimintasuunnitelma 2022 

Esitys: Tarkastellaan toimintasuunnitelmaa. 

13.1§  Oppilaskuntien koulutus, yhteenveto 
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Mukana oli 15 pitkäjärveltä ja 8 Sariolasta. Oltiin Sariolassa ja 

Sahalahden nuokkarilla. Oli keskusteluita ja pajoja. Paikalla on Sam ja Tytti. 

Mietittiin miten kokoukset toimii ja sitten oli viestinnästä. Ideoita 

oppilaskuntaan tai kouluun anonyymisti. Eniten ääniä saaneita asioita 

alettiin työstämään. Se oli ihan onnistunut koulutus. 

13.2§   Pikkujoulut 

Mietitään mitä tehdään pikkujouluissa. Siitä tulee forms-kysely.  

13.3§  Mahdollinen tapahtuma, ideointia 

Alakouluikäisten disko? Bändi joulun avaukseen? 

Päätös: Päätettiin että joulunavaukseen la 26.11. hankitaan nuorten 

ohjelmaa, mikä voidaan maksaa nuorisovaltuuston budjetista. Kysellään 

paikallisia bändejä tapahtumaan.  

 

  14§ Nuvahaun toteutus, infot 

   Esitys: Päätetään infojen paikat ja ajat, tarkistetaan hakulomake ja  

   tarkistetaan esittelymateriaali  

Päätös: Teimme muutoksia esitysdioihin. Infotilaisuudet ke 2.11 

Sariolassa klo10.20.   ma 7.11 Lukiolla klo 11.40-12.00.   ti 8.11 

Pitkäjärvellä klo 10-12.   to10.11 Pikkola klo 9-13. Hakulomake ja 

esittelymateriaali on kunnossa. 

 

  15§ Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston nimeämispyyntö 

   Esitys: Pyyntö nimeämään jäsenet (2) Pirkanmaan hyvinvointialueen                 

   nuorisovaltuustoon. Luetaan sähköposti ja keskustellaan asiasta. 

Päätös: Pyydetään lisää aikaa nimeämiseen ja päätetään heidät 

järjestäytymiskokouksessa tammikuussa, kun uusi nuorisovaltuusto on 

valittu.  

 

16§ Muut esille tulevat asiat 

Esitys: Käydään lävitse mahdollisesti esille tulevat asiat. 

16.1§ Muut asiat 

Päätös: Ei ollut muuta asioita 

 

17§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka 

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen aika ja paikka. 

Päätös: Seuraava kokous 28.11 klo 16.30 Valtuustosalissa. Joulukuun 

kokous ma 19.12. klo 17.00 valtuustosalissa. 

 

18§ Kokouksen päättäminen 
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  Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.20 

 

__________________________                                         ___________________________ 

Puheenjohtaja   Enna Rantala                                 Sihteeri   Leevi Kokkonen 

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

