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6. Nuva hallituksen kokous 12.3.2020
7. Tulevaa vuodelle 2020
8. Nuorten Parlamentti Eduskunnassa pe 27.3.2020
9. Nuvan toimintasuunnitelma ja talousarvio 4.500€ (sis. kaupunginhallituksen
palkintorahan 500€)
10. Nuokkarin tilanne
11. Nuva ry:n Pirkanmaan piirihallitus
12. Pirkanmaan nuorisotyöryhmän asiat
13. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään
14. Kaupungin lautakuntien kummivaltuutetut
15. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
16. Kangasalan nuvan 25v-juhlat la 28.3.2020

17. Muut asiat
18. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
19. Päätetään kokous
OSALLISTUJAT
Alarotu Eevi x
Halmejärvi Sanni x
Hannila Senja x
Heimo Ida x
Järvinen Helmi x
Karppelin Tiia
Katajainen Krista x
Katajainen Salla x
Kyrönviita Anni
Kärki Petra
Lamminen Konsta x
Mäkelä Aino x
Penttilä Laura x
Rissanen Susanna
Salkolahti Jenny x
Sulkunen Siiri x
Uotila Milja x
Lähteenmäki Petteri x
Markkula Maria Nuvan Pirkanmaan piirihallitus
1. Kokouksen avaaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pj:n ehdotus
Avataan kokous sekä todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Avattiin kokous kello 17:10
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Pj:n ehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helmi Järvinen ja Siiri Sulkunen.
3. Kokouksen työjärjestys
Pj:n ehdotus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Päätös:
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pj:n ehdotus
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
Hyväksyttiin.

5. Nuva ry:n Pirkanmaan piirihallitus
Pirkanmaan piirihallitus kokousti 17.4.2019 ja esille nousi monia asioita
jäsenistöön liittyen. Piirihallituksen keskustelussa esille nousi keskustelu
ja kanssakäyminen piirin ja nuorisovaltuustojen välillä. Aiomme
loppukevään ja syksyn aikana sopia kokousvierailuita Pirkanmaan
nuorisovaltuustojen kokouksiin, jotta voimme esitellä toimintaamme sekä
kartoittaa nuvien tilanteita ja mahdollista avun tai edunvalvonnan tarvetta.
Toivoisimme myös, että lähettäisitte nuorisovaltuustonne
kuukausitiedotteitanne tai muita vastaavia meille, mikäli sellaisia
julkaisette, jotta pysymme ajan tasalla piirin nuvien toiminnasta.
Toivomme myös nuvilta aktiivisempaa yhteydenottoa tuen tarpeessa tai
vaikka kertoaksenne nuvienne ajankohtaisista tilanteista.
Pyytäisin teitä ilmoittamaan nuvienne seuraavan tai seuraavat tiedossa
olevat kokoukset, jotta voimme sopia tarkemmin kokousvierailut
syksylle.
Kokouksessa (4/19) päätettiin lähettää nuvan pöytäkirjat jatkossa
Pirkanmaan piirihallitukselle. Kutsutaan piirihallituksen edustaja nuvan
kokoukseen syksyllä.
Kokouksessa (5/19) päätettiin, että Petteri tiedottaa Pirkanmaan
Piirihallituksen edustajille nuorisovaltuuston seuraavan kokouksen
ajankohdan. Nuva kutsuu samalla piirihallituksen edustajan
kokoukseensa. Kokouksen (6/19) jälkeen laitettiin uutta kutsua piiriin.
Kokouksessa (7/19) päätettiin, että jatkossakin laitetaan nuvan pk:t piiriin.
Pirkanmaan piirihallituksen jäsen Maria Markkula otti yhteyttä Konstaan
ja pyysi pääsevänsä pitämään puheenvuoron ja seuraamaan kokousta.
Maria tulee kokoukseen 3/2020.
Pj:n ehdotus Käsitellään Pirkanmaan piirihallituksen asiat. Maria Markkula pitää
puheenvuoron.
Päätös: Maria Markkulan vierailu siirretään syksyyn.
6. Kaupungin lautakunta-asiaa
Kaupunginvaltuusto: Konsta Lamminen (varalla Ida Heimo)
Lasten ja nuorten lautakunta: Susanna Rissanen (varalla Senja Hannila)
Tekninen lautakunta: Laura Penttilä (varalla Konsta Lamminen)
Ympäristölautakunta: Krista Katajainen (varalla Ida Heimo)
Elämänlaatulautakunta: Tiia Karppelin (Milja Uotila)
Pj:n ehdotus Kommentoidaan keskustelun pohjalta lautakunta- ja valtuustoasioita.
Päätös:
Konsta tiedotti asiat Kaupunginvaltuustossa käydyistä asioista, mm nopean
ratayhteyden saamiseksi Hesaan kaupunki sijoittaa rahaa.
Laura tiedotti asiat Teknisen lautakunnan kokouksessa käydyistä asioista,
mm terveyskeskuksen remontista.
Krista tiedotti Ympäristölautakunnan kokouksessa käydyistä asioista.

7. Nuva hallituksen kokous 12.3.2020
Tarkastellaan johtoryhmän kokouksen pöytäkirjaa. Nuvan hallituksen
kuuluvat puheenjohtajisto; Konsta Lamminen, Ida Heimo, Anni Kyrönviita
ja sihteeri Jenny Salkolahti sekä nuvan jäsen Salla Katajainen.
Pj:n ehdotus: Tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös:
Kokouksessa käsiteltiin nuorisopalveluiden selvästi parempi vuosi
kampanjaa ja jatkosuunnitelmia korona ajan toiminnalle.
8. Tulevaa vuodelle 2020
Kokouksessa 1/2020 tuli ideoita vuodelle 2020:
1.Lukiolle taukotilaan tai kirjastolle infonurkkaus (samanlainen kuin
yhteiskoululla). Teline siirretään lukiolle.
2.Yleinen markkinointi:
-Roll up, Banderolli (johtoryhmä selvittää)
-Jaettavia esim. karkkeja yms.
-Hupparit
Ennen 2/2020 kokousta hallituksesta Ida ja Konsta olivat puhumassa
Jenni Koposelle Roll Upista ja ideoivat siihen tulevia tekstejä ja
grafiikoita. Roll up -ständistä kysytään tarjousta Oriveden Kirjapainosta.
Petteri kysyi tarjousta MR-merkkauksesta huppareista ja lähetti
banderolli- ja Roll Up -suunnitelmat eteenpäin kirjapainoon.
3.Nuortenideat.fi käyttöön kunnolla. Hallitus tekee mainoksen.
4.orivesi.fi -päätteinen sähköposti. Hallitus selvittää.
5.Nuva kaupungin nettisivujen hallinnon alle. Uusille kaupungin
nettisivuille tulee hallinnon alle sekä nuorison alle.
6.Tapahtumiin osallistuminen.
Pj:n ehdotus
Suunnitellaan vuotta 2020 ja tehdään tarvittavat jatkotoimet.
Päätös:
Petteri tiedotti mainostelineestä; siirretään koululle syksyllä. Seuraavaan
konkreettiseen live kokoukseen koitetaan saada hupparimalleja sekä
päätetään rollup- ja panderollimainoksista. Kaupungin uusien
nettisivujen valmistuminen on viivästynyt ja nuorisovaltuusto saa oman
kohdan hallinnon alta, kun nettisivut valmistuvat. Tapahtumat ovat
toistaiseksi peruttu.
9. Nuorten Parlamentti Eduskunnassa pe 27.3.2020
Oriveden yhteiskoulu sai 2 edustajapaikkaa sekä 1 toimittajapaikan sekä
1ohjaajapaikan. Nuva saa valita lähtijät keskuudestaan seuraavassa
kokouksessaan.
Suullisten kysymysten ja edustajien sekä toimittajan nimet lähetettävä
Helsinkiin 26.1.2020 mennessä.
Eduskuntaan kokoontuu 199 lasta ja nuorta sekä toimittajaoppilaita ja
ohjaajia. Puhemies säilyttää paikkansa istuntosalissa, kun muut
kansanedustajat luovuttavat istuimensa oppilaille. Istuntopäivän
ohjelmaan sisältyy tutustumista eduskunnan toimintaan. Päivä huipentuu
suulliseen kyselytuntiin, jossa valtioneuvoston jäsenet vastaavat

oppilasedustajien esittämiin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin
kysymyksiin.
Kokouksessa 1/2020 lähtijöiksi valittiin Susanna Rissanen ja Krista
Katajainen. Toimittajan paikalle valittiin Milja Uotila.
Suulliseksi kysymykseksi lähetettiin: ”Miksi toisesta asteesta tehtiin
maksuton ja erityisesti askarruttaa se, että mistä maksuttomuuteen saadaan
rahat?”
Äänestys valittavista kysymyksistä on 3.-16.2.
Ohjaajaksi Nuorten Parlamenttiin on lähdössä Mira Marski.
Lähtö junalla Oriveden asemalta klo 6.30, joka klo 8.54 Helsingissä.
Paluulähtö Helsingistä klo 16.03, joka Orivedellä klo 18.31. Kaupunki varaa
junaliput ja maksaa matkat.
11.3.2020 tuli Helsingistä tieto, että Nuorten Parlamentti-tapahtuma
joudutaan perumaan korona-viruksen vuoksi.
Pj:n ehdotus Saatetaan asiat tiedoksi.
Päätös:
Nuorten Parlamentti-tapahtuma jouduttiin perumaan ja ollaan
suunniteltu mahdollista etänä olevaa Nuorten Parlamenttia toukokuulle
tai koko tapahtumaa siirretään. Nuorisovaltuusto päätti, että
osallistumme etäyhteys Parlamenttiin, mikäli sellainen järjestetään.
10. Nuvan toimintasuunnitelma ja talousarvio 4.500€ (sis. kaupunginhallituksen
palkintorahan 500€)
Nuvalla ei vuonna 2020 omaa budjettia, mutta rahaa käytössä 4.000€,
josta 1.200€ jaettava avustuksina “nuvalta nuorille”
elämänlaatulautakunnan päätöksen mukaisesti.
Nuvan vuoden 2020 aikaisemmissa kokouksissa päätettiin seuraavaa:
Toimintasuunnitelma:
1. Pienet tempaukset esim. munajahdit.
2. ORWfestissä mukanaolo ja avustaminen.
3. Yhteistyö oppilaskuntien ja muiden nuvien kanssa.
4. Koulutus Nuva Ry:ltä
5. Eduskuntaretki syksyllä
6. Päätösretki aktiivisille jäsenille.
7. Markkinointi
8. Pirkanmaan nuorisofoorumeihin osallistuminen
9. Pirkanmaan nuorisotyöryhmässä vaikuttaminen.
Talousarvio 4500€ (sis. kaupunginhallituksen palkintorahan 500€):
1. Nuvalta nuorille avustus 1200€
2. Nuokkarintapahtumat 100€.
3. Tapahtumat 400€.
4. Kaupungin kehittäminen nuorten tarpeiden mukaan 400€.
5. Koulutus ja yhteistyö nuvien kanssa 250€.
6. Eduskuntavierailu 500€.

7. markkinointi 500€.
8. hupparit 600€.
9. muut kulut 550€.
Nuva -mainoskarkit ostetaan myöhemmin loppukaudesta tai ensi vuonna.
Pj:n ehdotus Suunnitellaan ja tehdään tarvittavat jatkotoimet.
Päätös: Nuvan hallituksen kokouksessa suunniteltiin nuokkarille hankittavia astioita
budjetti olisi 236,35€ ja astiat hankittaisiin IKEA:sta. Nuorisovaltuusto päätti, että
rahat astioihin otetaan Kaupungin kehittäminen nuorten tarpeiden mukaan budjetista.
11. Nuokkarin tilanne
Nuorisotalo aloittaa toimintansa maaliskuun lopulla Oriveden kampukselle
tiloissa.
Nuokkarin tapahtumia: Mahd. 21.3. Nuokkarilla avajaiset
25.2. Kirjaston nuortentilan KaruSellin kunnostus tapahtuma.
Selvästi parempi vuosi -suunnittelutyöryhmä. Jenni Ahokas oli nuvan
hallituksen kokouksessa 19.3.
Pj:n ehdotus Saatetaan asiat tiedoksi.
Päätös:
Nuokkarin tila on saatu hyvään vaiheeseen kovan työn tuloksena.
Nuokkarilla pystyy olemaan noin 120 henkilöä samaan aikaan, joka on
huomattavasti suurempi määrä, kuin vanhalla nuokkarilla. Nuokkarille
on hankittu myös tietokone, jossa on striimaus mahdollisuus. Tilat
aukeavat kunhan korona-tilanne rauhoittuu.
12. Pirkanmaan nuorisotyöryhmän asiat
Päätettiin kokouksessa (4/19) laittaa Pirkanmaan nuorisotyöryhmän
asioille oma kohta jatkossa. Oriveden nuvan edustaja Konsta Lamminen.
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös:
Konsta tiedotti Pirkanmaan Nuorisotyöryhmän asioista. Pirkanmaan
nuorisotyöryhmällä on ollut korona-aikana jo kaksi etäkokousta.
13. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään
Ennen nuvan 2/2020 kokousta yhteiskoulun sisäilmaongelmista ei oltu
mitään tiedotettu oppilaille. Nuva toivoi, että Yhteiskoulu tiedottaisi
oppilaita mahdollisimman pian. Vanhemmille oli lähtenyt tiedote.
Pj:n ehdotus
Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkosuunnitelmat.
Päätös:
Yhteiskouluun on suunnitteilla yli 3 miljoonan euron kattava remontti,
jolla korjataan sisäilmaongelmat. Remontti on suunniteltu toteutettavaksi
vuoden 2020 kesällä.
14. Kaupungin lautakuntien kummivaltuutetut
Nuvan kokouksessa (4/2019) sovittiin, että nuva esittää kaupungin
lautakunnille, että jokaisessa lautakunnassa olisi nuvalla oma
kummivaltuutettu. Kummi toimii nuvaan päin lautakunnan
luottamushenkilöiden joukosta yhteyshenkilönä ja toimii samalla nuvan
lautakunnan edustajan tukena.

Lautakuntien kummiedustajat ovat:
Lasten ja nuorten lautakunta: Jyrki Kallio (varalla Eliisa Suhonen)
Tekninen lautakunta: Simo Ripatti (varalla Jere Ojanen)
Ympäristölautakunta: Miia Saarinen (varalla Jari Järvenpää)
Elämänlaatulautakunta: Lauriina Lehtonen (varalla Jari Latomäki)
Ennen kokousta (7/2019) oli tapaaminen kummien kanssa.
Paikalla olivat: Jyrki Kallio, Eliisa Suhonen, Simo Ripatti, Miia Saarinen
sekä Lauriina Lehtonen. Päätettiin, että varsinainen kummivaltuutettutoiminta aloitetaan tammikuussa 2020, kun uudet lautakuntien
nuorisovaltuuston edustajat valitaan. Keskusteltiin, että jokaisen
lautakunnan kummien ja nuvan edustajien välille voisi tehdä whatsappryhmät sekä esim. 20min ennen lautakunnan kokousta voisi olla hyvä
tavata ja käydä kokousasioita lävitse.
Kokouksessa 9/2019 päätettiin, että kutsutaan kummeja vuoden 2020
toiseen kokoukseen, koska silloin nuvan uudet lautakuntaedustajat
tiedossa.
Ennen kokousta 2/2020 nuorisovaltuutetut sopivat kummivaltuutettujen
kanssa yhteisistä toimintaperiaatteista.
Paikalla olivat kummeista: Miia Saarinen, Elisa Suhonen, Jyrki Kallio ja
Simo Ripatti.
Jos nuvan lautakunnan edustaja ei ollut paikalla/oma kummi ei ollut
paikalla, sovi toimintatavoista ennen lautakunnan seuraavaa kokousta.
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös:
Kummivaltuutetut ovat olleet avuksi, mm. ymp.ltk sähköpostirinki ja
tekn.ltk. whatsapp toimii.
15. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry on nuorten osallisuuden
puolestapuhuja. Järjestö toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden
vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien edunvalvonta-, palvelu- ja
yhteistyöjärjestönä. Nuva ry. edistää nuorisovaltuustojen asemaa ja
parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.
Kokouksessa 2/2020 valittiin kaksi nuvan hallituksen jäsentä, joiden nuva
ry:n vuosijäsenmaksun (20€/hlö) maksetaan nuvan budjetista.
Edustajat toimivat linkkinä Oriveden nuvan ja Suomen
Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n välillä.
Liittolaisiksi valittiin Konsta Lamminen ja Ida Heimo.
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös:
Konsta tiedotti Nuorisovaltuuston Liitto ry:n toiminnasta tämän
poikkeusajan aikana ja pitää nuvan ajan tasalla jatkossakin.

16. Kangasalan nuvan 25v-juhlat la 28.3.2020
Tilataan pikkubussi, jolla koko porukka pääsee paikalle. Petterille ovat
ilmoittaneet lähtevänsä Senja, Salla, Laura, Jenny, Helmi, Eevi, Tiia,
Aino ja Konsta.
Paikka: Kangasalan Pirtti, os. Tapulintie 6.
Bussin aikataulu: Lauttakulman risteys klo 14, Hirsilä klo 14.05,
kaupungintalo klo 14.15. Juhlat klo 15-18.30. Paluulähtö klo 18.30. Klo
19 kaupungintalolta, klo 19.10 Hirsilä, klo 19.15 Lauttakulman risteys.
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös:
Kangasalan nuvan 25-juhlat siirtyivät lauantaille 12.9. ja paikka sekä
kellonajat ovat samat. Palataan lähempänä asiaan.
17. Muut asiat
1. Infonurkka nuorten tilassa yhteiskoululla. Päätettiin kokouksessa
1/2020 ostaa nuvalle oma esiteteline lukion kirjastoon.
2. Nuortenideat.fi - sivusto. Mainostetaan somessa.
3. Virallinen paikka graffiteille. Tampereella Lions Club on järjestänyt
paikkoja. Voisiko toimia Orivedellä? Nuvan tavoite 2020.
Päätettiin kokouksessa 1/2020, että tehdään kysely, jonka johtoryhmä
valmistelee.
4. Moposuora Orivedelle. Nuvan tavoite 2020. Lähetetty aloite
kaupunginhallitukselle.
5. Nuvan edustajapyyntö kaupunginhallitukselle lähetetty. Nuvan tavoite
2020.
6. Retki eduskuntaan mahdollisesti torstaina keväällä esimerkiksi
huhtikuussa tai toukokuussa 23.4. ja 7.5. tai sitten syksyllä. Petteri ja
Konsta valmistelee.
7. Kokouksessa 2/2020 asetettiin nuvan jäsenelle varoitus.
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös:
1. Infonurkan teline ja esitteet jäävät odottamaan syksyä.
2. Nuvan hallitus tekee mainoksen, jossa esitellään palvelua Nuortenideat.fi
3. Graffitipaikka odottaa. Palataan asiaan.
4. Moposuora aloite on otettu vastaan ja odotamme keskustelua ja päätöstä.
Kaupunginhallitus delegoinut asiaa tekniselle- ja elämänlaatulautakunnalle.
Lautakunnissa esillä viimeistään 31.5. Myös nuvaa pitäisi kh:n mukaan kuulla
asiassa tarkemmin.
5. Nuvan edustaja pyyntö on otettu harkintaan kaupunginhallituksesta.
Kaupunginhallitukselta tuli pyyntö keskustelusta nuvan hallituksen kanssa.
Nuvan hallitus sopii tapaamisesta.
6. Retki eduskuntaan siirtyy syksylle.
7. Myönnetään nuorisovaltuutetulle ero nuorisovaltuustosta.
8. Keskustan kehittäminen: Nuorten oleskelupaikkojen läheisyyteen roskiksia
esim. parkkipaikoille liiksalle ja lukiolle.

18. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
Pj:n ehdotus
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös:
Tietoa seuraavasta kokouksesta annetaan lähempänä hallituksen
toimesta.
19. Päätetään kokous
Pj:n ehdotus
Päätetään kokous.
Päätös:
Kokous päätettiin klo 18:29

