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PAIKKA

KAUPUNGINTALO

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Kokouksen työjärjestys
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Kaupungin lautakunta-asiaa
6. Edellisen nuorisovaltuuston toiminnan läpikäymistä ja ideoita vuodelle 2020
7. Nuorisovaltuuston sääntöjen hyväksyminen
8. Valitaan vuodelle 2020 nuorisovaltuuston puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja,
II varapuheenjohtaja, sihteeri ja toimittaja
9. Valitaan edustajat kaupungin lautakuntiin vuodelle 2020 sekä kaupunginvaltuustoon.
Esitetään lautakuntien hyväksyttäviksi edustajia lautakuntien kokouksiin puhe- ja läsnäolooikeudella
10. Nuorten Parlamentti Eduskunnassa pe 27.3.2020
11. Nuvan toimintasuunnitelma ja talousarvio 4.000€
12. Nuokkarin tilanne
13. Nuva ry:n Pirkanmaan piirihallitus
14. Pirkanmaan nuorisotyöryhmän asiat
15. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään
16. Kaupungin lautakuntien kummivaltuutetut
17. Muut asiat
18. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
19. Päätetään kokous

OSALLISTUJAT
Alarotu Eevi
Heimo Ida (15.09 alkaen)
Hannila Senja
Järvinen Helmi
Karppelin Tiia
Katajainen Krista
Katajainen Salla
Kyrönviita Anni
Lamminen Konsta
Penttilä Laura
Rissanen Susanna
Salkolahti Jenny
Sulkunen Siiri
Uotila Milja
Lähteenmäki Petteri
POISSA
Halmejärvi Sanni
Mäkelä Aino
Kärki Petra
YLEISÖ
Jäntti Juha (poistui klo 13:06)
1. Kokouksen avaaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pj:n ehdotus
Avataan kokous sekä todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Avattiin kokous kello 12:19. Konsta Lamminen toimi
puheenjohtajana.
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Pj:n ehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Rissanen ja Senja Hannila.
3. Kokouksen työjärjestys
Pj:n ehdotus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Päätös: Päätettiin käsitellä pykälä 8 ensin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pj:n ehdotus
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
Hyväksyttiin.
5. Kaupungin lautakunta-asiaa
Kaupunginvaltuusto: Ida Heimo (varalla Konsta Lamminen)
Lasten ja nuorten lautakunta: Susanna Rissanen (varalla Salla Puoskari)
Tekninen lautakunta: Eira Kraft (varalla Jenny Salkolahti)

Ympäristölautakunta: Krista Katajainen (varalla Salla Katajainen)
Elämänlaatulautakunta: Jessika Katajainen (varalla Tiia Karppelin)
Pj:n ehdotus Kommentoidaan keskustelun pohjalta lautakunta- ja valtuustoasioita.
Päätös:
Kokouksia ei ole ollut. Pidettiin tauko klo: 12:40-13:02.
6. Edellisen nuorisovaltuuston toiminnan läpikäymistä ja ideoita vuodelle 2020
Pj:n ehdotus
Asiat saatetaan tiedoksi ja ideoidaan vuotta 2020.
Päätös: Käytiin lävitse 2019 vuoden tekemisiä.
Ideoita vuodelle 2020:
1.Lukiolle taukotilaan tai kirjastolle infonurkkaus ( samanlainen kuin yhteiskoululla)
2.Yleinen markkinointi:
-Roll up, Banderolli (johtoryhmä selvittää)
-Jaettavia esim. karkkeja yms.
-Hupparit
3.Nuortenideat.fi käyttöön kunnolla.
4.Haetaan paikkaa kaupunginhallitukseen.
5.orivesi.fi -päätteinen sähköposti
6.Nuva kaupungin nettisivujen hallinnon alle.
7.Tapahtumiin osallistuminen.
7. Nuorisovaltuuston sääntöjen hyväksyminen
Pj:n ehdotus
Hyväksytään. (liitteenä vuoden 2019 säännöt)
Päätös:
Hyväksyttiin liitteen mukaisesti.

8. Valitaan vuodelle 2020 nuorisovaltuuston puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja, II varapuheenjohtaja, sihteeri ja toimittaja
Pj:n ehdotus
Ehdokkaita vastaanotetaan ja tehdään valinnat.
Päätös: Puheenjohtajaehdokkaiksi ilmoittautuivat Konsta Lamminen, Ida Heimo
ja Anni Kyrönviita. Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jonka ääntenlaskijana
toimivat Petteri Lähteenmäki ja Juha Jäntti.
Valittiin puheenjohtajaksi Konsta Lamminen(7 ääntä), I varapuheenjohtajaksi
Ida Heimo( 4 ääntä) ja II varapuheenjohtajaksi Anni Kyrönviita (1 ääni).
Lisäksi annettiin yksi hylätty ääni.
Sihteeriksi valittiin Jenny Salkolahti.
Toimittajiksi valittiin Milja Uotila, Susanna Rissanen ja Krista Katajainen.
Somevastaavat päättävät keskenään miten jakavat vastuut.

9. Valitaan edustajat kaupungin lautakuntiin vuodelle 2020 sekä
kaupunginvaltuustoon. Esitetään lautakuntien hyväksyttäviksi edustajia
lautakuntien kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella
Orivedellä on neljä lautakuntaa; lasten ja nuorten lautakunta, tekninen lautakunta,
ympäristölautakunta, elämänlaatulautakunta.
Ylin päättävä elin on kaupunginvaltuusto, jonne nuva sai paikan syksyllä 2017.
Pj:n ehdotus

Ehdokkaita vastaanotetaan ja tehdään valinnat sekä esitetään
valittuja kaupungin lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon
nuorisovaltuuston edustajiksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Päätös:
Kaupunginvaltuustoon valittiin Konsta Lamminen ja varalle Ida Heimo.
Elämänlaatulautakuntaan valittiin Tiia Karppelin ja varalle Milja Uotila
Lasten- ja nuorten lautakuntaan valittiin: Susanna Rissanen ja varalle Senja
Hannila.
Tekniseen lautakuntaan valittiin: Laura Penttilä ja varalle Konsta Lamminen
Ympäristölautakuntaan valittiin: Krista Katajainen ja varalle Ida Heimo
10. Nuorten Parlamentti Eduskunnassa pe 27.3.2020
Oriveden yhteiskoulu sai 2 edustajapaikkaa sekä 1 toimittajapaikan sekä
1-ohjaajapaikan. 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.
Pj:n ehdotus Valitaan lähtijät ja päätetään kysymysehdotuksesta.
Päätös:
Ehdokkaiksi ilmoittautuivat Krista, Susanna, Konsta, Jenny, Salla ja Milja.
Parlamenttiin halukkaista pidettiin suljettu lippuäänestys. Halukkaat lähtijät: Konsta(2),
Krista(3), Susanna(6), Jenny(2) ja Salla(0).
Lähtijöiksi valittiin Susanna Rissanen ja Krista Katajainen.
Toimittajan paikalle valittiin Milja Uotila.
Suullisten kysymysten täytyy olla Petterillä viimeistään 23.1.
Äänestys valittavista kysymyksistä on 3.-16.2.
Ohjaajaksi Parlamenttiin kysytään Mira Marskia.

11. Nuvan toimintasuunnitelma ja talousarvio 4.000€
Nuvalla ei vuonna 2020 omaa budjettia, mutta rahaa käytössä 4.000€,
josta 1.200€ jaettava avustuksina “nuvalta nuorille”
elämänlaatulautakunnan päätöksen mukaisesti.
Pj:n ehdotus Päätetään nuvan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.
Päätös:
Kaupunginhallitukselta lisäraha 500€ vuoden 2019 nuva palkinnosta.
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€:
Nuvalta nuorille avustus 1200€.
1. Nuokkarintapahtumat 100€.
2. Tapahtumat 400€.
3. Kaupungin kehittäminen nuorten tarpeiden mukaan 400€.
4. Koulutus ja yhteistyö nuvien kanssa 250€.
5. Eduskuntavierailu 500€.
6. markkinointi 500€.
7. hupparit 600€.
8. muut kulut 550€.
tauko klo: 15:25-15:35

12. Nuokkarin tilanne
Nuorisotalo aloitti toimintansa pe 13.12.19 alkaen Klementisalin aulassa.
Tilat ovat tilapäisessä käytössä toistaiseksi. Kaupunki etsii nuorisotalo
käyttöön pysyviä tiloja.
Pj:n ehdotus Saatetaan asiat tiedoksi.
Päätös: Saatettiin asiat tiedoksi. Pysyviä tiloja etsitään.

13. 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.
Pj:n ehdotus Käsitellään Pirkanmaan piirihallituksen asiat.
Päätös: Lähetetään pöytäkirja jatkossakin.
14. Pirkanmaan nuorisotyöryhmän asiat
Päätettiin kokouksessa (4/19) laittaa Pirkanmaan nuorisotyöryhmän
asioille oma kohta jatkossa. Oriveden nuvan edustaja Konsta Lamminen.
Konsta osallistui 16.11.19 Ylöjärven tapaamiseen.
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös: Konsta kertoi kuulumiset.
15. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään
Pj:n ehdotus
Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkosuunnitelmat.
Päätös:
Aulatila projekti yhteiskoululla viivästyy asbesti tutkimusten takia.
Aikataulusta ei ole tarkkaa tietoa. Jari Hilden informoi oppilaskuntaa.

16. Kaupungin lautakuntien kummivaltuutetut
Nuvan kokouksessa (4/19) sovittiin, että nuva esittää kaupungin
lautakunnille, että jokaisessa lautakunnassa olisi nuvalla oma
kummivaltuutettu. Hän toimisi nuvaan päin lautakunnan
luottamushenkilöiden joukosta yhteyshenkilönä, joka toimisi samalla
nuvan lautakunnan edustajan tukena.
Lautakuntien esittelijöille nuvan johtoryhmä lähetti postia. Nyt odotellaan
lautakuntien päätöksiä.
Kaupungin johtoryhmä (kokous kesäkuun lopulla) antoi tehtävän
lautakunnille valita kummivaltuutetut syksyn aikana nuvalle.
Edustajat 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)
Viime kokousta (7/19) ennen 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 9/19 päätettiin, että kutsutaan kummeja vuoden 2020
toiseen kokoukseen, koska silloin nuvan uudet lautakuntaedustajat
tiedossa.
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös:
Kutsutaan kummivaltuutetut nuvan seuraavaan kokoukseen.
Milja Uotila poistui klo: 15:46
17. Muut asiat
1. Infonurkka nuorten tilassa yhteiskoululla.
2. Nuortenideat.fi - sivusto.
3. Virallinen paikka graffiteille. Tampereella Lions Club on järjestänyt
paikkoja. Voisiko toimia Orivedellä? Nuvan tavoite 2020.
4. Moposuora Orivedelle. Johtoryhmä tekee aloitteen seuraavaan
kokoukseen. Nuvan tavoite 2020.
5. Lausuntopyyntöjä nuvalle. Lähetettiin kaupunginjohtajalle sähköpostia.
Johtoryhmä suunnittelee.

6. Lukion työharjottelu. Sovelletaan Sallan ideaa ja kirjattiin asia kauden
2020 alkuvuoden tavoitteisiin.
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös:
1. Nuvalle ostetaan lukiolle oma esiteteline.
2. Nuortenideat.fi mainostusta “ympäri” somea.
3. Tehdään kysely. Johtoryhmä tekee kyselyn seuraavaan kokoukseen.
4. Poliisin lausunto puuttuu. Lähetetään valmiina esitys kaupungille.
5. Lähetetään edustajapyyntö kaupunginhallitukseen. Johtoryhmä valmistelee.
6. Järjestely ongelma, mahdollinen kurssi. Vaikea toteuttaa, joten jätetään
toteuttamatta.
18. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
Pj:n ehdotus
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Seuraava kokous on su 9.2 klo 12:00 valtuustosalissa.

19. Päätetään kokous
Pj:n ehdotus
Päätetään kokous.
Päätös: Kokous päätettiin klo: 16:01.

