
 
ORIVEDEN NUORISOVALTUUSTO  PÖYTÄKIRJA  4/2020 
 

 

AIKA   23.8.2020 klo 12.00 
    

PAIKKA  NUORTEN KAMPUS 
  

ASIALISTA 

 
1. Kokouksen avaus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
3. Kokouksen työjärjestys 

  
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

5. Nuva ry:n Pirkanmaan piirihallitus 
 

6. Kaupungin lautakunta-asiaa 
 

7. Kaupungin lautakuntien kummivaltuutetut 
 

8. Nuva hallitus 
 

9. Tulevaa vuodelle 2020 
 

10. Nuvan toimintasuunnitelma ja talousarvio 4.500€ (sis. kaupunginhallituksen 
palkintorahan 500€)  
 

11. Nuokkarin tilanne 
 

12. Pirkanmaan nuorisotyöryhmän asiat  
 

13. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään 
 

14. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry 
 

15. Kangasalan nuvan 25v-juhlat  
 

16. Muut asiat  
 

 



 
17. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 

 
18. Päätetään kokous 

 
OSALLISTUJAT 

Alarotu Eevi  
Halmejärvi Sanni 

Hannila Senja 
Heimo Ida 

Järvinen Helmi 
Katajainen Salla 

Lamminen Konsta 
Mäkelä Aino  
Penttilä Laura 

Salkolahti Jenny 
Sulkunen Siiri 

 
Lähteenmäki Petteri 

Hietamaa Liisa (Nuorten ääni Pirkanmaalla-hankekoordinaattori) 
 

 
POISSA 

Karppelin Tiia  
Katajainen Krista  

Kyrönviita Anni  
Rissanen Susanna  
Uotila Milja  

 
LEHTERIYLEISÖ 

Emil Granberg 
 

Tutustuttiin nuorisovaltuuston kanssa nuorten kampuksen tilaan ennen varsinaisen 
kokouksen aloitusta. 

 
1. Kokouksen avaaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Pj:n ehdotus:  Avataan kokous sekä todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Päätös:   Kokous avattiin kello 12:23 ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

 
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pj:n ehdotus:  Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  
Päätös:     Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Mäkelä ja Eevi Alarotu 
 

3. Kokouksen työjärjestys 
Pj:n ehdotus:  Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Päätös:  Hyväksyttiin työjärjestys. 
 

 



4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Pj:n ehdotus:  Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja. 
 

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.  

 
Markkula oli tulossa kokoukseen keväällä, mutta COVID-19 tilanteesta 

johtuen hän ei päässyt paikalle.  
 

Pj:n ehdotus: Käsitellään Pirkanmaan piirihallituksen asiat ja lähetetään pöytäkirja 
piirihallitukselle. Maria Markkula pitää puheenvuoron ja kertoo liiton 

terveiset.  
Päätös: Lisätään Maria Markkula nuorisovaltuuston WhatsApp ryhmään. Maria ei 

päässyt nyt paikalle, mutta yrittää tulla seuraavaan kokoukseen. 
 
 

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:  

Kaupunginvaltuusto: Konsta Lamminen (varalla Ida Heimo) 
Kokous oli 1.6. Konsta kertoi kuulumiset, mm. yhteiskoulun remonttiin 

varattiin 600.000€ ja Sukkavartaan tasoristeykselle kaavaehdotus . 
 

Lasten ja nuorten lautakunta: Susanna Rissanen (varalla Senja Hannila) 
Kokous oli 19.5. Luettiin kokouksen pöytäkirjaa, mm. talousarvioasiaa, 

yhteiskoulun oppitunnit muuttuivat 45-minuutista 75-minuuttiin. 
Metsästäjäntutkinto-tutkinto.  

 
Tekninen lautakunta: Laura Penttilä (varalla Konsta Lamminen) 
Kokous oli 25.6. Laura kertoi kuulumiset, mm. matonpesupaikkojen 

parantaminen. 
 

Ympäristölautakunta: Krista Katajainen (varalla Ida Heimo) 
Kokous oli 16.6. Luettiin pöytäkirjaa, mm. erilaisia lupa-asioita. 

 
Elämänlaatulautakunta: Tiia Karppelin (Milja Uotila) 

kokous oli 13.5. Luettiin kokouksen pöytäkirjaa, mm. toimintakorvauksia 
myönnetty yhdistyksille. 

 
7. 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 kummivaltuutettu-

toiminta aloitetaan tammikuussa 2020, kun uudet lautakuntien 
nuorisovaltuuston edustajat valitaan. Keskusteltiin, että jokaisen 
lautakunnan kummien ja nuvan edustajien välille voisi tehdä whatsapp-

ryhmät 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: Keskusteltiin kummivaltuutettujen toiminnasta. Etäkokousten aikana 
kummivaltuutetut ovat pitäneet yhteyttä mikäli on ollut tarvetta. 
 

8. Nuva hallitus  
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. Seuraava kokous tarvittaessa.  
Päätös: Hallitus ei ole kokoustanut. 

 
 

9. 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: Valitaan nuvalle rollup- ja panderollimainokset liitteenä olevista 

ehdotuksista. 

(Huom! kaupungin hankintakiellon takia mainokset voidaan ostaa vasta 
tammikuussa 2021) 

Huppareista luovutaan tälle vuodelle; tarkastellaan asiaa vuoden 2021 
alusta uudelleen. 

 



Päätös: Useampaa vaihtoehtoa ehdottiin Roll-upiksi, joten pidettiin äänestys. 
1. Nuvan hallitus pohtii asiaa ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa. 

Teline on valmiina, mutta aineisto puuttuu. 
2.  

- Rollupiksi valittiin vaihtoehto 4, joka sai eniten ääniä (4).  
- Panderolliksi valittiin versio 3, joka sopii yhteen Roll-upin kanssa.  

 
Kaupungin tekemän hankintakieltolinjauksen mukaisesti rollup, panderolli 

ja hupparit maksetaan vasta vuoden 2021 rahoista. 
3. Nuortenideat.fi uudistus käynnissä. Nuva seuraa tilannetta ja aiheeseen 

palataan myöhemmin.. 
4. Nuvalla uusi oma sähköpostiosoite: nuorisovaltuusto@orivesi.fi 

5. Kaupungin nettisivuilla nuva-tietoa, jota pitää päivittää 
6. Ei tapahtumia tällä hetkellä  

 

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: - Heitettiin ajatuksia Oriveden nuvan suurkokouksesta.  



- Siirretään koulutukset ja eduskuntavierailu ensi vuodelle. Ensi 
kokouksessa mietitään mitä tehdään päätösretkellä ja jatketaan 

suunnittelua hallituksen kesken.  
- Pirkanmaan Nuorisofoorurumin järjestäminen Kuhmoisissa 3.10 

epävarmaa 
- Hallitus suunnittelee markkinointisuunnitelmaa.  

- Talousarvio: Hankintakiellon takia nuva ei voi hankkia panderollia, roll-
uppia ja huppareita vuonna 2020. Päätösreissua ei kuitenkaan peruta.  

Ida Heimo saapui 13:47 ja samalla Senja Hannila poistui.  
11. Nuokkarin tilanne 

Nuorisotalo aloittaa toimintansa maaliskuun lopulla Oriveden kampukselle 
tiloissa. 

Nuokkarin tapahtumia: Mahd. 21.3. Nuokkarilla avajaiset 
25.2. Kirjaston nuortentilan KaruSellin kunnostustapahtuma. 
Selvästi parempi vuosi -suunnittelutyöryhmä. Jenni Ahokas oli nuvan 

hallituksen kokouksessa 19.3. 
Nuokkari aukesi Nuorten Kampuksella 1.6.2020 alkaen viikoksi ennen 

nuorisopalveluiden kesäleirejä ja kesälomia. Nuokkari aukeaa elokuussa, 
silloin kun koulujen kesäloma päättyy. 

Pj:n ehdotus Saatetaan asiat tiedoksi. 
Päätös: Uudet nuorisotilat aukeavat 31.8. nuorten käyttöön.  

 
12. Pirkanmaan nuorisotyöryhmän asiat 

Päätettiin kokouksessa (4/19) laittaa Pirkanmaan nuorisotyöryhmän 
asioille oma kohta jatkossa. Oriveden nuvan edustaja Konsta Lamminen. 

Kutsutaan Nuorten ääni Pirkanmaalla-hankekoordinaattori Liisa Hietamaa 
seuraavaan kokoukseen. 

Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.  

Päätös: Liisa Hietamaa kertoi maakunnallisesta nuorisovaltuustosta (23 kuntaa). 
Hanke on  

3-vuotinen.  
Tehtiin Oriveden nuvan välinen gallup nuvan toiminnasta ja keskustelun 

aiheeksi nousi etenkin nuorten mielenterveysongelmat ja niiden hoito sekä 
Oriveden julkisen liikenteen tilanne, nuvan hyvä ryhmähenki todettiin ja 

muitten nuorten kuulemista pitäisi saada paremmaksi. (Kyselyyn vastasi 14/16 
nuvalaista) 

 
13. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään 

Yhteiskoululla kesällä 2020 iso remontti alakerran sisäilmaongelmien 
vuoksi. Remontti jatkuu vielä silloinkin, kun alkaa elokuun 11 päivä.  

Pj:n ehdotus:  Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkosuunnitelmat. 
Päätös: Yhteiskoulun remontti on viivästynyt ja pohdittiin koulun toimintaa. 
 

14. 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 kertoi ajankohtaisia budjettiasioita, joihin Nuva ry ottaa kantaa. 
Veikkausvoittorahojenleikkaus vaikuttaa suuresti nuorten hyvinvointiin. 

 
15. Kangasalan nuvan 25v-juhlat  

Juhlat piti olla la 28.3.2020, mutta covid-19 tilanteen takia juhlia 

siirrettiin. 
Uusi ajankohta on la 12.9.2020 klo 15 alkaen. 

Paikka: Kangasalan Pirtti, os. Tapulintie 6. 
Bussin aikataulu: Lauttakulman risteys klo 14, Hirsilä klo 14.05, 

kaupungintalo klo 14.15. Juhlat klo 15-n18.30. 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: Lähtijät ilmoittuvat WhatsAppissa lähdöstään. Tuliaisiksi viedään Orivesi- 
 saippuaa. 

 
16. Muut asiat  

1. Infonurkka nuorten tilassa yhteiskoululla. Päätettiin kokouksessa 

1/2020 ostaa nuvalle oma esiteteline lukion kirjastoon. Uusi teline tullut 
ja odottaa vientiä lukiolle. 

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. 
Moposuora aloite otettiin vastaan kaupunginhallituksessa, joka delegoi  

asian tekniselle- ja elämänlaatulautakunnalle. Lautakunnissa esillä 
viimeistään 31.5. Myös nuvaa pitäisi kh:n mukaan kuulla asiassa 

tarkemmin. 
 
5. Nuvan edustajapyyntö kaupunginhallitukselle lähetetty. Nuvan tavoite 

2020. 
Nuvan hallitus sekä kaupunginhallituksen edustajat pj Riitta Jakara ja 

varapj Sini Kahilaniemi kokoontui toukokuussa.  
 



Päätös: nuvan edustaja kutsutaan tarvittaessa kaupunginhallituksen 
kokouksiin sekä kutsutaan kaupunginvaltuuston infotilaisuuksiin. Lisäksi 

kaksi kertaa vuodessa (maalis-huhtikuu ja syys-marraskuu) pidetään 
yhteistapaaminen nuvan hallituksen sekä kaupunginvaltuuston, -

hallituksen ja -lautakuntien puheenjohtajien kanssa. Paikalle kutsutaan 
myös kaupunginjohtaja. Vapaa-aikaohjaaja hoitaa kutsut. 

Nuorisovaltuustolle tehdään oma sähköpostiosoite: 
nuorisovaltuusto@orivesi.fi 

Nuorisovaltuustolle lautakuntien tulisi myös lähettää lausuntopyyntöjä, 
joihin nuva voisi tarvittaessa ottaa kantaa. 

 
Pj:n ehdotus  Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.  

Päätös: 1. Hallitus suunnittelee. 
 2. Otetaan aikalisä, kun Nuortenideat.fi uudistumassa.   
3.Jätettiin asia pöydälle. 

4.Hallitus suunnittelee jatkotoimenpiteet. 
5.Kerrottiin kh:n ja nuvan suunnitelmista.  

 
 

17. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta  
Pj:n ehdotus:  Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Päätös: Seuraava kokous 4.10 klo 12 Kampuksella, hallitus sopii oman 
tapaamisen itsenäisesti.  

 
 

 
18. Päätetään kokous 
Pj:n ehdotus:  Päätetään kokous. 

Päätös: Kokous päätettiin klo: 14:32 


