
 

 

 
ORIVEDEN NUORISOVALTUUSTO  PÖYTÄKIRJA  6/2020 
 

 

AIKA   28.11.2020 klo 12.45 

    

PAIKKA  BUSSISSA TAMPEREELLE 

  
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. Nuva hallitus 

 

8. Tulevaa vuodelle 2020 

 

9. Nuvan toimintasuunnitelma ja talousarvio 4.500€ (sis. kaupunginhallituksen 

palkintorahan 500€)  

 

10. Pirkanmaan nuorisotyöryhmän asiat  

 

11. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään 

 

12. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry 

 

13. ”Nuorilta nuorille”-avustus  

 

14. Nuorisovaltuuston valitseminen vuodelle 2021 

 

15. Muut asiat  

 



 

 

16. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 

 

17. Päätetään kokous 

 

OSALLISTUJAT 

Alarotu Eevi  

Halmejärvi Sanni  

Hannila Senja  

Heimo Ida  

Järvinen Helmi  

Karppelin Tiia  

Katajainen Krista  

Katajainen Salla  

Lamminen Konsta  

Penttilä Laura  

Salkolahti Jenny  

Sulkunen Siiri  

 

Lähteenmäki Petteri  

bussikuski Rantanen Pertti 

 

Poissa: 

Kyrönviita Anni 

Mäkelä Aino 

Rissanen Susanna 

Uotila Milja 

 

 

1. Kokouksen avaaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Pj:n ehdotus:  Avataan kokous sekä todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös: Avattiin kokous ajassa 12:50. 

 

2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pj:n ehdotus:  Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  

Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Laura Penttilä ja Salla Katajainen. 

 

 

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.  

 

Markkula oli tulossa kokoukseen keväällä, mutta COVID-19 tilanteesta 

johtuen hän ei päässyt paikalle.  

Viime kokouksessa 5/2020 hän oli paikalla kertomassa ajankohtaisista 

asioista. 

 

Pj:n ehdotus: Käsitellään Pirkanmaan piirihallituksen asiat ja lähetetään pöytäkirja 

piirihallitukselle.  

Päätös: Konsta kertoi terveiset. Seuraava kokous Tampereella 18.12.2020. 

 

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: Kokous tulossa ma 30.11.2021. 

Lasten ja nuorten lautakunta: Koulujen loma-ajat päätettiin vuosille 2022 

ja 2023. 

Tekninen lautakunta: mm. sähköautojen latauspisteelle keskustaan 

pyritään hankkimaan rahoituista. 

Ympäristölautakunta: mm. vanha nuokkari liikuntahallin vierestä purettu.  

Elämänlaatulautakunta: lautakunnan liikunta-, nuoriso- ja 

kulttuuripalkinnon saajat valittiin. 

 

7. Nuva hallitus  

Tarkastellaan hallituksen asioita. 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 käsitteli nuorilta nuorille avustusta ja käsitteli uusien nuvalaisten 

hakemuksia. 

 

8. Tulevaa vuodelle 2020  

1.Lukiolle taukotilaan tai kirjastolle infonurkkaus (samanlainen kuin 

yhteiskoululla). Teline siirretään lukiolle. Kokouksessa 4/2020 päätettiin, 

että nuvan hallitus pohtii asiaa ja asiaan palataan seuraavassa 

kokouksessa. Teline on valmiina, mutta aineisto puuttuu.  

 

Kokouksessa 5/2020 päätettiin, että Ida ja Jenny tilaa aineistot. Sovittiin 

aineistoiden tilauksesta. Tilataan aineistot YAD:stä, Mielenterveystalosta, 

SETA:alta, SLL:ltä, väestöliitolta, MLL:ltä, Lunetelta. Kysytään muista 

aineistoista Jenni Ahokkaalta. 

 

Pj:n ehdotus: Keskustellaan asioista ja tehdään tarvittavat päätökset. 

Päätös:  Jenny ja Ida laittaa aineistot tilaukseen. 

 

 

9. 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.  

Koronavirustilanteesta johtuen tempauksia ei järjestetä. 

 

2. ORWfestissä mukanaolo ja avustaminen. 

ORW-fest peruttiin vuodelta 2020.  



 

 

 

3. Yhteistyö oppilaskuntien ja muiden nuvien kanssa. 

Ruovesi-Orivesi-Juupajoki yhteiskokoontuminen pidetään ensi 

kaudella mahdollisesti Orivedellä, jos koronatilanne suotuisa. 

 

4. Koulutus Nuva Ry:ltä.  

Katsotaan koronatilanteen jälkeen tilannetta. 

 

5. Eduskuntaretki syksyllä 

Eduskuntaretki peruuntuu tältä vuodelta. 

 

6. Päätösretki aktiivisille jäsenille. 

Päätettiin mennä Room Escapeen ja syömään 28.11.2020. Petteri 

hoitaa aikasuunnitelmat ja varaukset. 

 

7. Markkinointi 

- Päätettiin panostaa Instagramiin; somevastaavat huomio! 

Keskusteltiin mahdollisesta viestintäkoulutuksesta. 

- Vuonna 2021 hommataan panderolli ja rollup sekä hupparit. 

 

8. Pirkanmaan nuorisofoorumeihin osallistuminen. 

Tarvittaessa puheenjohtaja mukana. 

9. Pirkanmaan nuorisotyöryhmässä vaikuttaminen. 

Tarvittaessa puheenjohtaja mukana. 

 

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 ja muu mainosmateriaali ostetaan ensi vuonna.  

 

Pj:n ehdotus Suunnitellaan ja tehdään tarvittavat jatkotoimet. 

Päätös:  Hankintakiellon takia ei ole tilattu banderollia ja rollupia, mutta laitetaan 

tilaukseen heti vuodenvaihteen jälkeen.  

 

 

10. Pirkanmaan nuorisotyöryhmän asiat 

Päätettiin kokouksessa (4/19) laittaa Pirkanmaan nuorisotyöryhmän 

asioille oma kohta jatkossa. Oriveden nuvan edustaja Konsta Lamminen. 

 



 

 

Kokouksessa 4/2020 Nuorten ääni Pirkanmaalla-hankekoordinaattori 

Liisa Hietamaa kertoi maakunnallisesta nuorisovaltuustosta, joka voisi 

aikaisintaan alkaa vuonna 2023 (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) 

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

Päätös: Konsta kertoi kuulumiset. 

 

11. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään 

Yhteiskoululla kesällä 2020 iso remontti alakerran sisäilmaongelmien 

vuoksi. Remontti jatkuu vielä silloinkin, kun alkaa elokuun 11 päivä. 

Yhteiskoulun remontti viivästyi pahasti, mutta on nyt valmis. Onko 

kaikki nyt ok? 

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

Päätös:   1. Yhteiskoulun remontti valmistumassa, mutta jatkuu todennäköisesti 

syksyllä 2021 liikuntasalin osalta.  

2. Nuorisovaltuusto antaa nuorisovaltuuston hallitukselle valtuuden antaa 

Oriveden alakoulujen palveluverkkoselvityslausunnon kaupungille. 

 

12. 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. 

 

Liittokokous 20-22.11.2020 Etänä.  

Puheenjohtaja Konsta Lamminen kertoo terveiset.  

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

Päätös:  Konsta päivitteli terveiset liittokokouksesta. 

 

 

13. ”Nuorilta nuorille”-avustus  

Elämänlaatulautakunta päätti vuodelle 2020, että nuva jakaa vuoden 

aikana 1.200€ ”nuorilta nuorille”-avustusta. Nuorisovaltuusto laittaa haun 

käyntiin ja tekee päätökset, joista tiedot menevät liikuntapäällikkö Roope 

Marskille. 



 

 

Kriteerit haulle ovat: 

-Ikäluokka 12-21v 

-Avustusta voi hakea yhdistys, yksityishenkilö tai tapahtuma 

-Avustus haetaan sähköpostitse nuorisovaltuusto@orivesi.fi 

-Annetun rahasumman pitää hyödyttää ensisijaisesti useita nuoria 

Orivedellä 

-Avustuksen myöntäjällä on oikeus vaatia tosite käytetystä rahasta, esim. 

kuitti tai muu asian todentaminen. 

-Hakuaika 5.10-20.11.2020 

-Avustuksen päätöksestä tulee tiedottaa elämänlaatulautakuntaa.  

-Mainonta hoidetaan nuorisovaltuuston ja vapaa-aikaohjaajan toimesta. 

 

Pj:n ehdotus Käydään anomukset läpi ja tehdään avustuspäätökset. 

Päätös:  Päätettiin avustuksesta nuvan hallituksen ehdotuksen mukaisesti:  

 yhteiskoulun oppilaskunta saa 800€ ja ORWfest -tapahtuma 400€. 

 

 

14. Nuorisovaltuuston valitseminen vuodelle 2021 

Nuorisovaltuuston valinta vuodelle 2021 tehdään hakemusten perusteella. 

Nykyisten nuorisovaltuutettujen ei tarvitse tehdä hakemusta vaan se 

riittää kun he ilmoittivat haluavansa jatkaa. Nuorisovaltuustoon voivat 

hakeutua vuosina 2000-2008 syntyneet orivesiläiset nuoret.  

Hakuaika 5.10. - 20.11.2020. Petteri tekee mainoksen, mainostetaan 

kouluilla, kirjastossa, yms.  

Konsta ja Petteri olivat yhteiskoululla jokaisella luokalla 7-9 

esittelemässä nuvaa ja sen toimintaa to 19.11.2020. 

 

Pj:n ehdotus Valitaan nuorisovaltuusto vuodelle 2021. 

Päätös:  Nuorisovaltuusto hyväksyi kaikki kuusi uutta hakemusta eli Aava 

Järvinen, Manu Kilpinen, Ella Knutar, Niko Käpyaho, Oona Lehtinen, 

Samuel Pulkkinen.  

Vanhoista nuvalaisista jatkaa 12 eli Alarotu Eevi, Halmejärvi Sanni, 

Hannila Senja, Heimo Ida, Järvinen Helmi, Katajainen Krista, Katajainen 

Salla, Lamminen Konsta, Mäkelä Aino, Penttilä Laura, Salkolahti Jenny 

ja Sulkunen Siiri. 

Vuoden 2021 nuvaan kuuluu siis yhteensä 18 jäsentä. 

 

 

15. Muut asiat  

1. 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. Käsitellään asiaa vuonna 2021. 

 

2. 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. Hallitus suunnittelee jatkotoimet. 

 

3. Nuvan edustajapyyntö kaupunginhallitukselle lähetetty. Nuvan tavoite 

2020. 

Nuvan hallitus sekä kaupunginhallituksen edustajat pj Riitta Jakara ja 

varapj Sini Kahilaniemi kokoontuivat 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. 

 

Tähän asiaan palataan vuonna 2021. 

 

Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse.  

Päätös:  Palataan uudella kaudella asioihin. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

Konsta Lamminen pitää itsenäisyyspäivän juhlassa juhlapuheen 6.12. 

seurakuntatalolla. 

 

 

16. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 

Pj:n ehdotus:  Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Päätös:  Seuraava kokous pyritään pitämään su 17.1.2021. La 16.1 pidetään info- 

ja tutustumistilaisuus, jonka jälkeen syömään Cantina Fiestaan.  

 

 

17. Päätetään kokous 

Pj:n ehdotus:  Päätetään kokous. 

Päätös:  Kokous päätettiin klo 13:24 


