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ASIALISTA

1. Kokouksen avaus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Kokouksen työjärjestys
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Nuorisovaltuuston sääntöjen hyväksyminen
6. Valitaan vuodelle 2021 nuorisovaltuuston puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja, II
varapuheenjohtaja, sihteeri ja toimittaja
7. Valitaan edustajat kaupungin lautakuntiin vuodelle 2021 sekä
kaupunginvaltuustoon. Esitetään lautakuntien hyväksyttäviksi edustajia lautakuntien
kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella
8. Nuva ry:n Pirkanmaan piirihallitus
9. Kaupungin lautakunta-asiaa
10. Nuva hallitus
11. Edellisen nuorisovaltuuston toiminnan läpikäymistä
12. Nuvan toimintasuunnitelma 2021 ja talousarvio 4.000€
13. Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston asiat
14. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään

15. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
16. Muut asiat
17. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
18. Päätetään kokous
PAIKALLA:
Alarotu Eevi
Halmejärvi Sanni
Hannila Senja
Heimo Ida
Järvinen Aava
(Aava Järvinen poistui kokouksesta kello 14:47)
Järvinen Helmi
Katajainen Krista (Krista Katajainen poistui kokouksesta kello 14:12)
Katajainen Salla
Kilpinen Manu
Knutar Ella
Käpyaho Niko
Lamminen Konsta
Lehtinen Oona
Mäkelä Aino
(Aino Mäkelä poistui kello 15:01)
Penttilä Laura
(Laura Penttilä poistui kokouksesta kello 14:54)
Pulkkinen Samuel
Salkolahti Jenny
Sulkunen Siiri
(Siiri Sulkunen poistui kokouksesta kello 14:40)
Lähteenmäki Petteri
POISSA:
Halmejärvi Sanni
1. Kokouksen avaaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pj:n ehdotus:
Avataan kokous sekä todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous avattiin kello 13.06
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Pj:n ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Siiri Sulkunen ja Salla
Katajainen
3. Kokouksen työjärjestys
Pj:n ehdotus:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Päätös:
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pj:n ehdotus:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Nuorisovaltuuston sääntöjen hyväksyminen
Pj:n ehdotus
Hyväksytään. (liitteenä vuoden 2020 säännöt)
Päätös:
Hyväksyttiin Konsta Lammisen ehdotus uusien sääntöjen laatimisesta
hallituksen kesken.
6. Valitaan vuodelle 2021 nuorisovaltuuston puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja, II varapuheenjohtaja, sihteeri ja toimittaja
Pj:n ehdotus
Ehdokkaita vastaanotetaan ja tehdään valinnat.
Puheenjohtajaehdokkaiksi ilmoittautuivat Konsta Lamminen ja
Ida Heimo. Pidettiin suljettu äänestys somen kautta.
Äänestystulos: Ida 9, Konsta 6, tyhjiä 2.
Sihteeriksi ilmoittautuivat Jenny Salkolahti ja Laura Penttilä.
Äänestystulos: Jenny 10, Laura 7.
Petteri toimi tuloksen tarkastajana.
Päätös:
Puheenjohtajaksi valittiin Ida Heimo. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi
valittiin Konsta Lamminen. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Salla
Katajainen. Sihteeriksi valittiin Jenny Salkolahti.
Some-vastaaviksi valittiin Aava Järvinen, Ella Knutar ja Oona Lehtinen.
7. Valitaan edustajat kaupungin lautakuntiin vuodelle 2021 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.
(Krista Katajainen poistui kokouksesta kello 14:12)
Päätös:
Kaupunginvaltuusto: Puheenjohtaja Ida Heimo, Varalla Konsta Lamminen
Elämänlaatulautakunta: Manu Kilpinen. Varalla Laura Penttilä
Lasten ja nuorten lautakunta: Laura Penttilä. Varalla Ida Heimo
Ympäristölautakunta: Konsta Lamminen. Varalla Siiri Sulkunen
Tekninen lautakunta: Konsta Lamminen. Varalla Niko Käpyaho
8. 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 loppu

kevään ja syksyn aikana sopia kokous vierailuita 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.
Piirihallituksen edellinen kokous oli 18.12.2020.
Pj:n ehdotus: Käsitellään Pirkanmaan piirihallituksen asiat ja lähetetään pöytäkirja
piirihallitukselle.
Päätös:
Konsta kertoi kuulumiset.
9. 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:
Lautakunnista kerrottiin kuulumiset. Teknisessä käyttösuunnitelma ja
tuulivoima-asiaa. Lasten ja nuorten ltk:ssa varhaiskasvatusjohtaja valittu.
Ymp.ltk ei kummempia ja muilla ei kokouksia ole nyt ollut vaan vasta tulossa.

10. Nuva hallitus
Tarkastellaan hallituksen asioita. Nuvan hallituksen kuuluvat vuonna
2020 puheenjohtajisto; Konsta Lamminen, Ida Heimo, Anni Kyrönviita ja
sihteeri Jenny Salkolahti sekä nuvan jäsen Salla Katajainen.
(Siiri Sulkunen poistui kokouksesta kello 14:40)
Pj:n ehdotus: Tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet. Seuraava kokous tarvittaessa.
Päätös: Vuonna 2020 lopulla nuvan hallitus teki tuulivoima-aloitteeseen vastauksen.
Muodostettiin uusi hallitus vuodelle 2021. Uuden hallituksen jäsenet:
Puheenjohtaja Ida Heimo, I-varapuheenjohtaja Konsta Lamminen, IIvarapuheenjohtaja Salla Katajainen, Sihteeri Jenny Salkolahti ja Niko
Käpyaho.
11. Edellisen nuorisovaltuuston toiminnan läpikäymistä
Ideoita vuodelle 2020 oli:
1.Lukiolle taukotilaan tai kirjastolle infonurkkaus (samanlainen kuin
yhteiskoululla)
Lukiolle taukotilaan tai kirjastolle infonurkkaus (samanlainen kuin
yhteiskoululla). 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.
2.Yleinen markkinointi:
-Roll up, Banderolli
hommataan vuoden 2021 alussa nuvan valitut mallit
-Jaettavia esim. karkkeja yms.
mietitään vuonna 2021
-Hupparit
hommataan vuonna 2021
3.Nuortenideat.fi käyttöön kunnolla.
Tämä asia tauolla, kun nuortenideat uudistumassa.
4.Haetaan paikkaa kaupunginhallitukseen sekä sitä, että lautakunnat
lähettäisivät nuvalle lausuntopyyntöjä
Paikkaa ei saatu, mutta yhteistyötä tiivistetään palaverien
muodossa sekä lausuntopyyntöjä alkanut tulla.
5.orivesi.fi -päätteinen sähköposti.
Saatiin nuorisovaltuusto@orivesi.fi
6.Nuva kaupungin nettisivujen hallinnon alle.
Onnistui.
7.Tapahtumiin osallistuminen.
Koronatilanne hankaloitti tapahtumia.
8. Uudelle Nuorten Kampukselle ostetaan mukit
Ostettiin ja käytössä ovat

Toimintasuunnitelma 2020:
1. Pienet tempaukset esim. munajahdit.
Koronavirustilanteesta johtuen tempauksia ei järjestetä.
2. ORWfestissä mukanaolo ja avustaminen.
ORWfest 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, mutta 5/2020
nuvan kokouksessa vieraili Pirkanmaan Nuvan piirihallituksen
jäsen Maria Markkula.
5. Eduskuntaretki syksyllä
Eduskuntaretki peruuntui tältä vuodelta.
6. Päätösretki aktiivisille jäsenille.
Päätettiin mennä Room Escapeen ja syömään 28.11.2020.
7. Markkinointi
- Päätettiin panostaa Instagramiin; somevastaavat huomio!
- Vuonna 2021 hommataan panderolli ja rollup sekä hupparit.
8. Nuorilta Nuorille-avustusta jaettiin 1.200€ (Yhteiskoulun
oppilaskunnan hallitus 800€ ja ORWfest 400€)
9. Pirkanmaan nuorisofoorumeihin osallistuminen.
Tarvittaessa puheenjohtaja mukana.
10. Pirkanmaan nuorisotyöryhmässä vaikuttaminen.
Tarvittaessa puheenjohtaja mukana. Kokouksessa 4/2020
Nuorten ääni Pirkanmaalla-hankekoordinaattori Liisa
Hietamaa kertoi maakunnallisesta nuorisovaltuustosta.
11. Virallinen paikka graffiteille. Tampereella Lions Club on
järjestänyt paikkoja. Voisiko toimia Orivedellä?
Käsitellään asiaa vuonna 2021.
12. Moposuora Orivedelle. 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.
13. Kangasalan nuvan 25-v juhliin osallistuminen la 12.9.2020
Kangasalan Pirtille.
14. Koulujen palveluverkkoselvitykseen, jossa otettiin kantaa
alakoulujen; Hirsilä ja Karpinlahti lakkauttamiseen ja
sulauttamiseen Kultavuoreen ja ROKiin.
(Aava Järvinen poistui kokouksesta kello 14:47)
(Laura Penttilä poistui kokouksesta kello 14:54)
Pj:n ehdotus
Asiat saatetaan tiedoksi.

Päätös: Banderolli ja rollup ovat tulossa ja palataan markkinointiin myöhemmin.
Petteri ottaa huppariasiasta selvää ja käsitellään lisää ensi kokouksessa.
12. Nuvan toimintasuunnitelma ja talousarvio 4.000€
Nuvalla ei vuonna 2021 omaa budjettia, mutta rahaa käytössä 4.000€,
josta 1.200€ jaettava avustuksina “nuvalta nuorille”
elämänlaatulautakunnan päätöksen mukaisesti.
(Aino Mäkelä poistui kello 15:01)
Pj:n ehdotus Päätetään nuvan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.
Päätös: Nuvan Hallitus suunnittelee kokouksessaan talousarviota ja esittelee sen
seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa.
13. Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston 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 Lamminen kertoi kuulumiset ja esitteli Pirkanmaan
maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaa. Konsta Lamminen jatkaa
Oriveden nuorisovaltuuston edustajana ja Jenny Salkolahti toimii
varaedustajana.
14. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään
1. 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.
Remontti jatkuu todennäköisesti syksyllä 2021 liikuntasalin osalta.
2. Nuorisovaltuusto antaa nuorisovaltuuston hallitukselle valtuuden antaa
Oriveden alakoulujen palveluverkkoselvitys lausunnon kaupungille.
Pj:n ehdotus:
Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkosuunnitelmat.
Päätös:
Kuunneltiin nuorisovaltuutettujen ehdotuksia välituntialueiden
parantamisesta. Päätettiin ehdottaa penkkien hankkimista Oriveden
yhteiskoulun välituntialueelle. Senja Hannila ottaa penkkiasian
käsittelyyn Oriveden yhteiskoulun oppilaskunnan hallituksen
kokouksessa.
Karpinlahden koulun alakerrassa sisäilmaongelmia. Palataan tähän
asiaan myöhemmin, kun selviää, että mikä on koulun tulevaisuus.

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.
Liittokokous 20-22.11.2020 Etänä.
Puheenjohtaja Konsta Lamminen kertoo terveiset.
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös:
Konsta kertoi Nuorisovaltuustojen liiton toiminnasta ja kertoi tulevista
tapahtumista ja toiminnoista, mm. tulevista Aktiivipäivistä.
Konsta Lamminen ja Ida Heimo jatkavat Nuorisovaltuustojen liitossa.
Kaupunki maksaa heidän jäsenmaksut 20€/hlö.
16. Muut asiat
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös: Ida Heimo kertoi nuorisopassin toiminnasta. Ida Heimo laittaa sähköpostia
Iris Sundelinille: onko eri alueilla asuvilla eriarvoisia etuja ja miten saataisiin
Oriveden ulkopuolella opiskeleville orivesiläisille nuorisopassi käyttöön.
17. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
Pj:n ehdotus:
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi su 14.3.2021 klo 12.00.
18. Päätetään kokous
Pj:n ehdotus:
Päätetään kokous.
Päätös: Kokous päätettiin kello 15:32.

