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Aloite: Edustajapyyntö kaupunginhallitukseen

Kaupunginhallitus 02.03.2020   § 53

 Oriveden nuorisovaltuusto on lähettänyt 10.2.2020
edustajapyynnön kau pun gin hal li tuk seen.

 "Kaupunginhallitus vastaa kaupunkimme jokapäiväisten
palveluiden to teu tu mi ses ta ja kaupungin kehittämisestä.
Kaupunkimme jokapäiväiseen ar keen vaikuttavat myös nuoret,
jotka samalla vaikuttavat myös kau pun kim me tulevaisuuteen.

 Oriveden nuorisovaltuuston tehtävä on toimia orivesiläisten
nuorten vai ku tus ka na va na ja edunvalvojana kaupungin
päätöksenteossa. Meidän nuo ri so val tuus tol lam me on paikka
jokaisessa lautakunnassa sekä kau pun gin val tuus tos sa, joten
koemme, että meidät on huomioitu erittäin hyvin kau pun gis sam-
me. Nuorisovaltuustomme on lähiaikoina uudistanut paljon omaa
sisäistä rakennetta sekä kehittänyt viestintää ja markkinointia. Mei-
dän tavoitteena on tälle kaudelle saada toiminta kaikkien nuorien
tietoon ja saa da enemmän nuoria osallistumaan
päätöksentekoon. Meidän mielestä on tärkeää luoda hyvät suhteet
kaupungin eri toimielimiin, jotta saamme yh teis työn toimimaan
saumattomasti.

 Kaupunginhallituksessa pääsisimme tuomaan nuorten kannan
asian kä sit te lyyn heti. Paikka kaupunginhallituksessa on melko
harvinaista, joten Ori ve si toimisi edelläkävijänä suomen
kaupungeista. Edustajana toimisi pu heen joh ta ja sekä
varaedustajana varapuheenjohtaja. Me haluamme

 tehdä Orivedestä nuorten kaupungin ja se onnistuu, kun kaupunki
antaa sii hen hyvät mahdollisuudet.

 Lisäksi paikka kaupunginhallituksessa on yksi Nuorisovaltuusto
myön tei nen kunta -sertifikaatin valinnaisista ehdoista.

 Oriveden nuorisovaltuusto ehdottaa, että kaupunginhallitus pohtii
nuo ri so val tuus ton edustajan läsnäoloa kokouksissa sekä
mahdollisesti myöntää pai kan hallitukseen.

 Ystävällisin terveisin

 Oriveden nuorisovaltuusto"

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ottaa
aloit teen alus ta vas ti keskusteltavaksi kaupunginhallituksen
iltakoulussa 4.3.2020, jos sa käsitellään toiminnan ja talouden
kehittämissuunnitelmaa.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -
Kaupunginhallitus 16.03.2020   § 68

 Oriveden nuorisolautakunnalla on edustajansa kaikissa
lautakunnissa ja kau pun gin val tuus tos sa. Kaupunginhallitukseen
asiat tulevat pää sään töi ses ti lautakuntien valmistelun kautta, joten
nuorisovaltuuston edustajat pää se vät esittämään niihin
valmisteluvaiheessa oman näkemyksensä. Kau pun gin val tuus tol la
on myös nuorisovaltuustossa kummivaltuutetut, jot ka toimivat eri
linkkinä toimielinten välillä. Tämän perusteella voidaan to de ta, että
nuorisovaltuuston edustajan osallistumisella kaupunginhallituksen
ko kouk siin ei nähdä tuovan lisäarvoa päätettäviin asioihin.

 Nuorisovaltuuston osallistumista voidaan nykyisestään vielä lisätä
esim. pyy tä mäl lä valmisteluvaiheessa kommentteja nuorisoa
koskeviin asioihin ja tarvittaessa kutsumalla nuorisovaltuuston
edustaja asiantuntijaksi kau pun gin hal li tuk sen kokoukseen
nuorisoa koskevien asioiden ajaksi. Nuo ri so val tuus ton edustaja
voidaan lisäksi kutsua asiakohtaisesti hallituksen ja val tuus ton
iltakouluihin ja informaatiotilaisuuksiin.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ettei se
myönnä nuo ri so val tuus ton edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeutta
kau pun gin hal li tuk sen kokouksiin, vaan yhteistyötä kehitetään
muilla tavoin.

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:
Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -
Kaupunginhallitus 25.05.2020   § 143

 Kaupunginhallituksen puheenjohtajat ovat keskustelleet
nuorisovaltuuston edus ta jien kanssa aloitteeseen liittyvistä
asioista. Asiaa koskeva muistio on liitteenä kokoukseen
osallistuville.

 Neuvottelussa on todettu, että nuorisovaltuuston ja
kaupunginhallituksen vä lis tä yhteistyötä kehitetään mm.
kutsumalla nuorisovaltuuston edustaja kau pun gin hal li tuk sen
kokoukseen tarvittaessa, kaupunginvaltuuston in fo ti lai suuk siin ja
kaksi kertaa vuodessa järjestettäisiin yhteistapaaminen. Li säk si
nuorisovaltuusto on esittänyt mm. sähköpostiosoitteen saamista
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se kä nykyistä enemmän lausuntopyyntöjä lautakunnilta.
Tietohallintoon liittyvät toteuttamisasiat ovat vielä selvittävänä.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että
nuo ri so val tuus ton kanssa kehitetään yhteistyötä, mutta sen
edustajalle ei myönnetä py sy vää puhe- ja läsnäolo-oikeutta
kaupunginhallituksen kokouksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -

Orivedellä 3/23/2021


