
 

 

 
ORIVEDEN NUORISOVALTUUSTO  PÖYTÄKIRJA  3/2021 
 

 

AIKA   SU 18.4.2021 klo 12.00 

    

PAIKKA  KAUPUNGINTALON VALTUUSTOSALI JA TEAMS 

  
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. Nuva ry:n Pirkanmaan piirihallitus  

 

7. Kaupungin lautakunta-asiaa 

 

8. Nuva hallitus 

 

9. Nuvan toimintasuunnitelma 2021 ja talousarvio 4.000€  

 

10. Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston asiat 

 

11. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään     

 

12. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry 

 

13. Nuorisopassi 

 

14. Muut asiat      

 

15. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 

 

16. Päätetään kokous 



 

 

OSALLISTUJAT 

Alarotu Eevi  

Halmejärvi Sanni 

Hannila Senja 

Heimo Ida 

Järvinen Aava 

Järvinen Helmi 

Katajainen Krista 

Katajainen Salla 

Kilpinen Manu 

Knutar Ella 

Käpyaho Niko 

Lamminen Konsta 

Lehtinen Oona 

Penttilä Laura 

Sulkunen Siiri (Saapui ajassa 12:13) 

 

Lähteenmäki Petteri 

 

POISSA 

Mäkelä Aino 

Pulkkinen Samuel 

Salkolahti Jenny 

 

 

 

1. Kokouksen avaaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Pj:n ehdotus:  Avataan kokous sekä todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös:  Kokous avattiin ajassa 12:09, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

todettiin.  

 

2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pj:n ehdotus:  Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eevi Alarotu ja Sanni Halmejärvi 

 

3. Kokouksen työjärjestys 

Pj:n ehdotus:  Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Päätös: Hyväksyttiin. Kokouksen sihteeriksi valittiin Konsta Lamminen.    

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pj:n ehdotus:  Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

Päätös: Hyväksyttiin.  

 

Siiri Sulkunen saapui ajassa 12:13 

 



 

 

5. Nuorisovaltuuston sääntöjen hyväksyminen 

Pj:n ehdotus Hyväksytään säännöt nuvan hallituksen esityksen mukaan. 

(liitteenä 2021 sääntöehdotus) 

Päätös: Hyväksyttiin.  

 

6. 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. 

Piirihallituksen edellinen kokous oli 18.12.2020. 

Nuvan kokouksessa 1/2021 Maria Markkula oli paikalla kertomassa 

ajankohtaisista asioista. 

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

piirihallitukselle.  

Päätös: Käytiin kuulumiset läpi puheenjohtajakahveilta. Saatettiin asiat tiedoksi.   

 



 

 

7. Kaupungin lautakunta-asiaa 

Kaupunginvaltuusto: 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) 

Pj:n ehdotus    Kommentoidaan keskustelun pohjalta lautakunta- ja valtuustoasioita. 

Päätös: Kaupunginvaltuusto: Ida Heimo (varalla Konsta Lamminen): 

Keskusteltiin moposuora-aloitteen kohtaloa; ei mennyt lävitse. 

Valtuustossa esillä aloite Nuorten huumeidenkäytön vähentämisestä. 

Valtuustoaloite lukutaidon kehittämisestä. 

  

Elämänlaatulautakunta: Manu Kilpinen (varalla Laura Penttilä): Ei 

kokousta.  

 

Lasten ja nuorten lautakunta: Laura Penttilä (varalla Ida Heimo):  

Koulutien asemakaavamuutos, OPS-arviointia, Oppilaskuljetusten 

kilpailuttaminen.  

 

Ympäristölautakunta: Konsta Lamminen (varalla Siiri Sulkunen): 

Asemakaavamuutoksia ja poikkeamispäätöksiä.  

 

Tekninen lautakunta: Konsta Lamminen (varalla Niko Käpyaho): Ei 

kokousta.  

 

8. Nuva hallitus  

Tarkastellaan hallituksen asioita. Nuvan hallituksen kuuluvat 

puheenjohtajisto; Ida Heimo, Konsta Lamminen, Salla Katajainen ja 

sihteeri Jenny Salkolahti sekä nuvan jäsen Niko Käpyaho. 

 

Nuvan hallituksen kokous pidettiin 23.3.2021. Asioina olivat mm. 

nuoriso-ohjaaja Mira Marskille muistaminen kukkalähetyksenä 

kiitokseksi yhteistyöstä, nuvan hupparit menevät tilaukseen, lukiolle viety 

infonurkkaukseen esiteteline esitteineen, Espoon nuvan haastejuoksussa 

ollaan mukana huhtikuussa, nuvan säännöt, nuorisopassi, aloitetaan nuva 

ry:ltä sertifikaatin hakuvalmistelut ja kaupunginvaltuuston kokouksessa 

päätetyt asiat 22.3.2021, mm. moposuora. 

Pj:n ehdotus: Tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet. Saatetaan asiat tiedoksi. 

Päätös: Kokous 23.3, käytiin läpi säännöt ja keskusteltiin muualle töihin siirtyvän 

nuoriso-ohjaajan muistamisesta. Käytiin läpi nuorisopassin tilannetta.  

 

9. Nuvan toimintasuunnitelma 2021 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. 



 

 

Pj:n ehdotus Päätetään nuvan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 

nuvan hallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Talousarvio: yhteensä 4000€ 

Nuvalta nuorille avustus: 1200€ 

Nuva-hupparit: 600€ 

Markkinointi: 500€ (Petteri) 

Koulutus ja yhteistyö nuvien kanssa: 250€ 

Päätösretki: 600€ 

Tapahtumat: 250€ 

Muut kulut: 600€ 

Toimintasuunnitelma 

1. Nuvalta nuorille avustus 
2. Markkinointi: 

- Banderolli, roll up ovat valmistuneet 

3. Yhteistyö oppilaskuntien ja muiden nuvien kanssa 

4. Koulutus  

- Vierailu eduskunnassa 

5. Tapahtumat 

- ORWfest   

- Nuokkarin tapahtumat 

6. Päätösretki syksyllä 

- Tutustumistapahtuma 

7. Pirkanmaan nuorisofoorumeihin osallistuminen 

8. Pirkanmaan maakunnallisessa nuorisovaltuustossa vaikuttaminen 

9. Moposuora 

10.  Graffitipaikka 

11. Infonurkkaus lukiolle; teline viety esitteineen 

12. Hupparit tulossa 

Päätös: Saatettiin asiat tiedoksi.  

 

10. Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston asiat 

Päätettiin kokouksessa (4/19) laittaa Pirkanmaan nuorisotyöryhmän 

asioille oma kohta jatkossa. Myöhemmin ryhmästä tuli Pirkanmaan 

maankunnallinen nuorisovaltuusto. 

 

Kokouksessa 4/2020 Nuorten ääni Pirkanmaalla-hankekoordinaattori 

Liisa Hietamaa kertoi maakunnallisesta nuorisovaltuustosta, joka voisi 

aikaisintaan alkaa vuonna 2023 (23 kuntaa). Hanke on 3-vuotinen.  

 

Päätettiin kokouksessa (1/2021) Konsta Lamminen jatkaa Oriveden 

nuorisovaltuuston edustajana ja Jenny Salkolahti toimii varaedustajana. 

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

Päätös: Saatettiin asiat tiedoksi. Laura Saartoala aloittanut Liisa Hietamaan tilalla.  



 

 

 

11. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään 

 Nuvan kokouksessa 1/2021 päätettiin 

1. ehdottaa penkkien hankkimista Oriveden yhteiskoulun 

välituntialueelle. Senja Hannila ottaa penkkiasian käsittelyyn Oriveden 

yhteiskoulun oppilaskunnan hallituksen kokouksessa. 

 

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

Päätös: Saatettiin asiat tiedoksi.  

 

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 1/2021 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: Saatettiin asiat tiedoksi.  

 

 

13. Nuorisopassi  

Kokouksessa 1/2021 keskusteltiin nuorisopassista. Sovittiin, että Ida 

Heimo laittaa sähköpostia Iris Sundelinille, joka toimii nuorisopassin 

koordinaattorina Orivedellä: onko Oriveden eri alueilla asuvilla 

eriarvoisia etuja ja miten saataisiin Oriveden ulkopuolella opiskeleville 

orivesiläisille nuorisopassi käyttöön. 

 

Kokouksessa 2/2021 nuvan puheenjohtaja kertoi Iris Sundelinin terveiset 

koskien nuorisopassin etuja. Keskusteltiin nuorisopassin eduista ja 

otetaan uudestaan yhteyttä Iiris Sudeliniin. Nuvan mielestä nuorisopassin 

markkinointia pitäisi kehittää, jotta Oriveden koulujen ulkopuolellakin 

opiskelevat nuoret saisivat tietoa nuorisopassista. Lisäksi orivesiläisiä 

yrityksiä olisi hyvä saada mukaan enemmän etujen antajaksi.  

Nuvan hallitus jatkaa asian ajamista eteenpäin. 

 

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

Päätös: PJ. Ida ottaa yhteyttä Irikseen, keskusteltiin Nuorisopassin mahdollisuuksista 

ja mainostamisesta. 



 

 

14. Muut asiat 

  1.  Milla Suominen Espoon nuorisovaltuustosta haastoi Oriveden  

 nuorisovaltuuston mukaan nuorisovaltuustojen väliseen juoksukisaan. 

Orivedellä otettiin haaste vastaan ja haaste toteutetaan huhtikuun aikana. 

Jokainen nuvalainen ja vapaa-aikaohjaaja juoksentelee ja ilmoittaa 

liikkumansa matkan nuvan pj:lle. Eniten kilometrejä kerännyt nuva 

voittaa kisan.  

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

Päätös: 1. PJ. Ida käskee laittamaan kengät jalkaan ja lenkille! Viikoittain Idalle 

tiedot kilometreistä huhtikuun ajan. 

2. Somemarkkinointi: Hallitus tekee kiireellisenä someohjelman. 

3. Moposuora: Keskustellaan seuraavan valtuuston valtuustoryhmien 

kanssa moposuoran tulevaisuudesta kesäkuussa.  

4. Tampereen kaupunkiseudun ystävyysnuorisovaltuustojulistus: PJ. Ida 

allekirjoittaa.  

5. Nuorisovaltuustomyönteinen sertifikaatti: Keskusteltiin sertifikaatin 

hakemisesta. Päätettiin hakea sertifikaattia syksyn haussa.  

6. Hupparit: Hupparit saapuneet! Ota yhteys Petteriin.  

 

15. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 

Pj:n ehdotus:  Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Päätös: Seuraava kokous 23.5. klo 12. Mahdollisuuksien mukaan lähikokouksena.  

 

 

16. Päätetään kokous 

Pj:n ehdotus:  Päätetään kokous. 

Päätös: Päätettiin kokous ajassa 13.21. 


