ORIVEDEN NUORISOVALTUUSTO
AIKA

PÖYTÄKIRJA

4/2021

SU 23.5.2021 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. Nuva ry:n Pirkanmaan piirihallitus
6. Kaupungin lautakunta-asiaa
7. Nuva hallitus
8. Nuvan toimintasuunnitelma 2021 ja talousarvio 4.000€
9. Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston asiat
10. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään
11. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
12. Nuorisopassi
13. Muut asiat
14. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
15. Päätetään kokous

OSALLISTUJAT
Halmejärvi Sanni
Heimo Ida
Järvinen Aava
Katajainen Salla
Kilpinen Manu
Knutar Ella
Käpyaho Niko
Lamminen Konsta
Lehtinen Oona
Penttilä Laura
Pulkkinen Samuel
Salkolahti Jenny
Lähteenmäki Petteri
Sundelin Iris, Nuorisopassi koordinaattori (kohdat 1-4 ja 12)
Annika Väinä, hanke koulunuorisotyöntekijä
POISSA:
Alarotu Eevi
Hannila Senja
Järvinen Helmi
Katajainen Krista
Mäkelä Aino
Sulkunen Siiri
1. Kokouksen avaaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pj:n ehdotus:
Avataan kokous sekä todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
kokous avattiin kello 12:06
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Pj:n ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Päätös:
Aava Järvinen ja Salla Katajainen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi
3. Kokouksen työjärjestys
Pj:n ehdotus:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Päätös:
Päätettiin käsitellä kohta 12 seuraavaksi eli nuorisopassi-asia.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pj:n ehdotus:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 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.
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: Konsta kertoi kuulumiset.
6. 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.
Kaupunginvaltuusto ei ollut kokoustanut.
Elämänlaatulautakunta kansalaisopiston kurssiasioita sekä korona- ja
yleisavustukset päätettiin.

Lasten ja nuorten lautakunta: Ei ollut kokoustanut.
Ympäristölautakunta: mm. Kultavuoren alaparkkipaikan hakupaikkaa
tarkoitus isontaa asemakaavan myötä.

Päätös:

Tekninen lautakunta: mm. julkisentaiteen perusparannukset, esim.
yhteiskoulun seinälle taideteosta varten 6.000€ määräraha
(suunnitteluryhmässä myös kuviksen opettaja yhteiskoulun 8lk:n
valinnaisaineryhmän kanssa), 9-tien ylittävä kävelysillan uusiminen,
tienparannuksia Rovastinkankaalla.
Saatettiin asiat tiedoksi.

7. 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 kokousta ei ole ollut viime nuvan kokouksen jälkeen.
Pj:n ehdotus: Tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet. Saatetaan asiat tiedoksi.
Päätös:
Hallitus ei ole kokoustanut.
8. 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 valmiina
Päätös:

Uusi banderolli ja roll-up olivat esittelyssä; hienoja ovat.

9. 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
kertoi maakunnallisesta nuorisovaltuustosta, joka voisi aikaisintaan alkaa
vuonna 2023 (23 kuntaa). Hanke on 3-vuotinen. Hankekoordinaattorina
tällä hetkellä työskentelee Laura Saartoala.
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:
Konsta kertoi kuulumiset Pirkanmaan maakunnallisesta
nuorisovaltuustosta.
10. 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:
Oriveden yhteiskoulun oppilaskunnan jäsenet kertoivat kuulumiset
koulun tilanteesta. mm. nuorisotilan remontti, loungetila-asia on
edelleen suunnittelussa.
Keskustelua käytiin koulun asenteista oppitunneilta pois olemisesta
muiden projektien takia (mm kv-hanke); kaikki opettajat eivät
valitettavasti katso aina hyvällä poissaoloja.
11. 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:
Käytiin asiat läpi ja päätetiin poistaa tämä kohta jatkossa nuvan
esityslistalta.
12. 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.
Kokouksessa 3/2021 päätettiin, että nuvan puheenjohtaja ottaa vielä
yhteyttä Iris Sundeliniin liittyen nuvan parannusehdotuksiin nuorisopassia
ajatellen. Iris esittelee nuorisopassia kokouksessa.
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös:
1. Oriveden sisäisiä ”alueellisia rajoituksia” pyritään saamaan
mahdollisimman puolueettomasti.
2. Miten Oriveden ulkopuolella opiskelevat saisivat tietoa
nuorisopassista ja sen eduista? Tietoa laitetaan Nuorten Kampuksen
instaan, facebookiin sekä myös nuvan someen. Lisäksi tietoa
kaupungin nettisivuille ja sitä kautta voisi saada tunnuksetkin
nuorisopassiin. Keväällä 9lk:lle wilmaan muistutustietoa
nuorisopassista sekä toivetta, että muualle opiskelemaan lähtevät
nuoret laittaisivat Iris Sundelinille oman sähköpostiosoitteensa, jotta
Iris voisi olla yhteydessä heihin nuorisopassiin liittyen jatkossakin.

13. 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. Tulokset julkaistaan piakkoin.
2. Somemarkkinointi: Puheenjohtaja laatinut somevastaaville ohjeita.
Käydään ohjeita lävitse.
3. Tampereen kaupunkiseudun ystävyysnuorisovaltuustojulistus: PJ. Ida
allekirjoitti ja Petteri lähetti allekirjoitetun version Tampereelle.
4. Nuorisovaltuustomyönteinen sertifikaatti; päätettiin hakea
sertifikaattia syksyn haussa.
5. Hupparit jaossa.
6. Kunnallisvarjovaalit yhteiskoululla 9lk:lle
7. Hanke koulunuorisotyöntekijä Annika Väinä esittäytyi
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös:
1. Ida kertoi, että Oriveden nuva sijoittui sijalle 22; mukana oli 66
nuvaa ympäri Suomea. Nuvan kokonaiskilometrimäärä oli
737,8km/19hlöä = 36,9km. Voittaja Loviisalla oli
1069km/hlö=118km.
2. Somevastaatville annettiin käyttöoikeuden someihin ja nuvan
hallitus ohjeisti heitä kokouksen jälkeen.
3. Ystävyysnuorisovaltuustojulistus lähetetty eteenpäin. Mitään
vastausta ei kuitenkaan takaisinpäin ole kuulunut.
4. Nuorisovaltuustomyönteinen sertifikaatti, palataan syksyllä
aiheeseen.
5. Huppareita muutama vielä hakematta.
6. Vaalit pidetään ma 31.5 klo 8-11 yhteiskoululla 9lk:lle.
7. Hanke koulunuorisotyöntekijä Annika Väinä esittäytyi
14. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
Pj:n ehdotus:
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös:
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi valittiin LA 21.8.2021 klo 15.
Päätettiin, että jos rajoitukset sallivat mennään syömään Cantina
Fiestaan.
15. Päätetään kokous
Pj:n ehdotus:
Päätetään kokous.
Päätös:
Kokous päätettiin kello 13:21

