ORIVEDEN NUORISOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA

AIKA

SU 28.11.2021 klo 11.00

PAIKKA

KAUPUNGINTALON VALTUUSTOSALI

7/2021

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Kokouksen työjärjestys
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry ja 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. ”Nuorilta nuorille”-avustus
12. Nuorisovaltuuston valitseminen vuodelle 2022
13. Nuorten Parlamentti eduskunnassa 25.3.2022
14. Muut asiat
15. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
16. Päätetään kokous

OSALLISTUJAT
Alarotu Eevi
Hannila Senja
Heimo Ida
Järvinen Aava (Saapui ajassa: 11:06)
Järvinen Helmi
Katajainen Salla
Kilpinen Manu
Knutar Ella
Lamminen Konsta
Lehtinen Oona
Penttilä Laura
Pulkkinen Samuel
Salkolahti Jenny
Sulkunen Siiri
Lähteenmäki Petteri
POISSA
Käpyaho Niko
1. Kokouksen avaaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pj:n ehdotus:
Avataan kokous sekä todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Kokous avattiin ajassa 11:04, todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Pj:n ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Samuel Pulkkinen ja Jenny Salkolahti.
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. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry ja Nuva ry:n Pirkanmaan piirihallitus
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.
Kokouksessa (4/19) päätettiin lähettää nuvan pöytäkirjat jatkossa
Pirkanmaan piirihallitukselle.
Nuvan kokouksissa 5/2020 ja 1/2021 Maria Markkula oli paikalla
kertomassa ajankohtaisista asioista.
21.11 Pirkanmaan piirihallitukseen osallistui Konsta Lamminen.
Pj:n ehdotus: Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet sekä
lähetetään pöytäkirja piirihallitukselle.
Päätös: Konsta Lamminen kertoi piirihallituksen ajankohtaisista asioista. Piirikummi
Maria Markkula on mainostanut piirikokousta Whatsapp-ryhmässä;
kokous on 11.12.21 Tampereella.
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.
Päätös: Kaupunginvaltuusto: Ida Heimo (varalla Konsta Lamminen): Alakoulujen
palveluverkkoselvitys; Hirsilän ja Karpinlahden koulut lakkautetaan.
Tredun tilojen kunto ja Rovastinkankaan kouluntilaongelmat.
Elämänlaatulautakunta: Manu Kilpinen (varalla Laura Penttilä): Palkinnot
itsenäisyyspäivän juhlaan. PIKI-kirjastojen maksumuutokset.
Lasten ja nuorten lautakunta: Laura Penttilä (varalla Ida Heimo): Ei ole
kokoustanut.
Ympäristölautakunta: Konsta Lamminen (varalla Siiri Sulkunen): Ei
nuorisovaltuustoa koskettavia asioita.
Tekninen lautakunta: Konsta Lamminen (varalla Niko Käpyaho):
Edustusta ei ollut.
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.
Pj:n ehdotus: Tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet. Saatetaan asiat tiedoksi.
Päätös: Ei ole ollut hallituksella kokousta eli ei uutta.

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
Kokouksessa 6/2021 pidettiin ideariihi pienissä ryhmissä. Ohessa
aikaansaannoksia. Alleviivattuna kohtia, joita päätettiin viedä heti
eteenpäin.
Hyvää:
- hyvät liikenneyhteydet (parantuneet)
- Nuoriin kiinnitetään tarpeeksi huomiota
- nuorisopassin edut
- Kouluruoka on hyvää ja monipuolista
- luontoyhteydet
Kehitettävää:
- Rahat parempaan käyttöön

-

villasukka teema vähemmän näkyville
paremmat opiskeluolosuhteet
mopoilijat moporälläys
koulun siisteys
teiden huono kunto
nuorten päihteiden käyttö
koulun salaatti mehevämmäksi
liian vähän roskiksia
orpolla liikaa liikuntahalli varauksia
päättäjien toteuttamat lupaukset ks. kyläkoulut
puutumattomat kevyenliikenteen väylät asemanseudulla
valtatie-9
Ammattikoulun linjat, kaksoistutkinto
seksuaalikasvatus yläasteella/ lukiossa, Miia Mattila?
Ensiapukoulutus yläasteella/ lukiossa
kunnallisveroprosentti alemmas pitkälle tähtäimelle
yhtenäiskoulun peruskorjaus
täytetyt eläimet pois

Uutta:
- Lisää työpaikkoja, kaupunki takaa yrityksien hyvinvoinnin
- Minigolf rata?
- Kouluun uudet pöydät ja tuolit
- kauppakeskus
- Liitetään Juupajoki Oriveteen
- Tenavatonni
- Lisää vaihtoehtoja A-kieleen, Miia Mattila
- Mäkkäri
- Juoksumatto liikuntahallin salille, Roope Marski
- Orituvan ympäristön hyödyntäminen tonteissa
Päätös: Saatettiin asiat tiedoksi.
Juoksumattoasia liiksalle etenee.
Yhteiskoulun ja lukion seksuaalikasvatus: Miia Mattila on ottanut asian
vastaan ja vie asiaa eteenpäin.
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.
Maakunnallisen nuvan edustajat kävivät tutustumassa Orivedellä
28.6.2021 Laura Saartoalan johdolla. Heitä olivat vastaanottamassa mm.
Konsta Lamminen ja Petteri Lähteenmäki sekä kaupunginjohtaja Juha
Kuusisto. He kertoivat Oriveden kuulumiset nuvan osalta sekä
muutoinkin paikkakunnasta tarvittavat asiat. Nuorten Kampuksella
käytiin myös tutustumassa sekä kahvitteluhetkellä Cafe Herkkuhetkessä.
Konsta kertoi kokouksessa 5/2021 lähtevänsä torstaina 26.8 Helsinkiin
Sosiaali- ja terveysministeriöön ”Kohti maakuntia” tilaisuuteen.
Kokouksessa 6/2021 Konsta kertoi, että syyskuun lopulla
maakunnallisen nuvan puheenjohtajaksi valittiin Maria Markkula.
Konsta kertoi myös terveiset 26.8 Helsingistä Sosiaali- ja
terveysministeriön ”Kohti maakuntia” tilaisuudesta, jossa ministerit
olivat viereisessä huoneessa. Aiheena mm. nuorten
mielenterveyspalvelut.
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös: Konsta Lamminen kertoi terveiset.
10. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään
Nuvan kokouksessa 1/2021 päätettiin
1. ehdottaa penkkien hankkimista Oriveden yhteiskoulun
välituntialueelle.
2. Miten nuvan ehdottamat ”eläinpoistot” yhteiskoululla etenevät?
Pj:n ehdotus: Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkosuunnitelmat.
Päätös:
1. Penkit eivät ole edenneet.
2. Eläinpoistot ei ole edenneet.
3. -Keskusteltiin jatkotoimenpiteistä. Otetaan yhteyttä kaupunginvaltuutettuun ja
pyydetään häntä tekemään budjettiesitys, jotta Yhteiskoulun oppilaskunnan
hallitukselle saataisiin oma määräraha.
-Keskusteltiin paljon oppilaskunnan tilanteesta ja nuorisovaltuusto tulee
keskustelemaan Yhteiskoulun oppilaskunnan toiminnasta ohjaavien opettajien
kanssa.
-Suosittiin oppilaskunnalle sääntöjen päivittämistä.
4. Yhteiskoulun ja lukion seksuaalikasvatus: Miia Mattila on ottanut asian vastaan
ja vie asiaa eteenpäin.
11. ”Nuorilta nuorille”-avustus
Elämänlaatulautakunta päätti vuodelle 2021, 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 11.10-19.11.2021
-Avustuksen päätöksestä tulee tiedottaa elämänlaatulautakuntaa.
-Mainonta hoidetaan nuorisovaltuuston ja vapaa-aikaohjaajan toimesta.
Pj:n ehdotus Käydään avustukseen tulleet hakupaperit lävitse ja päätetään
avustuksen saajista.
Päätös: Nuorilta nuorille-avustukseen tuli kaksi hakemusta.
1. Jätkäjengi haki uutta hyppytornia.
2. Mannerheimin lastensuojeluliiton Oriveden osasto haki rahoitusta
erityisnuorten klubi-iltoihin.
Päätettiin myöntää 1200€ MLL Orivedelle.
Otettiin jätkäjengin aloitteesta koppia ja nuorisovaltuusto ottaa asiakseen
viedä tietoa hyppytornin ja hyppylaudan kunnostamista eteenpäin
liikuntapalveluille.
12. Nuorisovaltuuston valitseminen vuodelle 2022
Nuorisovaltuuston valinta vuodelle 2022 tehdään hakemusten perusteella.
Nykyisten nuorisovaltuutettujen ei tarvitse tehdä hakemusta vaan riittää, kun
he ilmoittivat haluavansa jatkaa. Nuorisovaltuustoon voivat hakeutua vuosina
2001-2009 syntyneet orivesiläiset nuoret.
Hakuaika oli 26.11.2021 asti. Esittelyt pidettiin yhteiskoululla 7-9 lk:lle.
Hausta oli tietoa myös mm. netissä, Oriveden Sanomissa ja kaupungin
nettisivuilla.
Pj:n ehdotus

Käydään hakemukset lävitse ja valitaan vuoden 2022
nuorisovaltuuston jäsenet.
Päätös: Nuorisovaltuustoon haki neljä henkilöä. Ensi kaudelle nykyisestä
nuorisovaltuustosta jatkaa 9 henkilöä.
Päätettiin nuorisovaltuuston vahvuudeksi vuodelle 2022 13 henkilöä.
Nuvan kokoonpano vuonna 2022: Alarotu Eevi, Hannila Senja, Heimo
Ida, Järvinen Aava, Järvinen Helmi, Katajainen Salla, Kilpinen Manu,
Kilpinen Sini, Linjama Aale, Manner Stella, Nukarinen Neea, Penttilä
Laura, Pulkkinen Samuel.

13. Nuorten Parlamentti eduskunnassa 25.3.2022
Eduskunnassa järjestetään Nuorten Parlamentti-tapahtuma
joka toinen vuosi. Tapahtumaan valitaan mukaan 199 nuorta,
jotka pääsevät istumaan kansanedustajien paikoille. Lisäksi
valitaan toimittajia, jotka tekevät juttua tapahtumasta. Paikan
päällä ovat ministerit, jotka vastaavat nuorten etukäteen
valittuihin kysymyksiin.
Tässä vaiheessa haetaan vasta paikkoja tapahtumaan.
Pj:n ehdotus Haetaan 2 edustajapaikkaa ja 1 toimittajan paikkaa tapahtumaan.
Päätös: Haetaan paikkoja nuorten parlamenttiin; 2 edustajaa ja 1 toimittaja.
14. Muut asiat
1. Somemarkkinointi. Somevastaaville annettiin käyttöoikeuden someihin
ja nuvan hallitus ohjeisti heitä 4/2021 kokouksen jälkeen. Konsta kysyi
kaupungin tiedottaja Jenni Koposelta viestintäkoulutusta ja pyritään
pitämään vuoden 2022 alussa.
2.Nuorisovaltuustomyönteinen sertifikaatti; päätettiin hakea sertifikaattia
vuonna 2022.
3. Vegaanista ruokaa yhteiskouluun ja lukioon? Hallitus selvittää.
4. Tampereen seudullinen joukkoliikennelautakunta.
Tampereella edustus, edustaako koko Pirkanmaata?
5. Nuvan puheenjohtaja Ida Heimo pitää juhlapuheen kaupungin
itsenäisyyspäivänä klo 12 alkaen pidettävässä juhlassa srk-talolla.
Paikalle toivotaan myös muita nuorisovaltuutettuja osallistuvan.
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös: 1. Saatettiin asiat tiedoksi.
2. Palataan aloiteoikeusaloitteeseen seuraavassa kokouksessa.
3. Yritetty tavoitella keittiötä tuloksetta.
4. Tampereen edustaja edustaa koko Pirkanmaata
5. Juhla vain kutsuvierastilaisuutena. Kuvataan live-videona seurakunnan
fb-sivuille.
6. Tampereen nuorisovaltuuston juhlavastaanotto 6.12 Raatihuoneella.
Jenny Salkolahti, Siiri Sulkunen Senja Hannila lähdössä. Konsta
Lamminen menee myös.
7. Yhteiskoulun välitodistus. Onko mahdollista saada? Selvitellään.
15. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
Pj:n ehdotus:
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Seuraava kokous su 23.1.2022 klo 12:00
16. Päätetään kokous
Pj:n ehdotus:
Päätetään kokous.
Päätös: Kokous päätettiin ajassa 12:58.

