ORIVEDEN NUORISOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA

AIKA

SU 23.1.2022 klo 12.00

PAIKKA

KAUPUNGINTALON VALTUUSTOSALI

1/2022

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta sekä sihteerin valinta
3. Kokouksen työjärjestys
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Edellisen nuorisovaltuuston toiminnan läpikäymistä ja ideoita vuodelle 2022
6. Kaupungin lautakunta-asiaa
7. Nuorisovaltuuston sääntöjen hyväksyminen
8. Valitaan vuodelle 2022 nuorisovaltuuston puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja, II
varapuheenjohtaja, sihteeri ja toimittaja sekä nuvan hallitus
9. Valitaan edustajat kaupungin lautakuntiin vuodelle 2022 sekä
kaupunginvaltuustoon. Esitetään lautakuntien hyväksyttäviksi edustajia lautakuntien
kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella
10. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry ja Nuva ry:n Pirkanmaan piirihallitus sekä
valitaan Oriveden nuvan edustaja Nuorisovaltuusto liitto ry:hyn
11. Nuvan toimintasuunnitelma 2022 ja talousarvio 4.000€
12. Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston asiat sekä valitaan nuvan edustaja
maakunnalliseen nuvaan
13. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään
14. Kaupungin lautakuntien kummivaltuutetut

15. Muut asiat
16. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
17. Päätetään kokous
OSALLISTUJAT
Paikalla:
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
Lähteenmäki Petteri
1. Kokouksen avaaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pj:n ehdotus:
Avataan kokous sekä todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Hyväksyttiin.
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta sekä sihteerin valinta
Pj:n ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja sihteeri.
Päätös:
Sihteeriksi valittiin Hannila Senja.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alarotu Eevi ja Pulkkinen
Samuel.
3. Kokouksen työjärjestys
Pj:n ehdotus:
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Päätös:
Kohta 8 käsitellään kohdan 4 jälkeen.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pj:n ehdotus:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
Hyväksyttiin.
5. Edellisen nuorisovaltuuston toiminnan läpikäymistä ja ideoita vuodelle 2022
Toimintasuunnitelmaa oli vuodelle 2021
1. Nuvalta nuorille avustus 1.200€ myönnettiin MLL:n erityislasten ja –
nuorten toimintaan sekä jätkäjengin ehdotusta Nihuan hyppytornin
kunnostuksesta vietiin eteenpäin liikuntapalveluille ja asia etenee

2.
3.

Markkinointi:
Banderolli, roll up, hupparit valmistuivat
Some-markkinointia kehitettävä
Yhteistyö oppilaskuntien ja muiden nuvien kanssa
- yhteiskoululla penkit, eläinten poistot, oppilaskunnan oma budjetti
4. Koulutus
- Vierailu eduskunnassa jäi koronan takia
5. Tapahtumat
- ORWfest
- Nuokkarin tapahtumat
6. Päätösretki marraskuussa Lempäälään / Tampereelle
7. Pirkanmaan nuorisofoorumeihin osallistuminen
8. Pirkanmaan maakunnallisessa nuorisovaltuustossa vaikuttaminen
9. Moposuora-aloite ei valitettavasti tuonut toivottua tulosta
kaupunginvaltuustossa
10. Graffitipaikka-asiaa mietittiin
11. Infonurkkaus lukiolle; teline viety esitteineen. Yhteiskoululla
samanlainen esiteteline
12. Kantaa otettiin alakoulujen palveluverkkoselvitykseen, että Hirsilän ja
Karpinlahden koulut säilytettäisiin. Kaupunginvaltuusto päätti tiukan
äänestyksen jälkeen lakkauttaa koulut syksyn kokouksessaan.
13. Osallistuminen Tampereen nuorisovaltuuston juhlavastaanottoon
6.12.21 Raatihuoneelle. Mukana 4 nuvalaista.
14. Nuvan pj Ida Heimo piti kaupungin itsenäisyyspäivässä 6.12
juhlapuheen.
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; asia etenee
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; asia etenee
- Orituvan ympäristön hyödyntäminen tonteissa
Pj:n ehdotus:
Käydään läpi vuotta 2021 ja ideoidaan vuotta 2022.
Päätös: 1. Uusille jäsenille hankitaan kevään aikana nuva hupparit.
2. Toimittajille järjestetään koulutus Jenni Koposen johdolla.
3. Järjestetään nuokkarin munajahti mikäli korona sallii.
4. Infonurkkaus- yhteiskoululla on ollut nuortentilassa. Nuortentila on nyt
kiinni ja teline on jossakin. Aava Järvinen selvittää yhteiskoulun
oppilaskunnassa infonurkkaus asiaa.
5. Seksuaalikasvatuksen parantamiseen on tehty toimia. Oriveden
yhteiskouluun on tulossa päivä nyt keväällä, jolloin ammattilaiset
kertovat seksuaalikasvatuksesta. Tämä on lähtenyt nuvan aloitteesta
eteenpäin.
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: Keskusteltiin lautakuntien edellisistä kokouksista ja käytiin pöytäkirjat
läpi; ei ollut ihmeitä.
7. Nuorisovaltuuston sääntöjen hyväksyminen
Pj:n ehdotus
Hyväksytään. (liitteenä vuoden 2021 säännöt)
Päätös:
Hyväksyttiin säännöt liitteen mukaisesti.

8. Valitaan vuodelle 2022 nuorisovaltuuston puheenjohtaja, I
varapuheenjohtaja, II varapuheenjohtaja, sihteeri ja toimittaja sekä nuvan
hallitus
Pj:n ehdotus
Ehdokkaita vastaanotetaan ja tehdään valinnat.
Päätös:
1. Puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin Ida Heimo.
2. I varapuheenjohtajaksi asettuivat Salla Katajainen ja Laura
Penttilä. Pidettiin suljettu lippuäänestys. Ääntenlaskijana
toimivat Petteri Lähteenmäki ja Aava Järvinen. I
varapuheenjohtajaksi valittiin Salla Katajainen äänin 7-6.
II varapuheenjohtajaksi valittiin Laura Penttilä.
3. Sihteeriksi valittiin Senja Hannila.
4. Päätoimittajiksi valittiin Aale Linjama ja Laura Penttilä.
Varatoimittajiksi valittiin Manu Kilpinen ja Sini Kilpinen.
5. Uusi hallitus muodostettiin ja siihen kuuluvat Ida Heimo,
Salla Katajainen, Laura Penttilä, Senja Hannila ja Aava
Järvinen (nuvan perusjäsen).
9. Valitaan edustajat kaupungin lautakuntiin vuodelle 2022 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.
Päätös: Kaupunginvaltuusto: Ida Heimo (varalla Salla Katajainen)
Elämänlaatulautakunta: Laura Penttilä (varalla Aale Linjama)
Lasten ja nuorten lautakunta: Eevi Alarotu (varalla Sini Kilpinen)
Ympäristölautakunta: Salla Katajainen (varalla Ida Heimo)
Tekninen lautakunta: Helmi Järvinen (varalla Senja Hannila)
10. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry ja Nuva ry:n Pirkanmaan piirihallitus
sekä valitaan Oriveden nuvan edustaja Nuorisovaltuusto liitto ry:hyn
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.
Nuvan kokouksissa 5/2020 ja 1/2021 Maria Markkula oli paikalla
kertomassa ajankohtaisista asioista.

21.11 Pirkanmaan piirihallitukseen osallistui Konsta Lamminen sekä
11.12.21
Nuvan piirikummi on Maria Markkula.
Pj:n ehdotus: Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet sekä
lähetetään pöytäkirja piirihallitukselle. Valitaan Oriveden nuva edustaja
nuorisovaltuusto liitto ry:hyn.
Päätös: Liittolaisiksi vuodelle 2022 valittiin Senja Hannila ja Aava Järvinen.
Molempien jäsenmaksut (20€/hlö) Suomen Nuva ry:n maksaa Oriveden
kaupunki.
11. Nuvan toimintasuunnitelma 2022 ja talousarvio 4.000€
Nuvalla ei vuonna 2022 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 2022.
Päätös: 1. Nuvalta nuorille avustus 1.200€
2. Markkinointi:
- hupparit valmistuivat; uusille nuvalaisille hupparit
- Some-markkinointia kehitettävä
3. Yhteistyö oppilaskuntien ja muiden nuvien kanssa
- yhteiskoululla penkit, eläinten poistot, oppilaskunnan oma
budjetti
4. Koulutus
- Vierailu eduskunnassa?
- some koulutus
5. Tapahtumat
- Nuokkarin tapahtumat (munajahti)
6. Päätösretki marraskuussa
7. Pirkanmaan nuorisofoorumeihin osallistuminen
8. Pirkanmaan maakunnallisessa nuorisovaltuustossa vaikuttaminen
9. Infonurkkaus yhteiskoululla ja lukiolla ylläpito
- seksuaalikasvatus yläasteella/ lukiossa, Miia Mattila; asia
etenee
- Ensiapukoulutus yläasteella/ lukiossa
- Lisää vaihtoehtoja A-kieleen, Miia Mattila
- Juoksumatto liikuntahallin salille, Roope Marski; asia
etenee
12. Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston asiat sekä valitaan nuvan
edustaja maakunnalliseen nuvaan
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 Jere Huotari.
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 sekä
valitaan nuvan edustaja maakunnalliseen nuvaan.
Päätös: Maakunnallisen nuvan edustajaksi valittiin Senja Hannila ja
varaedustajaksi Aava Järvinen.
13. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään
Nuvan vuoden 2021 ideat
1. penkkien hankkiminen yhteiskoulun välituntialueelle.
2. lounge-paikka sekä ”eläinpoistot” yhteiskoulun aulassa.
3. Yhteiskoulun oppilaskunnalle oma budjetti voisiko olla. Säännöt olisi
hyvä päivittää, jos eivät ajantasalla. Voisiko olla niin ettei joka
luokasta tulisi edustajaa oppilaskuntaan vaan mukaan pääsisi
halukkaat?
4. Yhteiskoulun ja lukion seksuaalikasvatus: Miia Mattila on ottanut
asian vastaan ja vie asiaa eteenpäin.
Pj:n ehdotus: Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkosuunnitelmat.
Päätös: Kehitetään yhteistyötä Tredun ja lukion opiskeljakuntien kanssa.
1. Aava Järvinen vie asiaa eteenpäin yhteiskoululla.
2. Eläimet lähtee pois suur remontin aikana joka on luultavasti ensi
kesänä. Lounge-paikan rahat ovat sivussa, eli niitä ei ole muuhun
käytetty.
3. Oppilaskunta selvittelee asiaa.
14. Kaupungin lautakuntien kummivaltuutetut
Nuvalla on ollut jokaisessa kaupungin lautakunnassa oma
kummivaltuutettu. Hän toimii nuvaan päin lautakunnan
luottamushenkilöiden joukosta yhteyshenkilönä, joka toimii samalla
nuvan lautakunnan edustajan tukena.

Kunnallisvaalien myötä lautakuntien edustajat ovat muuttuneet, joten
tarvittaisiin uudet kummivaltuutetut valittua.
Edustajat olivat aikaisemmin:
Lasten ja nuorten lautakunta: Jyrki Kallio (varalla Eliisa Suhonen)
Tekninen lautakunta: Simo Ripatti (varalla Jere Ojanen)
Ympäristölautakunta: Miia Saarinen (varalla Jari Järvenpää)
Elämänlaatulautakunta: Lauriina Lehtonen (varalla Jari Latomäki)
Pj:n ehdotus Ehdotetaan kaupungin lautakunnille uusien kummien valitsemista.
Päätös: Laitetaan lautakuntiin viestiä asiasta ja odotetaan lautakuntien valitsevan
uudet kummivaltuutetut ja varakummivaltuutetut. Petteri laittaa
lautakuntiin viestiä.
15. Muut asiat
1. Somemarkkinointi. Somevastaaville käyttöoikeus someihin.
Pyritään saamaan heille kaupungin tiedottajalta Jenni Koposelta
viestintäkoulutusta vuoden 2022 alussa.
2. Nuorisovaltuustomyönteinen sertifikaatti; päätettiin hakea sertifikaattia
vuonna 2022.
3. Vegaanista ruokaa yhteiskouluun ja lukioon? Selvitellään.
Pj:n ehdotus Käydään asiat lävitse ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Päätös:
1. Tehdään sertifigaattialoite koko nuvan kanssa yhdessä ensi
kokouksessa, jotta kaikki osaavat kirjallisesti tehdä aloitteita.
2. Palataan ”Vegaanista ruokaa yhteiskouluun ja lukioon”- asiaan
myöhemmin.
3. Elinvoimaohjelma käytiin läpi ja todettiin hyväksi sekä monipuoliseksi.
Vastaus laitetaan elinvoimajohtaja Tuija Arolle asiasta.
16. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
Pj:n ehdotus:
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätös: Seuraava kokous su 20.2.2022 klo 12.00 kaupungintalolla.
17. Päätetään kokous
Pj:n ehdotus:
Päätetään kokous.
Päätös: Kokous päätettiin ajassa klo 14.55.

