NUORISOVALTUUSTON VUOSI 2021

Oriveden nuorisovaltuuston 21. toimintavuosi oli vuosi 2021. Nuorisovaltuusto toimii
nuorison etuja ajavana yhteisönä, viihtyvyyden ja ideoiden toteuttajana.
Nuorisovaltuusto koostui 18 orivesiläisestä 12-20- vuotiaista nuoresta, jotka
valitaan joka vuosi hakemusten perusteella. Toimikausi valtuuston jäsenellä on
puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden aikana
seitsemän kertaa sekä lisäksi nuvan hallitus kuusi kertaa. Nuorisovaltuustolla on
edustajat kaikissa kaupungin neljässä lautakunnassa sekä kaupunginvaltuustossa
puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Nuvan toimintaa luotsaa vapaa-aikaohjaaja. Nuvaan
osallistumismäärä vuoden aikana oli 120.
Vuonna 2021 nuvalla on käytössään 4.000€, josta 1.200€ on korvamerkitty
elämänlaatulautakunnan päätöksen mukaisesti ”nuorilta nuorille”- avustukseksi.
Syksyllä nuva päätti avustuksesta hakemusten perustella seuraavasti: MLL:n
Oriveden yhdistyksen erityislasten klubi-illat 1.200€. Jätkäjengin hakemukseen
Nihuan hyppytornin kunnostamiseksi nuva otti kantaa ja lähetti tiedotteen asiasta
kaupungin liikuntapäällikölle hyppytornin kunnostamisesta. Hyppytornia tullaan
kunnostamaan vuonna 2022 ja siihen on määräraha kaupungin liikuntapalveluilla.

Kokoonpano vuonna 2021
Nuvan jäsenistöön koko vuoden kuuluivat Eevi Alarotu, Sanni Halmejärvi, Senja
Hannila, Ida Heimo, Aava Järvinen, Helmi Järvinen, Krista Katajainen, Salla
Katajainen, Manu Kilpinen, Ella Knutar, Niko Käpyaho, Konsta Lamminen, Oona
Lehtinen, Aino Mäkelä, Laura Penttilä, Samuel Pulkkinen, Jenny Salkolahti ja Siiri
Sulkunen.
Nuvan puheenjohtajaksi valittiin vuoden avauskokouksessa Ida Heimo.
Varapuheenjohtajina toimivat Konsta Lamminen ja Salla Katajainen. Sihteerin
tehtäviä hoiti Jenny Salkolahti.
Nuorisovaltuuston hallitukseen kuuluvat puheenjohtajisto ja sihteeri sekä
rivijäsenistä Niko Käpyaho. Tarvittaessa johtoryhmään kutsutaan muita jäseniä.
Johtoryhmän tehtävänä on valmistella asioita nuvan kokouksiin ja tehdä yhteistyötä
mm. muiden nuvien kanssa.

Mediavastaavat/toimittajat olivat Aava Järvinen, Ella Knutar ja Oona Lehtinen.
Nuvan edustajat kaupunginvaltuustossa sekä lautakunnissa puhe- ja läsnäolooikeudella vuonna 2021:
- Kaupunginvaltuusto: Puheenjohtaja 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

Kannanotot ja aloitteet
Kouluasioissa nuva ehdotti yhteiskoulun välituntialueelle penkkien hankkimista.
Asiasta otti koppia yhteiskoulun oppilaskunta, joka alkoi asiaa viemään koululla
eteenpäin.
Kantaa nuva otti Nuorisopassiin liittyen, että onko Oriveden eri alueilla asuvilla
lapsilla ja nuorilla eriarvoisia etuja ja miten saataisiin Oriveden ulkopuolella
opiskeleville orivesiläisille nuorisopassi käyttöön. 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. Toukokuun nuvan kokouksessa Oriveden
nuorisopassikoordinaattori Iris Sundelin olikin paikalla antamassa vastauksia
asiasta nuorisovaltuustolaisille.
Nuorisovaltuuston aikaisempina vuosina esittämään moposuoraehdotukseen
Orivedelle saamiseksi tuli päätös teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen
sekä kaupunginvaltuuston kautta, että moposuoran rakentaminen maksaisi liikaa,
johon ei kaupungin taloustilanne tässä vaiheessa anna mahdollisuutta.
Nuorisovaltuuston lautakuntien kummiyhteistyö jatkui. Jokaisen lautakunnan kummit ja
lautakuntien nuvan edustajat sopivat jatkoyhteyksistä keskenään yhteistilaisuudessa.
Kummien tehtävänä on toimia nuvaan päin lautakunnan luottamushenkilöiden joukosta
yhteyshenkilönä ja samalla toimia nuvan lautakunnan edustajan tukena.
Nuorisovaltuuston aloitteesta lukion kirjastoon tulleessa infonurkkassa oli nuoria
koskevista asioista materiaalia mm. Korento ry:ltä, SPR:ltä, väestöliitolta ja MLL:lta
sekä seksuaalisuudesta tietoa. Lisäksi aikaisemmin hommattua yhteiskoulun
infotelineen materiaalia päivitettiin.
Kantaa nuva otti alakoulujen palveluverkkoselvitykseen ollen sitä mieltä, että
alakoulujen määrää paikkakunnalla ei tulisi vähentää.
Nuorisovaltuusto otti kantaa yhteiskoulun ja lukion seksuaalikasvatukseen tehden
kasvatus- ja opetusjohtajalle asiasta kannanoton ja ehdotelman siitä, että opetusta
monipuolistettaisiin nuoria enemmän kiinnostavammaksi asiaksi.
Nuorisovaltuusto teki aloitteen liikuntapäällikölle, että liikuntahalliin saataisiin pari
juoksumattoa.

Nuorisovaltuutetut vastasivat syksyllä Kangasalan nuvan kyselyyn äänestysiän
laskemisesta 16 ikävuoteen. Oriveden nuvasta 60% kannatti iän laskemista ja 40%
kannatti nykykäytännön säilyttämistä.
Lausuntopyyntöjä nuorisovaltuustolta pyydettiin lautakunnille mm. keskustan
alueen kehittämisestä, johon nuva antoi vinkiksi roskisten lisäämisen keskustan
alueella.

Osallistumisia ja tapahtumia
Nuorisovaltuuston oli tarkoitus ennen vuoden ensimmäistä kokoontumista
tammikuussa kokoontua ja tutustuttaa toisiaan nuorisovaltuuston toimintaan sekä
ryhmäyttää uusi valtuusto. Valitettavasti tapaaminen oli covid-19 tilanteen vuoksi
siirrettävä kokonaan kevään ajalta myöhemmäksi.
Nuorisovaltuuston vuoden ensimmäisessä kokouksessa Nuorisovaltuustojen Liitto
ry:n Pirkanmaan piirihallituksen jäsen Maria Markkula oli kertomassa liiton
ajankohtaisista asioista. Maria toimii piirihallituksen kautta Oriveden nuvan
kummina.
Nuorisovaltuusto hommasi itselleen uudet hienot nuvan hupparit kevään aikana.
Lisäksi hommattiin nuvalle oma banderolli ja logo.
Kevään aikana osallistuttiin Espoon nuorisovaltuuston juoksuhaasteeseen, jossa
juoksumäärä oli 737,8 kilometriä (36,9 km/hlö). Mukana oli ympäri Suomea 61
nuorisovaltuustoa ja Oriveden nuvan sijoitus oli 22.
Tampereen nuorisovaltuusto teki seutukunnan nuville ystävyysjulistuksen, johon
Oriveden nuva vastasi myöntävästi.
Nuvan toivomuksesta yhteiskoululla järjestettiin 31.5 varjovaalit kunnallisvaaleista
kaikille 9-luokkalaisille. Tilaisuudessa opeteltiin äänestyspaikalla toimimista ja
äänestyskäyttäytymistä. Paikalla kävi 65 nuorta. Vaalitoimitsijoina toimi vapaaaikaohjaajan apuna kaksi nuorta oppilaskunnasta, toinen heistä nuvan jäsen Senja
Hannila. Yhteistyössä oli mukana yhteiskoulun yhteiskuntaopin opettaja.
Maakunnallisen nuvan edustajat kävivät tutustumassa Orivedellä 28.6. ohjaajansa
Laura Saartoalan johdolla. Heitä olivat vastaanottamassa mm. Konsta Lamminen ja
Petteri Lähteenmäki sekä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, jotka kertoivat Oriveden
kuulumiset nuvan osalta sekä muutoinkin paikkakunnasta tarvittavat asiat. Nuorten
Kampuksella käytiin myös tutustumassa sekä kahvitteluhetkellä Cafe
Herkkuhetkessä.
Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Konsta Lamminen kuului Pirkanmaan
Maakunnallisen nuorisovaltuustojen työryhmään (ent. Pirkanmaan nuorisotyöryhmä).
Varajäsenenä toimi Jenny Salkolahti.
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n kuuluivat Ida Heimo ja Konsta Lamminen.
Kevään aikana covid-19 takia jouduttiin perumaan osallistumisia mm. Nuorten
Parlamenttiin eduskuntaan, tutustumisretki eduskuntaan sekä muutamia muita
tapahtumiin osallistumisia.

Kunnallisvaalien jälkeen nuva lähetti onnittelukirjeen kaikille kaupunginvaltuustoon
valituille henkilöille.
26.8 ”Kohti maakuntia”-tilaisuudessa Helsingissä sosiaali- ja terveysministeriössä mukana
nuvan varapuheenjohtaja Konsta Lamminen. Aiheena oli mm. nuorten
mielenterveyspalvelut.
Nuorisovaltuuston esittelyt pidettiin kaikille yhteiskoulun oppilaille koulun rehtorin
aikataulun mukaisesti 9.11 ja 15.11. Nuorisovaltuuston toimintaa tehtiin nuorille
tunnetuksi ja esittelyjen kautta haettiin uusia nuorisovaltuutettuja vuodelle 2022. Esittelyt
hoitivat nuorisovaltuutettu Aava Järvinen ja vapaa-aikaohjaaja. Esittelyissä tavoitettiin 185
nuorta.
6.12 Nuvasta oli neljä edustajaa; Konsta Lamminen, Jenny Salkolahti, Siiri
Sulkunen ja Senja Hannila Tampereella Tampereen nuvan itsenäisyyspäivän
järjestämissä juhlissa.
Itsenäisyyspäivän juhlissa 6.12. seurakuntatalolla juhlapuheen piti nuorisovaltuuston
puheenjohtaja Ida Heimo.
Nuorisovaltuuston päätösretki 28.11 tehtiin Lempäälän Ideaparkkiin Kartingiin ja
syömässä käytiin Hervannan Zarillossa. Mukana oli 14 nuorta.

