
 

 

 
ORIVEDEN NUORISOVALTUUSTO  PÖYTÄKIRJA 3/2022 
 

 

AIKA   SU 10.4.2022 klo 12.00 

    

PAIKKA  ORIVEDEN KAUPUNGINTALOLLA 
ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta  

 

3. Kokouksen työjärjestys 

  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

5. Kaupungin lautakunta-asiaa 

 

6. Ideoidaan vuotta 2022 

 

7. Nuvan hallitusasiat 

 

8. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry ja Nuva ry:n Pirkanmaan piirihallitus  

 

9. Nuvan toimintasuunnitelma 2022 ja talousarvio 4.000€  

 

10. Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston asiat  

 

11. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään    

 

12. Kaupungin lautakuntien kummivaltuutetut 

 

13. Sertifigaatin haku Nuva ry:ltä 

 

14. Muut asiat  

 

15. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 

 

16. Päätetään kokous 

 

 



 

 

OSALLISTUJAT 

Alarotu Eevi  

Heimo Ida 

Järvinen Helmi 

Katajainen Salla 

Kilpinen Manu 

Kilpinen Sini 

Linjama Aale 

Penttilä Laura 

 

Lähteenmäki Petteri 
 

Poissa:  

Senja Hannila 

Aava Järvinen 

Stella Manner 

Neea Nukarinen 

Samuel Pulkkinen 

 

1. Kokouksen avaaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

Päätös: Kokous aloitettiin kello 12:04 ja todettiin päätösvaltaiseksi ja 

lailliseksi. 

 

2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta  

Pj:n ehdotus:  Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aale Linjama ja Helmi 

Järvinen. 

 

3. Kokouksen työjärjestys 

Pj:n ehdotus:  Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Päätös:   

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pj:n ehdotus:  Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

Päätös:  Hyväksyttiin. 

  

5. Kaupungin lautakunta-asiaa 

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) 

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

Päätös: Kaupunginvaltuusto kokoontui 21.2. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 

hiilineutraalius, aseman lähellä oleva hiedantien puidenlastauspaikka 



 

 

juniin sekä bändi- ja studiohuonealoite kirjastoon herättivät keskustelua. 

Ida Heimo piti myös hiilineutraaliuudesta puheenvuoron ja puhui asian 

puolesta.  

 

Elämänlaatulautakunta kokoontui 7.4, paikalla Laura Penttilä. Käytiin 

läpi avustuksia ja tilinpäätöksiä. 

 

Lasten ja nuorten lautakunta kokoontui 5.4, edustajana Eevi Alarotu. 

Kokouksessa käytiin läpi kouluterveydenkyselyn tulokset läpi ja 

Orivedellä mielenterveydelliset asiat ovat menneet nuorilla huonompaan 

suuntaan. Yhteiskoulun remontti pitäisi olla kesällä, mutta hieman 

kustannuksia joudutaan säästämään. 
 

Ympäristölautakunta kokoontui 15.3, paikalla Salla Katajainen. 

Kokouksessa käytiin läpi lupia. 

 

Tekninen lautakunta kokoontui 24.3, edustajana Helmi Järvinen. 

Esityslistalla oli työvoimapulaan liittyviä ajankohtaisia asioita, 

koirapuisto ja yhteiskoulun remonttiasioita sekä ateria- ja siivouspuolella 

kaupungilla havaittavissa työvoimapulaa. 

 

6. Ideoidaan vuotta 2022 

Toimintasuunnitelmaa oli vuodelle 2022 

1. Nuvalta nuorille avustus 1.200€ syksyllä 

2. Markkinointi: 

- hupparit uusille nuvalaisille tilataan, 4kpl 

- Some-markkinointia kehitettävä 

3. Yhteistyö oppilaskuntien ja muiden nuvien kanssa 

- yhteiskoululla penkit, eläinten poistot, oppilaskunnan oma budjetti 

4. Koulutus  

- Vierailu eduskunnassa 

- some koulutus; koulutusta kaupungin tiedottajan Jenni Koposen 

pitämänä pidettiin 23.2.2022. Paikan päällä olivat päätoimittajat Laura 

Penttilä ja Aale Linjama. 

5. Tapahtumat 

- Nuokkarin munajahti sunnuntai 10.4. Ajankohta pienemmille (1-3 lk) 

klo 15-16.30 ja vanhemmille (4-6 lk) klo 17-18.30. 

6. Päätösretki syksyllä 

7. Pirkanmaan nuorisofoorumeihin osallistuminen 

8. Pirkanmaan maakunnallisessa nuorisovaltuustossa vaikuttaminen 

9. Infonurkkaus- yhteiskoululla on ollut nuortentilassa. Yhteiskoulun 

nuorten tilan teline on hukassa; etsintä vielä käynnissä. Lukiolla 

infonurkkaus on esitteineen kunnossa.  



 

 

10.  Seksuaalikasvatuksen parantamiseen on tehty toimia. Oriveden 

yhteiskouluun on tulossa päivä nyt keväällä, jolloin ammattilaiset 

kertovat seksuaalikasvatuksesta. Tämä on lähtenyt nuvan aloitteesta 

eteenpäin.  

11.  Juoksumatto liikuntahallin salille, Roope Marski; asia etenee  

12.  Muuta; voisiko olla ensiapukoulutus yläasteella/lukiossa, Lisää 

vaihtoehtoja A-kieleen, vegaaniruokaa yhteiskoululle/lukiolle. Ida 

Heimo soittaa yhteiskoulun keittiöön ja kysyy vegaaniruuasta ja sen 

mahdollisuudesta tulla ruokalistalle.   

13. Yhteiskoulun oppilaskunta-asia: nuvan hallituksen edustajat kävivät 

yhteiskoululla oppilaskunnan hallituksen ongelmien takia 7.4. Asiaa 

jatketaan myöhemmin.  

Otettiin yhteyttä myös Oriveden lukion oppilaskuntaan yhteistyön 

merkeissä. Puhuttiin mahdollisuudesta saada Oriveden koulujen 

oppilaskunnille omaa budjettia.  

14.  Kokouksessa 2/2022 sovittiin, että jokainen tekee oman esittelyn 

Instagramin kohokohtia varten. Esittelyt Ida Heimolle 6.3. mennessä. 

Omaa kuvaa ei ole pakko laittaa mukaan. 

15.  Nuokkarilla on vaikuttamisen päivät, jonne nuvalta menee edustaja ja 

varaedustaja paikalle; 16.3 klo 17-19 elämänlaatulautakunta ja 11.5 

tekninen lautakunta. 

Pj:n ehdotus: Käydään asiat lävitse ja ideoidaan vuotta 2022 ideointipiirin 

     merkeissä. 

Päätös: 1. Munajahti jouduttiin perumaan nuokkarin vesivahingon vuoksi. 

 2. Yhteiskoululle hankitaan uusi teline, johon tulee esitteitä. 

 3. Hyvinvointipäivät yhteiskoululla 12-13.4, joka nuva aloitteesta. 

 4. Juoksumatto liikuntahallille edistyy. 

 5. Ida Heimo soittaa yhteiskoulun/lukion ruokalaan vegaaniruuasta. 

 6. Instagram esittelyt hoidettu.  

7. Vaikuttamisen päivät teknisen lautakunnan kohdalta 11.5 Nuorten 

Kampuksella. 

 

7. Nuvan hallitusasiat 

Pj:n ehdotus Käydään lävitse ja saatetaan tiedoksi. 

Päätös:  Hallitus ei ole kokoontunut. 

 

8. 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 1/2022 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 Senja Hannila ja Aava Järvinen. 

 

Nuvan uusi piirikummi on Oliver Priimägi. Ida Heimo laittaa hänelle 

viestiä, jos hän pääsisi mukaan seuraavaan nuvan kokoukseen.  

 

Nuorisovaltuustojen Liitto ry järjestää 8-10.4 aktiivipäivät. Viime 

kokouksessa päätettiin, että ehkäpä Aava ja Senja lähdössä. Maksun 

maksaa kaupunki. Senja ja Aava osallistuvat 12-13.3 Virtain Marttisen 

viikonloppuleirille. 

 

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

Aava tuovat terveiset Marttisen viikonloppuleiriltä 

Päätös: Senja Hannila ja Aava Järvinen osallistuivat viikonloppuleirille Virtain 

Marttisiin, mutta kumpikaan ei ollut kokouksessa paikalla kertomassa 

terveisiä. He kertovat terveiset seuraavassa kokouksessa. 

 

9. 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. 

 

 Vuoden 1/2022 kokouksessa päätetty: 

 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  
  

Pj:n ehdotus Tehdään tarvittaessa mahdolliset lisäykset. 

Päätös:  Munajahti jouduttiin perumaan, mutta pidetään syksyllä vastaava 

tapahtuma. 

 

10. 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. 

Maakunnallisen nuvan puheenjohtajaksi on valittu vuoden 2021 lopulla 

Maria Markkula. 

 

Päätettiin kokouksessa (1/2022) Maakunnallisen nuvan edustajaksi Senja 

Hannila ja varaedustajaksi Aava Järvinen.  

Aava Järvinen on ollut kokouksissa. Virtain Marttisissa olisi 12-13.3. 

Maakunnallisen nuvan leiri; ehkäpä menossa Senja ja Aava. 

 

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

Päätös:  Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. 

 

11. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään 

1. penkkien hankkiminen yhteiskoulun välituntialueelle. Aava Järvinen 

vie asiaa eteenpäin yhteiskoululla ja asia etenee.  
2. lounge-paikka sekä ”eläinpoistot” yhteiskoulun aulassa. Eläimet lähtee 

pois suur remontin aikana joka on luultavasti ensi kesänä. Lounge-

paikan rahat ovat sivussa, eli niitä ei ole muuhun käytetty.   
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? Oppilaskunta selvittelee asiaa.  
Pienen aikalisän jälkeen Ida Heimo on menossa Petterin kanssa 

puhumaan Mia Mattilalle oppilaskuntien mahdollisesta omasta 

budjetista. 
4. Yhteiskoulun ja lukion seksuaalikasvatus: Mia Mattila on ottanut asian 

vastaan ja vie asiaa eteenpäin; yhteiskoululla 2 päivää varattu keväällä 

asioiden läpikäymiseen kouluaikana.  
Nuva toivoo, että jatkossa kouluissa opetettaisiin vähemmän 

heteronormatiivisesti seksistä ja sukupuolitaudeista yms. 
5. Kehitetään yhteistyötä viritellään Tredulle ja lukion opiskelijakunnan 

kanssa yhteistyötä saatu talven 2022 aikana viriteltyä. 
 



 

 

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

Päätös:  1. Yhteiskoulun oppilaskunta ei ole kokoontunut, eikä penkit ole 

edistynyt. Koulunuorisotyöntekijä puhunut asiasta rehtorille. 

 2. Eläinpoistot etenee remontin yhteydessä. 

3. Käytiin läpi tulevaa hyvinvointipäiviä yhteiskoululla 12-13.4. Aiheesta 

kuitenkin paljon somessa negatiivista keskustelua, joten nuva päätti, että 

kokouksen jälkeen laaditaan vastine asiaan someen ja Oriveden Sanomiin. 

(LIITE) 

 4. Lukion opiskelijakunnan puheenjohtaja otti yhteyttä Ida Heimoon.  

Opiskelijakunta haluaisi lukiolle aamupalatarjoilun ja tarvitsee nuvan 

apua asian eteenpäin menemiselle. Nuvalla heräsi ajatus, että voisiko 

yhteiskoululla olla välipala-automaatti esim. vahtimestarin työhuoneen 

lähellä. Jos lukion aamupalatarjoilu ei onnistu niin voisiko lukiollakin olla 

välipala-automaatti. Asioista neuvotteluaika sovittaan kasvatus- ja 

opetusjohtajan Mia Mattilan kanssa, jossa mukana Ida Heimo ja Petteri 

Lähteenmäki. 

 

12. 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. 

 

Kokouksessa 1/2022 päätettiin laittaa lautakuntiin viestiä asiasta ja 

odotetaan lautakuntien valitsevan uudet kummivaltuutetut ja 

varakummivaltuutetut.  

 

Uudet edustajat ovat:  

Lasten ja nuorten lautakunta: Aino Mäkelä (varalla Aulikki Laine)  

Tekninen lautakunta: Anu Kukkonen (varalla Joni Koskinen)  

Ympäristölautakunta: Pekka Tuhkanen (varalla Minna Knuuttila)  

Elämänlaatulautakunta: Jari Järvenpää (varalla Miia Nippala)  

 

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

Päätös: Todettiin, että kummivaltuutettuhomma toimii; osalla whatsapp-rinki ja 

osalla toimii muuten ok. 

 

13. Sertifikaatin haku Nuva ry:ltä 

Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti on tunnustus kunnille, 

jotka edistävät kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuutta ja 

nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia.  

 

Millainen on Nuorisovaltuustomyönteinen kunta? 



 

 

Nuorisovaltuustomyönteisessä kunnassa nuorisovaltuuston tila on vakaa 

ja kunta tarjoaa hyvän perustan nuorisovaltuuston toiminnalle. Kunnassa 

on lisäksi nuorisovaltuustotoiminnan vaikuttavuutta tukevia rakenteita, 

joita käytetään ja kehitetään aktiivisesti. Nuorisovaltuusto kokee, että 

nuvalla on hyvät toimintaedellytykset ja resurssit vaikuttaa ja kuulla 

kunnan muita nuoria.  

 

Kokouksessa 2/2022 kirjoitettiin lausunto kaupunginhallitukselle, jotta 

saataisiin suora aloiteoikeus kaupunginvaltuustoon. 

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

Päätös:  Asia on etenemässä kaupunginhallituksessa ja nuva odottelee hallituksen 

vastausta. 

 

14. Muut asiat  

1. Somemarkkinointi. Somevastaaville käyttöoikeus someihin. 

Pyritään saamaan heille kaupungin tiedottajalta Jenni Koposelta 

viestintäkoulutusta vuoden 2022 alussa.  

Koulutus pidettiin 23.2.2022 ja paikalla olivat Laura ja Aale. 

2. Nuorisovaltuustomyönteinen sertifikaatti; päätettiin hakea 

sertifikaattia vuonna 2022. Tehdään sertifikaattialoite koko nuvan 

kanssa yhdessä 2/2022 kokouksessa, jotta kaikki osaavat kirjallisesti 

tehdä aloitteita.  

3. Vegaanista ruokaa yhteiskouluun ja lukioon? Käsitellään asiaa vuoden 

2022 aikana. 

4. Elinvoimaohjelma käytiin läpi ja todettiin hyväksi sekä 

monipuoliseksi. Vastaus laitetaan elinvoimajohtaja Tuija Arolle 

asiasta. 

5. Nuorten Kampuksen väki kutsuu vuoden 2022 aikana kaikkien neljän 

lautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä kaupunginhallituksen 

tiloihinsa tutustumaan paikkaan sekä nuoriin keskustellen heidän 

kanssaan. Paikalle toivotaan myös nuvalaisia. 

Aikataulut: ke 16.3 klo 17-19 elämänlaatulautakunta ja ke 11.5 klo 17-

19 tekninen lautakunta. 

6. Irene Suhonen oli laittanut Petterille viestiä ja toivoo saavansa 1-2 

edustajaa nuvasta Oriveden Yrittäjyyskasvatus- työryhmään. Kutsui 

nuvalaiset mahdolliset edustajat kuulolle Teams- kokoukseen 

10.3.2022 klo 9-10. Sovittiin, että Senja Hannila on paikalla 

kokouksessa ja sanoo, että nuvaa kokee ettei sillä olisi oikein 

annettavaa tähän työryhmään. Lisäksi päiväajan kokousajankohta on 

huono. Keskusteltiin, että parempi vaihtoehto nuorien näkemyksille 

olisi, jos tähän kutsuttaisiin nuoria 4H- yrittäjiä.  

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

Päätös:  1. Somekoulutus käyty. 

  2. Ida ottaa vegaaniruoka-asiasta yhteyttä yhteiskoulun/lukion ruokalaan. 



 

 

3. Petteri kyseli apua Siitamaan erääseen perheeseen ja sinne lupautui 

mahdollisuuksien mukaan Helmi, Laura ja Aale. Petteri välittää tiedot 

eteenpäin. 

4. Siitaman nuorisoseura etsii vapaaehtoisia talkoolaisia leirille Pikku-

Vittasen leirisaareen 11-14.7. Vapaaehtoisia ei tällä erää löytynyt. 
 

 

15. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 

Pj:n ehdotus:  Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Päätös:  Seuraava kokous pidetään su 15.5.2022 klo 12 kaupungintalolla. 

 

16. Päätetään kokous 

Pj:n ehdotus:  Päätetään kokous. 

Päätös: Päätettiin kokous ajassa 13:24. 


