
 

 

 
ORIVEDEN NUORISOVALTUUSTO  PÖYTÄKIRJA  1/2023 
 

 

AIKA   KE 4.1.2023 klo 11.00 

    

PAIKKA  KAUPUNGINTALON VALTUUSTOSALI  

  
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 

 

6. Nuvan toimintasuunnitelma 2023 ja talousarvio 4.000€ 

 

7. Kaupungin lautakunta-asiaa 

 

8. Nuorisovaltuuston sääntöjen hyväksyminen 

 

9. Valitaan vuodelle 2023 nuorisovaltuuston puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja, II 

varapuheenjohtaja, sihteeri ja toimittaja sekä nuvan hallitus 

 

10. Valitaan edustajat kaupungin lautakuntiin vuodelle 2023 sekä 

kaupunginvaltuustoon. Esitetään lautakuntien hyväksyttäviksi edustajia lautakuntien 

kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella 

 

11. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry ja Nuva ry:n Pirkanmaan piirihallitus sekä 

valitaan Oriveden nuvan edustaja Nuorisovaltuusto liitto ry:hyn 

 

12. Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston asiat sekä valitaan nuvan edustaja 

maakunnalliseen nuvaan 

 

13. Pirkanmaan hyvinvointialueelle nuorisovaltuuston edustajan valinta 

 



 

 

 

14. Nuvan hallitusasiat 

 

15. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään    

 

16. Kaupungin lautakuntien kummivaltuutetut 

 

17. Sertifikaatin haku Nuva ry:ltä 

 

18. Muut asiat  

 

19. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 

 

20. Päätetään kokous 

 

 

OSALLISTUJAT 

Heimo Ida 

Hömmö Hanna 

Katajainen Salla 

Koppanen Pihla 

Manner Stella 

Mönkäre Lotta 

Nukarinen Eevi 

Nukarinen Neea 

Pulkkinen Samuel 

 

Lähteenmäki Petteri 

 

POISSA 

Järvinen Aava 

Kilpinen Manu 

Linjama Aale 

Parpola Sävy 

 

1. Kokouksen avaaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

Päätös:  Avattiin klo 11.05. 

 

2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta sekä sihteerin valinta 

Pj:n ehdotus:  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sihteeri. 

Päätös:  Hanna Hömmö ja Salla Katajainen. Sihteeri Lotta Mönkäre. 

 

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. Edellisen nuorisovaltuuston toiminnan läpikäymistä  

Toimintasuunnitelmaa oli vuodelle 2022 

1. Nuvalta nuorille avustus 1.200€ myönnettiin; 1.150€ Hirsilän 

kyläyhdistykselle nuorisotalotoiminnan kehittämiseen Hirsilän 

vanhalla koululla ja 50€ mopopojille työkalujen ostoon 

2. Markkinointi: 

- hupparit uusille nuvalaisille tilataan, 5kpl 

- Some-markkinointia kehitettävä 

3. Yhteistyö oppilaskuntien ja muiden nuvien kanssa 

- yhteiskoululla penkit, eläinten poistot, oppilaskunnan oma budjetti, 

esiintyjä yhteiskoululle kertoen koulukiusaamisen vastaisesta teemasta 

4. Koulutus  

- Vierailu eduskunnassa jäi toteuttamatta 

- some koulutus; koulutusta kaupungin tiedottajan Jenni Koposen 

pitämänä pidettiin 23.2.2022. Paikan päällä olivat päätoimittajat Laura 

Penttilä ja Aale Linjama. 

5. Tapahtumat 

- Nuokkarin syksyinen munajahti sunnuntaina 6.11. Nuorten 

Kampuksella klo 15-16 1-3-luokkalaiset ja klo 16.30-17.30 4-6 

luokkalaiset 

6. Päätösretki marraskuussa Tampereelle 

7. Pirkanmaan nuorisofoorumeihin osallistuminen 

8. Pirkanmaan maakunnallisessa nuorisovaltuustossa vaikuttaminen 

9. Infonurkkaus- yhteiskoululla on ollut nuortentilassa. Yhteiskoulun 

nuortentilan teline on hukassa; hommattiin uusi teline. Lukiolla 

infonurkkaus on esitteineen kunnossa.  

10. Seksuaalikasvatuksen parantamiseen on tehty toimia. Oriveden 

yhteiskoululle nuvan aloitteesta saatiin seksuaalikasvatuspäivät, jolloin 

ammattilaiset kertovat seksuaalikasvatuksesta. Päivät pidettiin 

yhteiskoululla 8-9 lk:lle 12-13.4.2022; hyvinvointipäivät pidettiin 

seksuaalisuuden- ja sukupuolenmoninaisuuden teemoilla. 

Päivä oli onnistunut hyvin, vaikka somessa päivät saivatkin tietyiltä 

henkilöiltä suurta kritiikkiä. Kova some-keskustelu aiheesta lopulta 

nousi, johon nuva vastasi lehtikirjoituksella. Lopulta päivien ja nuvan 

vastaiseen kritiikkiin kuitenkin kaupungin johto kaupunginjohtajaa 

myöten vastasi kovaa kovalla vastaan puolustaen nuvan toimintaa 

painokkaasti ja totesi nuvan toimineen esimerkillisesti. 



 

 

11. 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. Asiaa jatketaan vuonna 2023. 

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

Instagramin kohokohtia varten. Esittelyt olivat onnistuneet. 

13. Nuokkarilla oli vaikuttamisen päivät vuoden aikana kaikille neljälle 

lautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Nuvan edustus oli paikalla. 

14. Kirkkis beach party 11.6 mukana juontamassa (Salla Katajainen, Ida 

Heimo, Senja Hannila, Laura Penttilä), pidettiin oma piste nuvalle.  

Aloitelaatikon antia:1. Keskustaa pitäisi elävöittää, 2. Hyvin hoidetut 

uimarannat, 3. Hirsilän ja Karpinlahden koulujen lopetusta kritisoitiin, 

4. Nuorille toivottiin lisää tekemistä. 

15.  Lukiolle kyseltiin oppilaskunnan kanssa aamupalamahdollisuutta. 

Halukkaita ei kuitenkaan ollut riittävästi (vähintään 20 opiskelijaa olisi 

pitänyt olla) niin asia raukesi. 

16. Välipala-automaatin tarvetta ja sen hommaamista yhteiskoulu/lukiolle 

mietittiin ja asiaa jatketaan vuonna 2023. 

17.  Nuvan Hallitus kirjoitti luonnoksen Nuorisovaltuusto myönteinen 

kunta -sertifikaatin hakua varten tarvittavasta lausunnosta. Hakemus 

tehdään loppuun vuoden 2023 alkupuolella. 

Pj:n ehdotus:  Käydään läpi vuotta 2022. 

Päätös:  

 

6. Nuvan toimintasuunnitelma 2023 ja talousarvio 4.000€ 

Nuvalla ei vuonna 2023 omaa budjettia, mutta rahaa käytössä 4.000€, 

josta 1.200€ jaettava avustuksina “nuvalta nuorille” 

elämänlaatulautakunnan päätöksen mukaisesti. 

Pj:n ehdotus:  Ideoidaan ja tehdään talousarviota. 

Päätös: 1. Nuorisovaltuusto päätti, että nuvan budjetista otettaisiin pois ”Nuorilta 

nuorille”-avustus 1.200€, jolloin nuvan budjetiksi jäisi silti kuitenkin 

4.000€. Päätettiin, että nuvan hallitus tekee ehdotuksen liikuntapäällikkö 

Roope Marskille ja kaupungin elämänlaatulautakunnalle asiasta.  

2. Markkinointi: 

- hupparit uusille nuvalaisille tilataan, 5kpl 

- nuvan instasivujen jatkaminen 

3. Koulutus  

    - Vierailu eduskunnassa  

     - Koitetaan saada some-koulutusta Jenni Koposelta 

4. Tapahtumat 

5. Päätösretki syksyllä 



 

 

6. Pirkanmaan nuorisofoorumeihin osallistuminen 

7. Pirkanmaan maakunnallisessa nuorisovaltuustossa vaikuttaminen 

8. Infonurkkaus- yhteiskoululla ja lukiolla  

9. Välipala-automaatin tarvetta ja sen hommaamista yhteiskoulu/lukiolle 

jatketaan vuonna 2023. 

10. Nuorisovaltuusto myönteinen kunta -sertifikaatin haku tehdään 

loppuun vuoden 2023 alkupuolella ja lähetetään nuva ry:lle. 

 

7. 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: Nuorisovaltuusto päätti lähettää liikuntapäällikkö Roope Marsille  

ehdotuksen, että Teerijärven kierroksen nimeä ei vaihdeta Kallen 

kierrokseksi. Nuvan hallitus tekee ilmoituksen asiasta Roope Marskille. 

 

8. Nuorisovaltuuston sääntöjen hyväksyminen 

Pj:n ehdotus Hyväksytään. (liitteenä vuoden 2022 säännöt) 

Päätös: Hyväksyttiin liitteen (liite 1 vuoden 2023 säännöt) mukaisesti. 

 

9. Valitaan vuodelle 2023 nuorisovaltuuston puheenjohtaja, I 

varapuheenjohtaja, II varapuheenjohtaja, sihteeri ja toimittaja sekä nuvan 

hallitus 

Pj:n ehdotus Ehdokkaita vastaanotetaan ja tehdään valinnat. 

Päätös: Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin ja varalle Hanna 

Hömmö sekä 2.varapuheenjohtajaksi Pihla Koppanen. 

Sihteeriksi Lotta Mönkäre. Rivijäsenen paikka jätetään auki ja 

täytetään paikka jatkossa. 

 

10. Valitaan edustajat kaupungin lautakuntiin vuodelle 2023 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: Stella Manner (varalla Hanna Hömmö) 

Elämänlaatulautakunta: Lotta Mönkäre (varalla Hanna Hömmö) 

Lasten ja nuorten lautakunta: Ida Heimo (varalla Lotta Mönkäre) 



 

 

Ympäristölautakunta: Ida Heimo (varalla Salla Katajainen) 

Tekninen lautakunta: Salla Katajainen (varalla Pihla Koppanen) 

 

11. 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 1/2022 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 piirikummi on Oliver Priimägi, joka vieraili syksyllä nuvan 

kokouksessa. 

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

lähetetään pöytäkirja piirihallitukselle. Valitaan Oriveden nuva edustaja 

nuorisovaltuusto liitto ry:hyn. 

Päätös: Ehdokkaita ei löytynyt. Asiaan palataan myöhemmin. 

 

12. Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston asiat sekä valitaan nuvan 

edustaja maakunnalliseen nuvaan 

Maakunnallisen nuvan toiminta pitäisi alkaa vuonna 2023. 

Maakunnallisen nuvan puheenjohtajaksi on valittu vuoden 2021 lopulla 

Maria Markkula. 

Vuonna 2022 maakunnallisen nuvan edustaja: Senja Hannila ja 

varaedustajaksi Aava Järvinen.  

 

Pj:n ehdotus Valitaan nuvan edustaja ja varaedustaja maakunnalliseen nuvaan.  

Päätös: Valittiin Lotta Mönkäre ja varalle Stella Manner. 

 

13. Pirkanmaan hyvinvointialueelle nuorisovaltuuston edustajan valinta 

Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. 

Jokaisesta Pirkanmaan kunnasta (23 kuntaa) pitäisi nimetä edustaja ja 

varaedustaja hyvinvointialueelle 15.1.2023 mennessä Katri Lindbergille. 

Pirkanmaan aluevaltuusto vahvistaa sitten kaikkien nuorisovaltuustojen 

edustajat tammikuussa. 

Pj:n ehdotus Valitaan nuvan edustaja ja varaedustaja Pirkanmaan hyvinvointi- 

alueelle.  

Päätös: Valittiin Lotta Mönkäre ja varalle Stella Manner. 

 

14. Nuvan hallitusasiat 

Pj:n ehdotus Käydään lävitse ja saatetaan tiedoksi. 



 

 

Päätös:  Nuvan hallituksen asioita alkuvuonna olisi: Nuvan myönteinen 

sertifigaatti, välipala-automaatti, nuvan budjettiasiat. Kultavuoren 

koululle nuva-esittely. 

 

15. Kouluasiat; parannuksia vaativia asioita mietitään 

1. penkkien hankkiminen yhteiskoulun välituntialueelle. Asia ollut 

vireillä muutamia vuosia. Myös Koulunuorisotyöntekijä puhunut 

asiasta rehtorille. Ei penkkejä, vaikka oppilaskunnan hallituksen 

ohjaavat opettajat ovat olleet yhteydessä korkeampiin tahoihin. 
Penkithän voisi esim. tehdä oppilastyönä.  

2. lounge-paikka sekä ”eläinpoistot” yhteiskoulun aulassa. Eläimet lähtee 

pois suurremontin aikana joka on luultavasti ensi kesänä. Nuvan 

myöntämän Lounge-paikan rahat ovat sivussa, eli niitä ei ole muuhun 

käytetty.   
3. Yhteiskoulun oppilaskunnalle oma budjetti voisiko olla. Käänteistä 

ollut monia, mutta vuoden 9/2022 kokouksessa päätettiin, että Petteri 

on yhteyksissä oppilaskunnan ohjaajille asian tiimoilta. 

4. Kehitetään yhteistyötä Tredulle. Ollaan vuoden 2023 alussa 

yhteyksissä Tredun Markus Hannilaan, koska aikaisempi tredun 

ehdotusaika nuvan esittäytymiselle kouluaikana ei valitettavasti 

sopinut. 
5. Välipala-automaattiasiaa yhteiskoululle/lukiolle aletaan yhdessä 

oppilaskuntien kanssa selvittämään, kun vuoden 2022 lukion aamupala 

ei toteutunut liian vähäisen kiinnostuksen takia. 

Pj:n ehdotus Käydään lävitse ja saatetaan tiedoksi. 

Päätös: Käytiin asiat lävitse ja niihin palataan myöhemmin. Uutena ideana tuli 

Kultavuoren koululle nuvan esittely, joka voitaisiin järjestää kevään 

aikana. Nuvan hallitus valmistelee. 

 

16. 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. 

 

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 Ehdotetaan kaupungin lautakunnille uusien kummien valitsemista. 

Päätös:  Asiat käytettiin lävitse. 

 

 

 



 

 

17. 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.  

 

Vuoden 2022 lopulla nuvan hallitus valmisteli luonnoksen hakua varten. 

Haku tehdään vuoden 2023 alussa. 

 

Pj:n ehdotus Tehdään hakemus. 

Päätös:  Nuorisovaltuuston hallitus tekee hakemuksen vuoden 2022 nuvan 

hallituksen pohjalta ja lähettää sen eteenpäin. 

 

18. Muut asiat  

1. Somemarkkinointi. Somevastaaville käyttöoikeus someihin. Jokainen 

tekisi itsestään esittelyn instaan. 

2. On käyty läpi aikaisemmissa kokouksissa artisteja, jotka voisivat olla 

mahdollisesti tulossa yhteiskoulu/lukiolle esiintymään. Artistin pitäisi 

esiintymisen ohella myös kertoa koulukiusaamisen vastaisesta 

teemasta, sillä se on aina ajankohtainen juttu.  

Esiintyjäksi valittiin Kuumaa, jonka keikkamyyjään Petteri on 

yhteyksissä sekä myös koulun rehtoriin. Aikaisintaan huhtikuussa olisi 

esiintyminen, koska artisti ei tee keikkaa tammi-helmikuussa sekä 

maaliskuulla on yo-kirjoitukset. 

3. Yhteistyö Jämsän nuorisovaltuuston kanssa. Heiltä tullut pyyntöä. 

 

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

Päätös:   1. Valittiin somevastaaviksi Neea Nukarinen ja Hanna Hömmö. Heille 

annetaan tunnukset instaan. Jokainen tekee oman esittelynsä ja lähettää 

sen Neealle, joka laittaa esittelyt nuvan instaan. 

2. Artistiasiaan palataan heti koulujen alettua rehtorin kanssa, jotta 

saadaan päivä sovittua. 

3. Jämsän nuvan kanssa yhteistyö; palataan asiaan myöhemmin. Pyritään 

saamaan kokoontuminen viikonloppuna. 

 

Petteri jääväsi itsensä kohdan 4 ajaksi klo 14.58-15.12. 

 

4. Ida ja Salla laittavat Roope Marskille viestiä nuvan kokouspäivistä 

yhteisen keskustelun pohjalta. 



 

 

19. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 

Pj:n ehdotus:  Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Päätös:  Pidetään kokous su 19.2.2023. 

 

20. Päätetään kokous 

Pj:n ehdotus:  Päätetään kokous. 

Päätös:   Päätettiin klo 15.14. 


