NUORISOPALVELUIDEN OSAVUOSIKATSAUS
1.1.- 30.6.2019

TALOUSARVIO 2019
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

21 100 €
-254 490 €
-233 390 €

TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2019
6 740 €
-124 360,97 €
-117 620,97 €

TOIMINTAKERTOMUS
Oriveden kaupungin nuorisopalvelut toteuttaa ja kehittää nuorisolaissa määriteltyjä
alle 29 -vuotiaille tarkoitettuja nuorisotyön tehtäviä: Nuoren kasvun, itsenäistymisen
ja yhteisöllisyyden tukeminen, nuoren aktiivisen kansalaisuuden edistäminen,
sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen.
Vuoden 2019 teemana Oriveden nuorisopalveluilla on yhteisöllisyys/yhteistyö,
vuorovaikutus ja hyvinvoiva työyhteisö.

MITTARIT
Laadullisia kohtaamisia kevään aikana tammikuusta kesäkuun loppuun kertyi
nuoriso-ohjaajien/vapaa-aikaohjaajan ja lasten sekä nuorten välillä 5429 kertaa.
Tämän lisäksi vapaa-aikaohjaajalle tuli kohtaamisia retkillä ja tapahtumissa sekä
ohjatuissa erityisliikuntaryhmissä yli 29-vuotiaiden kanssa 666 kertaa.

HENKILÖSTÖ
Vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki
Koulutus: Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja
Nuoriso-ohjaaja Mira Marski 1.1.-31.3.2019 (1.4.2019 toimi vakinaistettiin ja tehtävään
valittiin Mira Marski)
Koulutus: Yhteisöpedagogi, Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja
Nuoriso-ohjaaja Jenni Ahokas äitiyslomalla
Koulutus: Mielenterveys-ja päihdetyön Lähihoitaja
Nuoriso-ohjaaja Jenni Ahokkaan sijainen Miika Kumara 2.1-30.6.2019
Koulutus: Yhteisöpedagogi
Määrä- ja osa-aikainen työntekijä nuorisotalolla:
- 1.1-3.3. määräaikainen ja osa-aikainen nuoriso-ohjaaja Annika Anttila 25
tuntia/vko.
- 4.3-30.6. nuoriso-ohjaaja Annika Anttila 32 tuntia/vko.

NUORISOPALVELUIDEN TUNTITYÖNTEKIJÄT, KESÄTYÖNTEKIJÄT JA
HARJOITTELIJAT
-

1.4-16.6. Työkokeilussa Hanne Holm.
21.2 - 31.5. HUMAKin yhteisöpedagogiharjoittelija Venla Vuorinen 60h.
20-24.5. TET-harjoittelussa yhteiskoululta Inka Anttila.
Kaupungin kesätyöntekijät lasten ja nuorten seikkailuleireillä Päiväkummussa 1014.6. Topi Lahtinen, Saku Lindberg, Inka Mäkinen, Paavo Pyykkö, Rosa Rantanen
ja Emma Vuorikivi.
Lauantainuokkarin tuntityöntekijänä 2.3, 30.3, 13.4 ja 27.4 Marjo Aspegren.

-

Lauantainuokkarin tuntityöntekijänä 16.3 ja 23.3 sekä 10.4 sijaisena nuokkarilla
Antti Kylänlahti.
Lauantainuokkarin tuntityöntekijän avustajina toimivat nuoret 2.3-27.4 (1-2
nuorta/ilta). Nuoret toimivat maalis-huhtikuussa apuohjaajina toisinaan myös
perjantaisin, jolloin nuoria oli odotettavissa paljon paikanpäälle.

NUORISOTYÖ KOULUSSA
Kouluissa tapahtuvalla nuorisotyöllä tavoitteena on lasten ja nuorten osallisuuden
lisääminen, yhteisöllisyyden tukeminen, vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä
sosiaalinen vahvistaminen. Oppilaiden motivointi, kannustaminen ja tukeminen
vahvistavat oppimista sekä hyvinvointia että tukevat vanhempien vanhemmuutta.
Nuorisotyöllä koulussa pyritään myös takaamaan lasten ja nuorten
vaikuttamismahdollisuus sekä tuetaan ja rohkaistaan osallisuuteen.
Huhtikuussa yhteiskoululla ja lukiolla järjestettiin eduskuntavaalien nuorisovaalit.
Vaaleissa äänestettiin oikeita vaaliehdokkaita. Nuorisovaalin tehtävänä oli opettaa
nuorille äänestyspaikalla toimimista, vaalikäyttäytymistä ja vaaleihin liittyviä
sääntöjä. Nuorisovaalit ovat tärkeä osa nuorten kuntalaiskehittymistä ja
demokratiakasvatusta. Oppimiskokemus oli yhteiskoululaisille koulupäivänä
pakollinen, mutta äänestäminen oli vapaaehtoista. Äänestysprosentti oli
nuorisovaaleissa 65%. Lukiossa osallistuminen nuorisovaaleihin oli vapaaehtoista,
mikä näkyi äänestysprosentissa, joka oli 9,4%.

Yhteiskoululla ja lukiolla harjoiteltiin vaalipaikalla toimimista, vaalikäyttäytymistä ja
vaaleihin liittyviä sääntöjä äänestettäessä eduskuntavaaliehdokkaita
nuorisovaaleissa.

Kevään aikana nuoriso-ohjaaja Mira Marski ohjasi yhteiskoululla kaikille luokille
(7.-9. lk) yhteisöllisyysoppitunnit koulun ”nuorten tilassa”.
Yhteisöllisyys-oppitunneilla oppilaat saivat pelata biljarditurnauksen opettajaansa
vastaan sekä askarrella ja jutella. Tarkoituksena oli viettää rentoa yhteistä aikaa
opettajan ja oppilaiden välillä sekä tutustuttaa opettajia nuorten tilan tarjoamiin
ajanviettomahdollisuuksiin. Yhteisöllisyysoppitunteihin osallistui 258 nuorta.
Nuoriso-ohjaaja oli mukana liikunnallisessa virkistyspäivissä Eräjärven
alakoululaisten kanssa Sappeessa.
Maaliskuussa nuoriso-ohjaaja vastaanotti nuorisopalveluiden kansainvälisyystiimin sekä koulun ”Everybody Matters” hankkeen oppilaiden kanssa Irlannin
Maynooth:n yliopiston vieraita ja kertoi oppilaiden kanssa kansainvälisistä
hankkeistamme sekä koulunkäynnistä yhteiskoulussa ja Oriveden kaupungin
nuorisopalveluiden toiminnasta.
Lisäksi nuoriso-ohjaaja oli mukana ajoittain yhteiskoulun oppilaskunnan hallituksen
kokouksissa sekä pyydettäessä kehittämässä luokkien / koululaisten
ryhmädynamiikkaa toiminnallisin menetelmin koulupäivän aikana.
Hyvinvointipolku ja -messut järjestettiin yhteiskoululla 5.-9.luokkalaisille huhtikuussa
moniammatillisena taidonnäytteenä. Hyvinvointipolku ja -messut esittelivät
5.-9.luokkalaisille lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja,
harrastusmahdollisuuksia sekä elämänhallintaa. Päivien aikana oppilaat kiersivät
erilaisia pisterasteja. Päivien toteutuksesta (3 päivää) vastasivat Oriveden
kasvatus- ja opetuspalvelut, kuraattorit, kouluterveydenhuolto, nuorisopalvelut,
Oriveden seurakunta, etsivä nuorisotyö, ehkäisevä päihdetyö, poliisi, Tampereen
Tyttöjen talo, SPR Hämeenpiiri, SPR turvatalo, MLL Oriveden yhdistys, Oriveden
4H-yhdistys, Oriveden Tuisku ja ORWfest-nuoret. Tapahtumaan osallistui n. 450
lasta sekä nuorta kaikista Oriveden kaupungin peruskouluista.
Nuoriso-ohjaaja osallistui yhteiskoulun nivelvaihetyöhön koskien tulevien
7.luokkalaisten päivää 21.5.2019. Nuoriso-ohjaaja suunnitteli yhteistyössä
kuraattorin ja apulaisrehtorin kanssa toiminnallisen sekä yhteisöllisyyttä tukevaa
vanhempainillan tulevien seiskojen vanhemmille kyseisen päivän iltaan.
Nivelvaihepäivänä tulevilla seiskoilla oli mahdollisuus tutustua kouluun tutustumisen
jälkeen nuorisopalveluiden nuorisotalotoimintaan.
”Oma Polku” valinnaisessa vahvistetaan oppilaan elämänhallintaa, sosiaalisuutta,
vuorovaikutusta sekä kannustetaan nuoria löytämään vahvuutensa nuorisoohjaajan sekä opettajan tukemana. Omassa Polussa mietitään omia haaveita sekä
asetetaan tavoitteita niiden saavuttamiseksi omassa elämässään nuorelle
mielekkäällä tavalla. Ohjaus ja oppiminen tapahtuvat yhdessä tekemällä ja
toimimalla. Pitkän valinnaisen (oppilaanohjaus, 2 vko/h) johdosta nuoriso-ohjaaja
yhdessä työparinsa apulaisrehtorin kanssa haastatteli valitut oppilaat toukokuussa
yksilöllisten tavoitteiden johdosta. Oma Polku alkaa syksyllä 2019 8 - 9.
luokkalaisille.
Nuoriso-ohjaaja oli suunnittelemassa ja toteuttamassa yhteiskoulun kesästartti
päivää yhteistyössä oppilaiden ja verkoston kanssa. Suunnitteluun osallistui kevään
aikana 39 nuorta. Kesästartti toteutettiin toiminnallisin menetelmin koulun
päättäjäisviikolla koulupäivän aikana 28.5.2019. Kesästartissa tarkoituksena oli
rohkaista nuoria osallistavaan ja vaikuttavaan toimintaan heitä kiinnostavissa, että
koskevissa asioissa. Kesästartissa oli myös paneelikeskustelu nuorten ja päättäjien

välillä. Kesän lähestyessä koululaisille, ennaltaehkäisevässä mielessä paikalla
olivat myös poliisi sekä ensiapua ohjeistavat lähihoitajaopiskelijat.
Kesästartti toteutettiin yhdessä yhteiskoulun opettajien ja henkilökunnan, liikkuvan
koulun ohjaavien oppilaiden, nuorisopalveluiden, etsivän nuorisotyön,
oppilaskunnan hallituksen, Nuorten Akatemia, tukioppilaiden, ORWfest-nuorten
sekä nuorisovaltuuston, Oriveden 4H-yhdistyksen, Osallistuva Orivesi-hankkeen,
Tredun lähihoitajaopiskelijoiden ja poliisin kanssa. Tapahtumassa oppilaat
osallistuivat (n.300 oppilasta) nuorten suunnittelemiin rastitehtäviin. Kesästarttiin
osallistui myös luottamushenkilöitä ja päättäjiä kutsuvieraina. Tapahtuman
yhteydessä järjestettiin kevätsiivous, jossa oppilaat osallistuivat alueiden
siistimiseen oppien näin yhteiskunnallista vastuunottoa.
Nuoriso-ohjaaja tapasi oppilaita yhteiskoululla omassa työhuoneessa koulupäivän
aikana, lähinnä pitkillä välitunneilla. Nuoriso-ohjaaja kuului koulun osallisuus työryhmään. Osallisuus-työryhmä suunnitteli mm. Orivesi 150 v juhlavuoden
juhlistamista koulun arjessa sekä nivelvaihepäivää tuleville 7.luokkalaisille.
Alakoulujen, urheiluseurojen ja liikuntapalveluiden kanssa yhteistyössä järjestettiin
vuoden aikana erilaisia liikuntakilpailuja. Lajeina olivat uinti, hiihto ja yleisurheilu.
Tavoitteena kilpailuilla oli alakoululaisten liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen
sekä lajikokeilujen mahdollistaminen. Kilpailuissa lapsilla on mahdollisuus
yhteisölliseen kasvamiseen. Lisäksi toukokuussa järjestettiin pesäpallopäivä
Rovastinkankaan tekonurmella 4 luokkalaisille. Pienryhmien kautta tutustuttiin
toiminnan lisäksi muiden alakoulujen saman ikäisiin oppilaisiin.
Hyytiälän metsäasemalla järjestettiin viikolla 21 7-luokkalaisten ryhmäytymispäivät.
Nuoret tutustuivat Hyytiälän metsäaseman toimintaan ja ympäröivään maastoon.
Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja olivat paikalla järjestämässä ryhmäyttävää toimintaa
ulkopelien muodossa. Lisäksi grillattiin makkaraa ja syötiin välipalaa.
Tapahtumaviikolla paikalla oli 90 nuorta.
Liikkuva koulu-hankkeen rahoittamana nuorisopalvelut toteuttivat yhteistyössä
liikuntapalveluiden kanssa Superpopup-päivän 1-3lk:lle liikuntahallilla 7.5.
Tapahtumassa oli paikalla 200 lasta. Liikunnallisia rasteja ohjasivat yhdessä
ohjaajien kanssa koulutetut 5-6 luokkalaiset, joita oli 18 lasta.
Vesisankarit-tapahtuma järjestettiin huhtikuussa Oriveden uimahallilla ja
tapahtumaan osallistui 273 lasta. Tapahtumassa mukana olivat nuoriso-ohjaaja
Annika Anttila ja työkokeilija Hanne Holm.

PIENRYHMÄT ELI TIIMIT
Oriveden kaupungin nuorisopalveluiden pienryhmätoiminta eli tiimit aloittivat
tammikuussa kevätlukukautensa. Tavoitteena tiimeillä on sosiaalinen
vahvistaminen ja elämänhallinnan tukeminen ryhmätoiminnan avulla sekä mielekäs
vapaa-ajan toiminta tai sen löytäminen. Tiimityöskentely vahvistaa ryhmäläisten
itsetuntoa, vuorovaikutustaitoja sekä sosiaalisuutta. Lasten ja nuorten kanssa
asetettuihin tavoitteisiin pyritään toiminnallisin menetelmin sekä keskusteluiden
avulla. Tiimeihin osallistuminen pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja niihin on
hakeuduttu ottamalla suoraan yhteyttä nuoriso-ohjaajaan. Tiimeihin voidaan
suositella moniammatillisista yhteistyötahoista huoltajien ja osallistujien
suostumuksella, jolloin nuoriso-ohjaaja on ollut yhteydessä perheeseen. Tiimejä

markkinoidaan sosiaalisen median kautta, kouluissa tehtävillä esittelyillä sekä
nuorisopalveluiden esitteissä.
Persoonalliset -tiimi
13- 17 vuotiaille tytöille tarkoitettu persoonalliset -tiimi kokoontui kevään aikana
kolme kertaa ja päätti toimintansa helmikuussa. Tiimissä oli mukana kolme nuorta.
Eräjärvi- nuorten tiimi
Eräjärvellä asuvien nuorten tiimi järjestää toimintaa Eräjärven nuorille ja lapsille.
Eräjärven nuorten tiimiä ohjaa nuoriso-ohjaaja Mira Marski sekä Oriveden 4Hyhdistyksen ”Nuoret Pelissä” -hankkeen projektipäällikkö Mirja Toropainen.
Yhteistyössä toiminnassa on Eräjärven koulun vanhempainyhdistys, Eräjärven
koulu ja kirjasto.
Eräjärven nuorten tiimiin kuuluu 7 nuorta, iältään 13- 18 vuotiaita. Eräjärven tiimissä
nuoret vastaavat toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja itselleen määrätyistä
vastuualueista erilaisissa tapahtumassa.
Eräjärven nuorten tiimi osallistui Eräjärven kylätapahtumaan ”Roikinoihin” 9.2.2019
tuottamalla tapahtumaan lapsille kasvomaalausta sekä askartelua. Lisäksi nuorten
järjestivät Eräjärven alakoululaisille ”naamiaiset” Erälinnassa 5.4.2019. Ilta
pohjautui nuorten tekemiin toiminnallisiin rastitehtäviin lapsille. Yhteistyössä
mukana oli Eräjärven vanhempainyhdistys. Naamiaisiin osallistui 25 lasta.
Eräjärven nuorten tiimi osallistui myös Eräjärven koulun ”yökouluun” 23.5, kertoen
ja markkinoiden 5. ja 6 luokkalaisille tiimin toiminnasta ja tuottaen illan aikana
toiminnallista ohjelmaa koululaisille. Lisäksi ohjaajat ovat tavanneet Eräjärven
nuorten tiimiä Eräjärven koulun kirjastossa suunnitellen tapahtumien sisältöjä ja
käyty piknikillä. Tapaamisia kertyi kevään aikana 10 kertaa, kevään aikana
osallistujia oli yhteensä 60 henkilöä.
Kansainvälinen – tiimi
Kansainvälisen nuorisotyön tavoitteena on mahdollistaa tasavertaisesti kokemusten
kautta oppiminen kansainvälisessä ympäristössä. Kansainvälisyys-tiimiin kuului 10
nuorta (iältään 13-18v) ja ohjaajina toimivat nuoriso-ohjaaja Mira Marski sekä etsivä
nuorisotyöntekijä Marika Mäkinen.
Kansainvälinen nuorisotyö toteutuu nuorten suunnittelemalla Erasmus+ Youth in
Action -ohjelman avulla, jossa nuoret tekevät kansainvälisen hankkeen
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Ryhmän luona on vieraillut kansainvälisyyskoordinaattori Antti Korhonen
nuorisokeskus Marttisesta, joka avustaa ryhmää Youth in Action -vaihtoon. Tiimi on
tavannut viikoittain tammikuusta lähtien ja heinäkuun puolessa (14.7-21.7.2019)
välissä hanke huipentuu yhteiseen leiriin nuorisokeskus Marttisessa Virroilla sekä
vietämme yhden päivän 17.7.2019 Orivedellä.
Kansainvälisyys-tiimi haki ja sai hankerahoitusta kansainväliselle nuorisovaihdolle
Erasmus+:n Youth in Action-ohjelmasta. Hakijana toimi Virtain kaupunki ja
Marttisen nuorisokeskus yhteistyössä kaikkien hankkeeseen osallistuvien maiden
kanssa. Hankekumppanimaitamme ovat Islanti, Irlanti sekä Portugali. Mukana on
n. 60 nuorta ja heidän ohjaajansa. Hankkeemme teemana on ” Exchanging
hobbies” eli harrastusten vaihto.

Vaihdon aikana esittelemme toisillemme harrastuksiamme, kerromme eri maiden
perinteisistä harrastuksista sekä pohdimme harrastusten tärkeyttä ja terveellisiä
elämäntapoja.
Hankeaikana nuoret ovat olleet yhteydessä eri maiden nuorten kanssa Skypen,
Whatsapp:n sekä Snapchat:n välityksellä. Ohjaajat ovat työskennelleet
partneriohjaajien kanssa sähköpostin sekä whatsapp:n avulla. Huhtikuussa nuorten
tiimi teki viikonloppuleirin nuorisokeskus Marttisiin hankkeen suunnittelun ja
toteutuksen tiimoilta. Tuolloin suunniteltiin hankeleirin aikataulut sekä heinäkuun
hankeleirin valmistelutapaaminen 13.6.2019 nuorisokeskus Marttisessa ohjaajien
kanssa. Paikalla tuolloin oli ohjaaja sekä nuori Islannista, Irlannista, Portugalista,
Oriveden nuorisopalveluista nuoriso-ohjaaja sekä työllisyyspalveluista etsivä
nuorisotyöntekijä ja 3 nuorta tiimistämme.
Kevään aikana (ajalla 11.1 – 13.6.2019, 20 tapaamiskertaa) osallistuja oli yhteensä
182 henkilöä.

Kansainvälisyystoiminta on ollut suosittua
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta
Sosiaalipedagogisen hevostoimintatiimin tavoitteena on lapsen ja nuoren
sosiaaliseen kasvuun sekä hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävä toiminta
peruskouluikäisille. Toiminnan lähtökohtina ovat yksilön omat tavoitteet ja niiden
eteen työskentely. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön
kokemukseen, sen kautta oppimiseen ja uusien asioiden oivaltamiseen.
Käytännössä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on hevosen hyvinvoinnista
huolehtimista. Hevosesta huolehtimalla voidaan käydä läpi ihmisen hyvinvointiin ja
elämänhallintaan vaikuttavia asioita kuten siisteys, puhtaus, järjestelmällisyys ja
vastuunkanto. Erilaiset kokemukset, niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin
kasvattavat lapsen/nuoren kykyä käsitellä omia tunteitaan. Talliyhteisö tukee
yhteisöllisyyttä. Tallilla kohdataan erilaisia ihmisiä ja joudutaan ottamaan myös
muut huomioon. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tavoitteet ovat
elämänhallinnan taitojen kartuttaminen, sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen ja
vuorovaikutuksen tukeminen sekä tunteiden hallinta/käsittely. Sosiaalipedagoginen
hevostoimintatiimi tukee lasta / nuorta sosiaalisissa taidoissa, ryhmässä
toimimisessa, itsetunnon vahvistamisessa sekä vuorovaikutustaitojen
kehittymisessä. Tiimiin kuului 5 lasta, jotka ohjautuivat moniammatillisista
yhteistyöverkostoista. Tiimi kokoontui kevätlukukaudella kerran viikossa Lukkosuon
ratsutilalla 10 kertaa.
Yhteistyössä toiminnassa oli Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut
/koulupsykologi. Kevätlukukauden aikana osallistujia oli yhteensä 44 lasta.

Frendit -tiimi
Frendit -tiimi suunnattiin 5-6-luokkalaisille tytöille.
Tavoitteena oli toiminnallisin menetelmin tukea tiimiläisten vuorovaikutustaitoja,
itsetuntoa, sosiaalisuutta, ryhmässä toimimista sekä tutustua tyttöjä kiinnostaviin
aihealueisiin.
Tiimissä pyrittiin tukemaan tyttöjä nivelvaihetyössä yhteiskouluun siirtymisen
helpottamiseksi. Toiminnassa tutustuttiin myös vapaa-ajanharrastuksiin sekä
tuettiin tyttöjen kasvua naiseuteen. Tapaamiskertojen sisältö muodostui
keskusteluiden lisäksi toiminnallisista teemoista liittyen esimerkiksi kädentaitoihin,
ruoanlaittoon, leipomiseen, elämystoimintoihin, eri liikuntamuotoihin sekä
ilmaisutaiteeseen. Frendit toteuttivat kevätretken Siikanevan
luonnonsuojelualueelle 23.4.2019.
Frendit -tiimin toimintaan osallistui kevään aikana 5 - 12 lasta. Tapaamiskertoja oli
kevään aikana 17. Tiimi kokoontui kerran viikossa tiistaisin Kultavuoren koululla,
yhteiskoululla sekä vapaa-ajantoimintapaikoissa. Ohjaajina ovat toimineet
nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajat sekä tarvittaessa koulukuraattorit.
Kevätlukukauden aikana osallistujia oli yhteensä 143 lasta.
Jätkäjengi
Jätkäjengi oli 5-6 luokkalaisille pojille suunnattu tiimi, joka toteutettiin yhteistyössä
Oriveden 4H-yhdistyksen ja seurakunnan nuorisotyön kanssa. Tavoitteena oli
toiminnallisin menetelmin tukea tiimiläisten vuorovaikutustaitoja, itsetuntoa,
sosiaalisuutta, ryhmässä toimimista sekä tutustua poikia kiinnostaviin aihealueisiin.
Tiimissä tuettiin poikia nivelvaihetyössä yhteiskouluun siirtymisen helpottamiseksi.
Toiminnassa tutustuttiin myös vapaa-ajanharrastuksiin sekä tuettiin poikien kasvua
miehisyyteen. Käytännössä toiminta muodostui esimerkiksi ruoanlaitosta,
leipomisesta ja eri liikuntamuodoista. Tiimi kokoontui kerran viikossa liikuntahallilla
sekä vapaa-ajantoimintapaikoissa 14 kertaa. Lisäksi tiimi teki yhden toiminnallisen
retken Tampereelle Superparkkiin. Tiimiin osallistujia oli yhteensä 99 henkilöä.

ERITYISRYHMÄT
Mielenterveyskuntoutujien liikuntaryhmä
Liikuntaryhmä toimi elämänlaatupalveluiden alaisuudessa, vapaa-aikaohjaajan
vetovastuulla. Liikuntaryhmän tarkoitus oli edistää liikunnan kautta kuntoutujien
kokonaisvaltaista hyvinvointia, sekä terveellisiä elämäntapoja. Liikuntaryhmässä oli
28-70 vuotiaita. Ryhmä kokoontui viikoittain 19 kertaa. Ryhmä osallistui muun
muassa kevään aikana Tampereella MTKL:n salibandyn SM-turnaukseen sijoittuen
turnauksessa kahdeksanneksi; mukana reissussa oli 25 henkilöä. Lisäksi pelattiin
harjoitussalibandyotteluita Kangasalan mielenterveyskuntoutujia ja yhteiskoulun
8lk:n valinnaista vastaan yhteensä kolmena eri kertana. Kevään aikana
toiminnassa oli mukana yhteensä 525 henkilöä.
Näkövammaisten kerho
Kerho järjestettiin elämänlaatupalveluiden ja seurakunnan yhteistyöllä, vapaaaikaohjaajan vetovastuulla. Ryhmän ikäjakauma oli 75-92 vuotta. Ryhmä kokoontui
kerran kuukaudessa, tapaamisia kertyi 5. Toiminta perustui virikkeiden tuomiseen
arkeen. Kevään aikana kerhossa vieraili Näkövammaisten keskusliitosta Olli-Pekka

Rättäri kertomassa kerholaisille erilaisista tukimahdollisuuksista, joita on
mahdollisuus saada liiton toimesta.
Kerho teki vuoden aikana kaksi retkeä. Huhtikuussa käytiin Oriveden Suojan
”Pokka Pitää” teatteri-esityksessä, jossa mukana oli 17 henkilöä.
Kesäretki kesäkuun lopulla suuntautui Jämsään, jossa opastetun kiertoajelun
jälkeen syötiin Witikkalan kartanossa sekä tutustuttiin alueen ympäristöön. Kahvit
juotiin Akuliina-kavilassa. Paluumatkalla käytiin Lahtisen Huopatehtaalla, jossa
saatiin opastettu kierros sekä oli mahdollisuus tehdä ostoksia. Kesäretkellä oli
mukana 13 henkilöä.
Kerho osallistui keväällä myös kaksi kertaa valtakunnallisten vaalien yhteydessä
pidettyyn ”Pieni Ele”- lipaskeräyksiin, joita kautta kerho sai retkitoimintaansa
rahallista tukea. Kevään aikana kerhon toiminnassa mukana oli yhteensä 109
henkilöä.

LEIRIT
Kesäkuussa nuorisopalvelut järjestivät 2 yöleiriä Päiväkummun leirikeskuksessa.
11-15-vuotiaiden leiri oli 10-12.6 ja leirille osallistui 9 nuorta. 7-10-vuotiaiden leiri oli
13-14.6 ja osallistujia oli 17 lasta. Leireillä ohjaajina toimivat nuoriso-ohjaaja Annika
Anttila, vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki ja työkokeilija Hanne Holm. Lisäksi
leireillä apuohjaajina toimivat kaupungin kesätyöntekijät, joita oli kuusi henkilöä.
Leireillä oli mm. leirikilpailuja, seikkailurataa, airsoftia, poneja, koiria, saunomista ja
uimista sekä kalastusta.
Molemmat leirit päättyivät leirien vierailuiltoihin, johon osallistui leiriläisten huoltajia
ja sukulaisia. 12.6 paikalla oli 15 vierasta ja 14.6 vieraita oli 25 henkilöä.
Vierailuilloissa tarjottiin mehua, kahvia ja pullaa sekä järjestettiin pienimuotoinen
kisailu leiriläisten sekä vieraiden välillä.

Leireillä on aina kivaa.

TAPAHTUMAT
Tammikuussa järjestettiin liikuntapalveluiden kanssa Lestikierroksen aloitus- ja
päätöstapahtuma liikuntahallilla. Lestikierros on kokovuoden kestävä
liikuntasuoritusten tapahtumasarja. Kohderyhmänä on jokainen ikäryhmä. Paikalla
oli 17 osallistujaa.
Alakoulujen uintikilpailuiden finaalipäivä oli uimahallissa 24.tammikuuta. Mukana 36 luokkalaisia oli 28 lasta.

Orivedellä järjestettiin historialliset villasukkajuoksun SM-kisat 26.pvä tammikuuta.
ORWfest-nuoret olivat mukana tapahtumassa järjestäen keppariradan lapsille sekä
arpajaiset ORWfest-nuorten päihteettömän tapahtuman mahdollistamiseksi.
Nuoriso-ohjaaja Mira Marski oli heidän apunaan.
Alakoulujen hiihtokilpailupäivä 3-6 lk:lle järjestettiin Rovastinkaan koulun maastossa
12.helmikuuta yhteistyössä Rovastinkaan koulun ja OrPon hiihtojaoston kanssa.
Mukana oli 88 lasta.
Uimahallidisco järjestettiin alakoululaisille helmikuussa yhteistyössä
liikuntapalveluiden kanssa. Osallistujia tapahtumassa oli 82 nuorta.
Talvirieha perheille Hiihtomaassa järjestettiin talvilomaviikolla 1.3. Talviriehassa oli
mahdollisuus tutustua talvilajeihin, hiihtoon, pulkkamäkeen sekä lumikenkäilyyn.
Lisäksi tarjolla oli kepparirata sekä poniajelua. Tapahtumassa tarjottiin hernekeittoa
osallistujille sekä makkaranpaistoa. Talviriehaan järjestettiin linja-autokyyditys
Rovastinkaan koululta. Yhteistyössä tapahtumaa järjestivät nuorisopalveluiden
kanssa liikuntapalvelut, Oriveden 4H-yhdistys ry, OrPo:n hiihtojaosto, Elämys
Myllylä sekä Korpelan Torppa ja vapaaehtoisia nuoria. Osallistujia talviriehassa oli
180 henkilöä.
Ennen pääsiäistä nuorisotalolla järjestettiin kaksi munajahtia alakoululaisille. 2.4
munajahtiin osallistui 3-4lk:sia 24 lasta. 16.4 munajahtiin osallistui 1-2lk:sia 8 lasta.
Järjestelyistä vastasi nuorisovaltuusto ja vapaa-aikaohjaaja. Tapahtuman
tarkoituksena oli tutustuttaa lapsia nuorisotaloon iloisen toiminnan merkeissä.
Nuorisotalolla järjestettiin 5.4 yhteistyössä Oriveden Marttojen kanssa lettuilta.
Tapahtuman tarkoituksena oli tuoda esille Marttojen toimintaa Orivedellä, sekä
opetella kotitaloustaitoja. Tapahtumaan osallistui 72 nuorta.
Alakoulujen pesäpallopäivä 4lk:lle järjestettiin Rovastinkankaan tekonurmella ja
tenniskentillä 3.toukokuuta yhteistyössä Eräjärven koulun kanssa. Mukana oli 300
lasta.
Alakoulujen yleisurheilupäivä 1-6 lk:lle järjestettiin Suojan kentällä 28.toukokuuta
yhteistyössä alakoulujen ja OrPon yleisurheilujaoston kanssa. Mukana oli 102 lasta.

KOULUTUKSET
Nuoriso-ohjaaja Mira Marski osallistui Positiivinen CV -koulutukseen sekä Loistava
Oppilas – seminaariin Tampereella. Lisäksi hän osallistui aluehallintoviraston Avin
järjestämään ”Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja digitaalinen Media”
-koulutukseen Seinäjoella yhdessä nuoriso-ohjaaja Annika Anttilan kanssa.
Nuoriso-ohjaaja Mira Marski suoritti EA 1- kurssin Orivedellä.
Nuoriso-ohjaaja Annika Anttila suoritti EA 1-kurssin ja hygieniapassin tammikuussa
Kannelmäen opistolla Lohjalla. Lisäksi hän osallistui yhdessä nuoriso-ohjaaja Mira
Marskin kanssa ”Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja digitaalinen media” koulutukseen Seinäjoella. Annika Anttila osallistui myös seksuaalikasvatuspäivään
Tampereella sekä varhaisnuorten Superpopup-koulutuspäivään Tampereen
Särkänniemessä. Nuoriso-ohjaaja Annika Anttila opiskelee työnohjaajaksi.

TYÖRYHMÄT
Nuoriso-ohjaaja Mira Marski toimi Oriveden kaupungin Orivesi 150 vjuhlatoimikunnassa sekä seudullisessa koulunuorisotyöntekijöissä. Lisäksi nuorisoohjaaja Mira Marski kuului Yhteiskoulun osallisuustyöryhmään sekä Pirkanmaan
Lape-akatemiaan. Lape-akatemian taustavoimina ovat sosiaali- ja terveysministeriö
sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.
Lakisääteinen lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui vuoden aikana
2 kertaa, johon nuorisopalvelut osallistui.
Petteri Lähteenmäki kuului Tampereen seutukunnan Kannu-työryhmään sekä
LAPE-työryhmään. Kannu -työryhmä on seudullista nuorisotyötä tekevien
johtoryhmä ja LAPE-työryhmä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyöryhmä.
Nuoriso-ohjaaja Annika Anttila kuului Spesiaalitiimiin (ent. Yhteisökameleontti) joka
keskittyi erityislasten ja -nuorten hyvinvointiin ja toimintaan Orivedellä.
Loppukeväästä perustettiin myös Nuortentiimi johon Mira Marski ja Annika Anttila
kuuluivat. Nuortentiimi on moniammatillinen työryhmä joka keskittyy nuorten
henkisen hyvinvoinnin seuraamiseen, parantamiseen ja siihen liittyviin ilmiöihin.

TIEDOTUS/ VIESTINTÄ
Nuorisopalveluiden toiminnan tiedottamisessa käytettiin monipuolisia menetelmiä, kuten
verkkosivut, sosiaalinen media, esitteet, mainokset ja tiedotteet esimerkiksi Oriveden
Sanomien Tapahtuu-palstalla. Tiedotusmateriaalin ulkoasu ja sisältö olivat kohderyhmää
puhuttelevia ja kiinnostavia, mutta samalla yhtenäisiä kaupungin viestintälinjausten kanssa.
Kaupungin tiedottaja Jenni Koponen oli apuna yhteisten markkinointikanavien ja materiaalien luomisessa ja kehittämisessä.
Instagram on tiedotuskanava jota nuoret seuraavat aktiivisesti. Oriveden nuorisotalolla on
oma Instagram-tili (Oriveden nuokkari) jonne päivitettiin nuorten kanssa kevään aikana
tarinoita ja kuvia aktiivisesti. Turnauksia näytimme myös live-lähetyksinä. Kaikki
ajankohtainen tieto myös laitettiin Instagramiin. Nuorisotalon Instagram-tili keräsi seuraajia
kevään aikana yli 100 lisää ja viikon aikana sivuilla oli käyntejä keskimäärin 80-90.
Käytimme nuorisotalolla viestintäkanavana myös Snapchat-sovellusta joka tavoittaa nuoret
nopeasti.
Oriveden nuorisopalveluilla on Instagramissa myös toinen tili (Oriveden nuoret) jonne
päivitetään aktiivisesti kuvia eri tapahtumista ja leireistä.

NUORISOTALO
Nuorisotalo sijaitsee Sinetti Säästöpankki Oriveden alakerrassa, osoite Keskustie 35.
Toiminnan periaatteet
Nuorisotalon toiminta on osallistavaa, ennaltaehkäisevää sekä yhteisökasvatuksellista.
Menetelmät ja välineet ovat kasvatuksellisesti perusteltuja ja niiden valinnasta sekä
merkityksestä käydään yhteisöllisiä keskusteluja.
Nuorisotalolla on vapaa mahdollisuus omaehtoiseen tekemiseen ystävien kanssa,
rennossa ilmapiirissä.

Nuorten välinen vuorovaikutus on aktiivista ja luontevaa, nuoriso-ohjaajien pysyessä
taustalla tukijana. Nuoriso-ohjaajan avulla nuorilla on mahdollisuus löytää tai rakentaa
itselleen merkityksellinen yhteisö nuorisotalotoiminnan avulla.
Toiminnan kuvaus
Nuorisotalo oli kevätkaudella avoinna 2.1.2019–7.6.2019. Nuorisotalolla oli avointa
toimintaa alle 29-vuotiaille, mutta alle 13-vuotiaiden tuli lähteä klo 18 mennessä. Nuorten
iltoja järjestettiin kevään aikana neljänä päivänä viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja
torstaisin klo 15-20 sekä perjantaisin klo 13-22. Lisäksi tiistaisin toimi Nasta-kahvila klo 1417, joka järjestettiin yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa.
Lauantainuokkari oli avoinna 16.2-27.4 lauantaisin klo 17-22. Tuolloin myös nuoret toimivat
apuohjaajina. Ajatus lauantain aukioloajoista saatiin nuorilta ja se voitiin toteuttaa
kaupungin saaduilla perintövaroilla. Lauantain aukiolo oli hyvin suosittua ja kävijöitä olikin
jokaisella kerralla kymmeniä nuoria.
Nuorisotalon nuorten iltojen kävijämäärät nousivat tasaisesti koko kevään ajan.
Kevään aikana paras kuukausi kävijämäärältään oli maaliskuu, jolloin kokonaiskävijämäärä
nuorten illoissa oli 962 henkilöä. Tammikuusta toukokuuhun keskimääräinen kävijämäärä
yhden illan aikana oli 42,84 henkilöä.
Kevään 2019 kokonaiskävijämäärä nuorten illoissa tammikuusta kesäkuun 7. päivään asti
(jolloin nuokkari jäi kesätauolle) oli 3727 nuorta.
Nuorisotalon nuorten illoissa pyrittiin omaehtoisen toiminnan ja vuorovaikutussuhteiden
tukemisen rinnalla yhteisölliseen ja osallistavaan toimintaan. Ruokalistan suunnittelu,
kaupassa käynti ja ruuan laittaminen sekä jälkien korjaaminen olivat nuorisotalolla
arkipäivää. Yhteisökokouksia pyrittiin pitämään kerran kuussa ja nuoret suunnittelivat ja
järjestivät itse mm. biljarditurnauksia.
Nuorisotalon tilat olivat hyvin hallinnassa ja valvonta toimi luontevasti muun ohjatun
toiminnan ja omaehtoisen harrastamisen rinnalla. Ohjaajat toimivat aloitteellisesti ja
huomioivat kaikki tilassa olevat nuoret, sekä tukivat nuorten välistä keskustelua ja
haastoivat nuoria vuorovaikutustilanteisiin.
Nuorisotaloa arkipäivisin käyttivät kaupungin työllisyyspalveluiden starttitoiminta ja tiloissa
oli myös etsivien nuorisotyöntekijöiden toimistotila. Muita käyttäjiä satunnaisesti olivat
nuorisotalolla erilaiset yhdistykset, jotka käyttivät tiloja kokouskäyttöön. Nuorisotalon
kokonaiskävijämäärä tammikuusta kesäkuun loppuun oli 5060 henkilöä.

MUUT TILAT
Nuorisopalvelut hallinnoi tiloja, joita luovutetaan kolmannen sektorin käyttöön maksutta
kokous- ja kerhotoimintaan. Tiloja on mahdollista myös vuokrata pientä korvausta vastaan
yritys- tai yksityiskäyttöön.
Kaupungintalon kerhotilat
Kaupungintalon alakerrassa sijaitseva tila on järjestöjen ja yhdistysten käytössä. Kävijöitä
oli kevätkaudella 2995. Kävijöitä olivat mm. kaksi eläkeyhdistystä, työttömien yhdistys,
perhepäivähoitajat, Oriveden Onkijat, ukkojen pelikerho, Parkinson-kerho, Reservin
upseerit, diapetesyhdistys ja viikonloppuisin nuorten pelikerho.

Pikku-Vittasen leirisaari
Saari on Vesijärvellä sijaitseva kaupungin omistama noin 1 ha:n kokoinen leirisaari.
Saaressa on huoltorakennus, sauna ja käymälä. Saari on vuokrattu keväästä 2005 lukien
Siitaman Nuorisoseura ry:lle, mutta saaren käyttöoikeus on edelleen kaikilla kuntalaisilla.
Leirisaaren varaukset hoitaa Siitaman nuorisoseura.

RETKET
Retkien tarkoitus oli tarjota matalan kynnyksen vapaa-ajanviettomahdollisuuksia
lapsille, nuorille ja perheille. Retkillä pyritään tuomaan ohjattua, hyvinvointia
edistävää ja tukevaa viriketoimintaa, tasa-arvoisesti kaikkien kuntalaisten saataville.
To 3.1. Jääkiekkoretki Helsinkiin KHL-otteluun Jokerit-Sibir Novosibirsk, Venäjä. Mukana
40 maksanutta. Yhteistyössä Ruoveden nuorisotoimi.
Ti 26.2. Uintiretki Nokian Edeniin. Mukana 32 maksanutta. Yhteistyössä Juupajoen
nuorisotoimi.
Ke 27.2. Megazone-retki (lasersota) Tampereelle. Mukana 29 henkilöä. Yhteistyössä
Ruoveden nuorisotoimi.
Ti 12.3. Jääkiekkoretki Tampereelle Tappara-HIFK-otteluun. Mukana 39 maksanutta.
Yhteistyössä Ruoveden nuorisotoimi.
Ke 17.4. Näkövammaisten kerhon teatteriretki Pokka Pitää-esitykseen Oriveden Suojalle.
Mukana 17 henkilöä. Yhteistyössä srk.
Ke 8.5. RoomEsCape-pakohuonepeli retki Tampereelle. Mukana 20 nuorta.
Yhteistyössä srk.
La 25.5. Retki Tampereelle Kuntouttavan Päivätoiminnan kanssa MTKL:n salibandyn SMturnaukseen. Mukana 25 henkilöä. Yht. sosiaalipalvelut.
Ti 4.6. Retki Ähtärin eläinpuistoon. Mukana 29 maksanutta. Yhteistyössä Ruoveden
nuorisotoimi.
Ke 26.6 Retki Härmän huvipuistoon Powerparkkiin. Mukana 29 maksanutta.
To 27.6. Näkövammaisten kerhon retki Jämsään. Mukana 13 henkilöä. Yhteistyössä srk.

JÄRJESTYKSENVALVOJAKURSSIT
Järjestyksenvalvojakurssin tuottaa ulkopuolinen yrittäjä; SSC -turvallisuuden
palvelukeskus Oy. Kurssin pitäjänä toimi Jori-Pekka Wiklund. Perus- ja kertauskurssit
järjestettiin maaliskuussa. Pitopaikkana olivat kaupungintalon valtuustosali.
Järjestyksenvalvojan peruskurssilla oli 22 henkilöä.
Kertauskurssilaisia oli mukana 17 henkilöä.
Kaasusumutinkurssilla oli mukana 14 henkilöä.
Lisävoimankäyttökurssilla mukana oli 9 henkilöä.

LAINAUSVÄLINEET
Lainausvälinevarastosta löytyy mm. puolijoukkueteltta kamiinoineen, äänentoistolaitteet,
megafoneja sekä kaksi 10 litran kahvinkeitintä. Lainausvälineitä lainasivat paikalliset
yhdistykset ja kaupungin eri tahot järjestämiinsä tapahtumiin.

SEUTUKUNNALLINEN YHTEISTYÖ
Tampereen kaupunkiseudun kunnille (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,
Tampere, Vesilahti, ja Ylöjärvi) valmistui keväällä 2017 yhteinen seudullinen
nuorisotyöohjelma. Yhteisen strategisen ja toiminnallisen ohjelman avulla selkeytetään
ja syvennetään kuntien yhteistä nuorisotyön suunnittelua ja toteutusta. Ohjelma
kytkeytyy valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikankehittämisohjelmaan.
Seutuohjelman painopisteinä ovat kasvatuksellisuus nuorisotyötä ohjaavana tekijänä,
aktiivinen ja yhteisvastuuta kantava kansalaisuus, ennaltaehkäisevä työote sekä
yhdenvertaisuus. Hankkeen toimintakausi ajoittuu vuosille 2017–2020.
Seudullisen nuorisopalveluiden yhteistyösopimuksen kautta Tampereen
kaupunkiseudulla toimii palkattuna yhteinen työntekijä: seudullisen nuorisotyön
koordinaattori Elina Peipon äitiysloman sijaisena toimii Kirsimari Peltomäki.
Tampereen seutukunnalliseen nuorisokyselyyn osallistuttiin kevään aikana ja se
suunnattiin nuorisopalveluiden toimintaan osallistuville henkilöille. Tulokset
kyselystä saadaan syksyllä 2019 ja kyselystä koonnin tekee seudullisen
nuorisotyön koordinaattori.

TOIMINTAKORVAUKSET
Elämänlaatulautakunta myönsi keväällä nuorisopalveluiden toimintakorvaukset
seuraaville orivesiläisille nuorisoyhdistyksille (jaossa oli 11.300 €):
1. MLL Oriveden paikallisyhdistys ry 1.200 €
2. Pitkäjärven Nuorisoseura ry 1.000 €
3. Siitaman Nuorisoseura ry 1.400 €
4. Oriveden 4H-yhdistys 6.900 €
5. Oriveden Eräsudet ry 800 €

OPINTORAHASTO
Opintorahasto on Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan yhteinen. Rahasto
on irrallaan nuorisopalveluiden budjetista. Rahastosta jaetaan vuosittain avustusta
alle 29 -vuotiaille orivesiläisille päätoimisille opiskelijoille. Sihteerinä ja asioiden
hoitajana toimi vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki.

NUORISOVALTUUSTO
Oriveden nuorisovaltuuston 19. toimintavuosi oli vuosi 2019. Nuorisovaltuusto toimii
nuorison etuja ajavana yhteisönä, viihtyvyyden ja ideoiden toteuttajana.
Nuorisovaltuusto koostui 19 orivesiläisestä 12-20- vuotiaista nuoresta, jotka
valitaan joka vuosi hakemusten perusteella. Toimikausi valtuuston jäsenellä on
puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Nuorisovaltuuston kokoontui kevään aikana 8
kertaa. Nuorisovaltuustolla on edustajat kaikissa kaupungin neljässä lautakunnassa

sekä kaupunginvaltuustossa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Nuvan toimintaa luotsaa
vapaa-aikaohjaaja.
Vuonna 2019 nuvalla on käytössään 4.000€, josta 1.200€ on korvamerkitty
elämänlaatulautakunnan päätöksen mukaisesti ”nuorilta nuorille”- avustukseksi.
Avustuksen jakamisesta päättää nuorisovaltuusto.
Kevään aikana nuva käytti budjettiaan tutustumisiltaan, kokouksiin sekä Nuva ry:n
koulutukseen. Kouluttajana toimi Nuva ry:stä Michaela Jokiniemi. Koulutukseen
osallistui 10.3 7 nuorta. Paikkana toimivat kaupungintalon kokoustilat.
Kokoonpano vuonna 2019
Nuvan jäsenistöön kuuluvat Aleksi Harju, Ida Heimo, Miisa Humppi, Kaapo
Häkkinen, Tiia Karppelin, Jessika Katajainen, Krista Katajainen, Salla Katajainen,
Eira Kraft, Annika Kuokkanen, Konsta Lamminen, Teemu Laurikainen, Aino
Mäkelä, Saana Puoskari, Salla Puoskari, Susanna Rissanen, Jenny Salkolahti, Siiri
Sulkunen ja Henna Suosaari.
Nuvan puheenjohtajaksi valittiin vuoden avauskokouksessa Aino Mäkelä.
Varapuheenjohtajina toimivat Salla Puoskari ja Ida Heimo. Sihteerin tehtäviä hoiti
Konsta Lamminen.
Ensimmäistä kertaa nuvan historiassa valittiin nuvalle ydintyöryhmä, johon kuuluvat
puheenjohtajisto ja sihteeri. Tarvittaessa ydintyöryhmään kutsutaan muita jäseniä.
Ydintyöryhmän tehtävänä on valmistella asioita nuvan kokouksiin ja tehdä
yhteistyötä mm. muiden nuvien kanssa.
Nuvan mediavastaavina toimivat Annika Kuokkanen, Siiri Sulkunen, Salla
Katajainen ja Jenny Salkolahti. Annika ja Siiri vastaavat instagramista sekä Jenny
ja Salla vastaavat snapchatista.
Kannanotot ja aloitteet
Nuorisovaltuusto otti kevään aikana kantaa julkiseen liikenteeseen mm. teki
aloitteen vr:lle junayhteyksien parantamisesta välille Tampere-Orivesi. Välille tulikin
yksi vuoro lisää kokeiluluontoisesti.
Nuorisovaltuusto otti kantaa kevään aikana seitsemän kaupunginvaltuutetun
aloitteeseen ”Aloite terveiden sukupuoliroolien tukemisesta Oriveden kaupungin
toiminnassa”. Vastineen jälkeen nuva oli esillä valtakunnan medioissa, mm. ylen ja
iltapäivälehtien some-sivuilla.
Nuorisovaltuusto keräsi addressia kevään aikana uusien ja isompien nuorisotilojen
saamiseksi Orivedelle. Nimien kerääminen jatkuu kesän aikana.
Nuorisovaltuusto toivoi saavansa kaupungin jokaiselta lautakunnalta oman
kummivaltuutetun, joka toimisi yhteyshenkilönä nuvan suuntaan. Lautakunnat
päättävät omat edustajansa syksyn aikana.
Nuorisovaltuuston aloitteesta yhteiskoulun nuorten tilaan tuli infonurkka nuoria
koskevista asioista, mm. materiaalia Korento ryltä, SPR:ltä, väestöliitolta ja MLL:lta.
Nuorisovaltuusto otti kantaa muutamiin kouluja koskeviin asioihin. Nuvan aloitteesta
yhteiskoulun vessoihin saatiin uudet vaatenaulakot.

Osallistumisia ja tapahtumia
Nuorisovaltuuston ensimmäinen tapahtuma järjestettiin nuorisotalolla tammikuussa.
Tapahtuman tarkoituksena oli tutustuttaa nuoria nuorisovaltuuston toimintaan sekä
ryhmäyttää uusi valtuusto. Tapahtumaan osallistui 15 nuorta.
Ennen pääsiäistä nuorisotalolla järjestettiin kaksi munajahtia alakoululaisille. 2.4
munajahtiin osallistui 3-4lk:sia 24 lasta. 16.4 munajahtiin osallistui 1-2lk:sia 8 lasta.
Järjestelyistä vastasi nuorisovaltuusto ja vapaa-aikaohjaaja. Tapahtuman
tarkoituksena oli tutustuttaa lapsia nuorisotaloon iloisen toiminnan merkeissä.
Nuorisovaltuuston jäseniä osallistui yhteiskoululla ja lukiolla järjestettyihin
nuorisovaaleihin vaalitoimitsijoiksi huhtikuussa.
Nuorisovaltuuston sihteeri Konsta Lamminen kuului kevään aikana perustettuun uuteen
Pirkanmaa 2021 nuorisotyöryhmään, joka kokoontui kevään aikana kaksi kertaa. Konsta
osallistui myös 11.5 Pirkanmaan Nuorisofoorumiin Tampereen Monitoimitalo 13:ssa.
Kesästartti-tapahtuma järjestettiin kesälomien lähestyessä 28.5 Yhteiskoululla.
Paneelikeskustelun juontajana toimi nuvan pj Aino Mäkelä ja yhtenä panelistina oli nuvan
varapuheenjohtaja Ida Heimo. Aiheena oli nuorten osallisuus.
Kesäkuussa puheenjohtaja Aino Mäkelä osallistui Nuorisovaltuustojen liiton ja Valtion
nuorisoneuvoston järjestämään Nuorten vaikuttajien -huipputapaamiseen Tampereella.
Kesän ajaksi nuva julisti nuvan graafinen ilmelogo-kilpailun avoimeksi. Kilpailu on
avoinna elokuun loppuun ja pääpalkintona on 100€n lahjakortti.
Kevään aikana nuva otti käyttöönsä oman sähköpostin. Sen osoite on
oriveden.nuorisovaltuusto@gmail.com.

NUORISOPALVELUIDEN TULEVAA TOIMINTAA
Orivesi 150 v. - juhlavuosi huomioidaan toiminnassa ja osallistutaan
päätapahtumaan 24.8 tekemällä nuorten kanssa katutaidetta päätapahtumapaikalle
jäähallin ympäristöön.
Tiimit jatkavat toimintaansa syksyn aikana. Frendit tiimi kohdentuu
5-6. luokkalaisiin ja toiminta siirtyy nuorisotalolle.
Kansainvälisyysnuorten tiimimme toteuttaa 14.-21.7.2019 hankeleirin Portugalin,
Islannin ja Irlannin kanssa. Leiri järjestetään nuorisokeskus Marttisessa Virroilla
sekä Orivedellä vierailu tapahtuu 17.7.2019. Nuoret koostavat hankkeesta
valokuvanäyttelyn Oriveden kaupungin kirjastoon yhteistyöverkoston kanssa
viikoilla 34 ja 35. Kansainvälisyys tiimi aloittaa Erasmus+ jatkohankkeen
valmistelun syksyllä.
Nuorten Akatemia, Osallistuva Orivesi, nuorisopalvelut ja yhteiskoulu toteuttavat
yhteistyössä kaupungin päättäjien kanssa ” Osallisuuden työpajat ” Yhteiskoululla
syksyn aikana.

Yhteiskoululla alkaa valinnaisaine syyslukukaudella 2019 ”Oma Polku- nuoret sen
tekee” 8. ja 9. luokkalaisille. Oma polku auttaa nuorta vahvistamaan
elämänhallintaa, sosiaalisuutta, vuorovaikutusta, sekä kannustaa jokaista
löytämään omat vahvuutensa.
Nuorisovaltuusto päättää syksyn aikana ensimmäisen kerran jaettavasta ”Nuorilta
nuorille” avustuksesta. Haussa on 1.200€.

