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1§ Kokouksen avaus 

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan läsnäolijat, kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos esityslista on toimitettu viisi 

päivää ennen ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. 

 

 

3§  Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat 

  

 

              Edelliset pöytäkirjan tarkastajat: Saana Kuukka ja Ilari Viitasaari 

 

4§          Ilmoitusasiat ja palaute menneestä 

 

5§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

6§ Valiokuntaedustajien raportit 

 

Hyvinvointivaliokunta: 

 

Kasvatus- ja koulutusvaliokunta: 

 



Kaupunkikehitysvaliokunta: 

 

Kilpailukykyvaliokunta: 

 

Lupavaliokunta: 

 

7§ Iina Pulkkisen eropyynnön hyväksyminen 

 

8§ Saana Kuukan eropyynnön hyväksyminen 

 

9§ Uuden edustajan valinta Sirkus Maximus -hankkeeseen 

 

10§ Uuden somevastaavan valinta 

 

11§ Uuden kilpailukykyvaliokunnan edustajan valinta 

 

12§ Uuden varaedustajan valinta kaupunginvaltuustoon Ronja Tillille 

 

13§ Normipäivän talous ja taloutta koskevien päätösten hyväksyminen 

 

14§ Palaute Normipäivästä 

 

15§ Nuorisovaltuuston kokoonpanon täydentämisen valmistelu 

 Osa nuorisovaltuutetuista muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojen vuoksi. Haminan 

Nuorisovaltuuston kokoonpanoa on mahdollista täydentää. Asiasta käydään keskustelua ja 

päätetään menettelytavasta. 

 

16§ Haminan Nuorisovaltuuston ohjesäännön päivittäminen uuden hallintosäännön 

mukaiseksi 

 Haminan kaupungin organisaatio on uudistunut 1.1.2019 alkaen ja samalla kaupungin 

hallintosääntö on uusittu. Nuorisovaltuuston voimassaolevan ohjesäännön mukaan 

ohjesääntö tulee päivittää, kun organisaatiossa tai hallintosäännössä tapahtuu muutoksia, 

jotka vaikuttavat suoraan nuorisovaltuuston toimintaan. Hanna-Kaisa Lähde ja Maria Ovaska 

ovat valmistelleet esityksen nuvan ohjesäännön päivittämisestä uuden hallintosäännön 

mukaiseksi. Hallintosääntöä esitetään hyväksyttäväksi ja saatettavaksi 

hyvinvointivaliokunnalle tiedoksi ja kaupunginhallitukselle asetettavaksi. 

 

17§ Kokouskäytäntöjen selkeyttäminen 

 Nuvan ohjesäännön mukaan puheenjohtajisto, sihteeristö ja nuorisovaltuuston toiminnasta 

vastaava nuorisotyöntekijä valmistelevat yhdessä esityslistan, joka tulee toimittaa jäsenille 

sähköisesti viisi päivää ennen kokousta, jotta kokous olisi päätösvaltainen. Sovitaan 

käytänteistä tämän osalta. Lisäksi pöytäkirjat tulisi toimittaa hyvinvointivaliokunnalle 

tiedoksi, sovitaan käytänteistä. Valiokunnissa ja valtuustossa edustajana olevien olisi hyvä 

kerätä asioihin evästeitä koko nuorisovaltuustolta. Päätetään, miten tämä käytännössä olisi 

järkevintä hoitaa. 



 

 

18§ Aktiivipäivät 

 Päätetään, ketkä osallistuvat aktiivipäiville Kouvolaan ja millaisin matka-avustuksin. 

 

19§ Valiokuntakummien ja -kummilasten yhteinen koulutus ja tapaaminen 

Päätetään päivämäärästä, ketkä haluavat valmistella sisällön ja kutsutaan 

valiokuntaedustajien kummit mukaan. 

 

20§ Nuoret ja päihteet ohjausryhmän asiat 

Ohjausryhmä on kutsuttu uudella kokoonpanolla koolle 14.8 klo 15:00 Puistokadulle. Mitä 

terveisiä edustajillemme? 

 

21§ Nuorisovaltuuston toiveet kaupungin talousarvion 2020 valmisteluun 

Kaupungin ensi vuoden talousarvion valmistelu on käynnissä. Taloudellinen tilanne on 

tulevana vuonna melko tiukka. Nuorisovaltuusto valmistelee omat esityksensä kaupungin 

talousarvioon 2020. 

 

22§  Illallinen Bastionissa 

 

23§ Mopotalliprosessin eteenpäin saattaminen 

 

24§ Muut esille tulevat asiat 

 

25§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

  

26§ Kokouksen päättäminen 


