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1§ Kokouksen avaus 

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan läsnäolijat, kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos esityslista on toimitettu 5 

päivää ennen ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla 

 

3§  Kokouksen järjestäytyminen 

 

 3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 

 Valitaan henkilö kuka toimii puheenjohtajana tämän järjestäytymiskokouksen 

  

3.2 Kokouksen sihteerin valinta 

 Valitaan henkilö kuka toimii sihteerinä tämän järjestäytymiskokouksen 

 

 3.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina 

 



4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

5§ Uuden nuorisovaltuuston asettaminen kaudelle 2019-2020 

 

6§ Puheenjohtajiston valinta kaudelle 2019-2020 

 

6.1 Puheenjohtajan valinta 

 Valitaan henkilö kuka toimii puheenjohtajana kautena 2019-2020 

  

6.2 Varapuheenjohtajan valinta 

 Valitaan henkilö kuka toimii varapuheenjohtajana kautena 2019-2020 

 

7§ Sihteerin valinta kaudelle 2019-2020 

 

3.1 Sihteerin valinta 

 Valitaan henkilö kuka toimii sihteerinä kautena 2019-2020 

  

3.2 Kahden varasihteerin valinta 

Valitaan kaksi henkilö ketkä toimivat varasihteereinä kautena 2019-2020. Eniten ääniä 

saanut on 1.varasihteeri, toiseksi eniten ääniä saanut on 2.varasihteeri 

 

8§ Somevastaavan valinta kaudelle 2019-2020 

Valitaan henkilö kuka vastaa Haminan nuorisovaltuuston sosiaalisista medioista kaudella 

2019-2020. 

 

9§ Rahastonhoitajan valinta kaudelle 2019-2020 

Valitaan henkilö kuka seuraa Haminan nuorisovaltuuston rahankäyttöä kaudella 2019-2020. 

 

10§ Valiokuntaedustajien ja varaedustajien valinta kaudelle 2019-2020 

 

 10.1 Edustajan ja varaedustajan valinta hyvinvointivaliokuntaan 

Valitaan henkilö kuka edustaa nuorisovaltuustoa ja nuorten ääntä hyvinvointivaliokunnassa. 

Eniten ääniä saanut on varsinainen edustaja ja toiseksi eniten ääniä saanut on varaedustaja. 

 

10.2 Edustajan ja varaedustajan valinta kasvatus ja koulutus -valiokuntaan 

Valitaan henkilö kuka edustaa nuorisovaltuustoa ja nuorten ääntä kasvatus ja koulutus -

valiokunassa. Eniten ääniä saanut on varsinainen edustaja ja toiseksi eniten ääniä saanut on 

varaedustaja. 

 

 10.3 Edustajan ja varaedustajan valinta kaupunkikehitysvaliokuntaan 

Valitaan henkilö kuka edustaa nuorisovaltuustoa ja nuort.en ääntä 

kaupunkikehitysvaliokunnassa. Eniten ääniä saanut on varsinainen edustaja ja toiseksi eniten 

ääniä saanut on varaedustaja. 

 

 

 10.4 Edustajan ja varaedustajan valinta kilpailukykyvaliokuntaan 



Valitaan henkilö kuka edustaa nuorisovaltuustoa ja nuorten ääntä kilpailukykyvaliokunnassa. 

Eniten ääniä saanut on varsinainen edustaja ja toiseksi eniten ääniä saanut on varaedustaja. 

 

 10.5 Edustajan ja varaedustajan valinta lupavaliokuntaan 

Valitaan henkilö kuka edustaa nuorisovaltuustoa ja nuorten ääntä lupavaliokunnassa. Eniten 

ääniä saanut on varsinainen edustaja ja toiseksi eniten ääniä saanut on varaedustaja. 

 

11§ Valtuuston edustajien ja varaedustajien valinta 

 

 11.1 Kahden edustajan valinta kaupunginvaltuustoon 

Valitaan kaksi henkilöä ketkä edustavat nuorisovaltuustoa ja nuorten ääntä 

kaupunginvaltuuston kokouksissa. Kaksi eniten ääniä saanutta valitaan.  

 

 11.2 Kahden varaedustajan valinta kaupunginvaltuustoon 

Valitaan kaksi henkilöä ketkä toimivat nuorisovaltuuston varaedustajina 

kaupunginvaltuuston kokouksissa. Kaksi eniten ääniä saanutta valitaan 

 

 

12§ Normipäivätyöryhmän hallituksen valinta 

 

 12.1 Puheenjohtajan valinta Normipäivätyöryhmään  

 Valitaan henkilö kuka toimii Normipäivätyöryhmän puheenjohtajana 

  

 12.2 Varapuheenjohtajan valinta Normipäivätyöryhmään  

 Valitaan henkilö kuka toimii Normipäivätyöryhmän varapuheenjohtajana 

  

 12.3 Sihteerin valinta Normipäivätyöryhmään  

 Valitaan henkilö kuka toimii Normipäivätyöryhmän sihteerinä 

 

 12.3 Varasihteerin valinta Normipäivätyöryhmään  

 Valitaan henkilö kuka toimii Normipäivätyöryhmän varasihteerinä 

 

13§ Muiden luottamustoimien edustajien ja varaedustajien valinta 

 

 13.1 Edustajan valinta Hinku-ohjausryhmään 

 Valitaan henkilö kuka edustaa nuorisovaltuustoa Hinku-ohjausryhmässä 

 

 13.2 Edustajan valinta liikennejaokseen 

 Valitaan henkilö kuka edustaa nuorisovaltuustoa liikennejaoksessa 

 

 13.3 Edustajan ja varaedustajan valinta Sirkus Maximus -ohjausryhmään  

Valitaan henkilö kuka edustaa nuorisovaltuustoa Sirkus Maximus -ohjausryhmässä. Eniten 

ääniä saanut on varsinainen edustaja ja toiseksi eniten ääniä saanut on varaedustaja. 

 

 13.4 Edustajan ja varaedustajan valinta Ohjaamon ohjausryhmään 



Valitaan henkilö kuka edustaa nuorisovaltuustoa Ohjaamon ohjausryhmässä. Eniten ääniä 

saanut on varsinainen edustaja ja toiseksi eniten ääniä saanut on varaedustaja. 

  

14§ Muut esille tulevat asiat 

 

15§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

 Päätämme milloin pidämme seuraavan kokouksen 

 

16§ Kokouksen päättäminen 


