
 

Pöytäkirja   Haminan Nuorisovaltuusto 
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Paikalla    Sanni Korjus, puheenjohtaja  

Joona Kontinen, sihteeri  

Eemeli Gerlander  

Anni Hytti saapui 17.35 
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Ellinoora Nordström  
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Aleksi Tuononen  
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1§ Kokouksen avaus 

 Kokous avattiin ajassa 17.00 

 

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.  

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos esityslista on toimitettu viisi päivää ennen ja 

vähintään puolet nuorisovaltuutetuista on paikalla. 

 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3§ Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat 

 

 Edelliset pöytäkirjantarkastajat: Aleksi Tuononen ja Ellinoora Nordström. 

 

 Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Ronja Tilli ja Eemeli Gerlander. 

 

 

4§ Ilmoitusasiat ja palaute menneestä 

 Ei ilmoitusasioita. 

 

 

5§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 



Lisätään Mette Saarelaisen hyväksyminen Haminan Nuorisovaltuuston jäseneksi uudeksi 

pykäläksi 19. Sitä seuraavat pykälät siirtyvät yhdellä eteenpäin. 

 

Lisätään Hyvinvointiseminaari uudeksi pykäläksi 20. Sitä seuraavat pykälät siirtyvät yhdellä 

eteenpäin. 

 

 

 

 

6§  Valiokuntaedustajien raportit 

 

 Hyvinvointivaliokunta:  

Kokous ollut 4.12. Siellä puhuttu Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotosta ja sen 

indikaattoreista, Hyvinvoiva haminalainen - avustus ja palkitsemismuodot ja -kriteerit, 

valtuustoaloite liikuntamaksujen kohtuullistamisesta Linnoituksen uimahallissa, päätetty 

ensi vuoden kokoukset, sekä puhuttu liikunnan taksoista ja maksuista. 

 

Kasvatus- ja koulutusvaliokunta: 

Iltakoulussa puhuttu Husulan koulusta ja Hannah Honkanen puhumassa Metsäkylän mobiili 

koulu hankkeesta. Kokous ollut 19.11. Siellä puhuttu englannin A1 oppimäärästä,  kaupungin 

lausunnosta Kotkan kaupungin lukiokoulutuksen tulevaisuudesta, lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen, valtuustoaloitteet. 

 

Kaupunkikehitysvaliokunta: 

Edellinen kokous oli 14.11. Siellä hyväksyttiin Poitzintien katusuunnitelma. Kokouksessa 

keskusteltiin myös Haminan kaupungin paloaseman rakennushankkeesta, joka sisälsi muun 

muassa putki- ja sähkötyöt. Seuraava kokous 12.12. 

 

Kilpailukykyvaliokunta: 

Edustajalle ei ole tullut tietoa valiokunnan kokouksista. 

 

 

Lupavaliokunta: 

Kokous ollut 19.11. Kokouksessa muisteltu menehtynyttä kaupungin eläinlääkäriä ja pidetty 

hiljainen hetki hänen muistolleen. Kokouksessa myös viranhaltijapäätöksiä.  

 

7§  Valtuuston edustajien raportit 

12.11 ollut kokous jossa aiheena 2020 veroprosentti, 2020 talousarvio ja 2020-2022 

taloussuunnitelma, valtuuston ja hallituksen kokousaikataulut, sekä valtuustoaloitteet.  

Edustajat eivät päässeet valtuuston iltakouluun. 



10.12 ollut kokous jossa on puhuttu talousarvioista ja- suunnitelmista. Paljon keskustelua 

Kymsotesta, äänestetty Kymsotessa pysymisestä ja päätetty pysyä Kymsotessa. Käyty 

lyhyesti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ja mietitty, että vanhuksille pitäisi tehdä 

samantyylinen suunnitelma.  

  

 

8§  Viivi Piispan eronpyynnön hyväksyminen 

 Hyväksytään Viivi Piispan eronpyyntö. 

 

9§  Uuden varaedustajan valinta Ohjaamo-ohjausryhmään  

 Valitaan Eemeli Gerlander uudeksi varaedustajaksi Ohjaamo-ohjausryhmään. 

 

 

10§  Roni Nordströmin eronpyyntö kaupunkikehitysvaliokunnasta  

Varaedustaja valitaan uudeksi varsinaiseksi edustajaksi hänen näin halutessaan. Tällöin      

valitaan uusi varaedustaja. 

 

Pidimme kokoustauon 17:30-17:37 

Anni Hytti saapui 17:35 

 

Hyväksytään Roni Nordströmin eronpyyntö. 

Päätetään valita Aleksi Tuononen varsinaiseksi edustajaksi ja Anni Hytti pysyy 

varaedustajana. 

 

 

11§  Normipäivä 

 Tammikuussa pidetään palaveri Tattoo tiimin kanssa. 

 Seuraava kokous 13.12. 

 

 

12§  Nuorisovaltuuston budjetti 

 Päätämme mihin aiomme käyttää tämän vuoden budjetin loput rahat. 

 

Ehdotettiin ostettavaksi nuokkarille ja nuorisovaltuustolle Playstation ja muuta siihen liittyvä 

tarviketta ja nuokkarille hankittavia tavaroita, sekä teemme ostosreissun Prismaan. 

 

Pidimme kokoustauon 17:49-18:22 



 

Päätetään käyttää rahaa tuleviin ostoksiin noin 1000€ 

Valtuutetaan Ilari Viitasaari, Aleksi Tuononen, Eemeli Gerlander ja Ronja Tilli käyttämään 

rahoja tuleviin ostoksiin. 

 

  

 

 

13§  Wanhan Holviston Joulu 

 Keskustellaan missä vaiheessa suunnittelu on.  

 Päätämme ketkä osallistuvat tapahtumaan ja ketkä hoitavat rahastuksen ja koristelun. 

  

 Suunnittelu hyvällä mallilla. 

Tapahtumaan osallistuvat: Roni Nordström, Oona Friman, Ellinoora Nordström, Aleksi 

Tuononen, Ilari Viitasaari, Ronja Tilli. 

Koristelemaan tulevat: Oona Friman, Ellinoora Nordström, Aleksi Tuononen, Ilari Viitasaari, 

Anni Hytti ja Ronja Tilli. 

 Rahastuksen hoitavat ne ketkä ovat paikalla tapahtumassa. 

  

 

 

14§  Koulu kierrokset 

Keskustellaan missä vaiheessa suunnittelu on. Mietitään pystymmekö käymään vielä tänä 

vuonna jollakin koululla. 

 

Koulu kierrokset hoidetaan keväällä. Aiemmin valitut henkilöt suunnittelevat sisällön 

valmiiksi.  

 

 

 

15§  Nuorisovaltuuston ensi vuoden kokoukset 

Keskustelemme voisimmeko päättää ensi vuoden kokoukset etukäteen. 

 

Keskustellaan tulevan vuoden kokouksista vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa. 

  

 

 



16§  Mee töihin -kesätyötapahtuma 

Tapahtuman suunnittelu etenee hyvin. Nuorisovaltuusto ja Normipäivä samalla pisteellä 

tapahtumassa. Ellinoora Nordström ja Roni Nordström päivittelevät tapahtuman instagram 

tiliä. Seuraava palaveri ensi vuoden puolella. 

 

 

 

17§  Kirjastoauton suunnittelu 

Satu Tompuri menee ensi viikon perjantaina ensimmäiseen palaveriin. Jatkossa toivotaan 

nuorisovaltuuston mielipiteitä uuteen kirjastoautoon. 

 

Merkitään asia nuorisovaltuuston tietoon saatetuksi. 

 

18§  Allianssin vierailu 

 Keskustellaan miten vierailu meni. 

 

Vierailu sujui hyvin. Keskustelimme Nuva ry:stä ja piirien tilanteesta. Oli puhetta, että 

Allianssi tulisi pitämään koulutusta.  

 

 

19§ Mette Saarelaisen hyväksyminen Haminan Nuorisovaltuuston uudeksi jäseneksi 

 Mette Saarelainen hyväksytään uudeksi jäseneksi. 

  

 

20§ Hyvinvointiseminaari 

Keskustellaan miten Hyvinvointiseminaari meni. Kootaan tapahtuman nostot yhteen. 

 

Seminaari meni kaikin puolin hyvin. 

 Joona Kontinen ja Anni Hytti kokoavat nostot yhteen ja tuovat ne seuraavaan kokoukseen. 

 Saimme paljon kehuja seminaariin liittyen. 

 

 

21§  Muut esille tulevat asiat 

Cursorin ja Etelä-Kymenlaakson nuorisovaltuustojen tapaaminen Miehikkälässä 14.1.2020. 

klo 16:30. 

Päätetään alustavasti ketkä ovat lähtemässä tapaamiseen. Tapaamiseen lähdössä: Anni 

Hytti, Ronja Tilli, Sanni Korjus, Oona Friman ja Ellinoora Nordström. 



Mietitään voitaisiinko järjestää kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston yhteinen 

pesäpallopeli. 

Eduskuntavierailu järjestetään 8.5.2020. klo 11:30 

Tällä viikolla on aloittanut toimintansa Nuorten Matala. Se tarjoaa nuorille ja heidän 

vanhemmilleen matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, nuoren mielenterveyteen, 

opiskeluun, kotiasioihin, käyttäytymiseen ja päihteiden käyttöön, sekä vanhemmuuteen 

liittyvissä asioissa. 

Sillä on tällä hetkellä kaksi yksikköä. Yksikön moniammatillisissa työryhmissä työskentelee 

monia sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin kuuluvia ammattilaisia. Nuorten Matalaa 

kehitetään vielä tämän syksyn ja ensi kevään aikana, ja Nuorisovaltuusto on mukana tämän 

palvelun kehittämisessä. 

Nuorisovaltuusto kutsuu Palveluesimies Kari Lindbergin puhumaan Nuorten Matalasta. 

Perhekeskusverkosto kutsuu nuorisovaltuuston edustajia heidän kokouksiin. 

  

  

22§  Seuraavan kokouksen ajankohta 

 Päätetään Doodle-kyselyllä. 

 

23§  Kokouksen päättäminen 

 Kokous päätettiin ajassa 19.35 

 

 

 

 

 

 

  Sanni Korjus     Joona Kontinen 

  Puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

 

 

  Ronja Tilli     Eemeli Gerlander 

  Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 


