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Paikalla

Ronja Tilli, puheenjohtaja
Roni Nordström, sihteeri
Eemeli Gerlander
Anni Hytti
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Aaron Pihkanen
Aleksi Tuononen
Ilari Viitasaari

*Puhe - ja läsnäolo-oikeus

Satu Tompuri

1§

Kokouksen avaus
Kokous aloitetaan 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 on laillinen ja päätösvaltainen.

3§

Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat
Edelliset pöytäkirjan tarkastajat olivat Aaron Pihkanen ja Ronja Tilli.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aaron Pihkanen ja Ellinoora Nordström.

4§

Ilmoitusasiat ja palaute menneestä
Haminan Nuorisovaltuusto on kehittänyt ohjelmaa Valojen yötä varten Lipputornille.
Lipputornilla pyörii nuorisovaltuutettujen tekemä video, jossa kerrotaan nuorisovaltuustosta,
Normipäivä@Hamina Bastioni-tapahtumasta sekä niihin jäseneksi liittymisestä.

5§

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

6§

Valiokuntaedustajien raportit
Hyvinvointivaliokunta:
Edellinen kokous oli 28.8.2019 ja aiheena oli muun muassa Haminan Nuorisovaltuuston
ohjesäännön päivittäminen. Kokouksessa puhuttiin myös kyyti-kirjastosta, kirjastojen
aukioloajoista sekä kirjastoauto Veikon tilanteesta.
Kasvatus- ja koulutusvaliokunta:
Hyvinvointivaliokunnan kanssa yhteinen iltakoulu oli 28.8.2019 ja sen aiheena oli
hyvinvointikertomus sekä osavuosikatsaus. Edellinen kokous oli 4.9.2019 ja siellä teemoina
oli nuorten osallisuuden sekä valmistavan opetuksen laatukriteerejä. Seuraava iltakoulu on
18.9.2019.
Kaupunkikehitysvaliokunta:
Edellinen kokous oli 5.9.2019 ja aiheena oli muun muassa osavuosikatsaus. 16.9.2019 on
iltakoulu.
Kilpailukykyvaliokunta:
Edustajat eivät päässeet 29.8.2019 olevaan kokoukseen, mutta siellä keskusteltiin Vilniemen
osayleiskaavan muutoksesta, osavuosikatsauksesta sekä viranhaltijapäätöksistä.
Lupavaliokunta:
Edellinen kokous oli 27.8.2019 ja aiheena oli muun muassa Heinä-Vaajersuon
turvetuotantoalueen ympäristölupa.

7§

Valtuuston edustajien raportit
Valtuustolla ei ole ollut kesän jälkeen kokousta, mutta iltakoulu pidettiin 18.8.2019 ja
teemana oli Kymsoten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus lausunto. Seuraava kokous on
17.9.2019.

8§

Normipäivä
Normipäivätyöryhmä kokoustaa viikolla 38. Uusien jäsenten kerääminen aloitetaan
mahdollisimman pian muun muassa Valojen yönä Lipputornilla.

9§

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen tapaaminen
Maakunnallisten nuorisovaltuustojen tapaaminen on 5. tai 6. päivä lokakuuta Kotkassa.
Keskustellaan, miten tapaamisen suunnittelu on edennyt Kotkan nuorisovaltuutettujen
kanssa.
Tapaamisen suunnittelu on aloitettu pienimuotoisesti ja suunnittelua pyritään aktivoimaan.
Tapaamista on mietitty Miehikkälään lauantaiksi 5.10.2019.

10§

Haminan Nuorisovaltuuston rahat
Haminan Nuorisovaltuustolla on budjetissaan ylimääräistä rahaa. 8.8.2019 kokouksessa
nuorisovaltuutetut miettivät Haminan Nuorisovaltuustolle muun muassa huppareiden,
roll-upin ja beach flagin ostoa. Päätetään, mihin ylimääräistä rahaa käytetään.
Haminan Nuorisovaltuusto päättää käyttää tuleviin Aktiivipäiviin rahaa ja päättää ostaa
hupparit nuorisovaltuustolle. Huppareiden ostamisesta käydään tarkempaa keskustelua
kokouksen ulkopuolella. Nuorisovaltuusto päättää myös ostaa oheistuotteita ja jatkaa
oheistuotteiden suunnittelua. Nuorisovaltuusto ei osta roll-upia, sillä Haminan kaupunki
hankkii sen nuorisovaltuustolle. Ryhmäytymispäivää myös suunnitellaan budjetin mukaisesti.
Jonkinlaisen pelikonsolin ja lautapelien kustantamista mietittiin Ruissalon nuorisotilaan sekä
mietittiin liikuntavälineiden kustantamista kouluille.

11§

Aktiivipäivät Kouvolassa
Aktiivipäivät ovat Kouvolassa 11.-13.10.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.9.2019.
Päätetään nuorisovaltuutetut, jotka osallistuvat Aktiivipäiville ja millaiset avustukset
osallistujat saavat nuorisovaltuuston budjetista.

Tapahtumaan lähtevät Aaron Pihkanen, Roni Nordström, Ellinoora Nordström, Rosa
Pakkanen, Ronja Tilli, Eemeli Gerlander, Ilari Viitasaari, Aleksi Tuononen, Sanni Korjus ja
Joona Kontinen. Satu Tompuri selvittää jäsenmaksuja ja vasta sen jälkeen saa ilmoittautua,
jotta osallistujat saavat halvemman hinnan tapahtumaan. Nuorisovaltuusto miettii tilataksin
tai minibussin vuokraamista tai vaihtoehtoisesti junalla paikalle saapumista.
Nuorisovaltuusto päättää maksaa kaikille osallistujille koko tapahtuman.

12§

Asiakirjalämpiö
Nuva RY järjesti asiakirjalämpiön Helsingissä 24.8.2019. Tapahtumassa olleet
nuorisovaltuutetut kertovat kokemuksestaan.

Kukaan Haminan nuorisovaltuutetuista ei valitettavasti päässytkään tapahtumaan.

13§

Nuorten hyvinvointiseminaari
Haminan Nuorisovaltuuston on tarkoitus järjestää tänäkin vuonna nuorten
hyvinvointiseminaari. Ajankohta on 20.11.2019. Valitaan työryhmään jäsenet ja vetäjä, jotka
toteuttavat seminaarin.

Satu Tompuri ja Jenny Amperla pitävät palaverin asiasta 19.9.2019 kello 11.00 osoitteessa
Puistokatu 2, kolmannessa kerroksessa. Kiinnostuneet voivat mennä palaveriin mukaan.
Kiinnostuneita seminaarin suunnittelua hoitavaan työryhmään ovat Aaron Pihkanen, Roni
Nordström, Ellinoora Nordström, Joona Kontinen, Anni Hytti ja Aleksi Tuononen.
Hyvinvointiseminaariin toivotaan kaikkien Haminan nuorisovaltuutettujen osallistumista.

14§

Uusien nuorisovaltuutettujen hankkiminen
8.8.2019 kokouksessa valittiin työryhmä, joka suunnittelee uusien jäsenten hankkimista
Haminan Nuorisovaltuustoon. Keskustellaan, miten asia on edennyt.

WhatsApp-ryhmä on perustettu. Työryhmän vetäjäksi valitaan Anni Hytti.
Nuorisovaltuustotoimintaa käydään esittelemässä kouluilla lyhyemmällä kaavalla kuin
viimeksi mahdollisimman pian. Valojen yönä uusia nuorisovaltuutettuja hankitaan
Lipputornilla. Ekamilla yhteyshenkilö on Suvi Pethman, jonka puhelinnumero on 044 781
0155. Muilla kouluilla yhteyshenkilöt ovat rehtoreja.

15§

Yhteiset ympyrät
Satu Tompuri esittelee Yhteiset ympyrät. Valitaan työryhmä, joka lähtee toteuttamaan tätä.

Yhteiset ympyrät on Haminassa vapaaehtoisvoimin toimiva sitoutumaton vanhempien ja
lapsen elinympäristössä vaikuttavien toimijoiden yhteinen verkosto. Nuorisovaltuutettuja
pyydetään työryhmään. Tarkempaa tietoa työryhmästä tulee tulevissa tapaamisissa.

16§

Kesätyötapahtuma 6.2.2020
Kesätyötapahtuma järjestetään Hamina Bastionissa 6.2.2020. Työryhmän seuraava palaveri
on 3.10.2019 Bastionissa kello 14.00. Valitaan nuorisovaltuutetut, jotka lähtevät
suunnittelemaan tapahtumaa.

Työryhmään kiinnostuneita ovat Roni Nordström ja Ellinoora Nordström.

17§

Museoprojekti
Museonjohtaja, Paula Kouki, haluaisi tavata seuraavaa museoprojektia järjestävät
nuorisovaltuutetut. Ehdotetaan Koukille päivämääriä.

Työryhmässä ovat mukana Paula Kouki, Aaron Pihkanen, Ronja Tilli, Sanni Korjus, Satu
Tompuri, Ellinoora Nordström, Aleksi Tuononen, Ilari Viitasaari, Roni Nordström ja Heidi
Kuikko. Tapaamista ehdotetaan keskiviikoksi 25.9.2019 kello 15.00, torstaiksi 26.9.2019 kello
15.00 ja perjantaiksi 27.9.2019 kello 15.00.

18§

Nuorten yrittäjyystapahtuma
Haminan Nuorisovaltuustolla on ollut kiinnostusta järjestää yrittäjyystapahtumaa.
Vehkalahden yläkoulun yrittäjyyden opettajat ovat sanoneet olevansa mukana
järjestämisessä oppilaidensa kanssa. Keskustellaan asiasta.
Tapahtumaan olisi tarkoitus saada mielellään paikallinen yrittäjä puhumaan yrittäjyydestä.
Tapahtumaan saa rahoitusta Ready4Bisnekseltä, jos löytyy muitakin rahoittajia.
Nuorisovaltuustoa ehdotettiin rahoittajaksi. Paikallisia NY-yrittäjiä voisi kysyä tapahtumaan
mukaan. Työryhmään kiinnostuneita ovat Anni Hytti, Aaron Pihkanen, Roni Nordström,
Ellinoora Nordström, Aleksi Tuononen ja Ilari Viitasaari. Työryhmän vetäjäksi valitaan Anni
Hytti. Anni Hytti selvittää, pystyykö tapahtumaa järjestää ensi vuonna, vaikka rahoitusta
haettaisiin jo tänä vuonna.

19§

Muut esille tulevat asiat
Nuoret ja päihteet -työryhmällä oli palaveri pari viikkoa sitten. Siellä keskusteltiin kesällä
tehdyistä huomioista nuoriin ja päihteisiin liittyen.
Haminan Nuorisovaltuustoa kysyttiin mukaan Nuorten Akatemian kanssa järjestämään
kuntakiertuetta Kymenlaaksossa. Nuorisovaltuusto selvittää, milloin kuntakiertue
järjestettäisiin ja päättää sitten vasta, onko mukana järjestämisessä vai ei.
Haminan Nuorisovaltuustoa kysyttiin myös mukaan LAPE-akatemiaan. Kymenlaakson
LAPE-akatemialla on palaveri keskiviikkona 18.9.2019 kello 8.45-15.30.
Lausunto nuorisovaltuuston ohjaajasta on välitetty Liisa Koski-Lukkarille. Hänet pyydetään
ensi kokoukseen.
Keskustelu ja päättäminen tässä kokouksessa on ollut hienoa!

20§

Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodle-kyselyn avulla.

21§

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 19.24.

