
Pöytäkirja   Haminan Nuorisovaltuusto 

Paikka    Yhteisötalo Manski 

    Rauhankatu 8, Hamina 

Aika     20.2.2020 klo 16.30 

 

Paikalla    Sanni Korjus, puheenjohtaja 

Joona Kontinen, sihteeri 

Aaron Pihkanen 

Anni Hytti 

Aleksi Tuononen  saapui 17.48 

Ellinoora Nordström 

Ilari Viitasaari 

Silina Tuononen 

 

 

*Puhe - ja läsnäolo-oikeus Satu Tompuri 

 

 

 

 

1§ Kokouksen avaus 

 

 Kokous avattiin ajassa 16.39 

 

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 laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3§ Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat 

 

 Edelliset pöytäkirjantarkastajat: Ellinoora Nordström ja Aaron Pihkanen 

 

 Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi: Ellinoora Nordström ja Aaron Pihkanen 

 

4§ Ilmoitusasiat ja palaute menneestä 

  

 Aaron Pihkanen muutti nuorisovaltuuston sosiaalisten medioiden ulkoasua. 

 

5§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

 Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 



 

6§  Valiokuntaedustajien raportit 

 

Hyvinvointivaliokunta: 

Kokousta ei ole ollut nuorisovaltuuston kokousten välillä. 

 

Kasvatus- ja koulutusvaliokunta: 

Kokousta ei ole ollut nuorisovaltuuston kokousten välillä. 

 

Kaupunkikehitysvaliokunta: 

 

Kokous ollut 20.2.2020 jossa keskusteltu muun muassa Tervasaaren, Rampsinkarin, 

Oolanninpuiston ja ympäröivien alueiden kehittämisestä. 

 

Kilpailukykyvaliokunta: 

 

Edustajat eivät päässeet valiokunnan kokoukseen. 

 

Lupavaliokunta: 

 

18.2.2020 ollut kokous jossa puhuttu muun muassa ympäristöterveydenhuollon 

valvontasuunnitelmasta. 

 

7§  Valtuuston edustajien raportit 

 

 11.2.2020 ollut kokous jossa keskusteltu muun muassa hallintosäännön päivittämisestä. 

 

8§ Silina Tuonosen hyväksyminen nuorisovaltuuston jäseneksi 

 Päätämme Silina Tuonosen hyväksymisestä nuorisovaltuuston jäseneksi. 

  

 Silina Tuononen hyväksytään nuorisovaltuuston jäseneksi. 

 

9§ Normipäivä 

 Keskustelemme Normipäivän tilanteesta. 

  

Normipäivän tarkka markkinointisuunnitelma on toiminut hyvin. Artistit ovat julkaistu. 

Tiimijakoja on alettu suunnittelemaan. Ohjeisohjelmiin panostetaan tänä vuonna enemmän. 

Olemme Kesäpuiston Talvitapahtumassa ja Angry Birds Go Snow tapahtumassa 

esittelemässä Normipäivää. 

 

 



 

10§ Vuoden 2019 toimintakertomus 

 Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen. 

  

Hyväksytään vuoden 2019 toimintakertomus. 

 

 

11§ Vuoden 2020 toimintasuunnitelma 

 Vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen. 

  

 Hyväksytään vuoden 2020 toimintasuunnitelma. 

 

12§ Valiokuntakummien tapaaminen 

 Päätämme päivämäärän jolloin  valiokuntakummit- ja edustajat tapaavat. 

 

Satu Tompuri ilmoittaa valiokuntakummeille, että tapaamisen ajankohtaa mietitään vielä 

tarkemmin. 

 

13§ Valiokuntien, nuorisopalveluiden ja nuorisovaltuuston tapaaminen 

 Satu Tompuri kertoo tapaamisesta ja sen suunnittelusta. 

 

Liisa Koski-Lukkari ja Satu Tompuri ovat keskustelleet tapaamisesta. Sisältö tarkentuu vielä, 

mutta alustavasti keskusteltu, että tapaamisessa olisi tutustumista ja keskustelua eri tahojen 

toiminnasta ja yhteistyöstä. 

 

14§ Monipalveluauton suunnittelu 

 Satu Tompuri kertoo kuinka suunnittelu on edennyt. Keskustelemme aiheesta. 

  

Palaverin piti olla tänään, mutta se peruttiin esteiden vuoksi.  

Suunnittelu on edennyt hyvin. Tällä hetkellä on tilanne, että tarjoukset koskien tulevaa 

monipalveluautoa pitäisi laittaa eteenpäin. 

 

 Aleksi Tuononen saapui 17.48 

 

15§ Mee töihin! -kesätyötapahtuma 

 Keskustelemme miten tapahtuma sujui. 

 



Tapahtuma meni kaikin puolin hyvin, pisteellä kävi paljon nuoria. Ensi vuoteen parantamista 

on esimerkiksi se, että erotumme paremmin joukosta ja teemme esimerkiksi hakemuksia 

valmiiksi joita voi pisteellä täyttää. Suunnittelu jäi hieman viime tinkaan. 

 

 

16§ Esittäytyminen kouluille 

 Päätämme päivämäärät jolloin menemme esittelemään nuorisovaltuustoa kouluille. 

  

 Siirrämme esittelyjä keväämmälle. 

 

17§ Kaakkois-Suomen piirin vuosikokous 

Keskustelemme ketkä ovat halukkaita lähtemään vuosikokoukseen ja ketkä ovat ajatelleet 

lähteä ehdolle piirihallitukseen. 

 

Vuosikokous järjestetään 14.3.2020 Kouvolan nuorisokeskuksessa. 

 

Joona Kontinen on mahdollisesti lähdössä ehdolle. 

 

18§ Kansallinen Veteraanipäivän tapahtuma Aseman koululla 27.4. 

 Keskustelemme aiheesta. 

 

 Tapahtuma järjestetään 27.4.2020  

Nuorisovaltuusto on kutsuttu pitämään puhetta tapahtumaan.  

 

Tapahtumaan ovat kiinnostuneita lähtemään: Ellinoora Nordström, Aleksi Tuononen, Anni 

Hytti, Joona Kontinen.  

Puheen suunnittelevat ja pitävät Aleksi Tuononen ja Joona Kontinen. 

 

19§ Nuorisovaltuuston ohjekirjan eli Nuvaskan päivitys 

 Keskustelemme ohjekirjan päivittämisestä ja sen sisällöstä. 

 

Joona Kontinen hoitaa ohjekirjan päivittämisen seuraavaan kokoukseen mennessä. Sanni 

Korjus, Ronja Tilli ja Aaron Pihkanen tarkistavat ohjekirja sisällön. 

 

20§ Haminan perhekeskuksen alueverkosto 

 Keskustelemme palaverissa esillä olleista asioista. 

 



Ronja Tilli on ollut palaverissa. Keskustelussa tullut esille: tuleva hyvinvointiseminaari, 

Oppilaat mukana miettimässä lukion opetussuunnitelmaa, oppilaiden hyvinvointi ja koulun 

viihtyvyys, Monipuolisia harrastusmahdollisuuksia toivotaan Haminaan, Pieniä tapahtumia 

nuorille, Mopotalli tulossa Ruissaloon, Perhekeskuksen kohtaamispaikassa voisi olla joku ilta 

varattuna nuorille ja Yhteinen suunnittelu nuorten, nuorisotoimen ja perhekeskuksen 

verkoston kanssa. 

 

21§ Etelä-Kymenlaakson mopostrategia 

Satu Tompuri kertoo lisää aiheesta. Keskustelemme ketkä ovat kiinnostuneita lähtemään 

tapaamiseen, Karhulaan. 

 

Kymenlaaksoon on kaavailtu yhteistä mopostrategiaa. Viimeisimmässä palaverissa alustettu 

ja suunniteltu strategiaa.  

13.6.2020 on strategian julkaisutapahtuma.  

Seuraavaan tapaamiseen joka järjestetään 3.3.2020 klo 17.30 toivotaan mukaan 

mopoilijoita. 

 

 

 

 

22§ Muut esille tulevat asiat 

 

Aktiivipäiville lähtijöille kustannetaan 20 euron lahjakortit matkaeväitä varten. 

 

Valiokuntien ja valtuuston kokouksien päivämäärät löytyvät Haminan nettisivuilta, laittakaa 

valmiiksi tulevat kokoukset ylös. 

 

Illallinen bastionissa, mitä nuoret haluaisivat järjestää? Tapahtuma järjestetään 

ravintolapäivän kanssa. Jatkossa tulossa lisää palavereja. Tapahtuma järjestetään 15.8.2020 

klo 17-21. 

 

13.5.2020 klo 10-14 tulossa Tekojen Tori -tapahtuma, jossa teemana osallisuus.  

 

Osallistava budjetointi käynnistyy tulevana kesänä. Ensimmäinen projekti on Kesäpuiston 

uudistaminen. Kuntalaiset voivat äänestää osallistavan budjetoinnin projekteista.  

 



Normipäivä HaminAppiin. 

 

 

23§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

  

26.3.2020 klo 16.30 

 

 

24§ Kokouksen päättäminen 

 

 Päätämme kokouksen ajassa klo 18.44. 

 

 

 

 

 

 

Sanni Korjus     Joona Kontinen 

  Puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

 

 

  Ellinoora Nordström    Aaron Pihkanen 

  Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


