
Pöytäkirja   Haminan Nuorisovaltuusto 

Paikka    Haminan Nuorisotalo 

    Rauhankatu 8, Hamina 

Aika     23.04.2019, klo 16.30 

 

Paikalla  

Eemeli Gerlander 

Anni Hytti 

Sanni Korjus, puheenjohtaja 

Saana Kuukka 

Ellinoora Nordström 

Roni Nordström, sihteeri 

Ronja Tilli 

Aleksi Tuononen 

Ilari Viitasaari 

 

 

*Puhe - ja läsnäolo-oikeus Hanna-Kaisa Lähde 

 

 

 

 

1§ Kokouksen avaus 

 

 Kokous avattiin ajassa 16.33. 

 

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. 

 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

3§  Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat 

 

              Edelliset pöytäkirjan tarkastajat: Ronja Tilli ja Eemeli Gerlander 

 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saana Kuukka ja Ilari Viitasaari. 

 

4§          Ilmoitusasiat ja palaute menneestä 

 

Ensi viikolla sponsoritiimin pitäisi tavata Santeria. Sponsoritiimin jäsenet katsokoon, mikä 

päivä kävisi. 

 

5§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 



Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Lisätään uusi pykälä 9: uuden kasvatus- ja 

koulutusvaliokunnan edustajan nimeäminen. Sen jälkeisiä pykäliä siirretään yhdellä eteen 

päin. 

 

6§ Valiokunta edustajien raportit 

 

Hyvinvointivaliokunta: 

 

Edustaja ei ole paikalla. 

 

Kasvatus- ja koulutusvaliokunta: 

 

Nuorisovaltuuston edustaja eikä varaedustaja eivät päässeet valiokunnan kokoukseen. 

 

Kaupunkikehitysvaliokunta: 

 

Iltakoulu Husulan uudesta koulusta oli viikolla 15. Kokous oli viikolla 16 ja siellä puhuttiin  

Husulan alueella teiden kunnossapidosta sekä Metsäkylän alueelle uimarantojen lähelle 

parkkipaikkojen lisäämisestä. 

 

Kilpailukykyvaliokunta: 

 

Iltakoulu viime viikolla, siellä puhuttiin museoista ja historia festivaalista. Kaupungin 

tapahtumatuotanto oli esittäytymässä. 

 

Lupavaliokunta: 

 

Kokous oli 16.4. ja siellä puhuttiin muun muassa kaasuterminaalin ympäristöohjelman 

vaikutuksista. 

 

7§ Valtuuston edustajien raportit 

 

 Iltakoulu peruttiin ja edustajat saivat tunnukset purkkiin. Ensi viikolla on valtuuston iltakoulu 

ja kokous on 13.5. 

 

8§ Sonja Rajan ja Mimi Korjuksen eropyynnön hyväksyminen ja keskustelua 

 

 Sonja Rajan ja Mimi Korjuksen eropyynnöt hyväksyttiin. 

 

Nykyisille jäsenille tiedoksi: on mahdollista ottaa “nuvaloma”, joka tarkoittaa väliaikaista 

eroamista nuorisovaltuustosta. Nuvaloman loppuessa väliaikaisesti eronnut nuvalainen palaa 

takaisin nuorisovaltuustoon. 

 

9§ Uuden kasvatus- ja koulutusvaliokunnan edustajan ja varaedustajan valitseminen 

 



 Kasvatus- ja koulutusvaliokunnan uudeksi edustajaksi valitaan Ellinoora Nordström ja Ronja 

Tilli pysyy varaedustajana. 

 

10§ Nuorisovaalit palaute 

 

 Vehkalahden koululla nuorisovaalit menivät hyvin ja oppilaiden äänestysprosentti oli 88%. 

Pappilansalmen koululla äänestysprosentti oli pienempi, mutta vaalit sujuivat sielläkin hyvin. 

 

11§ Bändikilpailu 

 
 Bändikilpailu on lauantaina 27.4. 18.00 liikuntasalissa Pappilansalmen koululla ja sen juontaa 
Johanna von Hertzen.  

 
12§ Veteraanijuhlan ohjelma 

 

 Veteraanijuhla on lauantaina 27.4. Aseman koululla 13.00 ja varsinainen juhla alkaa 14.00. 
Sanni Korjus ja Anni Hytti työstävät puhetta sinne.  

 

 13§ Sanni Korjuksen nimeäminen joukkoliikennejaoksen viralliseksi edustajaksi 

 

 Sanni Korjus nimetään joukkoliikennejaoksen viralliseksi edustajaksi. 

 
14§ Nuvan sähköpostin käyttöönotto 
 

 Haminan nuorisovaltuusto saa yhteisen sähköpostin, johon puheenjohtajistolla, sihteereillä 
sekä Hanna-Kaisalla on pääsy. Tili on luotu jo, mutta salasanaa ja käyttäjätunnusta ei ole 
vielä tiedossa. 

 
15§       Normipäivä 

 

 Sponsorien keruu on alkanut hyvin. Järjestöjen keruu tapahtumaan on myös aloitettu ja 

muutama järjestö onkin jo saatu mukaan. Bastioni saadaan ilmaiseksi käyttöön, kun 

tarpeeksi monet ilmoittautuvat talkoolaisiksi Miekat, muurit, musketit -tapahtumaan. 

Normipäivälle on varattu paikka Kesätuulella Haminassa -tapahtumaan. Sponsoreiden 

keruuta jatketaan ja yhteydenotto järjestöihin sponsorointitiimin osalta aloitetaan 

todennäköisesti ensi viikon tiistaina Santerin kanssa.  

 

16§       Uusi museonäyttely 

 

 Porukka tapasi 28.3. Uuden museonäyttelyn idea on tulevaisuuden Hamina ja sinne 

suunniteltiin tehtäväksi muun muassa virtuaalimaailma. Museonäyttelyyn saa liittyä mukaan 

halutessaan. Aleksi Tuononen, Ilari Viitasaari ja Eemeli Gerlander liittyvät mukaan 

museonäyttelyyn. 

  



17§ Muut esille tulevat asiat 

 

 Ei muuta esille tulevia asioita. 

 

18§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

 Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodle-kyselyn avulla ja se on todennäköisesti 

toukokuun lopussa. 

  

19§ Kokouksen päättäminen 

 

 Kokous päätettiin ajassa 17.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

            Sanni Korjus     Roni Nordström  

 puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

 

 

 

Saana Kuukka    Ilari Viitasaari 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja  


