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1§ Kokouksen avaus 

 Kokous avattiin ajassa 16.48 

 

 

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: Ronja Tilli ja Eemeli Gerlander 

 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin: Ellinoora Nordström ja Aaron Pihkanen 

 

 

4§ Ilmoitusasiat ja palaute menneestä 

 Ostimme tarvikkeita nuorisotiloille, vuonna 2019 yli jääneillä rahoilla.  

 



 

 

 

5§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

  

Lisätään Sääntömuutos aloite 1 uudeksi pykäläksi 8. Sitä seuraavat pykälät siirtyvät yhdellä 

eteenpäin. 

 

Lisätään Sääntömuutos aloite 2 uudeksi pykäläksi 9. Sitä seuraavat pykälät siirtyvät yhdellä 

eteenpäin. 

 

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 

 

 

 

6§  Valiokuntaedustajien raportit 

 

 Hyvinvointivaliokunta: 

 15.1.2020 olleessa kokouksessa päätetty valiokunnan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2020. 

16.1.2020 kasvatus ja koulutusvaliokunnan kanssa olleessa iltakoulussa keskusteltu 

avustusmuodoista. 

23.1.2020 olleessa iltakoulussa keskusteltu osallisuudesta ja toiminnanohjauksesta. 

Keskusteltu myös valiokunnan tehtävistä ja toimivallasta. 

 

Kasvatus- ja koulutusvaliokunta: 

Kokous ollut 22.1.2020. Päätetty käyttösuunnitelma vuodelle 2020 ja ollut varhaiskasvatusta 

koskeva muistutus. 

16.1.2020 hyvinvointivaliokunnan kanssa olleessa iltakoulussa keskusteltu 

avustusmuodoista. 

 

 

Kaupunkikehitysvaliokunta: 

Kokous 12.12.2019, jossa keskusteltu Vehkalahden koulun kasvisruoka vaihtoehdosta ja 

kuinka siitä tulee päivittäistä, ruokakuljetusten hinnastosta ja Ruissalon tekonurmikentästä. 

16.1.2020 olleessa iltakoulussa aiheena oli valiokunnan strategiset tavoitteet ja valiokunnan 

työohjelma. 

23.1.2020 olleessa kokouksessa uusi kiinteistöpäällikkö Sami Kahila esittäytyi. Päätetty 

valiokunnan työohjelmasta vuodelle 2020 ja valiokunnan käyttösuunnitelmasta vuodelle 

2020. 

 

 

Kilpailukykyvaliokunta: 



Edustaja ei paikalla valiokunnan kokouksessa. 

 

 

 

Lupavaliokunta: 

Kokous ollut 21.1 ja puhuttu muun muassa eläinlääkärin tilanteesta. Kokouksessa myös 

puhuttu Googlen laajentamisesta ja siihen liittyvistä liito-oravien pesinnästä. 

 

 

7§  Valtuuston edustajien raportit 

 27.1. ollut iltakoulu, jossa puhuttu kaupungin organisaatio muutoksista.  

 Puhuttu myös Hamina-Kotka Sataman asioista. 

 

 

8§ Sääntömuutos aloite 1 

Joona Kontinen teki aloitteen, joka koskee nuorisovaltuuston jäsenmäärää. Joona Kontinen 

ehdotti, että nuorisovaltuuston maksimi jäsenmäärä nostettaisiin yhdeksästätoista (19),  

kahteenkymmeneen (20). 

  

 Nuorisovaltuusto päättää enemmistöäänin hylätä aloitteen. 

  

 

9§ Sääntömuutos aloite 2 

Joona Kontinen teki aloitteen, joka koskee nuorisovaltuuston yläikärajaa. Joona Kontinen 

ehdotti, että nuorisovaltuuston yläikäraja nostetaan yhdeksästätoista (19), 

kahteenkymmeneenyhteen (21). 

  

Nuorisovaltuusto päättää yksimielisesti hyväksyä aloitteen. Nuorisovaltuuston yläikäraja 

nostetaan kahteenkymmeneenyhteen (21). 

Päätös menee hyvinvointivaliokunnan ja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 

  

 

 

10§ Vuoden 2019 toimintakertomus 

 Teemme viime vuoden toimintakertomuksen seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi. 

 Puheenjohtajisto työstää toimintakertomusta yhdessä. 

 

 

 



 

 

11§ Toimintasuunnitelma 2020 

 Teemme tälle vuodelle toimintasuunnitelman. 

 

 Oona Friman poistui kokouksesta klo 17.14. 

 

 Puheenjohtajisto valmistelee toimintasuunnitelman seuraavaan kokoukseen 

hyväksyttäväksi. 

 

Toimintasuunnitelmaa päivitetään vuoden kuluessa, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.  

 

 

12§ Uuden somevastaavan valinta 

 Valitsemme Haminan Nuorisovaltuustoon uuden somevastaavan. 

 

 Valitsemme yksimielisellä päätöksellä Aaron Pihkasen uudeksi somevastaavaksi. 

 

 

13§ Uuden vararahastonhoitajan valinta 

 Valitsemme Eemeli Gerlanderille uuden vararahastonhoitajan. 

 

 Valitsemme yksimielisellä päätöksellä Aleksi Tuonosen uudeksi vararahastonhoitajaksi. 

 

 

14§ Uuden varaedustajan valinta valtuustoon 

 Valitsemme Ronja Tillille uuden varaedustajan kaupunginvaltuustoon. 

  

 Valitsemme yksimielisellä päätöksellä Aaron Pihkasen uudeksi varaedustajaksi valtuustoon. 

  

 

15§ Normipäivä 

Keskustelemme Normipäivän tilanteesta, ja yhteistyöstä Tattoon kanssa. 

 

Normipäivä järjestetään yhteistyössä Junior Tattoon kanssa. Normipäivä järjestetään 

2.8.2020 Hamina Bastionissa 

Työryhmä on valinnut pääesiintyjän, jota ei ole vielä julkistettu.  



 

Lava ja muu tekniikka tulee  olemaan valmiina Bastionissa, eli aikaa oheisohjelmiin jää 

enemmän. Rahaa jää myös enemmän käyttöön. 

Lauantaina 1.8 alkaa rakennus klo 9.00. Aikataulu tulee olemaan tiukka, joten kaikkien 

työpanos on tärkeä.  

 

 

 

16§ Mee töihin! -kesätyötapahtuma 

 Suunnittelu on loppusuoralla, tapahtumaan enää viikko aikaa. 

 

Päätämme ketkä menevät tapahtumaan pitämään nuorisovaltuuston ja normipäivän 

pistettä. 

Tapahtumaan tulevat: Joona Kontinen, Roni Nordström, Ellinoora Nordström, Eemeli 

Gerlander ja Oona Friman, sekä normipäivä -työryhmän jäseniä. 

 

Tapahtuma järjestetään 6.2.2020 klo 12-15. Bastionissa tulee olla paikalla viimeistään klo 

10.30 

 

 

17§ Nuorisovaltuuston tämän vuoden kokousten päättäminen 

 Keskustelemme ja päätämme tämän vuoden kokousten päivämäärät. 

  

Päätämme kevät puolen kokoukset. 

 Kokousten päivät ovat 20.2, 26.3, 23.4, 28.5. 

  

 Loput päivät päätämme, kun näemme sen ajankohtaiseksi.  

 

 

18§ Valiokuntakummien tapaaminen 

 Mietimme, milloin voisi olla seuraava valiokuntaedustajien ja -kummien tapaaminen. 

  

Tiedustelemme kävisikö valiokuntakummeille keskiviikko 4.3.2020 

 

 

19§ Hyvinvointiseminaari 

 Joona Kontinen ja Anni Hytti kertovat seminaarissa esiin tulleista nostoista. 



Keskustelemme niistä.  

 

Nuorisovaltuusto valitsee muutaman noston, joita lähdemme jatkokehittämään.  

Lisää keskustelua tulevissa kokouksissa. 

 

 

20§ Cursorin ja Etelä-Kymenlaakson nuorisovaltuustojen tapaaminen 

 Keskustelemme 14.1.2020 pidetystä tapaamisesta. 

 

Tapaaminen sujuin erittäin hyvin, ja  keskustelua oli paljon eri aiheista. Aiheita mm. Miten 

saada nuorisovaltuustot mukaan Cursorin toimintaan, miten Cursor nuorten tietouteen 

tilaisuuteen sisältyi myös ryhmätyöskentelyä. 

 

Pidimme kokoustauon 18.00-18.09 

 

 

21§ Esittäytyminen Vehkalahden koululle 

 Keskustelemme milloin olisi hyvä käydä esittäytymässä Vehkalahden koululla. 

 

Joona Kontinen pyytää koulun rehtorilta lukujärjestyksen ja katsomme myöhemmin sopivaa 

päivämäärää. 

  

Satu Tompuri hoitaa Pappilansalmen koulun lukujärjestyksen ja päätämme päivämäärän 

myöhemmin. 

 

 

22§ Aktiivipäivät 

 Kevään aktiivipäivät järjestetään 6.-8.3.2020 Seinäjoella. 

Keskustelemme mitä nuorisovaltuusto voisi kustantaa ja ketkä olisivat kiinnostuneita 

osallistumaan. (Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy 13.2.2020) 

  

Kiinnostuneita ovat Aleksi Tuononen, Ilari Viitasaari, Ellinoora Nordström, Roni Nordström, 

Oona Friman ja Joona Kontinen. 

 

 Päätämme, että nuorisovaltuusto maksaa osallistuvien matkakulut. 

 

 



 

23§ Muut esille tulevat asiat 

Nuorisovaltuusto maksaa Nuva ry:n jäsenmaksut.  

 

Henkilökohtaiseen sähköpostiin tulevat laskut voi jättää huomioimatta. 

 

Otamme seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi kansainvälisen veteraanipäivän tapahtuman 

Aseman Koululla 

 

25.4 uimahallilla Vesisankarit -tapahtuma. Otamme sen seuraavaan kokoukseen 

käsiteltäväksi. 

 

Illallinen Bastionissa on tulossa 23.5.2020 

 

Normipäivän Bändikisa on 3.4.2020, Yhteisötalo Manskilla 

 

Puhuimme maakuntanuorisovaltuustojen tapaamisesta joka pidettiin viime vuonna 

Kotkassa. 

Seuraavaa kaavaillaan Kouvolaan huhtikuussa. 

 

Nuorisovaltuuston ohjekirjan eli Nuvaskan päivitys seuraavaan kokoukseen.  

 

Satu Tompuri puhui eri ohjausryhmistä, ja varmisti niissä olevat edustajat. 

 

Perhekeskus verkoston seuraava palaveri 17.2.2020 

 

Alamme suunnittelemaan kaupunginhallituksen ja Nuorisovaltuuston välistä pesäpallopeliä. 

  

 

 

24§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

 Seuraava kokous on 20.2.2020 klo 16.30. 

 

 

25§ Kokouksen päättäminen 

 Päätämme kokouksen ajassa 18.47. 

 



 

 

 

Sanni Korjus     Joona Kontinen 

  Puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

 

 

  Ellinoora Nordström    Aaron Pihkanen 

  Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 


