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Eemeli Gerlander
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Ellinoora Nordström
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Iina Pulkkinen
Ronja Tilli
Aleksi Tuononen
Ilari Viitasaari

*Puhe - ja läsnäolo-oikeus

Hanna-Kaisa Lähde

1§

Kokouksen avaus
Kokous aloitettiin ajassa 16.30.

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
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Iina Pulkkinen ja Joona Kontinen.
Edelliset pöytäkirjan tarkastajat: Aleksi Tuononen ja Sonja Raja.

4§

Ilmoitusasiat ja palaute menneestä
Mee töihin! -kesätyötapahtumassa Hamina Bastionissa 29.1. Normipäivän pisteellä meni
hyvin ja piste oli hieno.

5§

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6§

Valiokunta edustajien raportit
Hyvinvointivaliokunta:
Viimeksi oli seminaari oli kasvatus- ja koulutusvaliokunnan kanssa. Siellä työstettiin nuoriin
liittyviä asioita. Sanni Korjus oli edustamassa.
Kasvatus- ja koulutusvaliokunta:
Edustaja ei ollut seminaarissa.
Kaupunkikehitysvaliokunta:
14.2. kokous peruttu asioiden vähyyden takia. Ensi kokous on 13.3. Ennen seuraavaa
kokousta käydään Pappilansalmen koululla uuteen nuorisotilaan tutustumassa.
Kilpailukykyvaliokunta:
Iltakoulu oli 7.2. Siellä käytiin pienissä ryhmissä muun muassa Tervasaaren kehitysideoita.
Lupavaliokunta:
Kokousta ei ole vielä ollut.

Roni Nordström osallistuu joukkoliikennejaostoon Sanni Korjuksen lisäksi. Jos
joukkoliikenteestä on kommentoitavaa, se ilmoitetaan toiselle edustajista.
7§

Valtuuston edustajien raportit
Kokouksessa puhuttiin kyläkoulujen kohtalosta, mutta mitään ei päätetty. Husulan
kohtalosta puhuttiin myös. Husulaan rakennetaan moduulikoulu. Kokouksen jälkeen
valtuutettujen mielipiteet olivat ristiriitaisia.

8§

Nuorisovaltuuston sosiaalisen median tilien salasanojen vaihtaminen

Somevastaava Saana Kuukka päättää uudet salasanat, jotka ovat kirjainten ja numeroiden
yhdistelmä, joka ei ole liian vaikea. Viralliset viestintäkanavat kaupunkiin on valittava.
9§

Facebook-ryhmä
Nuorisovaltuustolla on Facebook-ryhmä, johon on lisätty uusia nuorisovaltuutettuja ja
eronneita nuorisovaltuutuutettuja poistettu. Etenkin Saana Kuukka hoitaa Facebook-ryhmää.
Sinne lisätään tietoa esimerkiksi nuorille kohdistettuja tapahtumista.

10§

Maakuntaliitto on kutsunut nuorisovaltuustot, vammaisneuvostot ja ikäihmisten
neuvostot työpajatyöskentelyyn. Työpajat ovat pitkin kevättä Karhulassa. Päätetään
Maakuntaliiton asettamiin työpajoihin osallistumisesta ja edustajista.
Työpajoissa tehdään maakunnan hyvinvointikertomuksen laadintaa.
Ehkäisevä päihdetyö sekä mielenterveys:
Ensi viikon tiistaina 12.2. työpaja. Hanna-Kaisa Lähde, Aaron Pihkanen ja Sanni Korjus
menevät työpajaan.
Terveelliset elintavat:
Jenny Amperla ja Rosa Pakkanen menevät työpajaan.
Arjen turvallisuus ja terveellinen ympäristö
Työpajaan menevät Jenny Amperla ja Ellinoora Nordström.
Merkityksellinen ja mielekäs elämä:
Hanna-Kaisa Lähde ja Anni Hytti menevät työpajaan.
Kokoustauko aloitettiin 16.53 ja lopetettiin 18.13.

11§

Kymenlaakson maakunta on mukana hiilineutraali maakunta-hankkeessa. Hankkeesta
vastaava työntekijä haluaa tulla esittelemään hanketta nuorisovaltuustoille. Kutsutaan
maakuntaliiton työntekijä esittelemään hiilineutraali-Kymenlaakso hanketta. (Seuraavaan
kokoukseen vai erillistilaisuuteen?)

Maakuntaliiton työntekijä kutsutaan erillistilaisuuteen esittelemään hiilineutraaliKymenlaakso hanketta. Hanna-Kaisa kyselee työntekijältä päivämääriä ja tilaisuuden
päivämäärä päätetään Doodle-kyselyllä. Tilaisuudesta tehdään avoin.
12§

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu etenee. Maakunta Uudistuksessa on yhtenä
tavoitteena luoda jokaiseen maakuntaan maakunnallinen nuorisovaltuusto, joka toimii

yhteistyössä tulevan maakuntavaltuuston kanssa. Hanna-Kaisa on menossa ensimmäiseen
tapaamiseen, minne on kutsuttu kaikki maakunnan nuorisovaltuustojen työntekijät.
Seuraavassa vaiheessa nuorisovaltuustojen nimeämät edustajat osallistuvat valmistelu
hankkeeseen. Maakunnallinen nuorisovaltuusto ja työryhmän edustajien ja varaedustajan
valinta

Valmistelu tilaisuus on 5.3. klo 17.00 Karhulassa maakuntaliitossa.
Aaron Pihkanen, Joona Kontinen ja Sanni Korjus valittiin edustajiksi. Kyytejä ei tarvitse itse
järjestää.
13§

Allianssin nuorisovaalit yläkouluilla ja toisella asteella, valitaan organisointityöryhmä
Nuorisovaalit ovat 4.-9.4. Yläkoulut ovat valmiita lähtemään vaaleihin ja oppilaskuntia
laitetaan organisoimaan vaaleja.
Haminan lukiolla järjestetään paneeli ennen nuorisovaaleja. Haminan lukiolla organisoidaan
vaaleja paikan päällä.
Ekami hoitaa vaalit itse.
Hanna-Kaisa auttaa organisoimaan, muttei voi auttaa paikan päällä.
Organisointi Työryhmään valittiin Iina Pulkkinen, Aleksi Tuononen, Ilari Viitasaari, Eemeli
Gerlander, Sanni Korjus, Ronja Tilli, Rosa Pakkanen, Ellinoora Nordström, Aaron Pihkanen ja
Roni Nordström.

14§

Eduskuntavaalien vaalitilaisuus
Kotkan nuorisovaltuusto järjestää kaikille Kotkalaisille ehdokkaille Napakymppi-variaatiolla
vaalitilaisuuden. Haminan nuorisovaltuustoa pyydettiin järjestämään vaalitilaisuus, jossa
ehdokkaat keksivät kaksi valhetta ja yhden totuuden poliittisista saavutuksistaan.
Allianssin nuorisovaalien organisointi työryhmä suunnittelee eduskuntavaalien
vaalitilaisuudenkin. Kaikki haminalaiset vaaliehdokkaat kutsutaan. Päivämäärä pitäisi lyödä
lukkoon nopeasti maaliskuulle. Kutsut sekä mediatiedotteet tehdään ja laitetaan sen jälkeen.
Aaron tekee ryhmän WhatsAppiin.

15§

Normipäivä
Artisteiksi valittiin Vilma Alina ja Adi L Hasla ja sopimukset ovat tehty ja allekirjoitettu. Tiedot
ovat edelleen salaisia. Bändikilpailun voittaja tulee myös Normipäivään.
Ronja Tilli tekee sponsori tiimille WhatsApp-ryhmän ensi viikolla. Kamun kanssa tapaaminen
pitäisi sopia.

16§

Muut esille tulevat asiat

Hanna-Kaisa ja Haminan nuorisovaltuusto ovat mukana OKM:n nuorten vaikuttamistyön
laatutyössä. Ensimmäinen tapaaminen 15. päivä. Haminan nuorisovaltuustolaiset ovat
mukana myöhemmin.
Nuorisovaltuustolaisten esittelyt tapahtuvat sosiaalisessa mediassa. Jokainen
nuorisovaltuustolainen esitellään. Vaaditaan selkeä ja asiallinen kuva, jossa näkyy kasvot.
Kuvat ja teksti käytetään Saana Kuukan kautta.
Ohjausryhmien yms. kuulumiset: millään ohjausryhmällä ei ole ollut tapaamisia.
Ohjaamo jakaa ilmaisia elokuvalippuja 1.-vuotis syntymäpäivänsä kunniaksi. Lipun saa hakea
Ohjaamosta. Elokuva on keskiviikkona 13.2.
17§

Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous päätetään Doodle-kyselyn avulla.

18§

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 18.44.
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