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Haminan Nuorisovaltuusto
Yhteisötalo Manski
Rauhankatu 8, Hamina
08.08.2019, klo 17.30

Paikalla

Sanni Korjus, puheenjohtaja
Eemeli Gerlander
Anni Hytti
Joona Kontinen, poistui 19:12
Ellinoora Nordström
Roni Nordström, sihteeri
Rosa Pakkanen
Aaron Pihkanen
Ronja Tilli
Aleksi Tuononen
Ilari Viitasaari

*Puhe - ja läsnäolo-oikeus

Hanna-Kaisa Lähde

1§

Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 17:42.

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
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaron Pihkanen ja Ronja Tilli.
Edelliset pöytäkirjan tarkastajat olivat Saana Kuukka ja Ilari Viitasaari.

4§

Ilmoitusasiat ja palaute menneestä
Nuorisovaltuusto oli mukana Elomarkkinoiden avajaiskulkueessa ja se sujui hyvin.

5§

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

6§

Valiokuntaedustajien raportit
Hyvinvointivaliokunta:
Viime kokous oli kesäkuussa ja siellä puhuttiin muun muassa liikunta- ja kulttuuriyhdistysten
avustamisesta sekä nuorten hyvinvointiohjelman päivitetystä versiosta.
Kasvatus- ja koulutusvaliokunta:
Viime kokous 19.6.2019 ja kokouksessa keskusteltiin Metsäkylän mobiilikouluhankkeesta,
vuoden 2019 nuorisoyhdistysten avustuksesta sekä vuoden 2019
varhaiskasvatussuunnitelmasta. Nuoret ja Päihteet -ohjausryhmään valittiin uusia jäseniä
kasvatus- ja koulutusvaliokunnasta sekä hyvinvointivaliokunnasta.
Kaupunkikehitysvaliokunta:
Viime kokous oli 6.6.2019 ja siellä oli valtuustoaloite kuivaketjun noudattamisesta.
Kilpailukykyvaliokunta:
Edustaja ei ole paikalla kokouksessa.
Lupavaliokunta:
Viime kokous oli kesäkuussa ja siellä puhuttiin erityisluvista.

7§

Iina Pulkkisen eropyynnön hyväksyminen
Iina Pulkkisen eropyyntö hyväksyttiin.

8§

Saana Kuukan eropyynnön hyväksyminen
Saana Kuukan eropyyntö hyväksyttiin.

9§

Uuden edustajan valinta Sirkus Maximus -hankkeen ohjausryhmään
Sirkus Maximus -hankkeen ohjausryhmän uudeksi jäseneksi valittiin Joona Kontinen, joka
toimi aiemmin varaedustajana. Varaedustajaksi ehdolle asettui Ronja Tilli ja varaedustajaksi
valittiin Ronja Tilli.

10§

Uuden somevastaavan valinta
Ehdolle asettuivat Aaron Pihkanen, Joona Kontinen ja Rosa Pakkanen. Rosa Pakkanen valittiin
uudeksi Haminan Nuorisovaltuuston somevastaavaksi ilman vaaleja.

11§

Uuden kilpailukykyvaliokunnan edustajan valinta
Kilpailukykyvaliokunnan varaedustaja, Ellinoora Nordström, ei nouse varsinaiseksi
edustajaksi omasta tahdostaan. Varsinaiseksi edustajaksi asettui ehdolle Anni Hytti. Anni
Hytti valittiin uudeksi varsinaiseksi edustajaksi kilpailukykyvaliokuntaan.

12§

Uuden varaedustajan valinta kaupunginvaltuustoon Ronja Tillille
Ehdolle asettuivat Joona Kontinen ja Rosa Pakkanen. Kaupunginvaltuustossa Ronja Tillin
varaedustajaksi valittiin Rosa Pakkanen ilman vaaleja.

13§

Normipäivän talous ja taloutta koskevien päätösten hyväksyminen
Aaron Pihkanen esitteli Normipäivän talousraportin. Normipäivätyöryhmä pyytää Haminan
Nuorisovaltuustolta 2000 euroa lisäavustusta. Haminan Nuorisovaltuusto myöntää
lisäavustuksen Normipäivätyöryhmälle.

14§

Palaute Normipäivästä
Tapahtuma sujui hyvin ja kävijöitä oli tavoitteen mukaisesti. Loppusiivoukseen, sponsorien
keräämiseen ja kommunikaation kulkemiseen tarvitaan parannusta ensi vuonna.
Normipäivätyöryhmä tuo tiedoksi, että Normipäivätyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Aaron Pihkanen, uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ellinoora Nordström, uudeksi
sihteeriksi valittiin Anni Hytti ja uudeksi varasihteeriksi valittiin Roni Nordström.

15§

Nuorisovaltuuston kokoonpanon täydentämisen valmistelu
Osa nuorisovaltuutetuista muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojen vuoksi. Haminan
Nuorisovaltuuston kokoonpanoa on mahdollista täydentää. Asiasta käydään keskustelua ja
päätetään menettelytavasta.
Tällä hetkellä jäseniä on 12. Jäseniä on hankittava lisää, jotta nuorisovaltuusto toimii
ohjesäännön mukaisesti.
Ronja Tilli ehdotti, että nykyiset nuorisovaltuutetut kiertäisivät kouluilla hankkimassa lisää
jäseniä sekä käyttäisi rahaa nuorisovaltuuston mainonnassa, jotta nuorisovaltuusto saa lisää
näkyvyyttä.
Sanni Korjus ehdotti, että nuorisovaltuutetut muodostavat työryhmän, joka suunnittelee
uusien jäsenten hankintaa.
Molemmat ehdotukset hyväksyttiin ja työryhmään valittiin Roni Nordström, Aaron Pihkanen,
Ellinoora Nordström, Aleksi Tuononen, Eemeli Gerlander, Rosa Pakkanen, Ronja Tilli, Joona
Kontinen ja Anni Hytti. Työryhmän johtajiksi valittiin Anni Hytti ja Rosa Pakkanen. Työryhmää
varten tehdään WhatsApp-ryhmä.

16§
Haminan Nuorisovaltuuston ohjesäännön päivittäminen uuden hallintosäännön
mukaiseksi
Haminan kaupungin organisaatio on uudistunut 1.1.2019 alkaen ja samalla kaupungin
hallintosääntö on uusittu. Nuorisovaltuuston voimassaolevan ohjesäännön mukaan
ohjesääntö tulee päivittää, kun organisaatiossa tai hallintosäännössä tapahtuu muutoksia,
jotka vaikuttavat suoraan nuorisovaltuuston toimintaan. Hanna-Kaisa Lähde ja Maria Ovaska
ovat valmistelleet esityksen nuvan ohjesäännön päivittämisestä uuden hallintosäännön
mukaiseksi. Hallintosääntöä esitetään hyväksyttäväksi ja saatettavaksi
hyvinvointivaliokunnalle tiedoksi ja kaupunginhallitukselle asetettavaksi.
Haminan Nuorisovaltuusto päättää hyväksyä ohjesäännön päivittämisen uuden
hallintosäännön mukaiseksi.
Kokoustauko aloitettiin ajassa 18:40 ja lopetettiin ajassa 18:53.
17§

Kokouskäytäntöjen selkeyttäminen
Nuvan ohjesäännön mukaan puheenjohtajisto, sihteeristö ja nuorisovaltuuston toiminnasta
vastaava nuorisotyöntekijä valmistelevat yhdessä esityslistan, joka tulee toimittaa jäsenille
sähköisesti viisi päivää ennen kokousta, jotta kokous olisi päätösvaltainen. Sovitaan
käytänteistä tämän osalta. Lisäksi pöytäkirjat tulisi toimittaa hyvinvointivaliokunnalle
tiedoksi, sovitaan käytänteistä. Valiokunnissa ja valtuustossa edustajana olevien olisi hyvä
kerätä asioihin evästeitä koko nuorisovaltuustolta. Päätetään, miten tämä käytännössä olisi
järkevintä hoitaa.
Nuorisovaltuuston ohjaaja Hanna-Kaisa Lähde ehdotti, että puheenjohtajisto ja sihteeristö
tapaisi noin viikon nuorisovaltuuston kokousta aiemmin ja valmistelisi yhdessä esityslistan.
Nuorisovaltuusto hylkäsi Hanna-Kaisa Lähteen ehdotuksen ja teki uuden ehdotuksen: sihteeri
vastaa esityslistojen teosta nuorisotyöntekijän kanssa ja puheenjohtajisto kokoontuu
vähintään kahden kuukauden välein Hanna-Kaisa Lähteen kanssa. Valiokuntien edustajat
laittavat linkin valiokuntiensa esityslistoihin WhatsApp-ryhmään ennen kokousta ja jäsenet
lukevat esityslistan ja kommentoivat asiaa. Nuorisovaltuusto hyväksyy uuden ehdotuksensa.

18§

Aktiivipäivät
Päätetään, ketkä osallistuvat Aktiivipäiville Kouvolaan ja millaisin matka-avustuksin.
Aktiivipäivät ovat Kouvolassa 11.-13.10. Aktiivipäivistä kiinnostuneita ovat Ellinoora
Nordström, Joona Kontinen, Aaron Pihkanen, Roni Nordström, Anni Hytti, Rosa Pakkanen,
Sanni Korjus, Ronja Tilli, Eemeli Gerlander ja Aleksi Tuononen.
Avustukset päätetään myöhemmin tarkemmin.
Joona Kontinen poistui kokouksesta ajassa 19:12.

19§

Valiokuntakummien ja -kummilasten yhteinen koulutus ja tapaaminen
Päätetään päivämäärästä, ketkä haluavat valmistella sisällön ja kutsutaan
valiokuntaedustajien kummit mukaan.
Ajankohdaksi valikoitui 13.8. kello 17-19 osoitteessa Rauhankatu 8. Anni Hytti, Rosa
Pakkanen, Ronja Tilli ja Sanni Korjus vastaavat ohjelmasta.

20§

Nuoret ja päihteet -ohjausryhmän asiat
Ohjausryhmä on kutsuttu uudella kokoonpanolla koolle 14.8 klo 15:00 Puistokadulle. Mitä
terveisiä edustajillemme?
Ohjausryhmään kuuluvat Sanni Korjus ja Aaron Pihkanen. Nuorisovaltuutetut laittavat
WhatsApp-sovelluksen kautta omia havaintojaan päihdeasioista kuluvalta kesältä
ohjausryhmän jäsenille.

21§

Nuorisovaltuuston toiveet kaupungin talousarvion 2020 valmisteluun
Kaupungin ensi vuoden talousarvion valmistelu on käynnissä. Taloudellinen tilanne on
tulevana vuonna melko tiukka. Nuorisovaltuusto valmistelee omat esityksensä kaupungin
talousarvioon 2020.
Haminan Nuorisovaltuuston toimintaraha 10 000 euroa
Normipäivä @Hamina Bastionin toimintaraha 7 500 euroa
Hyvinvointivaliokunnan alle kokouspalkkioihin 2 500 euroa (erillisbujettina)
Yhteensä: 20 000 euroa
Talousarviossa tulee huolehtia nuorten hyvinvointiohjelman mukaisen mopotallin
toteuttaminen.

22§

Illallinen Bastionissa
Illallinen Bastionissa on 17.8. Nuorisovaltuusto on tehnyt tapahtumalle sivut Facebookiin.
Nuorisovaltuusto ja Nuorisopalvelut tuottavat PopUp-nuokkarin. Nuorisovaltuutetut ovat
lipunmyynnissä ja tuotto tulee nuorisovaltuustolle lyhentämättömänä. Illallinen voi vielä
peruuntua, jos ruokamyyjiä ei ilmoittaudu tarpeeksi. Jos tapahtuma toteutuu, päätetään
nuorisovaltuutetut, jotka menevät tapahtumaan.

23§

Mopotalliprosessin eteenpäin saattaminen
Jokaisen valiokunnan edustaja huolehtikoon, että jokaisen valiokunnan talousarviossa
mainitaan mopotalliprosessi.

24§

Muut esille tulevat asiat
Valojen Yöhön lipputornille ja katujunan lipunmyyntiin osallistujia alustavasti ovat Ellinoora
Nordström, Aaron Pihkanen, Roni Nordström ja Rosa Pakkanen.
Asiakirjalämpiö 2019 on 24.8. Helsingissä ja siellä käydään läpi Nuva RY:n poliittisia kantoja ja
puhutaan liiton strategioista. Ilmoittautuminen päättyy 22.8. ja tapahtumasta kiinnostuneita
ovat Joona Kontinen, Ronja Tilli ja Rosa Pakkanen.
Nuorisovaltuustolla on ylimääräistä rahaa ja Ronja Tilli ehdotti, että Haminan
Nuorisovaltuusto hankkisi lisää huppareita nuorisovaltuutetuille. Huppareiden värimaailman
kuuluisi olla Haminan värien mukainen, mutta Ellinoora Nordström keskustelee Haminan
Kaupungin viestintäpäällikön kanssa myös muista mahdollisista väreistä. Nuorisovaltuuston
logo ja sosiaalisen median käyttäjätunnukset olisivat selkäpuolella. Haminan logo olisi myös
näkyvissä. Muidenkin nuorisovaltuuston tuotteiden, esimerkiksi roll-up:ien ja beach flagin,
hankintaa mietitään. Ylimääräinen raha ja niiden käyttö otetaan syksyllä esille tarkemmin.
Cursor OY haluaisi järjestää uuden tapaamisen nuorisovaltuustojen kesken. Haminan
Nuorisovaltuusto on kiinnostunut tapaamisesta ja aiheita haarukoidaan Cursorille lähemmin.
Seuraava yhteinen maakunnallinen nuorisovaltuustojen tapaaminen on Kotkassa 5. tai 6.
lokakuuta. Sisältöjä haluaisivat suunnitella Anni Hytti ja Ronja Tilli.
Nuorisotyöntekijä, Hanna-Kaisa Lähde, lähtee virkavapaalle syyskuun alussa, 1.9. Haminan
Nuorisovaltuusto antaa lausunnon uudesta nuorisovaltuuston ohjaajan paikasta.

25§

Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous päätetään Doodle-kyselyn avulla.

26§

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 20:19.

Sanni Korjus
Puheenjohtaja

Roni Nordström
Sihteeri

Saana Kuukka
Pöytäkirjantarkastaja

Ilari Viitasaari
Pöytäkirjantarkastaja

