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1§ Kokouksen avaus 

 Kokous aloitettiin ajassa 18:45. 

 

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 ovat paikalla. 

 

Kokouksen läsnäolijat ovat kirjattu ylös. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

3§  Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat 

              Edelliset pöytäkirjantarkastajat olivat Aaron Pihkanen ja Ellinoora Nordström.  

 

 Joona Kontinen ja Rosa Pakkanen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

4§          Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 

5§ Liisa Koski-Lukkarin vierailu 

 Edellisessä kokouksessa, 11.9.2019, nuorisovaltuutetut päättivät kutsua Haminan 

muutosjohtaja Liisa Koski-Lukkarin kokoukseen keskustelemaan nuorisovaltuuston ohjaajan 

lausunnosta. 

 

 Keskustelu käytiin ennen kokousta. Muutosjohtaja ja nuorisovaltuusto keskustelivat 

nuorisovaltuuston ohjaajan lausunnon lisäksi muun muassa Haminan Lukion tulevaisuudesta 

ja tilanteesta sekä Karhulan lukion ja Kotkan Lyseon yhdistämisestä. 



 

6§ Ilmoitusasiat ja palaute menneestä 

 

 Muutaman päivän päästä Aktiivipäivät alkavat Kouvolassa. Perjantaina, 11.10., lähtö on 

15:30 osoitteesta Rauhankatu 8. Sunnuntaina, 13.10., alkaa paluumatka. Lupalaput pitävät 

olla mukana tapahtumassa täytettyinä. 

 

7§ Valiokuntaedustajien raportit 

 

Hyvinvointivaliokunta: 

Edellisessä kokouksessa aiheena oli talousarvio sekä nuorisovaltuusto selvitys 2019.  

 

Kasvatus- ja koulutusvaliokunta: 

Iltakoulussa oli urheiluseurojen edustajia mukana. Kokouksessa käytiin läpi talousarvio. 

 

Kaupunkikehitysvaliokunta: 

Edellinen kokous oli viime viikolla ja siellä puhuttiin Poitzintien katusuunnitelman 

hyväksyminen sekä käytiin läpi talousarvio. 

 

Kilpailukykyvaliokunta: 

Edustaja ei ole paikalla kokouksessa. 

 

Lupavaliokunta: 

 24.9. oli edellinen kokous ja aiheena siellä oli talousarvio.  

 

8§ Valtuuston edustajien raportit 

 Osavuosikatsauksesta puhuttiin edellisessä valtuuston kokouksessa. Iltakoulun aiheena oli 

Haminan jätehuolto sekä kunnan työntekijöille lähetetty yrittäjyys myönteisyys esite. 

 

9§ Normipäivä 

 Kokous oli pari viikkoa sitten ja siellä aiheena oli nuorisovaltuusto selvityksessä erityisesti 

Normipäivän osio. Työryhmä on antanut Haminan Vedelle haastattelun tapahtumaan 

liittyen. Seuraava kokous järjestetään mahdollisimman pian. 

 

10§ Maakunnallisten nuorisovaltuustojen tapaaminen 

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen tapaaminen on 16.11.2019. 

 

Lisätietoa tapaamisesta tulee myöhemmin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11§ Haminan Nuorisovaltuuston paitatilaus 

Päätetään, millaiset paidat tai hupparit Haminan Nuorisovaltuusto tilaa itselleen. 

 

Nuorisopalveluiden hupparitilaus on lähes valmis. Nuorisovaltuusto päättää ostaa uusia 

huppareita valmiiksi tuleville sekä nykyisille jäsenille. Nuorisovaltuuston ohjaajakin saa 

nuorisovaltuuston hupparin. Huppareiden etuosaan laitetaan pieni Haminan 

Nuorisovaltuuston logo sekä selkään isompi logo. Hihoihin painetaan Haminan 

Nuorisovaltuuston hashtageja. Google Formsin kautta suoritetaan kysely, jossa 

nuorisovaltuutetut valitsevat hupparin mallin ja värin, jonka haluavat. Huppareita voi tulla 

testaamaan noin kello 15.00 osoitteeseen Rauhankatu 8 perjantaina 11.10. 

 

12§ Nuorten hyvinvointiseminaari 

 Päätetään nuorten hyvinvointiseminaariin kutsuttavat henkilöt. 

 

 Kutsut ovat lähetetty jo. Keskustelu hyvinvointiseminaarista jatkuu tulevissa kokouksissa. 

 

13§ Yhteiset ympyrät 

Seuraava palaveri on 14.10. Palaveriin toivotaan nuorisovaltuutettujen osallistumista. 

Tarkoituksena on järjestää tube-tapahtuma.  

 

Aaron Pihkanen osallistuu tulevaan palaveriin. Jari Sinkkosen luento on tapahtumassa 

vanhemmille ihmisille suunnattuna, nuoremmille pyritään järjestämään samanlaista 

toimintaa, mutta tapahtumaan ei hankita tubettajaa.  

 

14§ Wanhan Holviston joulu 

 Haminan Nuorisovaltuusto on kutsuttu mukaan Wanhan Holviston jouluun. 

Viime tapaamisessa puhuttiin, että Haminan Nuorisovaltuusto pitää kahviota Yhteisötalo 

Manskilla. Kahviosta saatu tuotto menee hyväntekeväisyyteen. Wanhan Holviston joulu 

järjestetään lauantaina ja sunnuntaina 14.-15.12. Aleksi Tuononen, Ilari Viitasaari, Joona 

Kontinen, Rosa Pakkanen, Ronja Tilli, Roni Nordström ja Ellinoora Nordström lupautuivat 

tapahtumaan. Työvuorot jaetaan myöhemmin. Tilat pitävät olla järjestettyinä ennen 

tapahtumaa. Seuraavan tapaamisen ajankohta julkaistaan ryhmään. 

 

15§ Oona Frimanin hyväksyminen Haminan Nuorisovaltuuston jäseneksi 

 



 Oona Friman hyväksytään Haminan Nuorisovaltuuston jäseneksi. Hänet lisätään 

nuorisovaltuuston ryhmiin ja hänelle jaetaan Haminan Nuorisovaltuuston tiedostoja. 

 

 

16§ Muut esille tulevat asiat 

 

 Kokouksen jälkeen allekirjoitetaan pöytäkirjoja. 

 Seuraavassa kokouksessa käsitellään nuorisovaltuusto selvitys sekä kesätyösetelin 

ikähaarukkaa. 

 Haminan Nuorisovaltuustoa pyydettiin antamaan lausunto viimeistään 24.10.2019 

Lausunnon aiheena on 2040 hiilineutraali Kymenlaakso. Ainakin Rosa Pakkanen on mukana 

kirjoittamassa lausuntoa todennäköisesti ensi viikolla. 

 

17§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

 Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodle-kyselyn avulla. 

  

18§ Kokouksen päättäminen 

 

 Kokous päätettiin ajassa 19:31. 


