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Paikka:            Discord 

Aika:           7.5.2020 klo 17.00 

 

Päätöksentekijät:  Sanni Korjus, puheenjohtaja saapui 17.47 

    Ronja Tilli, varapuheenjohtaja  

Joona Kontinen, sihteeri  

Anni Hytti  

Aleksi Tuononen  

Eemeli Gerlander saapui 17.11 

Ellinoora Nordström saapui 17.43 

Ilari Viitasaari  

Mette Saarelainen  

Oona Friman  

Silina Tuononen  

 

Muut kokoukseen  

kutsutut:   Satu Lampinen, nuorisovaltuuston ohjaaja 

    Jaana Suikkanen, hyvinvointivaliokunnan edustaja 

    Rita Maasilta, Haminan kaupungin palvelupäällikkö 

___________________________________________________________________ 
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1. Kokouksen avaus 
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  Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.06 

 

2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

   

Pohjaesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 

kokouksen ääntenlaskijoina.  

 

Päätös: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Oona Friman ja Ilari 
Viitasaari. 

 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Pohjaesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan läsnä 

olevat hallituksen jäsenet sekä myönnetään tarvittaessa puhe- ja läsnäolo-

oikeus sitä pyytäville henkilöille. 

 

Päätös:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kokouksessa ovat läsnä Sanni Korjus, Ronja Tilli, Joona Kontinen, Anni Hytti, 

Aleksi Tuononen, Eemeli Gerlander, Ellinoora Nordström, Ilari Viitasaari, 

Mette Saarelainen, Oona Friman ja Silina Tuononen. Myönnetään puhe- ja 

läsnäolo-oikeus Satu Lampiselle, Jaana Suikkaselle ja Rita Maasillalle. 

 

4. Ilmoitusasiat ja palaute menneestä 

 

  Pohjaesitys: Kuullaan ilmoitusasiat ja palaute menneestä. 

 

Päätös: Varapuheenjohtaja Ronja Tilli puheenjohtaa kokouksen alun, kunnes 

puheenjohtaja Sanni Korjus pääsee kokoukseen. 

 

Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti on haettu.  

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  

 

Pohjaesitys: Käydään läpi kokouksen esityslista. Hyväksytään kokouksen 

esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Päätös: Käydään kohdat 8-15 ennen kohtia 6 ja 7.  

Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi näillä 

muutoksilla. 

 

6. Valiokuntaedustajien raportit 

 

 6.1. Hyvinvointivaliokunta 
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  Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

Päätös: 6.5.2020 olleessa kokouksessa on keskusteltu liikunta- ja 

kultuuriavustuksista. Päätettiin laittaa kulttuuriavustukset takaisin 

valmisteluun.  

 

 6.2. Kasvatus- ja koulutusvaliokunta 

 

Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

Päätös: 29.4.2020 olleessa kokouksessa päätetty muun muassa 

nuorisoyhdistysten avustuksista ja Metsäkylän koulun yhteistyöesityksestä. 

Metsäkylän koulun toiminta lakkaa 2020 kevään jälkeen.  

 

6.3. Kaupunkikehitysvaliokunta 

 

  Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

Päätös: 6.5.2020 olleessa kokouksessa käyty läpi strategisia tavoitteita, 

valiokunnan osavuosikatsaus, sekä oli yleistä keskustelua koronan 

vaikutuksista. Skeittiparkin tilannetta käyty myös läpi.  

 

6.4. Kilpailukykyvaliokunta 

 

  Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

Päätös: 7.5.2020 olleessa kokouksessa päätetty käyttösuunnitelmasta ja 

osavuosikatsauksesta. Päätetty myös kolmen eri kiinteistön ostamisesta. 

 

 6.5. Lupavaliokunta 

 

  Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

  Päätös: 28.4.2020 ollut kokous ja siellä käsitelty normaaleja lupa-asioita. 

 

7. Valtuusto edustajien raportit 

  

  Pohjaesitys: Kuullaan valtuusto edustajien raportit valtuuston kokouksesta. 

 

Päätös: 4.5.2020 ollut iltakoulu, jossa on puhuttu Haminan Asuntojen 

tilanteesta. Haminan Energian yleiskatsausta. Peruskoulujen ruokatoimitukset 

saatu toimimaan hyvin nopeasti ja toimivat hyvin.  
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8. Nuorisovaltuuston talous 

 

Pohjaesitys: Kuullaan Rita Maasillalta nuorisovaltuuston taloudellisesta 

tilanteesta. Käymme aiheesta keskustelua. 

 

Päätös: Taloustilanne kokonaisuudessaan on hyvä. Olemme käyttäneet 

vasta alle 5% tämän vuoden budjetista. Kannattaa suunnitella muita 

mahdollisia pieniä tapahtumia tai syksyllä jotain isompaakin. Nyt mahdollisuus 

käyttää rahaa myös esimerkiksi virkistäytymiseen tai nuorisovaltuuston 

omaan tietokoneeseen. Varoja voitaisiin käyttää myös nuorisovaltuuston 

kouluttautumiseen.  

 

9. Toiminnanohjausjärjestelmän muutos 1.2.2020 alkaen. 

 

Pohjaesitys: Kuullaan Rita Maasillalta toiminnanohjausjärjestelmän 

muutoksesta. Käymme aiheesta keskustelua. 

 

Päätös: Uudessa toiminnanohjausjärjestelmässä tarkoituksena vahvistaa 

kuntalaisten osallisuutta ja tuoda heitä vahvemmin osalliseksi kaupungin 

päätöksentekoon. Pyritään lisäämään kuntalaisten hyvinvointia osallisuuden 

avulla. Toivotaan, että jokaiselle kuntalaiselle on osallistavaa ja mielekästä 

tekemistä. Nuorisovaltuusto on myös isona osana Aktiivisena ja osallisena -

prosessia.  

 

10. Osallisuus ja asukaslähtöisyyden kehittäminen 

 

Pohjaesitys: Kuullaan Rita Maasillalta osallisuuden ja asukaslähtöisyyden 

kehittämisestä. Käymme aiheesta keskustelua. 

 

Päätös: Kaupungin keskeinen arvo on asukaslähtöisyys. Nuorisovaltuustolta 

toivotaan ideoita osallisuuteen ja sen kehittämiseen. Sekä kaikkia nuoria 

toivotaan mukaan kehittämiseen.  

 

Kaupungilla on alkamassa Osallistava budjetointi -hanke. Kuntalaiset 

pääsevät suunnittelemaan kesäpuistoa. Hankkeen tarkoituksena on, että 

asukkaat voivat vaikuttaa, mihin kaupungin varoja käytetään. Hyvinvoinnin 

edistäminen ja osallisuus ovat Haminassa hyvin esillä.  

 

11. Nuva ry:n tapahtumien osallistumismaksut 
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Pohjaesitys: Kuullaan rahastonhoitajan arvio siitä kuinka paljon 

nuorisovaltuustolla on varaa käyttää rahaa tapahtumien 

osallistumismaksuihin vuodessa. Käymme aiheesta keskustelua. 

 

Päätös: Rahaa löytyy ja katsomme rahojen käyttöä tilanteen mukaan. 

Käsittelemme asiaa kun Nuva ry:ltä on tullut tietoa tapahtumista. 

 

12. Nuorisovaltuuston vuosikello 

 

Pohjaesitys: Keskustellaan Nuorisovaltuuston tulevasta toiminnasta vuonna 

2020. 

 

Päätös: Kirjataan vuosikelloon tapahtumat jotka on peruttu ja pidetään 

seuraavassa kokouksessa aivoriihi tapahtumista. 

 

13. Normipäivä 

 

Pohjaesitys: Kuullaan tapahtuman tilanteesta ja mitä viimeisimmässä 

palaverissa on keskusteltu. Käydään aiheesta keskustelua. 

 

Päätös: Normipäivä siirretty ensi vuoteen. Tarkoitus ideoida jotain 

pienimuotoista syksymmälle. Jos tarvetta, teetämme normipäivä huppareita ja 

avainnauhoja tämän vuoden budjetilla. 

 

14. Nuorisovaltuuston ohjekirja eli Nuvaskan hyväksyminen 

 

Pohjaesitys: Joona Kontinen esittelee ohjekirjan päivitetyn version. 

Hyväksytään ohjekirjan päivitetty versio. 

 

  Päätös: Katsottiin ohjekirja läpi.  

Hyväksytään ohjekirjan päivitetty versio. 

 

15. Haminan perhekeskuksen alueverkoston terveiset 

 

Pohjaesitys: Kuullaan palaverissa olleilta perhekeskuksen alueverkoston 

terveiset. Käymme aiheesta keskustelua. 

 

Päätös: Ronja Tilli kertoi palaverissa etätapahtumista ja koulusta.  

Palaverissä puhuttu myös maakunnallisesta lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmasta. 

 

16. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
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Pohjaesitys: Merkitään muut mahdolliset esille tulevat asiat tiedoksi 

pöytäkirjaan. 

 

Päätös: Koulujen sosiaalisiin medioihin yhteistä sisältöä nuorisovaltuuston 

kanssa. Tarkoituksena perustaa tähän tarkoitukseen oma whatsapp-ryhmä.  

 

Pitäisi lisätä jäsenhankintaa nuorisovaltuustolle. Sosiaalinen media isona 

osana tätä.  

 

Viikonloppuna järjestetään Aktiivipäivät online -tapahtuma.  

 

Toivotaan vastauksia kysymyksiin whatsapp-ryhmässä. 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Pohjaesitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta nuorisovaltuuston 

Whatsapp-ryhmässä. 

 

  Päätös: Päätetään pohjaesityksen mukaisesti. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

 

  Pohjaesitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

  Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.19 

 

 

 

 


