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Paikka:            Discord 

Aika:           17.6.2020 klo 16.30 

 

Jäsenet:   Ronja Tilli, varapuheenjohtaja 

Joona Kontinen, sihteeri saapui klo 16.57 

 Eemeli Gerlander 

 Ellinoora Nordström 

 Ilari Viitasaari 

 Oona Friman 

 Silina Tuononen 

 

Muut kokoukseen  

kutsutut:   Jaana Suikkanen, hyvinvointivaliokunnan edustaja 

    Rita Maasilta, Haminan kaupungin palvelupäällikkö 

    Jenny Amperla, nuorisokoordinaattori 

___________________________________________________________________ 

 

Asia nro. 
 

1.  Kokouksen avaus 

2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. Ilmoitusasiat ja palaute menneestä 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  

6. Valiokuntaedustajien raportit 

7. Valtuuston edustajien raportit 

8. Nuorisovaltuuston talous 

9. Haminan kuntakortti, alueellinen hyvinvointikertomustyö 

10. Nuorten toimijuuskysely 

11. Syksyn ehdokasasettelu ja vaalit 

12. Ohjaamon ikkuna 

13. Nuva ry:n koulutus syksyllä ja virkistyspäivä 

14. Normipäivä 

15. Haminan perhekeskuksen alueverkoston terveiset 

16. Vertti Hallbergin hyväksyminen Haminan Nuorisovaltuuston jäseneksi 

17. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 

18. Seuraavan kokouksen ajankohta 

19. Kokouksen päättäminen 

 

 

1. Kokouksen avaus 

  Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.45 
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2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Pohjaesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 

kokouksen ääntenlaskijoina.  

 

Päätös: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ellinoora Nordström ja 
Ilari Viitasaari. 

 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Pohjaesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan läsnä 

olevat nuorisovaltuuston jäsenet sekä myönnetään tarvittaessa puhe- ja 

läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille. 

 

Päätös: Kokous on laillisesti kutsuttu, mutta ei ole laillinen, sillä 

nuorisovaltuuston jäseniä ei ollut tarpeeksi paikalla. Teemme tästä 

kokouksesta muistion. Todetaan läsnäoleviksi Ronja Tilli, Eemeli Gerlander, 

Ellinoora Nordström, Ilari Viitasaari, Oona Friman ja Silina Tuononen. 

Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Jaana Suikkaselle, Rita Maasillallle ja 

Jenny Amperlalle.  

 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 17.06. 

 

4. Ilmoitusasiat ja palaute menneestä 

 

  Pohjaesitys: Kuullaan ilmoitusasiat ja palaute menneestä. 

 

Päätös: Eemeli Gerlander kertoi ennakoivasti, että joutuu luopumaan kesän 

jälkeen nuvaurastaan.  

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  

 

Pohjaesitys: Käydään läpi kokouksen esityslista. Hyväksytään kokouksen 

esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Päätös: Esityslista käytiin läpi ja päätetään siirtää asia numero 16 

seuraavaan kokoukseen, näin ollen tästä seuraavat pykälät siirtyvät yhdellä 

taaksepäin.  

 

 

6. Valiokuntaedustajien raportit 
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 6.1. Hyvinvointivaliokunta 

   

  Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

Päätös: Edustaja ei ollut paikalla kokouksessa. Jaana Suikkanen kertoi, että 

loput kulttuuriavustukset jaettiin valiokunnassa. 15.6.2020 oli iltakoulu 

ehkäisevästä päihdetyöstä. 

 

 6.2. Kasvatus- ja koulutusvaliokunta 

 

Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

Päätös: 3.6.2020 ollut kokous, koskien varhaiskasvatuksen maksuja. 

8.6.2020 oli iltakoulu koskien koulujen tilanteita, sekä 15.6.2020 koskien 

ehkäisevää päihdetyötä.  

 

6.3. Kaupunkikehitysvaliokunta 

 

  Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

Päätös: 4.6.2020 ollut kokous, jossa keskusteltiin Ruissalon liikunta-alueista. 

9.6.2020 ollut iltakoulu, johon ei ollut nuorisovaltuuston edustaja ei päässyt 

paikalle.  

 

6.4. Kilpailukykyvaliokunta 

 

  Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

  Päätös: Edustaja ei ollut paikalla kokouksessa. 

 

 6.5. Lupavaliokunta 

 

  Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

Päätös: 19.5.2020 ollut kokous, jossa käsiteltiin 

ympäristönsuojelumääräyksen laatimista ja muiden lupien käsittelyä. 

 

Joona Kontinen saapui 16.57, ja näin kokouksesta tulee laillinen ja päätösvaltainen. 

 

7. Valtuusto edustajien raportit 

  

  Pohjaesitys: Kuullaan valtuusto edustajien raportit valtuuston kokouksesta. 
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Päätös: Iltakoulussa käsitelty Haminan Asuntojen tilannetta ja heidän lainan 

takaamistaan. Tämän vuoden tilinpäätös esitelty. Tilinpäätöksen yhteydessä 

keskusteltu siitä, että vanhoista ja huonoista kiinteistöistä pitäisi päästä eroon.  

 

8. Nuorisovaltuuston talous 

 

Pohjaesitys: Keskustelemme yhdessä Rita Maasillan kanssa 

nuorisovaltuuston taloudesta. Mietimme, mihin voisimme tänä vuonna käyttää 

varojamme. Päätetään “nuva-tuotteiden” hankkimisesta.  

 

Päätös: Pitäisi miettiä nyt, mihin käytämme varoja, koska meiltä rahaa löytyy. 

Koulutuksia, vaalit, nuvan markkinointi ja pien tapahtumat nuorille.  

 

Perustetaan pieni työryhmä, joka miettii mitä tuotteita hankimme 

nuorisovaltuustolle. Työryhmään tulevat ainakin Elli, Joona, Ronja. Kysymme 

ryhmään halukkaita muiltakin nuorisovaltuutettuja. 

Jokainen voi tahollaan miettiä, mitä hankimme nuvalle.  

 

Nuorisovaltuuston talous on pääosin hyvällä mallilla. 

 

9. Haminan kuntakortti, alueellinen hyvinvointikertomustyö 

 

Pohjaesitys: Kuullaan Rita Maasillalta kuntakortista. Käymme aiheesta 

keskustelua. 

 

Päätös: Kymsoten alueen kunnista laaditaan kuntakortti, josta voidaan 

tarkistaa, mitkä ovat kunnan vahvuuksia ja mitkä asiat ovat heikoissa 

kantimissa. Kuntakortti toimii tietynlaisena työvälineenä, jotta osaamme 

edistää kuntalaisten hyvinvointia. 

 

10. Nuorten toimijuuskysely 

 

Pohjaesitys: Jenny Amperla kertoo toimijuuskyselystä. Kysely on palautettu 

Vehkalahden ja Pappilansalmen koulujen yhdeksäsluokkalaisille 

jatkokäsittelyä varten. Heidän tuotoksistaan tehdään ryhmissä nostoja 

aihepiireittäin. Nostoista valitaan osa toteutettaviksi. 

 

Päätös: Teemme nostoista yhteisen koonnin ja laitamme sen pöytäkirjan 

liitteeksi.  

 

11. Syksyn ehdokasasettelu ja vaalit 

 



HAMINAN NUORISOVALTUUSTO                 

 

  

Pöytäkirja  

Nuorisovaltuuston kokous 5/2020 
___________________________________________________________________ 

 

Pohjaesitys: Keskustelemme syksyllä järjestettävästä ehdokasasettelusta ja 

mahdollisista vaaleista. Mietimme, kuinka ne voidaan järjestää mahdollisten 

poikkeusolojen vallitessa. Mietimme, haluammeko osallistua Elomarkkinoihin 

jollain tavalla ja mihin muualle voisimme jalkautua hankkimaan ehdokkaita.   

 

Päätös: Teemme aktiivista somemainontaa, mainosvideon nuvasta ja 

esittelyä kouluille. Koululaiset voisivat tulla kysymään nuvalaisilta kysymyksiä. 

Jalkaudutaan eri paikkoihin, kuten Elomarkkinoille ja kouluille.  

 

Käsitellään asiaa vielä tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 

 

12. Ohjaamon ikkuna 

 

Pohjaesitys: Ohjaamon ikkuna on varattu meille syyskuuksi. Valitaan 

työryhmä, joka miettii ikkunan sisällön elokuun aikana.  

 

Päätös: Työryhmään tulevat ainakin Joona ja Ronja. Kysymme vielä 

nuorisovaltuuston ryhmässä halukkaita.  

 

13. Nuva ry:n koulutus syksyllä ja virkistyspäivä 

 

Pohjaesitys: Keskustellaan minkälaista koulutusta nuorisovaltuusto kaipaisi. 

Mietimme sisältöä mahdolliseen virkistyspäivään. 

 

Päätös: Koulutuksia ryhmähengestä, sekä esiintymisestä. Pohdimme 

otammeko Nuva ry:n koulutuksen, kaupungin tarjoamia koulutuksia vai jonkun 

muun ulkopuolisen. Suunnittelemme koulutusta.  

 

  Puhumme virkistyspäivästä tarkemmin seuraavassa kokouksessa.  

 

14. Normipäivä 

 

Pohjaesitys: Kuullaan tapahtuman tilanteesta ja mitä viimeisimmässä 

palaverissa on keskusteltu. Käydään aiheesta keskustelua. 

 

  Päätös: Normipäivän suhteen ei mitään uutta. 

 

15. Haminan perhekeskuksen alueverkoston terveiset 

 

Pohjaesitys: Kuullaan palaverissa olleilta perhekeskuksen alueverkoston 

terveiset. Käymme aiheesta keskustelua. 
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Päätös: Paljon keskustelua varhaiskasvatuksesta. Keskusteltu myös 

rippileirien järjestämisestä.  

 

16. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 

 

Pohjaesitys: Merkitään muut mahdolliset esille tulevat asiat tiedoksi 

pöytäkirjaan. 

 

  Päätös: Seuraava kokous järjestetään toivon mukaan livenä.  

 

  Kesäpäivät järjestetään 3.-4.7.2020 

  Lähtekään ihmeessä mukaan! 

 

Jos olet jossakin toimielimessä jäsenenä, suotavaa on käydä kokouksissa tai 

ilmoittaa ettei halua toimia enää tehtävässä.  

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Pohjaesitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta nuorisovaltuuston 

Whatsapp-ryhmässä. 

 

  Päätös: Päätetään pohjaesityksen mukaisesti.  

  Kokous on todennäköisesti kesän loppupuolella.  

 

18. Kokouksen päättäminen 

 

  Pohjaesitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

  Päätös: Varapuheenjohtaja Ronja Tilli päätti kokouksen ajassa 19.05. 

 

 


