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PÖYTÄKIRJA  
Nuorisovaltuuston kokous 9/2020 
___________________________________________________________________ 
 
Paikka:             Microsoft Teams 
 
Aika:       12.11.2020 klo 17.41-19.44. 
 
 
Jäsenet: Ronja Tilli, puheenjohtaja  

Ellinoora Nordström, varapuheenjohtaja poistui 19.33 
Joona Kontinen, sihteeri  
Aaron Pihkanen  
Aleksi Tuononen  
Ilari Viitasaari 
Mette Saarelainen  
Oona Friman  
Silina Tuononen  
 

Muut kokoukseen  
kutsutut: Satu Lampinen, nuorisovaltuuston ohjaaja  

Jaana Suikkanen, hyvinvointivaliokunnan edustaja poistui 
18.05 
 
 

___________________________________________________________________ 
 
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. Nuvakummien tapaaminen 
9. Osallisuus- ja hyvinvointikysely 
10. Nuorisovaltuuston tuotetilaukset  
11. Nuorisovaltuuston koulutukset 
12. Jeesijengi 
13. Valtakunnan virallinen kylähullu 
14. Hyvinvointiseminaari  
15. Muut esille tulevat asiat 
16. Seuraavan kokouksen ajankohta 
17. Kokouksen päätös 
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1. Kokouksen avaus 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.41 
 
2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
Pohjaesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 
kokouksen ääntenlaskijoina.  
 
Päätös: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Aaron Pihkanen ja Aleksi 
Tuononen. 

 
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: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan paikalla 
oleviksi: Ronja Tilli, Ellinoora Nordström, Joona Kontinen, Aaron Pihkanen, 
Aleksi Tuononen, Mette Saarelainen, Oona Friman, Silina Tuononen. 
Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Satu Lampiselle ja Jaana Suikkaselle. 
Kohdan 4 käsittelyn aikana klo 17.49, kokoukseen saapui Ilari Viitasaari. 

 
4. Ilmoitusasiat ja palaute menneestä 
 

Pohjaesitys: Kuullaan ilmoitusasiat ja palaute menneestä. 
 

Päätös: Kymenlaakson LAPE-ryhmän syysfoorumissa 23.11.2020 
keskustellaan muun muassa lapsivaikutusten arvioinnista. Mahdollisimman 
moni nuorisovaltuutettu paikalle! Ronja Tilli on syysfoorumissa mukana 
paneelikeskustelussa.  
 
Seuraava LAPE-ryhmän palaveri on 10.12.2020 klo 9.00-11.00. 
 
Normipäivä palaveri on 26.11.2020 klo 18.00. Yhteistyö Hamina Tattoon 
kanssa jatkuu.  

 
Ilari Viitasaari saapui klo 17.49. 

 
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
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Pohjaesitys: Käydään läpi kokouksen esityslista. Hyväksytään kokouksen 
esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Lisätään loppuun kohdaksi 14. Hyvinvointiseminaari, muut kohdat 
siirtyvät yhden pykälän eteenpäin. Hyväksytään kokouksen esityslista 
kokouksen työjärjestykseksi, näine muutoksineen. 

 
6. Valiokuntaedustajien raportit 
 

6.1. Hyvinvointivaliokunta 
 
Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 
Päätös: 4.11.2020 olleessa kokouksessa käsiteltiin Nuorisovaltuuston 
toimintasäännön päivittämistä ja Haminan teinisirkus ry:n toimitila-avustusta. 

 
6.2. Kasvatus- ja koulutusvaliokunta 

 
Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 
Päätös: Nuorisovaltuuston viimeisimmän kokouksen jälkeen ei ole ollut 
valiokunnan kokousta. Seuraava kokous on 17.11.2020. 

 
6.3. Kaupunkikehitysvaliokunta 

 
Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 
Päätös: 15.10.2020 ollut iltakoulu, jossa käsitelty pyöräilyn lisäämistä 
kaupungissa. 

 
6.4. Kilpailukykyvaliokunta 

 
Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 
Päätös: 1.10.2020 ollut kokous, jossa käsitelty talousarviota ja 
viranhaltijapäätökset. 

 
6.5. Lupavaliokunta 

 
Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 
Päätös: 29.10.2020 ollut kokous, jossa käsitelty yksi poikkeamislupa ja muita 
lausunto asioita. 
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Jaana Suikkanen poistui kokouksesta 18.05. 
 
7. Valtuusto edustajien raportit 

 
Pohjaesitys: Kuullaan valtuusto edustajien raportit valtuuston kokouksesta. 

 
Päätös: 2.11.2020 ollut iltakoulu, jossa keskusteltu talousarviosta 2021.  
10.11.2020 ollut kokous jossa käsitelty talousarviota ja muun muassa 
valtuustoaloite torikellosta. 

 
8. Nuvakummien tapaaminen 
 

Pohjaesitys: Mietimme, kutsummeko valiokuntien nuvakummit 
joulutapahtumaan. Käymme aiheesta keskustelua. 
 
Päätös: Päätämme kutsua nuvakummit Vanhan linnoituksen joulu 
-tapahtumaan glögille. Nuorisovaltuutetut ovat tapahtumassa jakamassa 
glögiä 12.-13.12.2020. 
Pidämme palaverin Tomi Pekkolan kanssa tapahtumaan liittyen, heti kun 
Pekkolalle käy.  
 

9. Osallisuus- ja hyvinvointikysely 
 

Pohjaesitys: Kysely on tarkoitus julkaista 16.11.2020. Käymme keskustelua, 
kuinka nuorisovaltuusto voi vaikuttaa siihen, jotta saisimme mahdollisimman 
laajan vastaajajoukon.  

 
Päätös: Nuvalaiset kertovat omissa someissaan kyselystä ja jakavat linkkiä. 
Kyselyä kannattaa jakaa suoraan kouluille. Somevastaava jakaa linkkiä ja 
kertoo kyselystä nuorisovaltuuston some tileillä. Jokainen nuvalainen muistaa 
vastata kyselyyn!  

 
10. Nuorisovaltuuston tuotetilaukset 
 

Pohjaesitys: Keskustelemme ja päätämme mitä hankimme 
nuorisovaltuustolle vielä tänä vuonna ja haluaako nuorisovaltuusto tehdä 
joitakin lahjoituksia.  

 
Päätös: Päätämme hankkia nuorisovaltuustolle kondomeja 500 kpl, 
juomapulloja 50 kpl, tarroja(5cm x 5cm, pyöreitä) 200 kpl.  
Katsomme seuraavassa kokouksessa nuorisovaltuuston taloustilanteen ja 
mahdollisesti päätämme hankkia nuorisopalveluiden hyväksi jotakin. 
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Nuorisovaltuusto päättää kustantaa tulevalle mopotallille biljardipöydän.  
 
11. Nuorisovaltuuston koulutukset 
 

Pohjaesitys: Keskustelemme nuorisovaltuuston tulevista koulutuksista. 
 

Päätös: Ronja Tilli, Joona Kontinen, Ellinoora Nordström ja Satu Lampinen 
suunnittelevat nuorisovaltuustolle koulutuksen nuvatoiminnan alkeista. Satu 
Lampinen tilaa ensi vuodelle nuorisovaltuustolle koulutuksen. Koulutukset 
maksetaan tämän vuoden budjetista.  

 
12. Jeesijengi 
 

Pohjaesitys: Satu Lampinen kertoo Jeesijengistä. Käymme aiheesta 
keskustelua. 

 
Päätös: “Jeesijengi on kehittäjätiimi, jonka tarkoituksena on antaa palautetta 
palveluista ja ideoida, millaista toimintaa Ohjaamolla/Nuorten palveluissa tulisi 
toteuttaa.” 
Jokainen nuvalainen päättää itse haluaako lähteä mukaan Jeesijengiin.  
Merkitään nuorisovaltuuston tietoon saatetuksi.  

 
13. Valtakunnan virallinen kylähullu 
 

Pohjaesitys: Tomi Pekkola on tarkoitus asettaa ehdolle Valtakunnan 
viralliseksi kylähulluksi. Käymme aiheesta keskustelua. 

 
Päätös: Ilari Viitasaari kertoi, että Tomi Pekkolasta löytyy vaadittavaa 
“maanisuutta” tehtävään. Hän on ollut mukana toteuttamassa muun muassa 
Kauhujentaloa. Häneltä löytyy paljon luovuutta ja hän on mukana monessa, 
sekä kokoajan menossa johonkin. Kriteerit ja hakeminen tapahtuvat 
kymenlaaksonkylat.fi:ssä.  
Ilari Viitasaari ja Aleksi Tuononen hoitavat hakemuksen täyttämisen. 

 
14. Hyvinvointiseminaari 
 

Pohjaesitys: Keskustellaan seminaarin toteutuksesta ja ketkä olisivat tulossa 
paikalle. Monelta täytyy tulla paikalla. 

 
Päätös: Seminaariin voidaan ottaa paikan päälle 50 henkeä, ja he jotka eivät 
pääse livenä paikalla voivat seurata seminaaria livestreamin välityksellä.  
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Tapahtuma alkaa 16.30 kahvituksella, jonka jälkeen tulevat avaus ja 
tervetulopuhe, Vuoden lapsellinen teko -palkinnon jakaminen, Haminan malli, 
nuorten toimijuus kyselyn nostot (ryhmätyö). 

 
15. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
 

Pohjaesitys: Merkitään muut mahdolliset esille tulevat asiat tiedoksi 
pöytäkirjaan. 

 
Päätös: Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen kutsui Ronja Tillin poliisin kanssa 
keskusteluun, jossa käydään keskustelua Haminan turvallisuus ja 
poliisiasioista. 20.11.2020 9.00-11.00. 
 
Seuraava Duunitreffi palaveri on 25.11.2020 klo 13.00. 
 
Seuraavaan kokoukseen kohta, jossa mietimme mahdollista 
Kuntavaalikampanjaa.  
 
Nuorisotyöntekijät jotka toimivat keskustan alueella pitävät välillä palavereja. 
13.11.2020 he jalkautuvat keskustaan ja Jaspiksen kulmalla on illalla tarjolla 
makkaraa. Manski on auki klo 23.00 asti. 
 
Merkitään edellä mainitut asiat nuorisovaltuuston tietoon saatetuiksi. 

 
Ellinoora Nordström poistui kokouksesta 19.33. 

 
16. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

Pohjaesitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta nuorisovaltuuston 
Whatsapp-ryhmässä. 

 
Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohta on 2.12.2020 klo 17.00 

 
17. Kokouksen päättäminen 
 

Pohjaesitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 

Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.44. 
 
 
 


