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Paikka:                    Google Meet 

 

Aika:          2.12.2020 klo 17.00 

 

 

Jäsenet:   Ronja Tilli, puheenjohtaja 

    Ellinoora Nordström, varapuheenjohtaja 

Joona Kontinen, sihteeri 

Aaron Pihkanen 

Ilari Viitasaari 

Mette Saarelainen 

Silina Tuononen 

 

Muut kokoukseen  

kutsutut:   Satu Lampinen, nuorisovaltuuston ohjaaja 

    Jaana Suikkanen, hyvinvointivaliokunnan edustaja  

saapui 17.17 

    Rita Maasilta, Haminan kaupungin palvelupäällikkö  

poistui 19.04 

     

___________________________________________________________________ 

 

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. Haminan nuorten päihdetilanne 

9. Hyvinvointiseminaarin nostot 

10. Nuorisovaltuuston talous 

11. Vuoden 2020 toimintakertomus 

12. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma 

13. Muut esille tulevat asiat 

14. Seuraavan kokouksen ajankohta 

15. Kokouksen päätös 
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1. Kokouksen avaus 

  Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.00 

 

2. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

   

Pohjaesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 

kokouksen ääntenlaskijoina.  

 

Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ellinoora Nordström ja Aaron 
Pihkanen. 

 
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, 

Ilari Viitasaari, Mette Saarelainen ja Silina Tuononen. Myönnetään puhe- ja 

läsnäolo-oikeus Satu Lampiselle ja Rita Maasillalle. 

Kohdan 6.2 käsittelyn aikana klo 17.17, kokoukseen liittyi Jaana Suikkanen. 

 

4. Ilmoitusasiat ja palaute menneestä 

 

  Pohjaesitys: Kuullaan ilmoitusasiat ja palaute menneestä. 

 

Päätös: Ronja Tilli oli LAPE-syysfoorumissa puhumassa muun muassa 

lapsivaikutusten arvioinnista. 

 

30.11.2020 oli Perhekeskus verkoston kokous, jossa keskusteltu muun 

muassa koronasta ja hyvinvointiseminaarista. 

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  

 

Pohjaesitys: Käydään läpi kokouksen esityslista. Hyväksytään kokouksen 

esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Päätös: Lisätään kohdaksi uudeksi 13. Mopoplääni. Seuraavat pykälät 

siirtyvät yhdellä eteenpäin.  
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Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi, näine muutoksineen. 

 

6. Valiokuntaedustajien raportit 

 

 6.1. Hyvinvointivaliokunta 

   

  Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

Päätös: Valiokunnalla ei ole ollut kokousta nuorisovaltuuston viimeisimmän 

kokouksen jälkeen. Seuraava kokous 16.12.2020. 

 

6.2. Kasvatus- ja koulutusvaliokunta 

 

Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

Päätös: 17.11.2020 ollut kokous, jossa käsiteltiin vastinetta 

kuntalaisaloitteeseen koulujen roskiensiivouspäivän järjestämisestä kaikissa 

kouluissa. Listalla oli myös koulupiirirajojen päivittäminen.  

1.12.2020 ollut kokous, jossa päätetty Haminan lukion etäopetukseen 

siirtyminen. 

 

Jaana Suikkanen liittyi kokoukseen klo 17.17 

  

6.3. Kaupunkikehitysvaliokunta 

 

  Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

Päätös: Valiokunnalla ei ole ollut kokousta nuorisovaltuuston viimeisimmän 

kokouksen jälkeen. Seuraava kokous 10.12.2020. 

 

6.4. Kilpailukykyvaliokunta 

 

  Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

Päätös: Edustaja ei ole paikalla nuorisovaltuuston kokouksessa. Seuraava 

kokous 3.12.2020 

 

 6.5. Lupavaliokunta 

 

  Pohjaesitys: Kuullaan valiokuntaedustajan raportti valiokunnan kokouksesta. 

 

Päätös: 17.11.2020 ollut kokous jossa käsitelty muun muassa ympäristölupa- 

ja rakennuslupa asioita. Käsitelty myös eläinlääkäripalveluita korona-aikana. 
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7. Valtuusto edustajien raportit 

  

  Pohjaesitys: Kuullaan valtuusto edustajien raportit valtuuston kokouksesta. 

 

  Päätös: 30.11.2020 ollut iltakoulu, jossa keskusteltu Kymsotesta. 

 

8. Haminan nuorten päihdetilanne 

 

Pohjaesitys: Keskustelemme aiheesta ja mietimme, teemmekö aiheesta 

lausunnon. 

 

Päätös: 20.11.2020 ollut nuoret ja päihteet -työryhmän palaveri poliisin 

kanssa aiheesta.  

Palaamme asiaan ensi vuonna uuden nuorisovaltuuston kanssa. 

 

9. Hyvinvointiseminaarin nostot 

 

Pohjaesitys: Keskustelemme hyvinvointiseminaarissa esille tulleista 

nostoista. 

 

Päätös: Tammikuussa on seuraava laajennetun johtoryhmän ja rehtorien 

palaveri. Nuorisovaltuusto ja nuorisopalvelut ovat yhdessä yhteydessä 

kyseisiin tahoihin ja menevät esittelemään hyvinvointiseminaarin nostoja. Rita 

on yhteyshenkilö laajennettuun johtoryhmään ja Liisaan ollaan yhteydessä 

liittyen rehtori paltsuu. 

 

Ronja on yhteydessä yläkoulujen rehtoreihin, liittyen mahdollisiin 

pelikasseihin. 

 

Näitä asioita työstetään enemmän seuraavalla nuorisovaltuuston kaudella. 

 

10. Nuorisovaltuuston talous 

 

Pohjaesitys: Rita Maasilta kertoo nuorisovaltuuston taloudesta. Käymme 

aiheesta keskustelua. 

 

Päätös: Normipäivään liittyvät sponsori rahat palautettava takaisin 

sponsoreille. Aaron Pihkanen selvittää asiaa tarkemmin.  

   

Nuorisovaltuustolla on vielä reilusti rahaa käytettäväksi tarpeellisiin 

hankintoihin. Kysymme nuorisopalveluilta, mitä he tarvitsevat ja lahjoitamme 

heillä kyseisiä tuotteita. 
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Kysymme Tomi Pekkolalta mitä tarpeita bändikoululla on ja päätämme varata 

siihen rahaa 3000 euroa. 

 

Nuorisovaltuusto tulee hankkimaan vielä tänä vuonna muun muassa 

pelikasseja yläkouluille ja lautapelejä, sekä jotain tarvittavaa. Nämä hankinnat 

lähdemme toteuttamaan Prismaan 14.12.2020. klo 15.45 Nuokkarilla. Näihin 

hankintoihin varaamme 1000 euroa. 

 

Kävimme läpi mihin nuorisovaltuustolla on kulunut rahaa vuonna 2020. 

 

11. Vuoden 2020 toimintakertomus 

 

Pohjaesitys: Käymme läpi kulunutta vuotta ja päätämme kuka tai ketkä 

tekevät toimintakertomuksen. 

 

Päätös: Ronja Tilli ja Satu Lampinen tekevät toimintakertomuksen valmiiksi 

14.12.2020. 

 

12. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma 

 

Pohjaesitys: Mietimme yhteisesti nuorisovaltuuston tulevaa vuotta ja 

päätämme kuka tai ketkä tekevät vuoden 2021 toimintasuunnitelman. 

 

Päätös: Ronja Tilli ja Satu Lampinen miettivät toimintasuunnitelmaa 

14.12.2020 ja jokainen nuorisovaltuutettu saa kommentoida suunnitelmaa. 

Lopullinen suunnitelma tehdään tammikuussa. 

 

13. Mopoplääni 

 

Pohjaesitys: Satu Lampinen kertoo mopopläänistä. Käymme aiheesta 

keskustelua. 

 

Päätös: Mopopläänin työryhmä on lähettänyt nuorisovaltuustolle 

suunnitelman pohjan ja pyytänyt, että nuorisovaltuusto kommentoi sisältöä. 

Asiaa mietimme tarkemmin lähempänä Haminan mopotallin avajaisia. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

 

Pohjaesitys: Merkitään muut mahdolliset esille tulevat asiat tiedoksi 

pöytäkirjaan. 
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Päätös: Nuorisovaltuuston tulisi saada enemmän tunnustusta tekemästään 

työstä. Nuorisovaltuuston nimi pitäisi tulla esille asioissa, joita olemme olleet 

tekemässä. 

 

Osallisuus- ja hyvinvointi kysely on auki! Kysely on auki 16.12.2020 asti. 

Rita Maasilta kannusti nuorisovaltuutettuja kertomaan kyselystä eteenpäin. 

 

Nuorisovaltuuston kannattaa miettiä viestintäsuunnitelman tekoa ensi 

vuodelle. 

 

Kävimme läpi nuorisovaltuutettujen mietteitä kuluneesta kaudesta.  

 

Nuorisovaltuuston logon voisi muuttaa enemmän Haminan kaupungin logoon 

yhteneväksi.  

 

Normipäivän artisti tarjouksien keräys aloitetaan ja alkuvuodesta siitä tulee 

äänestys someen. 

 

Rita Maasilta poistui kokouksesta klo 19.04. 

 

15. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Pohjaesitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta nuorisovaltuuston 

Whatsapp-ryhmässä. 

 

Päätös: Pidämme uuden nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksen 

5.1.2021 klo 12.00 

 

16. Kokouksen päätös 

 

  Pohjaesitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

  Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.29. 

 


