Haminan nuorisovaltuuston toimintakertomus 2020
Tammikuussa 2020 nuorisovaltuutettuina Haminassa olivat Sanni Korjus, Ronja Tilli, Joona Kontinen,
Aaron Pihkanen, Aleksi Tuononen, Eemeli Gerlander, Ellinoora Nordström, Ilari Viitasaari, Mette
Saarelainen, Oona Friman, R
 oni Nordström ja Anni Hytti.
Puheenjohtajana tällöin toimi Sanni Korjus ja sihteerinä Joona Kontinen. Varapuheenjohtajana jatkoi
Ronja Tilli ja varasihteerinä Anni Hytti. Aleksi Tuononen jatkoi 2. varasihteerinä.
Rahastonhoitajana toimi Eemeli Gerlander ja hänelle valittiin tammikuun kokouksessa
vararahastonhoitaja. Tähän pestiin lupautui Aleksi Tuononen.
Samaisessa kokouksessa valittiin myös uusi somevastaava. Yksimielisellä päätöksellä Aaron Pihkanen
valittiin toimimaan tehtävässä.
Valtuustossa edustuspaikat olivat puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, sekä heille valituilla
varaedustajilla.
Nuorisovaltuustolla oli edelleen edustuspaikat myös kaikissa Haminan kaupungin valiokunnissa sekä
erilaisissa ohjaus- ja työryhmissä, kuten Ohjaamon ohjausryhmässä, Nuoret ja päihteet
-ohjausryhmässä ja Haminan perhekeskuksen alueverkostossa. Nuorisovaltuuston edustajat näissä
paikoissa ovat vuoden aikana vaihtuneet, mutta paikat on aina saatu täytettyä.
Hyvinvointivaliokunta päätti kokouksessaan maaliskuussa nimetä heiltä yhden varsinaisen edustajan
sekä varaedustajan osallistumaan nuorisovaltuuston toimintaan. Varsinaiseksi edustajaksi valikoitui
Jaana Suikkanen ja varaedustajaksi Jorma Kasari. Suikkanen on osallistunut vuoden 2020 aikana
nuorisovaltuuston kokouksiin.

Vuoden kulku
Nuorisovaltuuston ohjaajana jatkoi Satu Lampinen (ent. Tompuri).
Tammikuussa osa nuorisovaltuutetuista osallistui Cursorin järjestämään Etelä-Kymenlaakson
nuorisovaltuustojen tapaamiseen Miehikkälässä.
Tammikuun kokouksessa sihteeri Joona Kontinen ehdotti kahta muutosta toimintasääntöön.
Muutosehdotukset koskivat nuorisovaltuuston jäsenmäärää ja jäsenten yläikärajaa. Ehdotuksista
äänestettiin ja enemmistöäänin nuorisovaltuuston jäsenmäärän nostaminen kahteenkymmeneen
jäseneen hylättiin. Jäsenten yläikärajan muutos yhdeksästätoista kahteenkymmeneenyhteen taas
hyväksyttiin yksimielisesti. Toimintasääntöä muutettiin ja asia vietiin tiedoksi hyvinvointivaliokunnan
kautta kaupunginhallitukselle.
Helmikuussa nuorisovaltuusto osallistui nuorille tarkoitettuun Mee töihin-kesätyötapahtumaan
yhdessä Haminan nuorisopalveluiden kanssa. Nuorisovaltuusto oli mukana suunnittelemassa ja
toteuttamassa tapahtumaa.
Maaliskuussa osa nuorisovaltuutetuista osallistui Seinäjoella järjestettyihin Aktiivipäiviin.
Maaliskuussa Suomen hallitus linjasi koko maata koskevat koronarajoitteet ja näin ollen myös
nuorisovaltuuston toiminta siirtyi etään. Kaikki sovitut tapahtumat ja suunnitelmat keväältä jouduttiin

perumaan. Kokouksia pidettiin kuitenkin normaaliin tapaan kuukausittain, mutta verkon välityksellä.
Se tuntui aluksi haastavalta, mutta siitä saatiin muodostettua hyvin nopeasti toimiva käytäntö.
Heinäkuussa pidettiin perinteinen kokoustauko.
Koronan takia myös jo perinteeksi muodostunut Normipäivä @ Hamina bastioni-tapahtuma jouduttiin
perumaan. Tänä vuonna se olisi tehty yhdessä Hamina Tattoon kanssa ja nimenä olisi ollut Normipäivä
X Junior Tattoo. Yhteistyötä kuitenkin jatketaan vuonna 2021.
Elo- ja syyskuussa pääsimme hetkeksi pitämään kokoukset myös kasvotusten, koska keväällä osa
nuorisovaltuutetuista joutui lopettamaan toiminnan lähtiessään jatko-opiskelemaan muualle. Näin
ollen ryhmässä oli alle kymmenen jäsentä, joten turvavälejä oli helppo noudattaa. Puheenjohtaja Sanni
Korjuksen erotessa nuorisovaltuuston toiminnasta, uudeksi puheenjohtajaksi nousi Ronja Tilli ja
varapuheenjohtajaksi valittiin Ellinoora Nordström.
Rajoitusten taas kiristyessä, syyskuun kokouksessa päätettiin päivittää nuorisovaltuuston
toimintasääntöön myös sähköiset kokoukset viralliseksi toimintatavaksi. Samassa kokouksessa
päätettiin myös pienentää vaadittua jäsenten määrää yhdestätoista viiteen. Myös yksi asiavirhe
korjattiin toimintasäännön ensimmäisen pykälän alta. Toimintasäännössä luki, että nuorisovaltuusto
toimii Haminan nuorisopalveluiden alla, vaikka todellisuudessa nuorisovaltuusto kuuluu Hyvinvoiva
Hamina - prosessin alaisuuteen.
Tammikuussa 2021 alkaa nuorisovaltuuston uusi kaksivuotinen toimintakausi ja ehdokasasettelu tälle
kaudelle oli syyskuussa 2020. Vaalit olisi järjestetty lokakuussa 2020, mutta ehdolle asettuneita nuoria
oli juuri ja juuri alle toimintasääntöön kirjatun maksimimäärän verran. Tammikuussa 2021
nuorisovaltuutettuja aloittaa 16 henkeä.
Marraskuussa Haminan nuorisovaltuusto yhdessä Haminan nuorisopalveluiden kanssa organisoi jo
useampana vuonna järjestetyn Nuorten hyvinvointiseminaarin. Seminaarissa esiteltiin mm. Haminan
malli nuorten harrastustoiminnasta, käsiteltiin yhdeksäsluokkalaisille tehdyn toimijuuskyselyn nostoja
ja päätettiin niistä osa vietäväksi Haminan seuraavalle valtuustolle toimenpiteiksi. Päästiin myös
todistamaan ensimmäistä kertaa Haminan pelastakaa lapset ry:n myöntämää Vuoden Lapsellinen teko
- palkinnon jakamista.
Marraskuussa puheenjohtaja Ronja Tilli oli edustamassa nuorisovaltuutettuna Kymsoten
LAPE-syysfoorumissa ja puhumassa lapsivaikutusten arvioinnista.

Talous
Kokouspalkkio on pysynyt samana kuin viime vuonna, eli 20e/henkilö. Samainen palkkio on myös
maksettu hyvinvointivaliokunnan edustajalle. Nuorisovaltuuston budjetista on maksettu myös Nuva
ry:n jäsenmaksut ja jäsenten osallistumista Nuva ry:n järjestämille Aktiivipäiville on tuettu mm.
osallistumismaksujen muodossa.
Joulukuussa pidettiin viimeinen nuorisovaltuuston kokous ja kokouksessa laskimme budjettiamme.
Koska tänä vuonna ei ole voinut järjestää tapahtumia tai muuta toimintaa, päätettiin käyttää rahaa
erinäisiin lahjoituksiin ja nuorisovaltuuston mainostuotteiden tilaamiseen. Tilattiin myös koulutus
nuorisovaltuuston uutta kautta uusia jäseniä varten tammikuulle. Koulutuksen järjestää Nuva ry.

Lahjoituksina ostettiin biljardipöytä Haminan nuorisopalveluiden uudelle mopo- ja pyörätallille sekä
erilaisia pelejä välituntitoimintaa varten Vehkalahden ja Pappilansalmen kouluille. Myös Haminan
nuoriso- ja kulttuuripalveluiden yhteistä bändikoulu-toimintaa tuettiin lahjoittamalla bändikoululle
uutta ja tarvittavaa välineistöä.

Nuorisovaltuuston kokoonpano joulukuussa 2020
Vuoden aikana nuorisovaltuuston kokoonpano on muuttunut. Osa nuorista on muuttanut pois
opiskelujen perässä ja uusia on tullut tilalle. Joulukuussa nuorisovaltuutettuja oli yhteensä yhdeksän.
Jäseninä olivat: Ronja Tilli, Joona Kontinen, Aleksi Tuononen, Ilari Viitasaari, Ellinoora Nordström,
Oona Friman, Aaron Pihkanen, Mette Saarelainen ja Silina Tuononen. Kahdeksan heistä jatkaa myös
seuraavalle kaudelle.

