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Nuorisovaltuuston muut tehtävät 
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Edustajat kaupungin lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa 
 
Hyvinvointilautakunta Mikko Korpela, varaedustaja Julia Saarinen 
Kasvatus- ja opetuslautakunta Sofia Alavillamo, varaedustaja Jeremias Laitamäki 
Tekninen lautakunta Benedek Berki, varaedustaja Neea Luomapuro 
 
Kaupunginvaltuustossa nuorisovaltuustoa edustaa puheenjohtaja, varaedustajana toimii 
varapuheenjohtaja. 
 
 
Kauhajoen nuorisovaltuuston painopisteet kaudella 2020: 
 
1) Tuoda paremmin esiin nuorten ideoita ja pyrkiä toteuttamaan niitä 

2) Aktiivisempi yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

3) Yhteinen toiminta muiden nuorisovaltuustojen kanssa 

4) Nuorisovaltuuston näkyvyyden tehostaminen 

5) Nuorille järjestetty tapahtuma 

 
 
 



Toimintakalenteri 
 
Tammikuussa palaveerasimme uuden kokoonpanon kanssa Walkersilla. Kaikki jäsenet 
olivat koolla päättämässä kauden painopisteistä, joiden pohjalta tehtiin vuoden 2020 
toimintasuunnitelma.  
 
 
Helmikuun ensimmäisenä päivänä nuorisovaltuustolaiset viettivät ryhmäytymispäivää 
Seinäjoella lasersodan, shoppailun ja hyvän ruoan parissa. Ruokailun yhteydessä jäsenet 
tekivät temperamenttitestin ja pohtivat omia syitään nuorisovaltuustotoiminnassa mukana 
olemiseen. Lisäksi mietittiin valmiiksi kauden vastuutehtävien jakoa ja edustajia kaupungin 
lautakuntiin. 

Jäseniämme oli paikalla 11.2. järjestetyissä Räimiskän avajaisissa. Samana päivänä 
oli myös Kauhajoen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous kaupungintalolla. Tilaisuuden 
alussa kahviteltiin ja muistettiin kolme vuotta nuorisovaltuuston puheenjohtajana toiminutta 
Janita Mäkelää. Kaupunginjohtaja Linda Leinonen avasi kokouksen puheenvuorollaan. 
Luottamushallinnon tervehdyksen piti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lasse Hautala. 
Kokouksessa päätettiin virallisesti kauden puheenjohtajisto ja sihteeristö, sekä kirjattiin ylös 
edustajat kaupungin lautakuntiin. Paikalla oli myös lehdistöä. 
 
 
Maaliskuun kokouksessa suunnittelimme kauden budjetin, Kasino-tapahtumaa nuorille ja 
nuorisovaltuustojen välistä tapaamista. Tapaaminen jouduttiin perumaan 
koronavirussuositusten astuttua voimaan. 

Räimiskällä järjestettiin 11.3. Kauhajoen 4H:n toimesta Kesätyömiitti, yhdessä jopo- 
ja sopoluokan, nuorisopalveluiden ja meidän kanssamme. Jeremias ja Julia pitivät 
tilaisuudessa puheen, joka oli koostettu kaikkien jäsentemme teksteistä. Puhe käsitteli 
nuorten kesätöissä käymisen taustoja. 

Enni Einola jakoi meille sähköpostilla kokoustekniikkakoulutusmateriaalia, sillä 
koulutus päätettiin toteuttaa etänä johtuen suosituksesta välttää kokoontumisia. 
 
 
Huhtikuussa kokoustimme ensimmäisen kerran etänä videoyhteyden avulla. 

Toteutimme “Koronakuulumiskyselyn”, jota jaoimme Kauhajoen yläasteelle, lukioon 
ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan nuorten kokemuksia 
etäopiskelusta ja muista koronan aiheuttamista poikkeusoloista. Kysely tehtiin Google 
Formsin kautta. 

Julkaisimme Instagramissa tämän kauden “nuvajulisteen”. Lisäksi esittelimme 
somekanavissamme kaikki jäsenemme. 

Kasino-tapahtumaan liittyen oltiin yhteydessä eri yhteistyökumppaneihin suunnittelun 
merkeissä. 
 
 
Toukokuussa pääsimme Radio Scoopin PASA SHOW:hun haastatteluun. Benedek, Julia ja 
Neea keskustelivat ohjelmassa mm. Kauhajoen nuorisovaltuuston 
tulevaisuudensuunnitelmista. Haastattelu esitettiin radiossa ja julkaistiin Radio Scoopin 
verkkosivuille. 



Kauhajoki-lehdessä julkaistiin Julian kirjoitus, jossa esiteltiin 
“Koronakuulumiskyselyn” tuloksia. Jaoimme tuloksia myös kyselyssä mukana olleille 
kouluille ja kouluterveydenhuoltoon. 
 
 
Kesäkuussa järjestettiin ensimmäinen Kasinotapahtuman työryhmän palaveri Kasinolla. 
Paikalla oli Kauhajoen nuorisovaltuuston jäsenten ja ohjaajan lisäksi Kurikan 
nuorisovaltuutettuja, Kasinotoimikunnan puheenjohtaja Satu Marttila ja Karhun 
puheenjohtaja Paula Kallionpää. Suunnittelimme tarkemmin tulevaa Kasinoiltaa, ja 
tutustuimme Kasinon tiloihin. 

5. kesäkuuta jäsenemme kokoontuivat Virkun ympäristöön viettämään 
virkistäytymispäivää. Ohjelmassa oli frisbeegolfia, aarteenetsintää ja lopuksi grillailua ja 
kokous Räimiskällä. Kasinotapahtuma päätettiin siirtää koronatilanteen vuoksi ensi vuoteen. 

Kuun lopulla aloitimme Instagramissa #KesäKauhajoella-kilpailun, johon 
osallistuakseen oli julkaistava stories-osioon kesäinen kuva Kauhajoelta kilpailuhashtagin 
kera. 
 
 
Heinäkuulla pidimme kesälomaa kokouksista. 

#KesäKauhajoella-kilpailun osallistumisaika päättyi 10.7. Kilpailun voittaja 
äänestettiin omassa profiilissamme julkaistuista kolmesta parhaasta kuvasta. Voittaja sai 
palkinnoksi jättikokoisen papukaija-uimalautan. 

Pidimme Instagramissa nuvalaisten someviikon, jolloin kukin jäsenistämme päivitti 
yhden päivän ajan nuorisovaltuuston Instagram-tiliä. Idea someviikkoon tuli 
“Koronakuulumiskyselyssä” esitetystä toiveesta. 
 
 
Elokuussa jäsenemme tekivät erilaisia tekoja Ylen #pelastapörriäinen-kampanjaan liittyen. 

Kokouksessa tarkistimme kauden budjetin ja teimme siihen tarvittavat muutokset. 
Lisäksi suunnittelimme Kasinotyöryhmän etätapaamista ja uudistustoiveita 
verkkosivuillemme sekä vastasimme hyvinvointijohtajan pyynnöstä liikuntapalveluiden 
uudistamista koskevaan kyselyyn. 

Kävimme kokouksen jälkeen Virkun puistossa kuvaamassa Omat hoodit -kampanjaa 
varten lyhyen videon, jonka tarkoitus oli innostaa nuoria osallistumaan kyseiseen 
kampanjaan. 

Päätimme teettää nuorille hyvinvointi- ja mielenterveysaiheisen kyselyn. Jokainen 
jäsen keksi sitä varten kysymyksiä, joiden pohjalta kysely tehtiin. 

 
 
Syyskuussa jaoimme Google Formsilla tehtyä hyvinvointi- ja mielenterveyskyselyä 
sosiaalisen median kanavissamme sekä Kauhajoen yläkoulun, lukion ja ammatillisten 
oppilaitosten opettajien kautta koulujen oppilaille. Kysely oli suunnattu alle 29-vuotiaille 
nuorille. 

Julkaisimme edelliskuussa tekemiämme #pelastapörriäinen-kampanjan tekoja 
Instagramissa kuvien ja tekstien kera. Tarkoituksenamme oli näyttää nuorille esimerkkiä 
erilaisista pölyttäjäystävällisistä toimintatavoista. 

7.-13.9. vietettiin Nuorisotyön viikkoa, jonka teemana oli Nuorten yhteiskunnallinen 
osallisuus paikallisella tasolla. Järjestimme viikon aikana arvonnan, johon osallistuakseen 



tuli kertoa toive siitä, mitä Kauhajoen nuorisovaltuusto voisi hankkia nuoria varten. 
Palkintoina oli 50 euron lahjakortit Kesportiin ja Infoon. Kävimme nuorten jättämiä toiveita 
läpi kokouksessamme, ja päätimme sponsoroida yläasteen oppilaskuntaa 200 eurolla. 

Aloimme suunnittelemaan rekrytointia, ja kuvasimme loppukuusta sitä varten 
videomateriaalia. 
 
 
Lokakuussa päätimme tarkemmin rekrytoinnin toteutuksesta, joka ajateltiin hoitaa pääosin 
etänä julkaisemalla paljon materiaalia sosiaalisessa mediassa. 

Etelä-Pohjanmaan liitto haastoi meidät osallistumaan Unelmakökkä-kilpailuun, jossa 
piti visioida millainen olisi unelmiemme Etelä-Pohjanmaa vuonna 2050. Teimme kilpailua 
varten yhteisen tekstin, joka työstettiin lehtikirjoituksen näköiseksi. 

Palaveerasimme etänä Kasinotyöryhmässä mukana olevien Isojoen ja Kurikan 
nuorisovaltuutettujen kanssa Kasinotapahtumaan liittyen, ja jatkoimme sen suunnittelutyötä. 
Päätimme hakea tapahtuman järjestämistä varten hyvinvointilautakunnalta lisärahoitusta 
ensi kaudelle. 

Jaoimme hyvinvointi- ja mielenterveyskyselyn tuloksia somekanavissamme. Mikko ja 
Julia kävivät esittelemässä tuloksia hyvinvointilautakunnan kokouksessa.  

Julkaisimme “10 hyvää syytä liittyä nuorisovaltuustoon” -rekrytointivideon ja Omat 
hoodit -kampanjaa varten tekemämme videon. Verkkosivuillemme postattiin ensimmäinen 
“Kuukauden kuulumiset” -teksti syyskuulta. 
 
 
Marraskuussa toimintamme painottui rekrytointiin. Päivitimme somekanaviamme ahkerasti 
jakaen laajasti tietoa uusien jäsenten hakuun ja nuorisovaltuustotoimintaan liittyen. Jokainen 
jäsen pääsi ääneen. 

9.11. kahvittelimme kaupunginhallituksen kanssa ennen kokoustamista. 
Puheenjohtajamme esitteli kauden tapahtumia ja loppuvuoden suunnitelmia. 

Julia ja Jeremias kävivät Radio Scoopin Nuorisotila-ohjelmassa haastateltavina. 
Haastattelussa käsiteltiin nuorisovaltuustotoimintaa ja nuoruutta rennon keskustelun kautta. 

Julia esitteli syyskuisen hyvinvointi- ja mielenterveyskyselyn tuloksia 
NuKuTe-työryhmän (nuorisotyöntekijät, kuraattorit, terveydenhoitajat ja muut nuorten kanssa 
toimivat tahot) etäkokouksessa. Jeremias ja Sofia kertoivat kyselystä kasvatus- ja 
opetuslautakunnan kokouksessa. 

Nuorisovaltuuston puolesta tehtiin kirjoitus kaupungin Kauhajokiblogiin.  
Uusien jäsenten rekrytointi ensi kaudelle päättyi 30.11. 

 
 
Joulukuussa kokoustettiin viimeistä kertaa tällä kaudella. Kokouksessa päätettiin kauden 
viimeisistä hankinnoista ja valittiin seuraavan kauden jäsenistö. Kaikki hakukriteerit täyttävät 
tämän kauden jäsenet jatkavat ensi kaudella, ja sen lisäksi saimme joukkoomme myös uusia 
jäseniä. Saimme yhden uuden hakemuksen vielä kokouksen jälkeen. Kaikki hakijat valittiin 
mukaan, ja puheenjohtaja oli uusiin jäseniin yhteydessä.  

Julia pääsi kuulemaan koulutuskuntayhtymä Vuoksin palveluista yhdessä 
kansanedustaja Matias Mäkysen, kaupunginvaltuutettu Raija Kuusiston ja SDP:n 
Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Johanna Aution kanssa. Samassa tilaisuudessa 
puheenjohtajamme pääsi kertomaan Kauhajoen nuorisovaltuuston ajankohtaisia kuulumisia. 



12.12. vietettyihin pikkujouluihin kutsuttiin paikalle sekä tämän että ensi kauden 
jäsenet. Ohjelmassa oli ampumasimulaattorin kokeilua, keilausta ja leffailta herkkujen kera. 
Pikkujouluissa huomioitiin tuolloin voimassa olleet koronasuositukset ja -rajoitukset. 

Tilasimme tapahtumia varten uuden roll up -mainoksen ja logollamme varustettuja 
tarroja ja kyniä jaettavaksi. 

 
 
 

Kauhajoella 31.12.2020 
Julia Saarinen 

Kauhajoen nuorisovaltuuston 
puheenjohtaja ja somevastaava 


