
 

 
Kauhajoen kaupunki  Pöytäkirja 
Nuorisovaltuusto  2/2020 

 
    16.4.2020 klo. 17.00 

 
 
Paikka:  Zoom -kokous 
 
Aika:  16.4.2020, klo 17.07-18.35 
Läsnä:  

Saarinen Julia   puheenjohtaja 

    Korpela Mikko   varapuheenjohtaja 

    Laitamäki Jeremias  sihteeri 

    Berki Benedek   varasihteeri 

    Alavillamo Sofia   jäsen 

    Luomapuro Neea  jäsen 

    Tuunainen Emmi-Sofia  jäsen 

 
 
Poissa olleet:   Neea Luomapuro jäsen 

   
Muut saapuvilla olleet Luukaslammi Katja  erityisnuorisotyöntekijä 

 

 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Todetaan että kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

 

Asiat      §:t 6-11 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Emmi-Sofia Tuunainen ja Benedek Berki. 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus  

     puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 

 

     Julia Saarinen   Jeremias Laitamäki 



 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki          .        . 2020 

 

 

 

 

Nähtävilläolo 

 

Pöytäkirja julkistetaan Kauhajoen nuorisovaltuuston verkkosivuilla. 

 

 

Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 

 

aika:   7.5.2020 klo 17.00 

 

paikka:  Zoom -kokous 
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6 § Tapahtuman suunnittelua 

Julia on ollut yhteydessä Karhun puheenjohtajaan ja ovat todenneet olevan yhteistyöhaluisia. Julia 

on ottanut yhteyttä muihin nuorisovaltuustoihin.  

Kasino tapahtumaa suunitellessa päädyimme siihen, että otamme yhteyttä Kasino -elokuvan 

tuottajiin yhteyttä ja yhdistäisimme heidät jollain lailla tapahtumaan. Mikko ottaa yhteyttä Kasino 

-elokuvan tuotantoryhmään. Julia ottaa tarkempaa yhteyttä nuorisovaltuustoihin tapahtuman 

suunnittelu tarkoituksessa 

 

  



 

7 § Somekisa 

Kisa toteutetaan seuraavin ohjein: 

Pitää seurata Kauhajoen nuorisovaltuuston sosiaalisen median sivuja (osallistumalla Facebookin ja 

Instagramin kautta osallistuja voi tuplata mahdollisuudensa voittaa),Instagramin kautta 

osallistumiseen julkaisumme pitää jakaa omassa my storyssa, Facebookissa kommentoimalla 

tekemäämme julkaisua. 

Mikko laittaa viestiä eteenpäin kilpailun palkinnoista. Mahdollisia paikkoja, joihin hankkisimme 

lahjakortteja: Kesporttiin, Veikon koneeseen, S-market, K-Citymarket, Bio marlon, Gaala, Ege, 

Kotipizza, Virkku, Ojalan pakari, Valkoinen puu. 

8 § Kirjoitus lehteen 

Kirjoitamme lehteen nuorison aatteita korona ajasta ja koronan vaikutuksesta arkeen ja 

koulutyöhön. Nuorten mielipiteitä keräämme kyselyn kautta, joka jaettaisiin esimerkiksi Wilman 

kautta opiskelijoille. Alustavasti kirjoitus tulisi Kauhajoki lehteen. Jokainen nuorisovaltuuston jäsen 

keksii pari kysymystä, joista yhdessä päätetään mitä tulee kyselyyn valtuustomme WhatsApp 

ryhmässä. Benedek tekee kyselyn, kun olemme päättäneet kysymykset.  Kyselyn jälkeen Julia 

kirjoittaa lehtijutun. 

9 § Käynti yläasteella 
Nykyisen tilanteen vuoksi, emme ole kykeneviä tekemään yläaste vierailua, joten sen sijaan 

teemme tiedotteen Wilmaan, jossa kerrotaan nuorisovaltuuston toiminnasta. Tiedotteesta 

mainitsemme myös mielipide kyselyn yhteydessä. 

10 § Radio scoopin haastattelu 

Olemme päättäneet siirtää haastattelua paremmalle ajalle. Ajankohtaa emme ole päättäneet. 

11 § Muut asiat 

Nuorisovaltuustomme tapaamiset ja kokoontumiset on vallitsevan tilanteen myötä siirretty 

digitaaliseksi.  

Kaupungin nettisivut uusiutuvat, joten nuorisovaltuustolaiset miettivät ensi kokoukseen mennessä 

mitä sisältöä osioomme haluavat. 
 

 


