Kauhajoen kaupunki
Nuorisovaltuusto

Pöytäkirja
6/2020

22.9.2020 klo. 17.00

Paikka:

Kahvila Valkoinen Puu

Aika:
Läsnä:

22.9.2020 klo. 17.06-18.57
Saarinen Julia

puheenjohtaja

Korpela Mikko

varapuheenjohtaja

Laitamäki Jeremias

sihteeri

Luomapuro Neea

jäsen

Berki Benedek

varasihteeri

Tuunainen Emmi-Sofia

jäsen

Alavillamo Sofia

jäsen

Poissa olleet:
Muut saapuvilla olleet

Luukaslammi Katja
Jenna Välimäki

erityisnuorisotyöntekijä
nuoriso ja yhteisöohjaaja opiskelija

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan että kokous on laillinen ja päätösvaltainen
Asiat

§:t 29-33

Pöytäkirjan tarkastajat
Benedek Berki

Emmi Tuunainen

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Julia Saarinen

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Kauhajoki

Jeremias Laitamäki

.

. 2020

Nähtävilläolo
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29 § Nuorisotyön viikon aikana tulleiden hankintaehdotusten läpikäynti
Nuorisovaltuusto on päättänyt ottaa yhteyttä Kauhajoen yläasteen oppilaskuntaan ja kysyä heiltä,
mitä tarvittaisiin. Nuorisovaltuusto tarjoaisi rahallista tukea toivottuun hankintaa.
Laitamäki ottaa yhteyttä yläasteen oppilaskuntaan ja ilmoittaa kuinka kävi.

30 § Hyvinvointi- ja mielenterveyskyselyn tulokset
Jakaisimme tulokset hyvinvointilautakunnalle, sekä kasvatus- ja opetuslautakunnalle.
Tulokset lähetettäisiin kouluille, rehtoreille ja kouluterveydenhoitajille.
Benedek tiivistää kyselyn tulokset ja Julia jakaa tuloksia sosiaalisessa mediassa.
Laitamäki ottaa yhteyttä kouluihin.

31 § Kasinotapahtuman työryhmän tapaaminen
Nuorisovaltuusto kasaa yhdessä ohjeet työryhmän tapaamiseen ja lähettää sen työryhmän
WhatsAppiin. Kauhajoen nuorisovaltuustolaisille jaetaan työtehtävät tapaamiseen.
Ohjeistukseen tulee: kokoustilaan tullessasi pese kädet ja voit laittaa maskin naamalle, yski hihaan,
pidä vähintään metrin turvaväli, istuessa muistetaan pitää turvaväliä ja tarjoilu hoidetaan ilman
turhaa kosketuskontaktia. Tarjoilua hoitaa Kauhajoen nuorisovaltuustolaiset suojaavat hansikkaat
kädessä. Tarjoiltavaa olisi kahvia, mehua, teetä, Jaffa keksejä ja Giflarin pullia.

32 § Rekrytointi
Nuorisovaltuusto kuvaa rekry videon, jota jaetaan kouluille ja sosiaaliseen mediaan. Rekry videon
lisäksi suunnitellaan Kahoot pelattavaksi esittelyn yhteydessä. Voittaja saa pienen palkinnon,
kuten patukan.
Käsikirjoitus tehdään WhatsApissa erillisellä ryhmällä. Ryhmään Katja, Julia, Mikko, Jeremias ja
Benedek.
Video olisi kokonaisuudessaan valmis lokakuun kahdeksastoista päivä mennessä.
Kässäri rakennetaan kokoustilanne pohjalta. Kässärin suunnittelu kello kuusitoista 25.9 Zoomissa.
Alustavasti kuvauspäivä olkoot 29.9 kello kahdenkymmenen jälkeen.
Alustavasti Benedek suunnittelee mainos kuvan.

33 § Muut asiat
Budjetin lisä anomus tehdään ensi kokouksessa.

