
 

 
Kauhajoen kaupunki  Pöytäkirja 
Nuorisovaltuusto  5/2020 

 
    7.5.2020 klo. 17.00 

 
 
Paikka:  Nuorisotalo Räimiskä 
 
Aika:  27.8.2020 klo. 17.17-19.12 
Läsnä:  

Saarinen Julia    puheenjohtaja 

    Korpela Mikko    varapuheenjohtaja 

    Laitamäki Jeremias   sihteeri 

    Luomapuro Neea   jäsen  

Berki Benedek     varasihteeri  

Tuunainen Emmi-Sofia  jäsen  

     
 
Poissa olleet:   Alavillamo Sofia   jäsen 

   
Muut saapuvilla olleet Luukaslammi Katja  erityisnuorisotyöntekijä 

    Jenna Välimäki   nuoriso ja yhteisöohjaaja opiskelija 

 

 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Todetaan että kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

 

Asiat      §:t 22-28 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Benedek Berki     Mikko Korpela 

 

 

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:   22.9.2020 klo. 17.00  

 

paikka:  Valkonen puu 
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22 § Pelasta pörriäinen -kampanja 

 
Jäsenemme osallistuvat kampanjaan omilla keinoillaan. Jeremias, Benedek ja Mikko jättävät 
nurmikosta leikkaamatta kukkia, Neea tekee hyönteishotelliin ohjeet, Sofia istuttaa kukkia, Julia 
tekee tietoiskun pörriäisistä. Emmille keksimme tehtävän. 
Kuvat ja sisältö julkaistaan Instagramissa ja Facebookissa. 7-13 syyskuuta mennessä, materiaali 
pitää olla lähetettynä Julialle. 

23 § Katsaus budjettiin 

Tarkastelimme kauden budjettia ja päädyimme vastaavaan: 
 
Tarjoilut kokouksiin: 100€ 
Roll up: 200€ 
Pikkujoulut: 800€ 



 

Rekry: 100€ 
Nuorisotyöviikko palkinto: 100€ 
Lahjoitus nuorille: 200€ (Kysytään nuorilta nuorisotyöviikon aikana ja sosiaalisessa mediassa) 

24 § Nuorten tapahtuma 

Muiden nuorisovaltuustojen kanssa joko live kokous turvaväleillä, taikka Meet -tapaaminen. 
Työryhmissä olevat mahdolliset entiset nuorisovaltuustolaiset saavat jatkaa projektissa mukana 
tahtonsa mukaan. Alustavasti tapahtumaa koskeva tapaaminen olisi lokakuussa kuudes päivä 
Walkersilla kuudelta, tapaamiseen voi osallistua kasvotusten tai etänä. Muut nuorisovaltuustot 
tulee olla edustettuina.  
Artistien haku jatkuu. 
 

25 § Kysely nuorille 

Teetämme nuorille kyselyn hyvinvointiin liittyen. Benedek tuottaa kyselyn. Nuorisovaltuustolaiset 
keksivät kukin kaksi kysymystä, jotka Benedek kirjaa kyselyyn. 
Kysymykset tulee olla keksittynä ja lähetettynä elokuun loppuun mennessä nuorisovaltuuston 
ryhmään. Benedek tuottaa kyselyn ensi viikolla, ja vastausaikaa nuorilla tulee olemaan 21 
syyskuuta asti. 
 

26 § Nuorisovaltuuston verkkosivut 

 
Uudistus toiveita olisi: 
Yleiselle julkisivulle yksinkertaistettu näkymä, pääkuvaksi kauden ryhmäkuva, jonka alle tulee 
yleinen kuvaus nuorisovaltuustosta ja yhteystiedot. Alaotsikkoina jäsenien esittely, pöytäkirjat, 
kauden painopisteet ja kuukauden kuulumiset. 
Pois voisi ottaa kohdat ajankohtaista, linkit, galleria ja kohta “Nuorisovaltuusto”. Yhteystiedot -
kohta kanssa, jos se siirretään pääsivulle. 
Julia toimittaa toiveita eteenpäin. 

27 § Kysely liikuntapalveluiden uudistamisesta 

Vastasimme porukalla kyselyyn. 

28 § Muut asiat 

Kuulimme uutisia Sofialta kasvatus- ja opetuslautakunnasta. 
Nuorisovaltuustoa pyydettiin osallistumaan Omat hoodit -kampanjaan. Kuvaamme videon Virkun 
puistossa kokouksen jälkeen.  


