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17 § 

Tapahtuman suunnittelua 

 

Kauhajoen kaupungin hyvinvointijohtaja Eija Liikamaa kertoi kaupungin kannan 

elokuisen tapahtuman järjestämiseen: “Kaupungin johtoryhmä (27.5.2020) ei anna 

vielä lupaa tilaisuuden järjestämiseen. Koronatilanne on tällä hetkellä sellainen, 

ettemme voi järjestää syksyllä yleisötilaisuuksia. Tämä kielto koskee kaikkia 

kaupungin toimintoja. Yksityisiä tilaisuuksia emme voi kieltää, joten Karhu voi 

tilaisuuden järjestää. Yksityiset henkilöt voivat olla vapaaehtoisina mukana 

tilaisuudessa, mutta nuorisovaltuuston puitteissa tilaisuutta ei voi markkinoida. 

Noudatamme tässäkin päätöksessä valtion suosituksia, jotka koskevat kuntien 

järjestämää toimintaa.” 

 

Koska tapahtumaa ei voi nuorisovaltuuston puitteissa järjestää elokuussa, 

tapahtuma siirretään vuoden 2021 elokuulle. Pidetään kiinni lauantaipäivästä pitää 

tapahtuma. Harkitaan tämän vuoden budjetin siirtämisestä ensi vuoden budjettiin 

tapahtuma varten. Tehdään artistien kanssa alustavia suunnitelmia tapahtumaan 

liittyen. 

 

Kasinolla pidetään uusi tapaaminen syksyllä, jolloin paikalla olisivat kaikki 

yhteistyössä mukana olevat nuorisovaltuustot. Tiedustellaan muiden 

nuorisovaltuustojen halusta sijoittaa omaa budjettiaan tapahtumaan.  

 

18 § 

Somekisa 



 

 

 

Somekisa oli alun perin suunniteltu järjestettäväksi markkinoimaan elokuun 

tapahtumaa. Tapahtuman siirtyessä koronatilanteen takia päätimme ettei somekisa 

ei tule keskittymään tapahtuman mainostukseen, vaan keksimme uuden aiheen.  

 

Järjestämme Instagramissa #KesäKauhajoella-kuvakilpailun. Osallistuakseen kisaan 

on julkaistava Instagramin stories-osioon kesäinen kuva Kauhajoelta, johon tägätään 

@nuvakauhajoki ja kirjoitetaan kisan hashtag #KesäKauhajoella. 

 

Valitsemme osallistuneista storyista parhaat kuvat, joista julkaistaan äänestys 

omaan storyymme. Seuraavamme saavat näin itse äänestää kilpailun voittajan. 

Benedek laskee äänestyksen tuloksen. 

 

Kilpailun pääpalkinto on jättikokoinen uimapatja. Selvitämme Päiviltä, miten osto 

onnistuu verkkokaupan kautta. Keskustelimme myös mahdollisesta parhaimmiston 

pienemmästä palkitsemisesta. Julia tekee kilpailua varten kuvan. 

 

19 § 

Syksyn ohjelma 

 

Tapahtuman siirtyessä kauden tapahtumakalenteri on heinä- ja elokuulta tyhjä, ja 

lisäksi syyskuussa on suunniteltu ohjelmaksi ainoastaan mielipidekysely nuorille. 

Mietimme kokouksessa koronatilanteen aiheuttamiin poikkeusoloihin sopivaa 

ohjelmaa alkusyksyyn. Suunnitelimme tempausta liittyen Ylen “Pelasta pörriäinen” - 

kampanjaan. Nuvalaiset näyttäisivät esimerkkiä ja kannustaisivat muita tekemään 

hyviä tekoja kampanjaan liittyen. Jokainen jäsen tekisi jonkin kampanjaan liittyvän 

teon, tehtävänjaosta keskustellaan tarkemmin Whatsappin välityksellä.  

 

Esimerkkejä tekoihin löytyy osoitteesta https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/01/viisi-

tapaa-pelastaa-porriainen-valitse-omasi-ja-merkkaa-tekosi 

 

20 § 

Jäsenten somepäivät 

 

Kauhajoen oppilaitoksille teettämäämme koronakuulumiskyselyyn tuli ehdotus siitä, 

että kukin nuorisovaltuuston jäsen voisi vuorollaan kertoa Instagram-tilillämme 

kuulumisia ja kuinka kyseinen päivä menee. Päätimme toteuttaa ehdotuksen.  

 

Teimme alustavan suunnitelman, jossa yhden viikon aikana jokaisella jäsenellä on 

oma päivänsä julkaista materiaalia nuvan Instagram-tilille stories-osioon ja feediin. 

Storyt tallennetaan Instagram-profiilimme kohokohtiin. Ajankohta on somekisan 

jälkeen. 

 

Alustava suunnitelma: 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/01/viisi-tapaa-pelastaa-porriainen-valitse-omasi-ja-merkkaa-tekosi
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/01/viisi-tapaa-pelastaa-porriainen-valitse-omasi-ja-merkkaa-tekosi


 

 

Maanantai:Julia 

Tiistai: Mikko 

Keskiviikko: Benedek 

Torstai: Emmi 

Perjantai: Neea 

Lauantai: Sofia  

Sunnuntai: Jeremias 

 

21 § 

Muut asiat 

 

Nuorisovaltuuston verkkosivuille tarvittavien ajankohtaisten tietojen lisäämiseen 

palataan alkusyksyllä. Jokaisen jäsenen tulisi miettiä ensi kokoukseen mitä 

sivuillemme voitaisiin lisätä ja laittaa, kun kaupungin sivut uusitaan syksyllä. 

 

Kauhajoen kaupungin hyvinvointijohtaja Eija Liikamaa toivoi, että nuorisovaltuusto 

tulisi mukaan kaikkeen hyvinvointipalveluiden suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Nyt 

on aukeamassa liikunnan kehittämissuunnitelman uudistamisen kysely, johon 

toivotaan nuorisovaltuuston lausuntoa. Saamme vastauspyynnön, kun kysely 

saadaan auki. Julia välittää kyselyn muille nuorisovaltuuston jäsenille. 

 

Julia ja Katja ovat vastanneet Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton 

Nuorisovaltuustoselvitykseen. Nuoriso-ohjaajille ja nuorisovaltuustoille oli omat 

kyselyt, joilla kartoitettiin nuorisovaltuustojen erilaisia vaikuttamistapoja.  


