
 

 
Kauhajoen kaupunki  Pöytäkirja 
Nuorisovaltuusto  7/2020 

 
    6.10.2020 klo. 16.30 

 
 
Paikka:  Nuorisokahvila Walkers 
 
Aika:  6.10.2020 klo. 16.44-17.52 
Läsnä:  

Saarinen Julia    puheenjohtaja 

    Korpela Mikko    varapuheenjohtaja 

    Laitamäki Jeremias   sihteeri 

    Luomapuro Neea   jäsen  

Berki Benedek     varasihteeri  

 
Alavillamo Sofia   jäsen 

     
 
Poissa olleet:   Tuunainen Emmi-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 34-36 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Mikko Korpela     Sofia Alavillamo 

 

 

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:   2.11.2020 klo. 17.00 

 

paikka:  Kaupungintalo 
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34 § Hakemus suuremmasta budjetista ensi kaudelle 

Kirjoitimme hakemuksen alun kokouksessa. 
Jeremias ja Julia tekevät hakemuksen valmiiksi ja lähettävät sen hyvinvointilautakunnan 
puheenjohtajalle sekä hyvinvointi johtajalle. 

35 § Rekrytointi 

Rekry suoritettaisiin pääosin etänä. 
Video jaetaan etänä. Nuvalle tehdään mainos sosiaaliseen mediaan, jossa haetaan mm. media 
osaajaa ja jäseniä laajalta osaamisalueelta.  Nuorisovaltuusto laittaisi mainoksen Instagramiin 
pystyyn. Laskutus hoidetaan Julian kautta.  
 Nuorisotyöntekijät voivat avustaa mainonnan kanssa oman työnsä ohella. 
 
Jeremias hoitaa kuuluttamisen kouluissa. Tästä sovitaan porukalla mitä Jeremias puhuu 
kuulutuksissa. 
Some mainostusta hoitaa Neea, Sofia ja Mikko. He jakavat valmiin mainoksen nuorisovaltuuston 
Wappi ryhmään.  
Bene hoitaa mainostamista sähköpostin kautta opettajille. 
Rekryn mainostus suunnitelmia suunnitellaan Canva -sovellusta käyttäen. Sovellukseen luodaan tili 
nuorisovaltuuston tunnuksilla. 



 

Hakulomakkeet voi jättää Räimiskälle, Walkersille, kirjastolle, toisen asten oppilaitosten ja 
yläasteen kansliaan. Näiden paikkojen kanssa sovitaan palautuksesta ja palautuspisteistä. Bene ja 
Jeremias ottavat paikkoihin yhteyttä. Jeremias ja Bene kysyvät tulostavatko laitokset omat 
hakulomakkeensa vai tuodaanko nuorisovaltuustolta omat. 
Kahoot jätetään välistä ja palkinnot.  

36 § Muut asiat 

Nuorisovaltuusto antaa 200€ Kauhajoen yläasteen jalkapallohäkki hankkeeseen. Jeremias ottaa 
yhteyttä yläasteen oppilaskunnan johtavalle opettajalle Riitta Maunula-Craycroftille laskutuksesta. 
Jeremias laittaa sähköpostia mielenterveyskyselyn tuloksista lukion ja yläasteen rehtoreihin, joita 
pyydetään jakamaan tulokset kouluterveydenhuollolle. 
Nuorisovaltuusto antaa lausunnon onko Kauhajoki nuorisovaltuustomyönteinen kunta. 
Nuorisovaltuustolaiset antavat oman mielipiteensä, miksi Kauhajoki on 
nuorisovaltuustomyönteinen kunta. 
 Nuorisovaltuusto osallistuu Unelmakökkä -kilpailuun tekemällä kolumnin. 
Nuorisovaltuustolaiset katsovat linkin läpi ja antavat lausuntonsa kisaa varten ensi viikon aikana, 
joista kasataan yhtenäinen teksti. 


