
 

 
Kauhajoen kaupunki  Pöytäkirja 
Nuorisovaltuusto  3/2020 

 
    7.5.2020 klo. 17.00 

 
 
Paikka:  Zoom -kokous 
 
Aika:  7.5.2020 klo. 17.03-19.36 
Läsnä:  

Saarinen Julia   puheenjohtaja 

    Korpela Mikko   varapuheenjohtaja 

    Laitamäki Jeremias  sihteeri 

    Alavillamo Sofia   jäsen 

    Luomapuro Neea  jäsen  

Berki Benedek    varasihteeri   

     
 
Poissa olleet:   Tuunainen Emmi-Sofia  jäsen 

   
Muut saapuvilla olleet Luukaslammi Katja  erityisnuorisotyöntekijä 

    Mikko Jokipii   Kasino -elokuvan ohjaaja/tuottaja 

 

 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Todetaan että kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

 

Asiat      §:t 12-16 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Mikko Korpela    Sofia Alavillamo 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus  

     puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 

     Julia Saarinen   Jeremias Laitamäki 

 

 



 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki          .        . 2019 

 

 

 

 

Nähtävilläolo 

 

Pöytäkirja julkistetaan Kauhajoen nuorisovaltuuston verkkosivuilla. 

 

 

Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 

 

aika:   Virkistäytymispäivä 

 

paikka:  Majaniemi 
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12 § Kysely 

Kyselyyn vastasi 64 henkilöä. Suurin osa kertoo opiskelunsa vaikeutuneen ta pysyneen samalla 
tasolla kuin ennenkin.. Suosituin nuorisotoiminta mihinkä haluttaisiin osallistua on nuorison 
henkilökohtainen tukipalvelu ja erilaiset live lähetykset. Teemme kyselyn pohjalta lehtijutun. 
Mukana olleille kouluille lähetetään kyselyn tulokset 

13 § Tapahtuman suunnittelua 

Puhuimme Kasino -elokuvan  ohjaajan/tuottajan Mikko Jokipiin kanssa kokouksessa. Hänen 
kanssaan puhuimme mahdollisesta pääsymaksusta  ja bändi/artisti esityksistä. Sovimme hänen 
kanssaan, että mietimme budjettiamme tapahtumalle ja pidämme häneen yhteyttä.  
Nuorisovaltuuston kesken pohdimme mahdollista sisältöä ja toimintatapaa. Järkkäisimme 
järjestyksenvalvojia ja esiintyjiä. Olemme myös miettineet miten toimimme muiden 
nuorisovaltuustojen kanssa ja mietimme mahdollisia kyydityksiä, joista voisimme sopia heidän 



 

kanssaan. Mietimme valtuuston kesken, että otamme lämmittelijöiksi halukkaita 
bändejä/artisteja. 
Teemme julkaisun ja muut osallistuvat nuorisovaltuustot auttaisivat sitä jakamaan. Julkaisussa olisi 
yhteystietomme ja heistä valitsisimme ketkä haluamme mukaan. Kysymme ylemmältä taholta 
onko  kunnossa jos kysymme esiintyjiä tapahtumaamme ja kerromme ajatuksista tapahtuman 
suhteen. 
 

14 § Somekisa 

Mikko jatkaa yhteydenottoja yrityksiin lahjakorteista. Kisan ajankohtaa ei ole päätetty. 

15 §Virkistäytymispäivä 

Virkistäytymispäivä pidettäisiin Majaniemessä kesäkuun aikana. Jeremias kyselee henkilökunnalta 
avoimista päivistä ja kuinka se sopisi. Aiheesta keskustellaan nuorisovaltuuston ryhmässä, kun 
Jeremias on selvittänyt aikoja. 

16 § Muut asiat 

Perinteinen Solar Sound festari arvonta on peruttu, sillä festareita ei järjestetä. 
Katja Luukaslammi kertoi meille, että Leader Suupohja oli tehnyt kyselyn, jossa kysyttiin mitä 
nuoret halusivat omalle paikkakunnallensa. Kauhajoelle toivottiin toimintaa Kasinolle ja erilaisia 
liikuntamahdollisuuksia.  
Päivitämme nuorisovaltuuston nettisivuja. Poistamme vanhoja tietoja ja lisäämme uusia. 
Kasaamme toimintaryhmän Kasino tapahtumaan. Nuorisovaltuustomme kokonaisuudessaan on 
tässä ryhmässä. Ryhmälle luodaan Whatsapp ryhmä, johon liittyy mukaan Mikko Jokipii, muut 
nuorisovaltuustot ja muut tapahtuman toimijat. 


