
Kauhajoen kaupunki  Pöytäkirja  N:o 3/2021 

Nuorisovaltuusto    

 

  

 

 

 

Paikka Nuorisotalo Räimiskä 

Aika  20.5.2021 klo 17.00 - 18.22 

 

 

Saapuvilla olleet jäsenet  Mikko Korpela  puheenjohtaja 

     Jasmin Saranpää  varapuheenjohtaja 

     Benedek Berki  sihteeri 

     Jeremias Laitamäki  varasihteeri 

     Neea Luomapuro   jäsen 

     Laura Pihlaja   jäsen 

     Juho Talvitie   jäsen 

 

Poissa olleet   Nuutti Kuru   jäsen 

     Sofia Alavillamo   jäsen 

 

Muut saapuvilla olleet  Luukaslammi Katja  erityisnuorisotyöntekijä 

      

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Asiat     §:t 9-13 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

     Juho Talvitie   Neea Luomapuro   

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

     Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

     Mikko Korpela  Benedek Berki 

 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät     Kauhajoki    .   .2021 

 

Nähtävilläolo   Pöytäkirja julkaistaan Kauhajoen nuorisovaltuuston  

verkkosivuilla 

 

 

 



 

Asialuettelo 25.2.2021 

 

Läsnäolijat ……………………………………………………………………………….. 1 

9 §  Lausunto turvallisuussuunnitelmasta…….………………………………………. 2 

10 § Lausunto tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta………………………   3 

11 § Vastaukset pyöräilyn edistämisohjelmaan………………………………………  4 

12 § Muut asiat ………………………………………………………………....………...5 

 

 

9 § Lausunto turvallisuussuunnitelmasta 

 

Nuorisovaltuustolta on pyydetty lausunto Kauhajoen kaupungin 

turvallisuuussuunnitelmasta. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat saaneet 

turvallisuussuunnitelman nähtäväkseen 8 päivää ennen kokousta. Jokainen on 

saanut miettiä suunnitelmaa ennen kokousta ja mielipiteet kerättiin kokouksen 

aikana yhteen.  

 

Nuorisovaltuuston mielestä suunnitelma on hyvin laaja, yksityiskohtainen ja helposti 

luettavissa oleva. 

 

10 § Lausunto tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta 

 

Nuorisovaltuustolta on pyydetty lausunto Kauhajoen kaupungin tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat saaneet 

yhdenvertaisuussuunnitelman nähtäväkseen 8 päivää ennen kokousta. Jokainen on 

saanut miettiä suunnitelmaa ennen kokousta ja kokouksessa jokainen jakoi 

mielipiteitään aiheesta. 

 

Nuorisovaltuuston mielestä suunnitelma vaikuttaa hyvältä. Suunnitelma on hyvin 

laaja, yksityiskohtainen ja helposti luettavissa oleva. Nuva haluaisi lisätä, että 

varsinkin lasten ja nuorten keskuudessa tapahtuvasta kiusaamisesta olisi hyvä olla 

kunnan yhtenäinen ja selkeä linjaus.  

 

Kokouksessa heräsi myös keskustelua siitä, että oppilaiden olisi hyvä käydä 

pakollisilla kuraattorin käynneillä, jotta kiusaaminen ja muut ongelmat tulisivat 

paremmin esille. Pakolliset käynnit laskisivat kynnystä puhua ongelmista. Kouluissa 

opettajien olisi hyvä muistaa heidän roolinsa kiusaamiseen puuttumisessa.  

 

11 § Vastaukset pyöräilyn edistämisohjelmaan 

 

Nuorisovaltuustoa on pyydetty vastaamaan pyöräilyn edistämisohjelman liittyviin 

kysymyksiin. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat saaneet pyöräilyn edistämisohjelmaan 



nähtäväkseen 8 päivää ennen kokousta. Jokainen on saanut miettiä suunnitelmaa 

ennen kokousta ja mielipiteet kerättiin kokouksen aikana yhteen. 

Nuorisovaltuuston vastaukset kysymyksiin: 

1. Penkit, roskikset, teiden kunto on kohtuullinen. Vihreä ja puistomainen 

keskusta-alue. 

2. Isojen ja vilkkaiden risteysalueiden turvallisuus kevyelle liikenteelle. 

Hiekoitusten toteutus. Kävely- ja pyöräteiden kapea leveys paikoin.  

3. Pyöräily ja kävelykampanjoiden lisäämien, maisemareittien lisääminen 

muualle kuin virkun alueelle. 

4. Lisäämällä tietoa pyöräilyn käytännöllisyydestä Kauhajoella mm. somessa. 

5. Hoitaa teitä ja niiden viihtyvyyttä. Huolehtia kevyen liikenteen turvallisuudesta 

liikenteessä.  

6. Nuorisovaltuusto sai ajatuksen, että ala-asteikäisille voitaisiin jakaa esim. 

heijastinkankaisia urheilukasseja. Kuten uusi asfaltti houkuttelee kaahareita, 

tuore ja hyvin huollettu pyörätie houkuttelee pyöräilijöitä. 

 

12 §  Muut asiat 

  

Nuorisovaltuustolta on pyydetty tiivistelmä nuvan aiemmin tekemästä 

mielenterveyskyselystä. Kyselyä hyödyntää LYK (lapsiystävällinen kunta). 

 

Kasinotapahtuman esiintyjiä ja ajankohtaa mietitään toimikunnan keskuudessa 

uudestaan keikkamyyjien virheestä aiheutuneesta päällekkäisyydestä.  

 

Kaupunginjohtajaa, hyvinvointijohtajaa ja hallintojohtajaa varten valmistellaan esitys 

nuorisovaltuuston toiminnan tavoitteista ja keinoista tavoitteen saavuttamiseksi. 


