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Paikka Nuorisotalo Räimiskä 
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Saapuvilla olleet jäsenet  Korpela Mikko  puheenjohtaja 

     Berki Benedek   sihteeri 

     Laitamäki Jeremias  varasihteeri 

     Pihlaja Laura   jäsen 

Alavillamo Sofia  jäsen 

     Luomapuro Neea  jäsen 

     Talvitie Juho    jäsen 

      

Poissa olleet   Saranpää Jasmin   varapuheenjohtaja 

Kuru Nuutti    jäsen 

      

Muut saapuvilla olleet  Luukaslammi Katja  erityisnuorisotyöntekijä 

      

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
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Pöytäkirjan tarkastajat   
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     Mikko Korpela  Benedek Berki 
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5 § Budjetti kaudelle 2021 

 

Tutkittiin kauden 2020 budjettia ja sen pohjalta tehtiin alustava suunnitelma 

budjetista. Kasino tapahtumalle varattiin eniten rahaa. Tapahtuman kustannusten 

kattamista varten neuvotellaan myös ulkoisten tahojen kanssa. 

 

6 § Nuorisovaltuuston kuntosalivuoro 

 

Päätettiin, että nuorisovaltuustoa varten varatulle kuntosalivuorolle keksitään 

käyttöä. Vuoro on alunperin ollut väärinkäsitysten takia varattu nuorisovaltuustolle, 

eikä nuorisovaltuusto ollut siitä pitkään tietoinen. Vuoroa ei haluta menettää, vaan se 

halutaan hyödyntää. Vuoroa voidaan esimerkiksi antaa nuorisotalo Räimiskän tai 

muiden ryhmien käyttöön. Katja Luukaslammi selvittää asian tämänhetkisen 

tilanteen ja kyselee mahdollisista toimenpiteistä. 

 

7 § Kuntavaalit 

 

Päätimme, että nuorisovaltuusto mainostaa kuntavaaleja sosiaalisessa mediassa. 

Mainostuksen hoitavat somevastaavat Sofia ja Nuutti. Some mainostuksella 

tavoitetaan kauhajokisia nuoria ja heille esitellään nuoria ehdokkaita, alle 29 vuotiaita 

ja erityisesti vielä nuorempia. Nuorisovaltuusto olisi myös edustettuna lukion 

oppilaskunnanhallituksen järjestämissä nuorisovaaleissa. Nuva voi mm. keksiä 

kysymyksiä ja tehdä mainoksia nuorten ehdokkaiden näkyvyyden parantamiseksi, 

teemalla “Nuori Kauhajoki”. Jeremias Laitamäki oppilaskunnanhallituksen 

puheenjohtajana lähettäisi kysymykset eteenpäin.  

 

8 § Muut asiat 

 

Kauhajoki.fi sivujen päivittämiseen liittyen muodostettiin työryhmä, johon kuuluvat 

Jeremias, Laura, Mikko, Juho ja Nuutti. Työryhmän tehtävä on varmistaa, että 

nuorisovaltuuston sivut ovat ajan tasalla ja sisältävät oikeat asiat.  

 

Jeremias Laitamäki toi teknisestä lautakunnasta terveisiä, että Kauhajoelle 

rakennetaan koirapuisto, josta nuva teki aloitteen aiempana kautena. 


