
 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

Kauhajoen kaupungin Nuorisovaltuusto (19. toimintakausi) 

Järjestäytymiskokous 2020 

Aika: 11.2.2020 klo 17.00 - 17.30 

Paikka: Kaupungintalon valtuustosali 

Läsnä: Julia Saarinen 

 Mikko Korpela 

 Sofia Alavillamo 

 Jeremias Laitamäki 

 Benedek Berki 

 Neea Luomapuro 

 

Lisäksi läsnä: Linda Leinonen, kaupunginjohtaja 

 Lasse Hautala, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 

 Eija Liikamaa, hyvinvointijohtaja 

 Anne Alavillamo, hallintojohtaja 

 Janita Mäkelä, nuorisovaltuuston puheenjohtaja 2019 

 Enni Einola, kaupungin valtuutettu  

 Katja Luukaslammi, erityisnuorisotyöntekijä ja nuorisovaltuuston ohjaaja 

 Lehdistön edustajat 

Kokouksen aluksi: 

 Nuorisovaltuuston ohjaaja Katja Luukaslammi  toivotti kaikki tervetulleeksi. 

Kaupunginjohtaja Linda Leinonen avasi tilaisuuden. Hän kertoi, ettei ole aikaisemmin päässyt 

nuorisovaltuuston järjestäytymiskokoukseen. Hän kertoi myös, että nuorisovaltuuston 

järjestäytymiskokoukset on aina järjestetty valtuustosalissa ja että hän itse on ollut 90-luvulla 

nuorisovaltuutettu Kristiinankaupungissa. Hän oli iloinen, että nuorisovaltuutettuja nähdään 

lautakunnissa sekä valtuustossa. Lopuksi hän toivotti uudelle nuorisovaltuustolle hyvää ja 

antoisaa kautta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Hän toivoi myös, että nuorisovaltuutetuille jäisi 

kuva, että Kauhajoella otetaan nuoret huomioon ja tehdään asioita nuorten hyväksi.  

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lasse Hautala kertoi, että on ollut muutamia kertoja 

ennenkin nuorisovaltuuston kokouksissa. Hän toivotti kaikki nuorisovaltuutetut seuraamaan 

valtuuston kokouksia ja kertoi, että pitäisi sitä tärkeänä. Hän kertoi myös, että 

demokraattinen päätöksenteko vaatii välillä kompromisseja. Lisäksi hän puhui nuorille 

ympäristöasioista ja ehdotti, että nuorisovaltuusto voisi miettiä, mitä Kauhajoella voitaisiin 

tehdä ympäristön hyväksi.  

 

 



Kauhajoen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous: 

1. Janita Mäkelä avasi varsinaisen järjestäytymiskokouksen klo 17.20. Nuorisovaltuuston 

järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajana toimi uuden puheenjohtajan valintaan 

saakka 2019 vuoden puheenjohtaja Janita Mäkelä ja sihteerinä Katja Luukaslammi. 

 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin työjärjestys. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jeremias Laitamäki ja Benedek Berki.  

 

4. Puheenjohtaja avasi keskustelun vuoden 2020 nuorisovaltuuston puheenjohtajiston 

valinnasta. Mikko Korpela ehdotti puheenjohtajaksi Julia Saarista ja hänet valittiin 

yksimielisesti. Jeremias Laitamäki ehdotti varapuheenjohtajaksi Mikko Korpelaa ja myös 

hänet valittiin tehtävään yksimielisesti. 

 

5. Puheenjohtaja avasi keskustelun vuoden 2020 nuorisovaltuuston sihteeristön valinnasta. 

Mikko Korpela esitti sihteeriksi Jeremias Laitamäkeä ja hänet valittiin yksimielisesti. 

Mikko Korpela esitti varasihteeriksi Benedek Berkiä ja myös hänet valittiin yksimielisesti. 

 

6. Julia Saarinen siirtyi uutena valittuna puheenjohtajana jatkamaan kokousta Janita 

Mäkelän tilalle. Uusi puheenjohtaja esitteli nuorisovaltuuston 2020 alustavan 

toimintasuunnitelman, jonka he olivat laatineet jo aiemmin.  

7. Todettiin edustajat lautakuntiin ja valtuustoon vuodelle 2020: 

Valtuustoon edustajaksi Julia Saarinen ja varaedustajaksi Mikko Korpela 

Hyvinvointilautakuntaan edustajaksi Mikko Korpela ja varaedustajaksi Julia Saarinen 

Kasvatus- ja opetuslautakuntaan edustajaksi Sofia Alavillamo ja varaedustajaksi Jeremias 

Laitamäki. 

Tekniseen lautakuntaan edustajaksi Benedek Berki ja varaedustajaksi Neea Luomapuro. 

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30 

 

Kauhajoella 5.3.2020 

 

 

 

 

Katja Luukaslammi 

Kokouksen sihteeri 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

Jeremias Laitamäki  Benedek Berki 


