
 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

Kauhajoen kaupungin Nuorisovaltuusto (20. toimintakausi) 

Järjestäytymiskokous 2021 

Aika: 26.1.2021 klo 17.00  

Paikka: Kaupungintalon valtuustosali 

Läsnä: Mikko Korpela 

 Sofia Alavillamo 

 Jeremias Laitamäki 

 Benedek Berki 

 Neea Luomapuro 

 Laura Pihlaja 

 Nuutti Kuru 

 Jasmin Saranpää 

  

 

Lisäksi läsnä: Linda Leinonen, kaupunginjohtaja 

 Lasse Hautala, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 

 Eija Liikamaa, hyvinvointijohtaja 

 Julia Saarinen, nuorisovaltuuston puheenjohtaja 2020 

 Päivi Ojala, nuorisotyön koordinaattori 

 Katja Luukaslammi, erityisnuorisotyöntekijä ja nuorisovaltuuston ohjaaja 

 Lehdistön edustaja 

Kokouksen aluksi: 

Kaupunginjohtaja Linda Leinonen avasi tilaisuuden. Hän esitti onnittelut juhlavuoden 

johdosta, kun nyt aloittaa 20. nuorisovaltuusto toimintansa Kauhajoella. Leinonen puhui 

myös tulevista kuntavaaleista ja kannusti uusia nuorisovaltuutettuja tekemään hyviä 

päätöksiä. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lasse Hautala onnitteli myös nuorisovaltuustoa omassa 

puheenvuorossaan. Hän kannusti tulevalla kaudella ajamaan nuorten asioita ja rohkaisi 

käymään keskustelua muiden nuorten kanssa, että nuorisovaltuutetuilla olisi erilaisia 

näkökulmia, mitä tuoda esiin. Hautala myös totesi, ettei nuorisovaltuustossa ole poliittista 

väriä ja myös kaupunginvaltuustossa tehdään päätöksiä yli puoluerajojen. Hautala myös 

muistutti siitä, että Kauhajoki on selkeä seudullinen keskus ja meillä on aihetta myös 

ylpeyteen ja kiitollisuuteen ja että kotiin voi aina palata, mikäli opinnot vievät joskus 

maailmalle.  

Kauden 2020 nuorisovaltuuston puheenjohtaja Julia Saarinen piti myös omaan 

puheenvuoron, missä hän kannusti uutta nuorisovaltuustoa olemaan aktiivisia ja kertomaan 



omia ajatuksiaan. Hän kertoi omia kokemuksiaan nuorisovaltuustossa mukanaolosta ja 

totesi, että nuorisovaltuusto otetaan huomioon päätöksenteossa.  

Linda Leinonen ja Lasse Hautala antoivat Julia Saariselle kaupungin virallisen muistamisen 

kiitoksena vuosista nuorisovaltuustossa. Eija Liikamaa, Päivi Ojala ja Katja Luukaslammi 

luovuttivat nuorisopalveluiden ja nuorisovaltuuston kukat ja kiitokset hänelle.  

 

Kauhajoen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous: 

1. Kauden 2020 puheenjohtaja Julia Saarinen avasi varsinaisen järjestäytymiskokouksen klo 

17.17. Järjestäytymiskokouksen sihteerinä toimi nuorisovaltuuston ohjaaja Katja 

Luukaslammi. 

 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin työjärjestys. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jeremias Laitamäki ja Mikko Korpela.  

 

4. Puheenjohtaja avasi keskustelun vuoden 2021 nuorisovaltuuston puheenjohtajiston 

valinnasta. Jeremias Laitamäki ehdotti puheenjohtajaksi Mikko Korpelaa ja hän ilmoitti 

suostumuksensa tehtävään. Neea Luomapuro ehdotti puheenjohtajaksi Jeremias 

Laitamäkeä, mutta hän ei ollut halukas ottamaan tehtävää vastaan. Mikko Korpela 

valittiin puheenjohtajaksi, koska muita ehdotuksia ei tullut. Jeremias Laitamäki ehdotti 

varapuheenjohtajaksi Jasmin saranpäätä. Hänet valittiin tehtävään yksimielisesti 

suostumuksellaan.  

 

5. Tuore puheenjohtaja Mikko Korpela avasi keskustelun vuoden 2021 nuorisovaltuuston 

sihteeristön valinnasta. Jeremias laitamäki esitti sihteeriksi Benedek Berkiä ja hänet 

valittiin yksimielisesti. Benedek Berki esitti varasihteeriksi Jeremias laitamäkeä ja myös 

hänet valittiin yksimielisesti.  

6.  Puheenjohtaja totesi, että valitaan vielä edustajat  lautakuntiin kaudelle 2021. Useampi 

ilmaisi kiinnostuksensa edustajan tehtäviin, joten päätettiin arpoa edustajat ja 

varaedustajat kiinnostuneiden joukosta. Arpa päätti edustajaksi ja varaedustajaksi: 

Hyvinvointilautakuntaan Jasmin Saranpää ja varalle Benedek Berki 

Kasvatus- ja opetuslautakuntaan Neea Luomapuro ja varalle Jasmin Saranpää 

Tekniseen lautakuntaan Jeremias Laitamäki ja varalle Benedek Berki 

Puheenjohtaja totesi, että valtuustossa nuorisovaltuustoa edustaa puheenjohtaja ja 

hänen varaedustajanaan toimii varapuheenjohtaja.  

7. Muissa asioissa Jeremias kertoi, että hänellä on seuraavaan kokoukseen diaesitys 

lapsiystävällisestä kunnasta. 

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.34 

 

Kauhajoella 25.2.2021 

 

 

 



 

Katja Luukaslammi 

Kokouksen sihteeri 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

Jeremias Laitamäki  Mikko Korpela 


