
Hakulomake Kauhajoen 

nuorisovaltuustoon kaudelle 2023 

Huolellisesti täytetty hakulomake on palautettava nuorisotalo Räimiskälle, Walkersille, kirjastoon tai 

toisen asteen oppilaitosten tai yläkoulun kansliaan 10.11.2022 mennessä. Lue kääntöpuolen 

tarkemmat ohjeet hausta ja mahdollisista vaaleista. Lähetä lisäksi itsestäsi mahdollisimman 

tuore valokuva katja.luukaslammi@kauhajoki.fi kuvatiedostona. Lisätiedot nuorisovaltuuston 

ohjaaja Katja Luukaslammilta 046 851 2107. 

 

Koko nimi _______________________________________________________________ 

Osoite __________________________________________________________________ 

Syntymäaika _______._______.____________  

Puhelin _______________________________________ 

Sähköposti __________________________________________________________  

Koulu/oppilaitos sekä luokka _________________________________________________ 

  

Kerro itsestäsi ja perustele, miksi haluat mukaan nuorisovaltuustoon? (Tämä teksti julkaistaan 

myös vaalimainoksissa, mikäli hakemuksia nuorisovaltuustoon tulee yli 14) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Päiväys _______._______.____________ 

Allekirjoitus _______________________________________________ 

Suostun tietojeni julkaisuun tarvittaessa vaalimainonnassa ja nuorisovaltuustotoiminnassa  

(Nimi, ikä, kuva, esittelyteksti + mahdolliset tehtävät nuorisovaltuustossa)  

________ Kyllä             ________ En       

 

Alle 18-vuotiaan huoltajan 

Puhelin ___________________________ 

Allekirjoitus _______________________________________________ 

Nimenselvennys _______________________________________________ 

        

 

mailto:katja.luukaslammi@kauhajoki.fi


 

 

 

Hakuohjeet ja tietoa mahdollisista vaaleista: 

 

- Nuorisovaltuustoon voivat hakea kaikki kauhajokiset 15 – 20-vuotiaat nuoret (2003 – 

2008) syntyneet nuoret.  

- Hakuaika nuorisovaltuustoon on 20.10 – 10.11.2022. Hakuajan puitteissa täytyy 

hakijoiden palauttaa huolellisesti täytetty hakemus sekä lähettää itsestään 

mahdollisimman tuore valokuva katja.luukaslammi@kauhajoki.fi . Hakemuksen voi 

palauttaa nuorisotalo Räimiskälle, kirjastolle, nuorisokahvila Walkersiin, yläkoulun tai 

toisen asteen oppilaitoksen kansliaan. Nuorisovaltuuston ohjaaja soittaa vielä kaikille 

hakijoille. 

- Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin 14, järjestetään vaalit. 

- Nuorisovaltuustoehdokkaita mainostetaan nuorisovaltuuston some-kanavissa, yhteisellä 

julisteella sekä nuorisovaltuuston nettisivuilla. Lisäksi ehdokkaat voivat mainostaa itse 

itseään esim. omissa some-kanavissaan. Vaalimainontaa varten tarvitaan suostumus 

nimen, iän, kuvan ja esittelytekstin julkaisuun.  

- Äänestysaika nuorisovaltuuston vaaleissa on 28.11. – 8.12.2022. Äänet lasketaan 

9.12.2022 ja tulos ilmoitetaan nuorisovaltuuston nettisivuilla sekä some-kanavissa. 

Nuorisovaltuustoon valitaan 14 eniten ääniä saanutta ja maksimissaan 14 varajäsentä. 

Äänestyksen järjestelyt hoitavat kauhajoen kaupungin nuorisopalvelut. 

- Äänestyksiä järjestetään viikoilla 48 ja 49 yläkoululla ja toisen asteen oppilaitoksissa ja 

lisäksi yleisenä äänestyspaikkana toimii nuorisotalo Räimiskä ti 29.11, ke 30.11 ja to 8.12.  

- Nuorisovaltuuston vaaleissa äänestää voivat kaikki nuorisovaltuustoon hakuehdot 

täyttävät nuoret. Äänestykseen mukaan täytyy ottaa henkilökortti (esim. ajokortti, passi, 

KELA-kortti).  

 

Uudet nuorisovaltuutetut kutsutaan yhteiseen pikkujouluun la 17.12.2022 

 

Uuden nuorisovaltuuston perehdytys ja ryhmäytyminen on 4. – 5.1.2023 
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