PÖYTÄKIRJA
Kauhajoen kaupunki/nuorisovaltuusto
____________________________________________________________________________
Paikka: Nuorisotalo Räimiskä, Kauhajoki
aika: 25.3.2014 15.30

1.

Kokouksen avaus
- Kokous avattiin klo 15.35

2.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Paikalla olivat: Carl Suvanto, Johanna Hautala, Elli Kilpiö, Erika Yli-Rahnasto,
Bence Berki. Janna Hautala, Jesper Pukkila, Niko Hakanen, Riina Koskimäki
ja Hannele Kujala. Lisäksi kokouksen alussa oli Suupohjan
kehittämisyhdistyksestä Sirkku Ylikoski.

3.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erika Yli-Rahnasto ja Bence Berki.

4.

Viesti virtaa Suupohjassa- hanke, Sirkku Ylikoski
- Sirkku esitteli meille Sosiaalisen median viestintäkoulutusta, johon on
halukkailla mahdollisuus osallistua. Ilmoitathan asiasta Hantalle.
- Suupohja.fi- seutuportaali uudistuu täysin ja sinne lisätään myös suunnitteilla
oleva Instagram- kisa, jonka toteuttamiseen nuorisovaltuusto osallistuu
yhteistyöllä Viesti virtaa- hankkeen kanssa.
o Kilpailun nimi tulee olemaan esimerkiksi ¤Suupohja Hehkuu ja kilpailu
on tarkoitettu Suupohjan alueen nuorille.
o Tarkoituksena on kuvata Suupohjan alueelta positiivisia asioita ja jakaa
niitä eteenpäin instagramissa tietyllä hastagilla. Näin luodaan
positiivista kuvaa Suupohjan alueesta ja tuodaan niitä muillekin julki.
o Sirkku tekee infon asiasta, jota voimme jakaa mahdollisille sponsoreille
ja muille yhteistyökumppaneille. Hantta viestii asiasta eteenpäin
Isojoen, Karijoen, Teuvan ja Kurikan nuorisotoimiin, jotta myös heidän
kunnan nuoret saadaan aktivoitua kisaan mukaan.
o Hommataan jokin nuorille suunnattu palkinto, joka aktivoi ja motivoi
heitä kuvaamaan positiivisia asiota.
o Hanke tekee kisasta julisteen, johon tulee myös nuvan uusi logo.
o Bence Berki on nuorisovaltuuston yhteyshenkilö Instgram-kisassa.
Mietitään jatkoa asiaan seuraavassa kokoontumisessa. Sovittiin, että

-

palkinto olisi selvillä 15.4 mennessä, jotta myös se saadaan
julisteeseen. Kilpailu toteutetaan toukokuun aikana.
Keskustelimme myös Hehku-Hubin positiivisuus- päivän tempauksesta, jossa
jakaisimme positiivisuus- pusseja Kriuhnaasuissa Yökirjastossa 26.4.
Pusseissa olisi positiivisia mietelauseita, jotka toisivat hyvää mieltä
saajalleen.

5.

NuVan juliste
- Lisäsimme julisteeseen Instagram tilin nimellä nuvakauhajoki. Muuten juliste
on hyvä ja valmis painoon. Hantta hoitaa julisteen painoon. Bence lupasi
siistiä logon painettavaan muotoon.
- Sovimme että Instagram tiliä voivat päivittää kaikki.
- Instagram tilin luo Carl Suvanto.

6.

Hupparit
- Hantta hoitaa hupparien tilauksen ja kyselyt.

7.

Lukion ja yhteiskoulun yhteinen esiintyjä tämän vuoden aikana
- Lukion oppilaskunnan hallitus on suunnitellut puhetapahtumaa kaikille
kauhajokisille opiskelijoille. Tapahtuma suunnittelua jatketaan kuluvan vuoden
aikana ja he tiedottavat asiasta nuorisovaltuustolle.

8.

Logolle näkyvyyttä
- Carl Suvanto lisäsi logon kuvan Nuorisovaltuuston Instagram tilille.
- Nuvan julisteita jaetaan kouluille ja nuorten kohtaamispaikkoihin. Logoa
käytetään mainoksissa ja julisteissa ym.

9.

Palvelusetelit
- Nuorten kesätyöllistämiseen tarkoitetut palvelusetelit jaetaan pe 25.4 klo
18.00-19.00.
- Täysi-ikäiset nuorisovaltuuston jäsenet avustavat seteleiden jaossa. Eli
Bence, Riina, Iida ja Janna.

10.
-

Koko perheelle tarkoitettu Yökirjasto- tapahtuma Kriuhnaasuviikolla
Yhteistyössä nuorisopalveluiden, Kauhajoen kirjastotoimen, 4H.n ja TMK.n
kanssa. Tapahtuma järjestetään pe 25.4 klo 17-22 kirjastolla.
Esiintymässä ovat mm. Absolute Zero, Yläkoulun valinnaisen musiikin
bändejä ja bändikoulun bändejä. Mahdollisesti mukana ovat myös
karaokekilpailun finalisteja.

-

Siellä on myös pelipisteitä jossa on erilaisia lautapelejä ja konsolipelejä
Samassa yhteydessä järjestetään myös mangakerhon taidenäyttely.
Carl, Johanna ja Erika ovat koulun vaihtoviikoilla Saksassa, eivätkä osallistu
järjestelyihin.

11.
-

12.
-

13.
-

MMETA
Bence ja Carl eivät lähdekään Aktiivipäiville Poriin yhteensattumien vuoksi.
Seuraavaan kokouksen ajankohdan sopiminen
Seuraava kokous pidetään 16.4 klo 15.30 nuorisotalo Räimiskällä.
Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 16.58

Pöytäkirjan tarkastajat:

____________________________________ ja _______________________________
Erika Yli-Rahnasto
Bence Berki

