Kauhajoen kaupunki
Nuorisovaltuusto

Pöytäkirja

Paikka:

Kaupungintalo KH2, Kauhajoki

Aika:

26.1.2016 klo 18.00

Läsnä:

Elli Kilpiö
Henna Ojaniemi
Nea Linna
Henri Alasaari
Heini Tuunainen
Koivisto Laura
Hautala Erika
Rinta-Könnö Nea
Heikkilä Mikko
Juuti Virve

Poissa:

Jenny Ketola

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Henna Ojaniemi avasi kokouksen kello 18.33.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Esityslista oli
ajoissa kaikilla ja kokouksessa oli tarpeeksi osanottajia.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Todettiin paikkansa pitäväksi.
4. Esittäytyminen vapaa-aikajohtokunnalle
Kävimme esittäytymässä vapaa-aikajohtokunnalle. Puheenjohtaja
esitteli toimintasuunnitelmamme. Lautakunta oli innoissaan
toimintasuunnitelmasta ja toivotti hyvää kautta nuorisovaltuustolle.
5. Nuorisovaltuuston osallistuminen MHAW-viikkoon
Suomen Mielenterveysseura järjestää MHAW-viikon eli Mental Health
Art Week viikolla 21, jonka teemana on nuorten mielen hyvinvoinnin
edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin. Kauhajoen paikallisseura
haluaisi tehdä yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa tämän viikon
suhteen ja toiminnasta aiheutuviin kuluihin on haettavissa
yleisavustusta. Nuorisovaltuusto päätti lähteä mukaan tähän viikkoon ja

valitsivat edustajikseen suunnitteluryhmään Laura Koiviston, Heini
Tuunaisen ja mahdollisesti Jenny Ketolan.
Mielenterveysseuran Kauhajoen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
Tuomo Tenhunen palaveerasi asiasta nuorisopalveluiden työntekijöiden
kanssa ja sovimme alustavasti, että myös nuorisopalvelut on myös
mukana teemaviikossa.
Päätimme tehdä videon mielenterveydestä ja hyvinvoinnista, jossa on
mukana on myös haastatteluja. Haluamme parantaa taiteen avulla
mielenterveyttä. Tähän teemana meillä on erilaiset graffiti muodot.
Suunnitteilla on myös järjestää tapahtuma nuorille jossa he saavat
ilmaista tunteitaan graffitien avulla.
6. Nuorisovaltuuston julisteen tekeminen
Nuorisovaltuuston julistetta lähtee tekemään Henna Ojaniemi. Oma
kuva pitää lähettää tämän viikon (4) aikana Hennalle.
7. Nuorisovaltuuston edustajat kaupungin lauta- ja johtokuntiin sekä muut nuorisovaltuuston
sisäiset tehtävät
Kauhajoen nuorisovaltuusto valitsi edustajakseen
sivistyslautakuntaan: Elli Kilpiö, varajäsen Henna Ojaniemi
vapaa-aikajohtokuntaan: Henna Ojaniemi, varajäsen Henri Alasaari
tekniseen lautakuntaan: Elli Kilpiö, varajäsen Jenny Ketola
4H.n hallitukseen: Elli Kilpiö, varajäsen Jenny Ketola
Lisäksi sovimme, että Laura Koivisto
mediavastaavana toimii Nea Rinta-Könnö.
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8. MMETA
Mannerheimin lastensuojeluliitto järjestää Kaveriviikon viikolla 6. MLL.n
Kauhajoen yhdistys haastaa nuorisovaltuustoa järjestämään jotakin
mukavaa asian tiimoilta. Kaveriviikkoa varten MLL Kauhajoen fasebooksivuilla on linkki Kaveriviikko- tapahtumaan, jonne voi laittaa itse infoa
tapahtumasta tai ilmoittaa MLL.n edustajalle ja hän laittaa infon
eteenpäin. Osallistumme siihen instagram tempauksella. Instagram
tempaus kestää koko kaveriviikon (8-14.2). Mainosjulisteesta vastaa
Nea Rinta-Könnö. Päätimme, että kampanjaan osallistuneitten kesken
arvotaan 20€ arvoinen lahjakortti Valkoiseen puuhun.
Nuorten
päihteiden
käyttö
videon
käsikirjotusta
alkavat
suunnittelemaan Henri Alasaari, Henna Ojaniemi, Erika Hautala ja Nea
Rinta-Könnö.
Voisimme kysyä
tapahtumia.
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Ollaan yhdessä ideoimassa Nuorkauppakamarin johtajuus teemaan
liittyvää tapahtumaa, SEK:n väen kanssa. SEK kutsui nuorisovaltuuston

tutustumaan Logistialle ja pitämään kokoustaan sinne. Päätimme
tarttua tilaisuuteen, ja yritämme kysyä tilaa seuraavaan kokoukseen.
Järjestämme myös hiihtolomalla lanit, joista kävimme yleisiä
keskusteluja. Ensi kokouksessa siitä lisää.
9. Seuraava kokous
Kokous on 11.2 klo 16.15. Paikasta ilmoitetaan vielä lähempänä.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.28.
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