
 
 
 

   
 

Rauman Nuorisovaltuuston kokouksen pöytäkirja 

 

Aika:  Keskiviikko 19.1.2022 klo 17:01−18:37  

Paikka: Kaupungintalon edustustila 

Jäsenet:   

Lauri Raisto    Hj.Nortamo 

Reeta Valavuo  Hj.Nortamo  Etänä 

 Ramisha Ghimire  Nanu 

Kiia Hannolainen  Normaalikoulu 

Joel Kämäri   Normaalikoulu  

Vilho Tuominen  Normaalikoulu 

Sisu Valavuo   Normaalikoulu Etänä  

Aala Koivula    Raumanmeri  Etänä 

Tessa Uotinen  Raumanmeri 

Lenni Valtanen  Raumanmeri 

Verneri Virtanen  Raumanmeri  Etänä 

Roosa Helin    Rauman Lyseon Lukio 

Hanna Koivisto  Rauman Lyseon Lukio 

Oskari Mustonen  Rauman Lyseon Lukio 

Noora Niemi   Rauman Lyseon Lukio 

Valtteri Aaltonen  Rauman Lyseon Lukio  

 

Varajäsenet (kutsutaan paikalle tarvittaessa) 

 

Pia Hellmann   Normaalikoulu 

 

Nina Kuusisto-Huuskonen nuoriso-ohjaaja  
  



 
 
 

   
 

 

1 § Kokouksen avaus 
Kokous avattiin ajassa 17:01. 

 

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 § Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin. 

 

4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Vilho Tuominen ja Aala Koivula. 

 

5 § Yläkoulujen ja toisen asteen oppilaskunnat – tapaaminen to 27.1.2022 
Rauman nuorisovaltuusto haluaa kutsua kokoukseensa raumalaisten peruskoulujen sekä toisen 

asteen oppilaskuntia. Jokaisesta oppilaskunnasta osallistetaan kokoukseen yksi opettaja ja 1–2 

oppilasta. Kokouksessa nuorisvaltuusto pitää oman kokouksensa, jonka jälkeen oppilaskuntien 

kanssa voitaisiin käydä keskustelua, miten nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien välinen yhteistyö 

saataisiin paremmaksi. Mainitaan myös Nuvan vaaleista, jotta saataisiin uusia jäseniä.  

Alkuperäisesti kokouspäiväksi sovittiin keskiviikko 26.1.2022, mutta tilavarausten vuoksi ajankohta 

on siirtynyt päivällä eteenpäin. Laitamme oppilaskunnille kokouksesta sähköpostia ensi viikolla. 

Viestiin sisällytetään myös se, että haluamme nuorisovaltuuston kanssa kuulla oppilaskuntien 

toimintatavoista sekä vuoden aikaisista teemoista. 

Lopulliseksi tapaamispäivämääräksi sovimme torstai 3.3. 15.30−17.00 valtuustosalissa. Tieto 

uudesta päivämäärästä laitetaan oppilaskunnille 20.1. 

Kävimme läpi kokouksen esityslistaa. Lähetetään oppilaskunnille apukysymyksiä, jotka laaditaan 

puheenjohtajiston kanssa. Varaudutaan pitämään mahdollisesti myös etätapaamisena. 
 

6 § Työryhmien kuulumiset 
Ei kuulumisia. 



 
 
 

   
 

 
7 § Luottamustoimien kuulumiset  

Vilho Tuominen ollut Sote-valiokunnan kokouksessa, jossa käyty läpi koronaohjeistuksia. Oskari 

Mustonen ollut ympäristö- ja lupalautakunnan kokouksessa, jossa keskusteltu mm. vanhan 

vesilaitoksen rakennuksen purkamisesta. Tessa Uotinen ollut Vesi- ja viemäri, 

Kaupunginhallituksen sekä Teknisen valiokunnan kokouksissa. 
 
8 § Satu Saarisen terveiset koskien kaupungin tasa-arvo/yhdenvertaisuus 
suunnitelmaa 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Noora Niemi on laittanut Rauman kaupunkikehitysjohtaja Satu 

Saariselle viestiä Rauman kaupungin yhdenvertaisuusasioihin liittyen, sillä ei ole selvää, mihin 

kuntalainen voi ottaa yhteyttä esimerkiksi kohdatessaan seksuaalista häirintää Rauman kaupungin 

työntekijältä.  

Kaupungin työntekijöiden sisäinen kanava on tulossa, mutta se ei kuitenkaan koske kuntalaisia. 

Seksuaalisesta häirinnästä voi ilmoittaa poliisille, mutta edelleen puuttuu matalan kynnyksen 

kanavaa ilmoittaa tällaisesta toiminnasta. Satu Saarinen lupasi selvittää, minne tämän kaltaisissa 

tilanteissa voisi jatkossa ottaa yhteyttä.  

 

9 § Nuorisovaltuuston kevätkilpailu 2022  
Rauman nuorisovaltuuston järjestää taas perinteisen kevätkilpailunsa, jota nyt ideoimme. 

Ajankohdaksi sovimme 14.2.–14.3. 

Odotetaan päätöstä siitä, voimmeko ostaa lahjakortteja. 

Some-ryhmä tekee ehdotukset kilpailuista, jonka jälkeen lopullinen kilpailu päättään koko 

nuorisovaltuuston kanssa. 

 

10 § Kuullaanko –päivä 
Keskustelimme vuosittaisesta Kuullaanko nuoria -päivästä, joka tullaan tänä vuonna toteuttamaan 

uudella tavalla. Tänä vuonna kuullaanko -päivään ei kutsuta lainkaan päättäjiä, niin kuin 

perinteisesti on kutsuttu. Tapahtumasta muokataan keskustelutilaisuus, jossa Rauman 

Nuorisovaltuusto, Rauman lasten parlamentti sekä Rauman koulujen oppilaskunnat voisivat 

keskustella raumalaisia nuoria koskevista asioista. Kuullaanko -päivään ei myöskään tulisi erillisiä 

teemoja, sillä mitään ajankohtaisia teemoja ei ole ilmennyt. Keskeisiä keskusteluaiheita voisi 



 
 
 

   
 

kuitenkin olla nuoret saavuttava viestintä sekä nuorten tapahtumat. Kuullaanko -päivään voisi 

osallistua myös viestinnän ammattilaisia. 

 
11 § Muut esiin tulevat asiat 

Ideoimme nuorisovaltuuston toimintaa keväälle. Tarkoituksena on järjestää jonkinlainen 

ulkotapahtuma ystävänpäivänä 14.2. esimerkiksi jakaa karkkeja torilla. Tapahtuman ideoinnista 

vastaa some-ryhmä, joka esittää ideat muulle nuorisovaltuustolle ennen ystävänpäivää. Toteutusta 

varten luotiin oma WhatsApp-ryhmä. 

Rauman Nuorisovaltuuston perinnetapahtuma OtaChill järjestetään taas ensi kesänä, jota alettiin 

suunnitella jo nyt. Aloitimme sopimalla päivämäärän suunnittelulle kokoukselle, joka pidetään 

etäyhteyksin Teamsissa 17.2. 

Haluamme Nuorisovaltuuston kanssa tavata Rauman uuden kaupunginjohtajan Esko Poikelan. 

Nuoriso-ohjaaja Nina Kuusisto-Huuskonen laittaa Esko Poikelan assistentille sähköpostia 

mahdollisesta tapaamisajasta.  

 

12 § Ilmoitusasiat 
SataNuvan kokous on Raumalla 2.3.2022 klo 17−19, johon tulee myös Rauman Nuorisovaltuuston 

jäseniä paikalle SataNuvan jäsenten lisäksi. 

Nuorisovaltuuston kanssa otetaan käyttöön uusi pöytäkirjakäytäntö, jolloin Nuorisovaltuuston 

pöytäkirjat tulevat Rauman kaupungin nettisivuille näkyviin. Jatkossa pöytäkirjat myös 

allekirjoitetaan Palvelupiste Pyyrmanissa. 

 

13 § Seuraava kokous 
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 3.3.2022. 
 

14 § Kokouksen päätös 
Kokous päätettiin ajassa 18:37. 

 

 

 

 



 
 
 

   
 

 

ALLEKIRJOITUKSET  Noora Niemi  Oskari Mustonen 
  puheenjohtaja sihteeri 

 

 
 
PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 26.1.2022 

 

  Vilho Tuominen Aala Koivula 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


