
 
 
 

   
 

 

Rauman Nuorisovaltuuston kokouksen pöytäkirja – oppilaskuntien 

tapaaminen 

 

Aika: Torstai 3.3.2022 klo 15:35−16:59  

Paikka: Kaupungintalon edustustila 

Jäsenet:   

Lauri Raisto    Hj.Nortamo 

Reeta Valavuo  Hj.Nortamo   

 Ramisha Ghimire  Nanu 

Kiia Hannolainen  Normaalikoulu poistui klo 16:16 

Joel Kämäri   Normaalikoulu 

Vilho Tuominen  Normaalikoulu 

Sisu Valavuo   Normaalikoulu   

Aala Koivula    Raumanmeri  Etänä 

Tessa Uotinen  Raumanmeri  Etänä 

Lenni Valtanen  Raumanmeri 

Verneri Virtanen  Raumanmeri   

Roosa Helin    Rauman Lyseon Lukio Etänä 

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  
  



 
 
 

   
 

 

Oppilaskunnat: 

 Kaisa Jokinen  Winnova (opettaja) 

Enna Kuusela  Winnova 

Hanna Osara   Normaalikoulu (opettaja) 

Martta Uusitorppa  Normaalikoulu 

Jaakko Vanhatalo  Raumanmeri (opettaja) 

Fanni-Sofia Renko  Raumanmeri 

Tarmo Hotanen   Hj. Nortamo (opettaja)  

 Susanna Holappa  Nanu (opettaja) 

Ella Juuti   Nanu 

Luka Järvinen  Rauman Lyseon Lukio 

Juuso Iljäs   Rauman Lyseon Lukio 

 

15 § Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 15:35 ja toivotettiin oppilaskuntien edustajat tervetulleiksi tapaamiseen. 

 

16 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

17 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 

18 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Roosa Helin ja Hanna Koivisto. 

 

19 § Esittäytymiskierros, nuorisovaltuusto sekä nuorisovaltuuston toiminnan 

esittely lyhyesti 

Puheenjohtaja Noora Niemi avasi esittäytymiskierroksen ja nuorisovaltuustolaisia pyydettiin 

huomioimaan puheenvuorossaan, mikä nuorisovaltuustossa mukanaolossa on mukavinta. 

Yhdessä tekeminen ja ryhmähenki oli monesta suusta tullut vastaus. 

 



 
 
 

   
 

 

Esittäytymiskierroksen jälkeen Noora kertoi yleisesti nuorisovaltuuston toiminnasta sekä vuodesta 

2021 ja millainen se oli nuorisovaltuustolle ja mitä toteutimme.  

 

20 § Oppilaskuntien esittäytyminen 

Oppilaskuntien edustajat esittelivät itsensä. Nuorisovaltuusto jakoi isot kiitokset siitä, että olemme 

saaneet jokaisesta koulusta edustajat tapaamiseen. 

 

21 § Oppilaskuntien toiminnasta kuuleminen, koulukohtaiset ”kohokohdat”, 

vuosittaiset teemat jne.  

Oppilaskunnat saivat vapaan sanan esitellä koulunsa toimintaa oppilaskunnan näkökulmasta. 

Nuorisovaltuusto korosti, että jos he kertoisivat erityisesti ajasta ennen koronaa, miten 

oppilaskuntatoiminta näyttäytyy ”normaalina kouluarkena” mutta myös mitä on pystytty 

toteuttamaan/huomioimaan myös poikkeusaikana. 

 

Nanu: Nanun oppilaskunta on varsin aktiivinen ja he muistuttivat, että heillä kokonaisuudessaan 1-

9.luokat. Nanun oppilaskunnassa huomioidaan paljon kalenterivuoden tapahtumia kuten 

ystävänpäivä, munajahti pääsiäisenä, jouluaktiviteetteja ja erilaisia tempauksia. 

 

Hj. Nortamo: Osallistuva budjetointi on mahdollistanut Hj. Nortamon pihalle viihdykettä, kuten 

frisbeegolf-korit. Oppilaskunta oli mukana työstämässä osallistuvan budjetoinnin hanketta. 

Keväälle 2022 touhutaan nyt isoa tapahtumakokonaisuutta, ulkoilmakonserttia jossa koulun 

bändit/bänditoiminnat esiintyvät. Sen lisäksi yrittäjyyskurssilaiset ovat tapahtumassa mukana ja 

poliisia, palokuntaa ja spr. Tähän tapahtumaan on saatu apurahaa Vakka-suomen 

nuorisosäätiöltä. 

 

Normaalikoulu: Vuosittainen suosikki on norssin jouluradio. Nyt oppilaskunta häärää Talent-

show:ta. 

Rauman Lyseon Lukio: Lukiolla on ollut nyt korona aikana satunnaisia tempauksia, viimeksi 

ystävänpäivänä makeisten jakoa. Oppilaskuntaa työllistää eniten wanhojen tanssit sekä penkkarit 

vuosittain. 

Raumanmeri: Raumanmeressä saa välillä tasapainoilla siitä, tekeekö oppilaskunta vai tukioppilaat 

jotakin tempauksia tms. Tällä hetkellä oppilaskunnalla on suunnitteilla piirustuskilpailu. 



 
 
 

   
 

 

Winnova: Winnova panostaa tällä hetkellä yhteisöllisyyden parantamiseen oppilaitosten välillä ja 

oppilaskuntatoiminnan korvaa tutor – toiminta. Opiskelijoiden mielenterveyspäivä on ollut suosittu 

ja tällä hetkellä työstetään Wino On Tour – tapahtumaa. 

 

22 § Nuorisovaltuuston vuosittaiset teemat ja toiminnot 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Noora Niemi jatkoi kertomalla vuoden 2022 

toimintasuunnitelmasta, sekä esittelemällä vuoden 2022 vuosikellon. Käytiin myös läpi 

yksityiskohtaisemmin yhtä vuosittaista kohokohtaa, keväisin pidettävää lasten – ja nuorten 

kuulemispäivää.  

Tämän lisäksi mainostettiin parhaillaan käynnissä olevaa kevätkilpailua. 

 

Susanna Holappa Nanusta ehdotti tässä kohtaa, että olisiko koulujen mahdollista saada ihan 

fyysisiä mainoksia nuorisovaltuuston some-tileistä. Yksinkertaisuudessaan siis esimerkiksi logot ja 

tilien nimet.  

Sovittiin, että nuorisovaltuusto toimittaa jokaiseen kouluun lähiviikkoina nuorisovaltuuston 

mainokset sometilien nimillä. 

 

Kiia Hannolainen poistui tämän pykälän päätyttyä klo 16.16. 

 

23 § Nuorisovaltuuston vaalit 

Nuoriso-ohjaaja Nina Kuusisto-Huuskonen kertoi lyhyesti nuorisovaltuuston toimintasäännöstä, 

vaalien paikkajaosta ja vaalirakenteesta. Käytiin läpi myös syksylle 2020 laadittu vaaliaikataulu ja 

miten silloin markkinointityö, ehdokas-asettelu ja vaalit toteutettiin.  

Vuonna 2022 vaalimarkkinointi alkaa heti koulujen käynnistyttyä, koulukierrokset toteutetaan syys-

lokakuun aikana, ehdokas-asettelu päättyy lokakuun loppupuolella ja vaalit käydään marraskuun 

aikana. Tarkempi ajankohta tarkentuu kevään kuluessa ja kouluilla ja oppilaskunnilla on myös 

mahdollisuus vaikuttaa ajankohtiin.  

Tässä kohtaa sivuttiin myös yhteydenpitoa ja mikä kanava siihen olisi paras ja todettiin, että 

sähköposti on paras alusta tiedon jakamiselle. 

 

24 § Vuorovaikutuksen parantaminen - pienryhmät 

Muodostimme kolme pienryhmää, jossa apukysymyksinä keskustelulle oli 

 koetko tämän tyylisille tapaamisille tarvetta jatkossa? 



 
 
 

   
 

 

 olisiko nuvan ja oppilaskuntien mahdollista toteuttaa yhteisiä tapahtumia/kampanjoita tms? 

 mitä oppilaskunnat voisivat tehdä sen eteen, että kouluista saataisiin tietoa ja infoa 

nuorisovaltuustolle (esimerkiksi kun kysellään mielipiteitä ja toiveita tapahtumista tms.) tai 

kannanottoja ajankohtaisiin aiheisiin? 

Ryhmä1: Tämän tyylisille tapaamisille ehdottomasti tarvetta, ei tosin välttämättä joka vuosi mutta 

esimerkiksi joka toinen vuosi, vaikka juuri vaalivuonna. Mahdollisuuksien mukaan myös pelkät 

opettajat voisivat tavata ja jakaa ajatuksia esimerkiksi kerran vuodessa. 

Kyselyt ja QR-koodit olisivat hyvä tapa saada vastauksia puolin ja toisin. 

Ehdotuksena, että nuorisovaltuusto voisi tulla mukaan Wino on Tourille.  

Vuorovaikutus lähtökohtaisesti parantuu sillä, että jokaisesta koulusta saadaan jäsenet 

nuorisovaltuustoon. Kouluja voisi osallistaa enemmän nuorisovaltuuston vaalikampanjointiin ja 

satunnaiset vierailut ja tiedotteet kouluille.  

 

Ryhmä2: Ideana tuli, että tämän tyylisessä tapaamisessa voisi olla mukana isompi porukka 

oppilaskunnan näkökulmasta ja saataisiin laajempia ”idearinkejä”. Toivottiin oppilaskuntiin 

vaikuttamismahdollisuuksia, eli esimerkiksi lasten ja nuorten kuulemispäivästä infoa ja 

tiedonkeruuta ajoissa sekä osallistuvan budjetoinnin mainostusta. Kaikenlaiseen yhteistyöhön ja 

tiedonkeruuseen pyydettiin myös, että nuorisovaltuuston on ajoissa liikkeellä – viikon 

reagoimisajalla ei pystytä vastaamaan.  

 

Ryhmä3: Sähköposti on hyvä oppilaskunnan tiedottamiseen. Pidettiin myös tärkeänä, että 

oppilaskunta on aktiivinen, tällöin vuorovaikutus toteutuu entistä paremmin ja säännöllisesti.  

Ideoitiin, että kun luokkaretket on jäänyt vähemmälle, voisiko luokkaretken tilalle ottaa keväisin 

jonkun yhteistyön tapahtuman järjestämisestä.  

Vuorovaikutuksen parantamisesta ideoitiin vielä, että tapaamisten säännöllisyys ja vapaa ilmapiiri 

tekee kommunikoinnista parempaa, eli ns. enemmän ”vapaata aikaa” tapaamisissa tutustumiselle 

ja keskustelun aloituksille.  

Nuorisovaltuuston YouTube – kanava idea heitettiin myös ilmoille, muttei sitä ehditty käsitellä sen 

enempää. 

 

 

 



 
 
 

   
 

 

 

25 § Muut esiin tulevat asiat 

Ei tässä kohtaa muita esiin tulevia asioita. 

 

26 § Yhteenveto 

Todettiin, että tapaaminen on ollut erittäin onnistunut sekä myös palautteen ja keskustelun 

perusteella tarpeellinen. Jatketaan yhteistyön kehittämistä puolin ja toisin ja ollaan ”helpommin” 

yhteydessä. 

 

27 § Kokouksen päätös 

Kokous päätettiin ajassa 16:59 

 

 

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET  Noora Niemi  Oskari Mustonen 
  puheenjohtaja sihteeri 

 

 
 
PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 14.3.2022 

 

  Roosa Helin  Hanna Koivisto 

 

 

  

 

 

 


