
 
 
 

   
 

 

Rauman Nuorisovaltuuston kokouksen pöytäkirja  

 

Aika: Maanantai 11.4.2022 klo 16:02–17:49  

Paikka: Kaupungintalon edustustila 

Jäsenet:   

Lauri Raisto    Hj.Nortamo 

Reeta Valavuo  Hj.Nortamo   

 Ramisha Ghimire  Nanu 

Kiia Hannolainen  Normaalikoulu Etänä  

Joel Kämäri   Normaalikoulu Etänä 

Vilho Tuominen  Normaalikoulu 

Sisu Valavuo   Normaalikoulu   

Aala Koivula    Raumanmeri   

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 Etänä 

Noora Niemi   Rauman Lyseon Lukio 

Valtteri Aaltonen  Rauman Lyseon Lukio  

 

Varajäsenet (kutsutaan paikalle tarvittaessa) 

Pia Hellmann   Normaalikoulu 

 

 

Nina Kuusisto-Huuskonen nuoriso-ohjaaja  
  

  



 
 
 

   
 

 

 

28 § Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 16:02 

 

29 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

30 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 

31 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Roosa Helin ja Lenni Valtanen. 

 

32 § Lasten ja nuorten kuulemispäivä ke 20.4.2022 

Käytiin läpi kuulemispäivän aikataulut ja sisältö. Keskusteltiin työpajojen kysymyksistä ja aiheista. 

Aiheet ja työpajojen sisällöt selkeitä ja helposti lähestyttäviä. Nooralla kuulemispäivän puheen 

valmistelu.  

 

33 § Työryhmien kuulumiset 

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokous sekä Lanupe:n ohjausryhmän kokous vasta edessä.  

Kouluruokatyöryhmässä asiat ovat edenneet ja Wilmassa oli Forms-kysely kouluruokiin liittyen. 

Kouluruokatyöryhmän seuraava tapaaminen toukokuussa. 

Satanuva kuvaa itsemurhien ehkäisyyn liittyvän some-kampanja videon huhtikuussa. 

Facebookiin on tullut viestiä, onko nuorisovaltuustolla puheoikeutta kaupunginvaltuustossa. Viestin 

lähettäjä lupasi olla uudelleen yhteydessä jonkun aloitteen tai asian tiimoilta, mutta hänestä ei ole 

sen jälkeen kuulunut.  

 

34 § Luottamustoimien kuulumiset 

Roosan viimeisin kaupunginvaltuuston kokous oli ollut erittäin positiivinen kokemus. Kokouksessa 

oli ollut hyvä ilmapiiri.  

 

Lauri mukana sivistysvaliokunnan viimeisimmässä kokouksessa. Kokouksessa mm. 45 minuutin 



 
 
 

   
 

 

info oppivelvollisuudesta ja TUVA-koulutuksesta.  

Oskarin osalta ympäristö – ja lupalautakunnan kutsut ovat taas hävinneet jonnekin ja näin ollen 

viimeisin meni ohi. 

Sovimme, että muistutetaan nuvalaisia kertomaan työryhmien ja luottamustoimien kuulumiset 

vaikka Ninalle WhatsAppissa, jotta ne saadaan kokoukseen tiedoksi, vaikka ko. jäsen ei 

pääsisikään nuorisovaltuuston kokoukseen. 

 

35 § Kaupunginjohtajan tapaaminen – kuulumiset 9.3.2022 

Käytiin läpi terveiset kaupunginjohtajan tapaamisesta. Tapaaminen oli mukava ja Eskoa pidettiin 

helposti lähestyttävänä ihmisenä. Kaupunginjohtajalle nuorten asiat tärkeitä. Puhuttiin pitkään 

esimerkiksi Rauman vetovoimaisuudesta ja Rauman mahdollisuuksista nuorille aikuisille. Esko toi 

ilmi, että hänelle saa soittaa mieltä askarruttavissa asioissa.  

Nuva keskusteli tässä kokouksessa, että voisi ehdottaa, että 1xvuodessa olisi tapaaminen 

kaupunginjohtajan kanssa. Tapaamisen sisältö olisi yleistä keskustelua ja kuulumisten vaihtoa.  

 

36 § Maailma koomikoiden silmin – kuvaukset Raumalla 20.5.2022, Nuorisovaltuusto 

ja Lasten Parlamentti mukana   

Yle tulee myös kuvaamaan Raumalle perjantaina 20.5. Maailma koomikoiden silmin – nimeä 

kantavaa tv ohjelmaa, jossa kolme kansainvälistä naiskoomikkoa tulee Raumalle tehden ohjelmaa. 

Tarkoituksena on, että kaikki kolme naista ovat päivän ajan ns. ”työharjoittelussa” tietyllä toimialalla 

ja nuorisopalvelut on valikoitunut yhdeksi toimialaksi. Kuvaustiimin kanssa on jo mietitty 

käsikirjoitusta ja kuvauslokaatioita. Kuovin Nuorisotila on yksi iso osa kuvauksia luonnollisesti ja 

yhdessä nuorisopäällikön kanssa on sovittu että osallistamme tähän kuvaushetkeen Lasten 

Parlamentin sekä Nuorisovaltuuston jäseniä. Heidän roolinsa olisi lähinnä ”nuorisotilanuorena” 

oleminen, eli kiipeilyä, biljardin peluuta, lautapelejä, ”hengailua”. Puherooleja tai muita, esim. 

haastattelua ei lapsiin ja nuoriin kohdistu. 

Näiden osallisuusryhmien osalta myös kuvausluvat on helpoin saada. Kuovin Nuorisotilalla 

tapahtuva osuus tapahtuisi tuona perjantaina iltapäivästä, todennäköisesti klo 14 eteenpäin. Tästä 

tarkemmat lisätiedot myöhemmin. 

 

37 § Osallistuva budjetointi 2022 

Osallistuva budjetointi on käynnistynyt vuodelle 2022 ja ideointivaihe on avoinna 18.4.2022 

saakka. Nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto ovat taas mukana 

arviointivaiheessa ja päättämässä äänestykseen eteneviä ideoita.  



 
 
 

   
 

 

Kävimme kokouksessa läpi 11.4. mennessä tulleet ideat lyhyesti ja kävimme yleistä keskustelua 

osallistuvan budjetoinnin vaiheista ja aikatauluista.  

3.5. klo 15 valtuustosaliin tarvitaan Nuorisovaltuuston edustaja osallistuvan budjetoinnin 

kokoukseen ja valitsimme puheenjohtaja Nooran tähän palaveriin, Nooran estyessä varalla on 

varapuheenjohtaja Roosa. 

 

38 § OtaChill 2022 

Käytiin läpi tähänastiset OtaChill – valmistelut ja terveiset Toni Järvisen tapaamisesta. Saamme 

OtaChilliin raumalaisen nousevan tähden Neilin. Neili menossa myös esiintymään Poroholman 

omaan tapahtumaan ko. päivänä, joten Toni hoitaa kustannukset Neilistä ja tarjoaa Neilin meille.  

 

Kävimme pitkän keskustelun muista esiintyjistä ja juontajista. Ehdotuksista esiin nousi nimet: 

ViliChili, Vexi, JAMBO, pehmoaino. ViliChili ja Vexi ovat suosittujia somettajia ja heitä kysytään 

juontajiksi. Roosa kysyy viliä, Oskari Vexiä. Noora kysyy artistiehdokas Jamboa ja pehmoainoa. 

Nina lähettää yleisen tarjouspyynnön levy-yhtiöille.  

 

39 § Muut esiin tulevat asiat 

1. Miten ilahduttaa vanhuksia – ideointipyyntö 

Nuorisokoordinaattori Leena Koivisto on saanut verkostoissaan pyynnön, että voisiko 

nuorisovaltuusto pohtia ideoita vanhusten ilahduttamiseksi. Nuorisovaltuuston ei tarvitse 

olla mukana toteuttamassa näitä. 

Nuorisovaltuuston ideat ovat seuraavanlaiset: 

 kortit ja kukat 

 videotervehdykset 

 vanhusten kutsuminen koulujen tapahtumiin, vaikkei kyseessä olisikaan oma 

isovanhempi, esim. wanhojen tanssit, kevätjuhlat, tanssinäytökset, 

urheilutapahtuma 

 kasvokkain kohtaamiset 

 ruusujen jako 

 lemmikkien tapaaminen / vierailu 

 leivoksien vienti, leivontakorin vienti, yhdessä leipominen 

 varhaiskasvatus tekisi ”hyvää kesää” – kortteja 



 
 
 

   
 

 

2. Nooran paneelikeskustelu 13.4. 

Noora menossa paneelikeskusteluun torille aiheella ”vetovoimainen Rauma”. 

Keskusteltiin aiheesta ja esille nousi Rauman hyvä tilanne kouluista ja päiväkodeista 

sekä Vanhan Rauman mielekkyydestä. Palveluiden saatavuus herätti keskustelua ja 

kysymyksiä sekä puuttuvat junayhteydet koettiin isona miinuksena. Kesän 

monipuolisuus ja Rauman mahdollisuudet keräsivät taas paljon positiivisuutta. 

 

40 § Ilmoitusasiat 
 
Ei ilmoitusasioita. 

 

41 § Seuraava kokous 

Seuraava kokous torstaina 28.4.2022 klo 16−18. 

 

42 § Kokouksen päätös 

Kokous päätettiin ajassa 17:49. 

 

 

 

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET  Noora Niemi  Oskari Mustonen 
  puheenjohtaja sihteeri 

 

 
 
PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 20.4.2022 

 

  Roosa Helin  Lenni Valtanen 


