
 
 
 

   
 

 

Rauman Nuorisovaltuuston kokouksen pöytäkirja  

 

Aika: Torstai 2.6.2022 klo 16:11−17:47  

Paikka: Kaupungintalon edustustila 

Jäsenet:   

Lauri Raisto    Hj.Nortamo 

Reeta Valavuo  Hj.Nortamo   

 Ramisha Ghimire  Nanu 

Kiia Hannolainen  Normaalikoulu Etänä  

Joel Kämäri   Normaalikoulu  

Vilho Tuominen  Normaalikoulu 

Sisu Valavuo   Normaalikoulu   

Aala Koivula    Raumanmeri   

Tessa Uotinen  Raumanmeri  Etänä  

Lenni Valtanen  Raumanmeri 

Verneri Virtanen  Raumanmeri    

Valtteri Aaltonen  Rauman Lyseon Lukio  

Roosa Helin   Rauman Lyseon Lukio 

Hanna Koivisto  Rauman Lyseon Lukio  

Oskari Mustonen  Rauman Lyseon Lukio 

Noora Niemi   Rauman Lyseon Lukio  

 

Varajäsenet (kutsutaan paikalle tarvittaessa) 

 

Pia Hellmann   Normaalikoulu 

 

Nina Kuusisto-Huuskonen nuoriso-ohjaaja  
 

Otso Huuska  kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
   



 
 
 

   
 

 

57 § Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 16:11 

 

58 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

59 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

60 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joel Kämäri ja Tessa Uotinen. 

 

61 § Satanuvan kuulumiset 

Satanuvalla ollut viimeinen tapaaminen 21.5. Porissa. Satanuvalaiset pitivät kokouksen ja kävivät 

mm. tutustumassa Porin SPR – toimintaan ja tapasivat Satakunnan vanhusneuvoston jäseniä.  

Uuden hyvinvointialueen johdosta perustetaan myös hyvinvointialueen nuorisovaltuusto. 

Nimeämispyynnöt hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle tulee lähiviikkoina ja jäsenet tulee olla 

nimettynä elokuun aikana. Uusi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa 

tammikuussa 2023.  

Kävimme kokouksessa läpi myös hyvinvointialueen nuorisovaltuuston tämänhetkisen 

toimintasuunnitelmaluonnoksen. (LIITE1)  

 

62 § Työryhmien kuulumiset 

Kouluruokailutyöryhmällä ollut kokous toukokuun alussa. Kävimme kouluruokailutyöryhmän 

muistion läpi kokouksessa ja keskustelimme hetken kouluruokailukyselystä ja sen vastauksista. 

 

63 § Luottamustoimien kuulumiset 

Todettiin, että kaupunginvaltuustossa – tai hallituksessa ei ole ollut parissa viime kokouksessa 

ketään. Muistutettiin, että jokainen pitää itse huolta, että laittaa viestiä varajäsenille.  

Otso Huuska toi terveiset, että vihreät ovat jättäneet valtuustoaloitteen nuorisovaltuuston suorasta 

aloitteenteko-oikeudesta kaupunginvaltuustossa. 

Teknisessä valiokunnassa on käsitelty kaavoja suurimmilta osin. 

 

 



 
 
 

   
 

 

64§ Osallistuva budjetointi 2022 

Äänestysvaiheen jälkeen toteutukseen etenee neljä ehdotusta, joista yksi koskettaa suoraan 

nuorisovaltuustoa. Nuorisovaltuusto suunnittelee nuorten ulkoilmaelokuvan yhdessä idean jättäjän 

kanssa. Keskustelimme jo alustavaa ajankohtaa elo-syyskuun vaihteeseen. Ulkoilmaelokuva 

toteutetaan yhteistyössä mixa.fi tapahtumatuottajan kanssa. Seuraavat suunnitelmat ovat tarkan 

päivämäärän päättäminen sekä paikan valinta.  

Nuorisovaltuusto oli tyytyväinen osallistuvan budjetoinnin äänestystuloksiin, että ne ovat 

monipuoliset ja nyt on jokaiselle kohderyhmälle jotakin.  

Tullut palautetta, että nuoret eivät vieläkään kunnolla tiedä osallistuvan budjetoinnin 

olemassaolosta. Mikäli kokeilu saa jatkoa taas ensi vuodelle, kuvataan video, jota voi käyttää 

somessa.  

65 § OtaChill 2022 

Viime kokouksen jälkeen pääesiintyjämme on perunut kesken sopimusneuvotteluiden tulonsa ja 

uuden pääesiintyjän etsintä jatkuu. Vaahtobileet on sovittu tapahtumaan ja muut suunnitelmat ovat 

entisellään.  

66 § Muut tapahtumat  

Nuorisovaltuusto on mukana Pitsiviikon Youth of Savila – tapahtumassa mainostamassa OtaChill 

tapahtumaa. 

67 § Nuvan vaalit 2022 

Käytiin läpi tulevaa syksyn aikataulua. Puhuimme koulukierrosten tekemisestä, nuvalaiset isosti 

mukana markkinointikierroksilla kouluilla. Ei powerpoint-tekstejä, mutta esim. kuvia powerpointeille 

menneistä jutuista ja tapahtumista. Vaalien ajankohta 14.11.-25.11.2022. Ääntenlaskenta tapahtuu 

perjantaina 25.11.2022 jolloin myös uusi nuorisovaltuusto on selvillä. 

Sovimme, että kuvaamme uuden markkinointivideon. Voisimme pyytää/ostaa erillisen 

käsikirjoituksen teon nuorisovaltuuston markkinointivideolle. 

68 § Nuorten elinolot –tilaisuus 8.9.2022 

Ei halukkaita jäseniä osallistumaan paneelikeskusteluun aluehallintoviraston järjestämään 

tilaisuuteen. 

69 § Muut esiin tulevat asiat 
 
Noora menossa pitämään puheen taidemuseon taidenäyttelyn avajaisiin perjantaina 10.6.2022. 



 
 
 

   
 

 

Kiia Hannolainen toi esiin, että nyt on Raumalla Yle Rauma, joten Yleä voisi kontaktoida erilaisiin 

asioihin tekemään juttuja. 

 

70 § Ilmoitusasiat 

Nina mainosti nuorisopalveluiden kesätoimintoja. 

 

71§ Seuraava kokous 

Seuraavasta kokouksesta sovittiin, että sen yhteydessä kuvattaisiin jo syksyn vaalien 

markkinointivideo. Seuraavassa kokouksessa tulee käsitellä myös vielä kesän tapahtumien asioita. 

Sopivista päivämääristä tulee kysely, jossa jokainen käy ruksimassa itselleen sopivat päivämäärät. 

Päivämäärät, joista valitaan yksi, ovat: TI 28.6. klo 17.30, TO 30.6. klo 10 sekä KE 13.7. klo 13. 

 

72 § Kokouksen päätös 

Kokous päätetty ajassa 17.47. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET  Noora Niemi  Oskari Mustonen 
  puheenjohtaja sihteeri 

 

 
 
PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 10.6.2022 

 

  Tessa Uotinen Joel Kämäri 



Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston  

Toimintasääntö 

Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto (SataNuva) on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti 

sitoutumaton nuorten hyvinvointialueen vaikuttajaryhmä.  

Hyvinvointialuelain 32 §:n mukaisesti aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava 

nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vaikuttamistoimielimelle 

tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, 

toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan 

merkitystä lasten ja nuorten ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja 

vaikuttamistoimielin tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen 

hyvinvointialueilla. 

 Nuorisovaltuusto on aluehallituksen alainen, puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti 

sitoutumaton nuorten vaikuttajaelin, jonka toiminnan tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmaa 

alueen päätöksentekoon samalla edistäen nuorten hyvinvointia. 

 

1. Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston tarkoitus ja tehtävät 

 

Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto (lyhyemmin SataNuva) on nuorten 

vaikuttajaryhmä, jonka tehtävä on nuorten äänen vahvistaminen Satakunnan hyvinvointialueella 

ja hyvinvointialueen kehittämisessä. SataNuva selvittää hyvinvointialueen nuorten näkemyksiä 

Satakunnan kehittämiseen. 

 

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda päätöksenteko ja hyvinvointialueen 

kehittäminen lähemmäksi satakuntalaisten nuorten arkea. Satakunnan hyvinvointialueen 

nuorisovaltuusto järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia tehtäviensä toteuttamiseksi ja 

nuorten äänen kuuluvuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi Satakunnassa. 

 

Nuorisovaltuuston tehtävänä on koota hyvinvointialueen nuorten näkemyksiä laajasti ja tuoda 

niitä mukaan hyvinvointialueen kehittämistyöhön ja päätöksenteon tueksi. Yhteistyössä kuntien 

nuorisovaltuustojen kanssa kannustaa hyvinvointialueen nuoria osallistumaan hyvinvointialueen 

kehittämiseen. Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä muiden 

vaikuttamistoimielinten kanssa myös alueellisella tasolla.  

 

SataNuva valmistelee esityksiä ja aloitteita hyvinvointialueen toimielimille ja muille tahoille sekä 

seuraa niiden käsittelyä ja päätöksentekoa. Alueellinen nuorisovaltuusto vaikuttaa myös nuoria 

koskettaviin alueellisiin ja kuntarajoja ylittäviin teemoihin kuten kaavoitukseen, 

ilmastokysymyksiin, liikenteeseen ja koulutukseen:  

 Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto voi käsitellä myös maakunnallisesti tärkeitä teemoja. 

 

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto toimii Satakunnan nuorten äänenä, joten alueen nuoria tulee 

osallistaa kyselyin ja viestintää tehdään nuorilta nuorille. 

 

 



2. Nuorisovaltuuston kokoonpano ja toimikausi 

 

Jokainen Satakunnan kunnan (16) nuorisovaltuusto nimeää 1 edustajan sekä 1 varaedustajan 

hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon. Kunnan nuorisovaltuuston sisällä voidaan järjestää vaali tai 

äänestys, mikäli halukkaita on enemmän kuin paikkoja.  

 

Kunnallisten edustajien lisäksi avoimen haun kautta valitaan 5 nuorta, jotta jokaisella alueen 

nuorella olisi mahdollisuus lähteä toimintaa, ilman että kuuluu kunnalliseen nuorisovaltuustoon. 

Avoimia paikkoja markkinoidaan laajasti muun muassa kouluissa ja oppilaitoksissa, kuntien 

nuorisotiloilla sekä sosiaalisen median kautta. Avoimet paikat täytetään hakemusten perusteella 

ja kunnista nimetyt nuorisovaltuuston edustajat käsittelevät hakemukset nimettöminä ilman 

tunnistetietoja ja pyrkivät täydentämään ryhmästään mahdollisimman moniäänisen. Kuntien 

nuorisovaltuuston jäsenet eivät voi hakea avoimen haun kautta. Avoimen haun hakemuksissa 

hakijan tulee kertoa ikänsä ja kotikuntansa sekä perustella motiivinsa tulla mukaan 

hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon. 

 

Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon voidaan nimetä hakuajankohtana 13–20-

vuotias satakuntalainen nuori. 

 

Mikäli kunnasta nimetty jäsen joutuu jostakin syystä eroamaan nuorisovaltuustosta kesken 

toimikauden, nimeää kunnan nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä hänen tilalleen uuden 

jäsenen ja varajäsenen. Vapaalta paikalta jäseneksi tulleen erotessa kesken toimikauden, 

varajäsenestä tulee varsinainen jäsen. Mikäli varajäseniä ei ole, käsitellään jäljelle jääneet 

hakemukset seuraavassa kokouksessa ja valitaan näistä tilalle uusi jäsen. 

 

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto voi toimia, vaikka vapaat paikat eivät täyttyisikään. Tällä 

varmistetaan se, että myös ne nuoret voivat osallistua, ketkä eivät kuulu kunnalliseen 

nuorisovaltuustoon. Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto koostuu vähintään 16 

jäsenestä.  

 

Satakunnan aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston tässä toimintasäännöissä määrättyä 

valintatapaa noudattaen. Nuorisovaltuuston toimikausi on 1 (tai 2) vuotta. Kausi alkaa, kun 

aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston, ja päättyy, kun uusi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto on 

asetettu. 

 

Vaihtoehto 1: Samalla aluehallitus asettaa hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle 

kummivaltuutetut poliittisista ryhmistään. Kummivaltuutetut osallistuvat pyydettäessä 

nuorisovaltuuston kokouksiin ja käy toimielinten esityslistalla olevia asioita läpi yhdessä nuorten 

kanssa. Kummivaltuutetut edistävät aktiivisesti nuorten osallisuutta. Valtuustokummi sitoutuu 

edistämään nuorisovaltuuston tavoitteita ja kertoo nuorisovaltuuston terveisiä oman 

valtuustoryhmän kokouksissa. Tarvittaessa jättää nuorten puolesta valtuustoaloitteita 

aluevaltuustoon ja toimii nuorten äänenä valtuuston sekä hallituksen kokouksissa. (SataNuvan 

ehdottama ja kannattama vaihtoehto.) 

 

Vaihtoehto 2: Aluehallitus asettaa luottamuspuheenjohtajat nuorisovaltuustolle. (Päättäjien 

ehdottama.)  

 

  



 

Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle on asetettava myös Satakunnan 

hyvinvointialueelta puoluepoliittisesti sitoutumaton henkilö ohjaamaan ja koordinoimaan 

nuorisovaltuustotoimintaa. Ohjaajan vastuulla on ryhmäytys, toiminnan käynnistäminen, nuorten 

tukeminen sekä kokouksissa ohjaaminen. 

 

 

3. Kokous- ja toimintakäytännöt 

Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa, 

tarvittaessa useammin (n. 5–6 kertaa vuodessa). Muut ryhmät (viestintä- ja työryhmät) 

määrittelevät tehtäviensä mukaisesti sopivat kokoontumisajat. 

Hyvinvointialue vastaa nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä. Tämän mukaisesti 

hyvinvointialue osoittaa nuorisovaltuustolle kokoustilan ja huolehtii kokousten järjestämisestä, 

vastaa kokouksista aiheutuneista kustannuksista ja antaa apua kokousasioiden valmistelussa.  

Toimitilojen tulee olla saavutettavia ja esteettömiä niin, että nuorisovaltuuston jäsenet pystyvät 

osallistumaan toimintaan. Etäkokouksien järjestäminen on mahdollista, jos samalla varmistetaan 

se, että jäsenillä on mahdollisuus tarvittaessa kokoontua myös fyysisiin tiloihin. 

SataNuvan jäsen ilmoittaa mahdollisesta esteestä kokouskutsuun vastaamalla. Esteestä 

ilmoitetaan ajoissa, jotta mahdollinen varajäsen saa tiedon. Esityslista on oltava toimitettu 

vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja sekä yhteensä puolet äänioikeutetuista Satakunnan hyvinvointialueen 

nuorisovaltuuston jäsenistä. 

Järjestäytymiskokouksessa sovitaan tulevan vuoden kokousaikataulut. 

Nuorisovaltuustolla on oikeus kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja vierailijoita hallintosäännön 

mukaisesti.  

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta kokouksen sujumisesta. 

Jos puheenjohtaja on estynyt saapumasta kokoukseen, varapuheenjohtaja toimii kokouksen 

puheenjohtajana. Läsnä olevat jäsenet todetaan nimenhuudolla. Asiat käsitellään laaditun listan 

mukaisessa järjestyksessä, ellei työjärjestystä päätetä muuttaa kokouksen kohdassa 

työjärjestyksen hyväksyminen. 

Kummivaltuutetut osallistuvat kokouksiin ja toimivat linkkinä aluevaltuustoon ja aluehallitukseen. 

Vaikuttamistoimielimet kokoontuvat yhdessä vähintään kerran vuodessa. 

 

4. Järjestäytyminen ja puheenjohtajiston valinta 

Nuorisovaltuuston toimikauden järjestäytymiskokousta johtaa kokouksen alussa valittu 

puheenjohtaja. Sihteerinä toimii kokouksen alussa valittu sihteeri. Puheenjohtaja johtaa kokousta, 

kunnes hyvinvointialueen nuorisovaltuuston puheenjohtaja on valittu. 

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan ja hänelle 

varapuheenjohtajan (tai 2 varapuheenjohtajaa). Valtuusto päättää itse varapuheenjohtajien 

määrästä. Sihteerinä toimii hyvinvointialueelta nimetty nuorisovaltuuston ohjaaja, 



nuorisovaltuuston jäsen tai muu poliittisesti sitoutumaton henkilö, kenellä on tuntemusta 

hyvinvointialueen toimialoista.  

Jokainen varsinainen jäsen voi ilmoittaa halukkuudestaan eri rooleihin. Puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston valitaan erillisellä 

puheenjohtajavaalilla toimikaudeksi kerrallaan. Sihteeri ja varasihteeri valitaan toimikaudeksi 

kerrallaan. Mikäli molemmat sihteereistä ovat estyneet osallistumasta, valitaan sihteeri 

kokoukseen nuorisovaltuutettujen joukosta. Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouskohtaisesi 

kiertävästi.  

Nuorisovaltuusto päättää keskenään tehtävien ja vastuiden jaosta. Vastuullisia tehtäviä ovat 

ainakin edellä mainittujen lisäksi tiedottajan ja rahastonhoitajan tehtävät. Tiedottaja hoitaa 

kokouksista, toiminnasta ja erilaisiin työryhmiin osallistumisista tiedottamisen ja viestinnän 

sosiaalisen median kanaviin. Viestintää tehdään nuorilta nuorille. 

Järjestäytymiskouksessa valitaan myös edustajat lautakuntiin sekä aluevaltuustoon, mikäli puhe- 

ja läsnäolo-oikeudet löytyy. Nuoret päättävät itse edustajansa kyseisiin toimielimiin. 

”Aluevaltuusto päättää mahdollisten muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 

Hallintosäännön määräyksellä voidaan antaa nuorisovaltuustolle oikeus nimetä aluevaltuuston 

kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei 

kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta aluevaltuuston suljetussa kokouksessa.” Satakunnan 

hyvinvointialueen hallintosääntö. Perustelu puhe- ja läsnäolo-oikeudelle. 

 

5. Talous  

Kokouspalkkio maksetaan äänioikeutetuille osallistujille. Kokouspalkkio on 100e/kokous ja 

puheenjohtajille maksetaan 100ex1,5/kokous. Matkakustannukset maksetaan aluevaltuuston 

hallintosäännön mukaisesti.  

Nuorisovaltuusto voi päättää sille talousarviossa osoitetun toimintamäärärahan käytöstä sekä 

muiden toimielinten sille päätettäväksi annetuista asioista. Rahastonhoitaja seuraa budjetin 

toteutumista yhdessä ohjaajan kanssa. 

Mikäli nuorisovaltuusto kokee, että toimintamääräraha on liian pieni, voivat he tarvittaessa 

ehdottaa kokouspalkkioiden alentamista. 

 

6. Toimintasuunnitelma ja -kertomus 

 

Puheenjohtajisto valmistelee vuosittain nuorisovaltuuston hyväksyttäväksi 

toimintasuunnitelman.  Nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan vuosittain laatimalla 

toimintakertomuksen. Puheenjohtajisto valmistelee toimintakertomuksen nuorisovaltuustolle. 

Nuorisovaltuuston hyväksymä toimintakertomus annetaan aluehallitukselle. 

 

 

7. Kokousasiakirjojen julkaisu 

Pöytäkirjan tarkastavat kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjan tarkastajaa. Jos pöytäkirjan 

tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.  



Kokousasiakirjat ovat julkisia, tarkastetut asiakirjat julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla ja 

muissa nuorisovaltuuston parhaiksi katsomissaan kanavissa. 

 

8. Toimintasäännön muuttaminen 

 

Toimintasääntöä muutetaan tarvittaessa nuorisovaltuuston esityksestä ja aluehallituksen 

päätöksellä. 

 

9. Voimaantulo 

 

Toimintasääntö tulee voimaan aluehallituksen hyväksymisen jälkeen  

 

 


