
 
 
 

   
 

 

Rauman Nuorisovaltuuston kokouksen pöytäkirja  

 

Aika: Torstai 28.4.2022 klo 16:02–17:57  

Paikka: Kaupungintalon edustustila 

Jäsenet:   

Lauri Raisto    Hj.Nortamo 

Reeta Valavuo  Hj.Nortamo   

 Ramisha Ghimire  Nanu 

Kiia Hannolainen  Normaalikoulu   

Joel Kämäri   Normaalikoulu  

Vilho Tuominen  Normaalikoulu 

Sisu Valavuo   Normaalikoulu   

Aala Koivula    Raumanmeri   

Tessa Uotinen  Raumanmeri   

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  
  



 
 
 

   
 

 

  

 

43 § Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 16:02 

 

44 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

45 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

46 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Koivisto ja Lauri Raisto. 

 

47 § Lasten ja nuorten kuulemispäivä ke 20.4.2022 – palaute 

Päällisin puolin nuorisovaltuustolle jäi hyvä fiilis kuulemispäivästä. Joissain ryhmissä todella 

hiljaista ja joissain todella aktiivista keskustelua. Jotkut olisivat toivoneet nuorilta enemmän 

keskustelua. Nuorisovaltuustolaisia, lasten parlamenttilaisia ja oppilaskuntien edustajia oli ollut 

paikalla mukava määrä. Todettiin, että Kuulemispäivien ryhmäkeskustelut päättyvät aina ko. 

lopputulokseen, että osa ryhmistä todella hiljaisia ja osa puheliaita, vaikka miten kokouksissa olisi 

keskusteltu ja valmistauduttu etukäteen. 

Kuullanko-päivän aiheina olivat tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen nuoria koskevista 

asioista/tapahtumista sekä raumalaiset tapahtumat. Aiheiden tiimoilta esiin tuli mm. seuraavia 

ideoita: 

Nuorten toivomat tapahtumat pitäisivät sisällään niin musiikkiartisteja, tiktok-artisteja kuin 

youtubettajiakin. Myös kulttuuritapahtumat kuten museokierrokset sekä teatterikäynnit oli toivottuja. 

Liikuntapuolelta kiinnostaa eri höntsälajit ja lajikokeilut sekä uimahallin vesidisco on suosittu.  

Nuorten ajatuksia tiedottamisesta: sosiaalinen media hyvä tiedotuskanava. Kunnan/ muun tahon ja 

koulujen välisen yhteistyön tulee olla vielä tiivimpää ja aktiivista. Nuoret toivovat, että heille 

”tuputetaan”. Vanhat kunnot paperimainokset/julisteet kiinnostavat. Nuorisopassin hyödyntäminen 

myös markkinoinnissa. 



 
 
 

   
 

 

48 § Työryhmien kuulumiset 

Ei ole ollut kokouksia tai paikalla ei ollut jäseniä, ketkä ovat olleet kokouksessa. 

 

49 § Luottamustoimien kuulumiset 

Sivistysvaliokunnasta ja kaupunginvaltuuston kokouksesta tuotiin kuulumiset ja ajankohtaiset asiat 

tiedoksi nuorisovaltuustolle. 

 

50 § Osallistuva budjetointi 2022 

Ideoita tullut vain 59, mikä melko vähän. Asian puimista jatketaan 3.5. kokouksessa, jossa myös 

nuorisovaltuuston edustajat Noora ja Roosa mukana. Tällöin päätetään äänestykseen etenevät 

ehdotukset. Nuorisovaltuuston mielestä kannatettavia asioita olisivat ulkoilmaelokuva, maltti ja 

valtti -show sekä tietoiskukyltit Wanhan Rauman taloihin. 

 

51 § OtaChill 2022 

Tapahtuman pääesiintyjä on lukittu. Pääesiintyjän hinnasta osan maksaa nuorisopalvelut. Myös 

Neili on tulossa esiintymään, mutta hänen osallistumisensa maksaa Rantatalon Toni Järvinen. 

Juontajaksi on alustavasti sovittu raumalainen Tiktokkaaja Vilichili. OtaChillistä pidetään piakkoin 

oma kokous, jossa yksityiskohtia käydään tarkemmin läpi. 

Valtteri Aaltonen, Lenni Valtanen sekä Oskari Mustonen poistuivat kokouksesta pykälän 51§ 

käsittelyn aikana. 

 

52 § Nuorisotyön kriteeristö – Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa kunnassa  arviointitaulukko – 

Nina esittelee 

Käytiin läpi nuoretjaosallisuus.fi sivuilta löytyvää arviointi taulukkoa osallisuustyön toteutumisen 

näkökulmasta Raumalla. Paneuduttiin arviointikohtaan Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa, jossa oli eri 

alakysymyksiä.  

Esille nousi mm.  

 kunnan aloitekanavat eivät ole nuoriystävällisiä  

 nuoret eivät ole olleet mukana kunnan yhdenvertaisuus suunnitelman tekemisessä 

 nuoret kokevat olevansa vähemmässä määrin osana kunnan talouden suunnittelua 



 
 
 

   
 

 

 he kokevat, että heiltä ei selvitetä riittävän usein, mitkä asiat ovat kunnassamme 

merkityksellisiä 

53 § Muut esiin tulevat asiat 

Ei esiin tulleita asioita. 

54 § Ilmoitusasiat 
 
Ei ilmoitusasioita. 
 

55 § Seuraava kokous 

Seuraava kokous 2.6.2022 klo 16−18. 

 

56 § Kokouksen päätös 

Kokous päätettiin ajassa 17:57. 

 

 

 

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET  Noora Niemi  Oskari Mustonen 
  puheenjohtaja sihteeri 

 

 
 
PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 14.6.2022 

 

  Hanna Koivisto Lauri Raisto 


