
 
 
 

   
 

 

Rauman Nuorisovaltuuston kokouksen pöytäkirja  

 

Aika: Torstai 30.6.2022 klo 10.13–11.58  

Paikka: Wanhan Rauman Kaffebar 

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    

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 

Jessina Vastamäki  nuoriso-ohjaaja  
  



 
 
 

   
 

 

  

 

73 § Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 10.13 

74 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

75 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin.  

76 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Valtteri Aaltonen ja Verneri Virtanen. 

77 § Ohjaamon esittely 

Jessina Vastamäki esitteli Rauman Ohjaamon toimintaa, koska aikaisemmassa kokouksessa tuli 

ilmi, että Ohjaamo on vielä hieman tuntematon nuvalaisille. Ohjaamo on nimensä mukaisesti 

raumalaisia nuoria ohjaava toimielin, johon kuka tahansa raumalainen alle 30-vuotias nuori voi tulla 

kysymään neuvoa monipuolisesti asumiseen, opiskeluun, terveyteen tai muuhun elämään. 

Ohjaamo järjestää myös muun muassa teemaviikkoja, joilla pyritään saamaan ohjaamotoimintaa 

nuorten tietoisuuteen. Ohjaamon käynnistyminen on koronan myötä ollut hieman hankalaa, eikä 

ole saanut vielä todellista “seuraajakuntaa”. Terveydenhuollon ammattilaisten saannissa ollut 

ongelmia, mutta esimerkiksi joitain kokemusasiantuntijoita on ollut käymässä. 

Nuorisovaltuustolaisista haluttaisiin ideoitsijoita ja ikään kuin yhteyshenkilöitä ohjaamotoiminnan 

tueksi. Nuorten näkökulman avulla ohjaamon olisi parempi tavoittaa nuoria ja saada toimintaansa 

nuoria läheisempi näkökulma. Nuorisovaltuusto lupasi sitoutua ohjaamon toimintaan muun muassa 

osallistumalla mahdollisimman paljon ohjaamon kuukausittaisiin kokouksiin ja antamalla ideoita 

ohjaamon niitä kysyessä. Nuorisovaltuusto sitoutui myös jakamaan ohjaamon ig-julkaisuja. 

78 § Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenet  

Satakunnan maakunnallinen nuorisovaltuusto siirtyy hyvinvointialueen alaisuuteen ja sinne 

tarvittaisiin jäseniä. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot ja kilometrit korvataan. 

Nimeämispyynnöt on pyydetty tekemään Rauman osalta 26.8. mennessä. Kustakin 

nuorisovaltuustosta Satakunnasta nimetään yksi jäsen ja hänelle varahenkilö. Hyvinvointialueen 

kausi alkaa vasta vuoden 2023 tammikuussa, mutta jäseniä nimetään jo nyt. Raumalta 

hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon nimettiin Lauri Raisto ja hänen varalleen Verneri Virtanen. 



 
 
 

   
 

 

 

79 § Tessa Uotisen ero nuorisovaltuustosta ja hänen luottamustoimilleen uudet 
jäsenet  

Tessa Uotinen muuttaa syksyllä koulupaikan vuoksi pois Raumalta ja on jättänyt eroanomuksen 

nuorisovaltuustolle. Tessalla on ollut paikka neljässä eri luottamustoimessa: Rauman 

kaupunginhallituksessa, Teknisessä valiokunnassa, vesi- ja viemärilaitoksen johtokunnassa sekä 

Satakunnan nuorisovaltuustossa. Kaupunginhallitukseen sovimme jatkajaksi Noora Niemen. 

Tekniseen valiokuntaan sekä vesi-ja viemärilaitoksen johtokuntaan valittiin Tessan varajäsen Lenni 

Valtanen sekä varalle Lauri Raisto. Satakunnan nuorisovaltuustoon emme saaneet vielä jatkajaa, 

mutta keskustelimme, että kahden jäsenen edustus satakunnan nuorisovaltuustossa on riittävä 

syyskauden ajan.  

80 § Ulkoilmaelokuva 2.9.2022  

Rauman kaupungin osallistuvan budjetoinnin Mnuu Hukin äänestyksessä jatkoon päässyttä 

ulkoilmaelokuvaa ollaan järjestämässä 2.9. Vaikka ulkoilmaelokuva ei olekaan kokonaan 

nuorisovaltuuston projekti, pääsemme silti vaikuttamaan elokuvavalikoimaan, järjestyspaikkaan 

sekä mahdolliseen oheisohjelmaan. Ulkoilmaelokuvaan on ajateltu kaksi elokuvaa, joista toinen 

olisi hieman nuorempaan makuun ja toinen vanhempaan makuun. Sovimme ensisijaiseksi 

järjestyspaikaksi Otanlahden nurmikentän, mutta emme lyöneet paikkaa vielä lukkoon. Voitaisiin 

myös laittaa muutamasta eri paikkavaihtoehdosta äänestys nuorisovaltuuston Instagram-tilille, jotta 

osallistaisimme raumalaisia nuoria paikan valinnassa. 

81 § OtaChill 2022 tilannekatsaus 

20.8. järjestettävän nuorisovaltuuston perinnetapahtuman OtaChill-tapahtuman järjestäminen on 

edennyt artistien valintaan asti. Kaikkien artistien kanssa ei ole tehty vielä kirjallista sopimusta, 

mutta suullisesti artistikokoonpano on BESS, Neili sekä Joakim. Myös muut järjestelyt OtaChilliä 

varten, kuten lavasteet, järjestyksenvalvonta ja muut ohjelmanumerot ovat hyvällä mallilla. 

OtaChillin markkinointiin haluttaisiin tänä vuonna panostaa enemmän ja sovimmekin OtaChillin 

maksullisesta mainostamisesta Instagramissa sekä Facebookissa.  

Sovimme myös Rauman nuorisopalveluiden järjestämään pitsiviikon keikkatapahtumaan ”OtaChill-

etkot”, jossa mainostamme OtaChilliä tapahtumassa oleville nuorille. 

82 § Huipputapaaminen 

Nuorisovaltuustostamme on kutsuttu edustaja osallistumaan nuorten vaikuttajien 

Huipputapaamiseen perjantaina 2.9.2022. Tapahtuma järjestetään paikan päällä Helsingissä, 

mutta etäosallistuminen on myös mahdollista. Huipputapaaminen on yksi nuorten keinoista 

osallistua päätöksentekoon valtakunnallisella tasolla. Toivomme Huipputapaamiseen edustusta 



 
 
 

   
 

 

kaikista Suomen kunnista ja nuorisovaltuustoista, sillä kyseessä on ainutlaatuinen ja todella tärkeä 

vaikuttamisen paikka! Emme saaneet toistaiseksi nuorisovaltuustosta yhtään kiinnostunutta 

lähtijää. 

83 § Satanuvan kuulumiset  

Verneri ei ole ollut kokouksessa, ei kuulumisia. 

84 § Työryhmien kuulumiset 

Oskari ollut Lasten, nuorten ja perheiden ohjausryhmän kokouksessa, jossa keskusteltu muun 

muassa kevään yhteishauista. 

85 § Luottamustoimien kuulumiset 

Vilho Tuominen ollut Sotevaliokunnan kokouksessa. Lauri Raisto on ollut sivistysvaliokunnan 

kokouksessa, jossa puhuttu mm. raumalaisista rakennusprojekteista sekä kulttuuriprojekteista. 

Tessa Uotinen ollut kaupunginhallituksen kokouksessa, jossa käyty mm. maavuokrasopimuksia 

läpi ja sovittu myös lappiin tulevasta frisbeegolf-radasta. Tessa on osallistunut myös teknisen 

valiokunnan sekä vesi- ja viemärijohtokunnan kokouksiin. Roosa Helin on osallistunut 

kaupunginvaltuuston kokoukseen.  

86 § Muut esille tulevat asiat 

Noora on ollut raumalaisen taidemuseon taidenäyttelyn avajaisissa, jossa pitänyt puheen 

raumalaisten nuorten puolesta.  

87 § Ilmoitusasiat 

Syksyn nuorisovaltuuston vaalikampanjaa varten pitäisi kuvata nuorisovaltuuston toiminnasta 

kertova vaalivideo. Sovimme, että vaalivideo kuvataan vasta elokuussa ja someryhmä ideoi 

vaalivideon sisältöä siihen mennessä. 

Nuoriso-ohjaaja Nina, Rauman nuorisovaltuuston ohjaaja, ilmoitti myös irtisanoutuneensa 

saadessaan työpaikan Uudestakaupungista. Jatkajaa ei ole tiedossa, mutta sitä haetaan 

loppukesästä. Ninan viimeinen työpäivä Raumalla on 31.7.2022.  

88 § Seuraava kokous 

Tehdään Forms-kysely, joka laitetaan nuorisovaltuuston WhatsApp-ryhmään. 
 

89 § Kokouksen päätös 

Kokous päätettiin ajassa 11.58. 

 

 



 
 
 

   
 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET  Noora Niemi  Oskari Mustonen 
  puheenjohtaja sihteeri 

 

 
 
PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU  

 

  Valtteri Aaltonen Verneri Virtanen 


