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RAUMAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 

 

Aika: Keskiviikko 24.8.2022 klo 16.12─17.33 

Paikka: Kaupungintalon kokoushuone 6 

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    
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 
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104 § Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 16.12 

105 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Ollaan laillisia ja päätösvaltaisia 

106 § Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytty.  

107 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Valittiin Kiia Hannolainen ja Sisu Valavuo 

108 § Satanuvan kuulumiset 

Ei kuulumisia 

109 § Työryhmien kuulumiset 

Lenni ollut Teknisen valiokunnan kokouksessa 
 

110 § Luottamustoimien kuulumiset 

Noora ollut kaupunginhallituksen kokouksessa, jossa puhuttu muun muassa kuluneen kesän 
aikaisista nuorten kesätöistä. 
 

111 § OtaChill 2022 
 
Tapahtuma oli erittäin onnistunut, mutta nuorisovaltuustolaisten kokoonpano heikkoa.  
Artistit hyviä, glitterpisteellä jonoa, yleisötaideteos suosittu. Myös väkeä oli reilusti enemmän kuin 
viime vuonna – arvio n. 150 henkeä yhtäaikaisesti. 

Markkinointi koettiin kuitenkin jälleen kerran epäonnistuneeksi: liian myöhään ja liian vähän. Myös 
nuorisovaltuusto olisi pitänyt mainita, että ihmiset olisivat tienneet kuka tapahtuman järjesti.  

Kokonaisuutena tapahtuma koettiin kuitenkin onnistuneeksi, eikä tapahtuman aikana ollut 
suurempia vastoinkäymisiä.  
 

112 § Ulkoilmaelokuva 
 
Rauman kaupungin osallistuvan budjetoinnin Mnuu Hukin äänestyksessä jatkoon päässyttä 
ulkoilmaelokuvaa ollaan järjestämässä 2.9. 

Ulkoilmaelokuva pidetään taidemuseon sisäpihalla. Illan aikana näytetään kaksi elokuvaa: Autot 1 
ja Mamma Mia 1. Elokuvien aikana tarjoillaan myös hattaraa - hattarapistettä olivat innokkaita 
pitämään Kiia ja Hanna.  

 

113 § Nuvan vaalit 2022 

Ei voitu kuvata tänään keskiviikkona nuortenpajan henkilövajauksen vuoksi. Menee vähintään      
viikolle 37.  

Kokouksessa Hanna esitteli vaalivideon runkoa:  
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Kaikki nuvalaiset tulevat kohti kaupungintaloa – ovat ikään kuin matkalla kokoukseen. Kuvataan 
aina muutamaa nuvalaista eri lokaatioista ympäri kaupunkia. Kokoonnutaan kaupungintalon 
edessä, edetään kokoukseen.  

Videossa ollaan nuvan kokouksessa, jonka aikana näyttöön tulee faktoja nuvasta ja ohjeita, miten 
voi hakea ehdokkaaksi. Videolle myös tieto, milloin viimeistään tulee ilmoittautua ehdokkaaksi.  

Videon loppuun toivotetaan tervetulleeksi nuorisovaltuustoon! 

Vaalit jokaisella koululla: äänestetään oman koulun oppilaita. 

Vaalien aikataulu:  

Vaalit 14.11 – 25.11 välisenä aikana kouluissa. 

Ehdokkaaksi asettuminen pe 28.10 mennessä. 

Mahdollinen Kuovin äänestys (ei koulumaailmassa oleville kiinnostuneille). 

Vaalien mainostyö alkaa syyskuussa, koulukierrokset lokakuussa, viikot 40 ja 41  

Nuvalaisilla päävastuu päivien sopimisesta koulujen kesken!! 

Koulukierroksia varten jokaiseen kouluun valitaan yksi tai useampi nuvalainen kertomaan 
vaaleista.  

Raumanmeri: Noora, Verneri ja Hanna  

Nanu: Oskari 

Hj-Nortamo: Roosa, Valtteri ja Lauri 

Normaalikoulu: Vilho 

Lukiolla ja winnovassa ryhmänohjauksessa video kaikille, jonka lisäksi vapaa tilaisuus auditoriossa 
aikana x, jossa voi esimerkiksi tavata nuvalaisia ja ilmoittautua ehdokkaaksi.  

 

114 § Muistaminen nuorisovaltuuston jäsenille 

Päättyvän kauden nuvalaisia halutaan muistaa jollain tavalla. Viime kokouksessa päätimme, että 
nuvalaisille hankitaan omat nuva-hupparit, joista on kauan puhuttu.  

Huppariasia herätti kokouksessa hyvin keskustelua, sillä osan mielestä huppari voisi olla sellainen, 
jossa nuorisovaltuuston logo ei olisi pääosassa, vaan jokin muu vaatemerkki tai logo. Hupparina 
voisi toimia esimerkiksi Raum Rome Paris -huppari, joihin voitaisiin esimerkiksi olkavarteen laittaa 
nuorisovaltuuston leima.  

Mikäli hupparit hommataan pelkällä nuva-painatuksella ja omavalintaisella värillä, tulee 
nuorisovaltuuston logo suurempaan asemaan. Ensimmäinen vaihtoehto sai kannatusta enemmän, 
vaikka hupparit tulisivat maksamaan hieman enemmän.  

Emme kuitenkaan saaneet asialle päätöstä, koska emme olleet varmoja nuorisovaltuuston 
budjetista tulevasta osuudesta yhtä hupparia kohden – kaikki eivät kuitenkaan olleet valmiita 
maksamaan hupparista montaa kymmentä euroa. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa 
kokouksessa, kun budjetista osataan sanoa enemmän.  

115 § Muut esiin tulevat asiat 

Rauman nuorkauppakamarin Päiväni johtajana -päivä 

Suomen Nuorkauppakamarit järjestävät jälleen vuonna 2022 Päivä Johtajana – projektin ympäri 
Suomea. Päivä Johtajana –projektin tarkoituksena on tarjota nuorille tilaisuus seurata johtajan 
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työtä päivän ajan. Nuoret oppivat, mitä johtaminen on käytännön tasolla. Lisäksi tavoitteena on 
antaa nuorille näkökulmia omiin ura- ja koulutussuunnitelmiin sekä työelämään, ja kokemuksen 
myötä tärkeitä verkostoja. Projektissa mukana olevilla johtajilla on mahtava mahdollisuus tuoda 
omaa yritystä tai työyhteisöä esille positiivisesti ja samalla edistää nuorten työelämätaitoja. 

Rauman Nuorkauppakamari olisi toteuttamassa päivää ensimmäistä kertaa, viikolla 45 (7.-11.11). 
Nuorkauppakamari tarvitsisi 5-10 nuorta ja heitä kysyttiin nyt nuvalaisista. Innokkaita löytyi 
tarpeeksi. Keräsimme myös nuvalaisilta ideoita mahdollisista yrityksistä, joissa 
johtamisharjoitteluita voitaisiin pitää. 

116 § Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita.  

117 § Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovimme 21.9.2022 klo 16. 

118 § Kokouksen päätös 

Kokous päätettiin ajassa 17.33 

 

___________________________   _________________________ 

Noora Niemi     Oskari Mustonen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 

 

___________________________   _________________________ 

     

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 

Kiia Hannolainen    Sisu Valavuo 

 

 


