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RAUMAN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 

 

Aika: Maanantai 26.9.2022 klo 16:35─17:50. 

Paikka:  Rauman 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   Etänä   
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 

 

         Nuorisopäällikkö   Rea Poikonen 

         Nuoriso-ohjaaja  Sofia Wallenius 
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119§ Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 16:35. 

120§ Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lenni Valtanen ja Roosa Helin. 

121§ Työryhmien kuulumiset 

Lenni ollut teknisen valiokunnan kokouksessa, jossa puhuttu uuden linja-autoaseman 

rakentamisesta. 

122§ Ulkoilmaelokuvan läpikäynti 

Ulkoilmaelokuva oli erittäin onnistunut tapahtuma, jolle toivotaan tulevaisuudessakin jatkoa. 

Ulkoilmaelokuvassa kävijöitä arvoitiin olevan yhteensä noin kaksi sataa. Mahdollisia kehityskohtia 

voisivat olla muun muassa yhteistyö Rauman kulttuuripalveluiden tai taidemuseon kanssa. 

Tulevaisuudessa ulkoilmaelokuvan ollessa taidemuseon sisäpihalla elokuvaa ennen voisi olla 

avoimet ovet taidemuseoon, sillä taidemuseokin toivoo itselleen enemmän nuorta yleisöä. 

123§ Nuorisovaltuuston vaalit 

Nuorisovaltuustolaiset ovat ottaneet raumalaisiin kouluihin yhteyttä sopiakseen vaalikierrosten 

aikatauluja. Lenni Valtanen lupasi tehdä Kahootin koulukierroksia varten. Nuoriso-ohjaaja Sofia 

Wallenius tekee vaalimainoksen, joka jaetaan kouluille.  

124§ Muistaminen nuorisovaltuuston jäsenille 

AIkaisemmin suunnitellut nuva-hupparit päätettiin olla hankkimatta, sillä mikäli hupparit oltaisiin 

tilattu näin myöhään, ei niitä olisi enää ehditty käyttämään missään nuorisovaltuuston 

tapahtumassa, mikä oli kuitenkin edellytys huppareiden hankkimiselle. Muistaminen jäsenille 

jätettiin mietintään. 

125§ Lasten ja nuorten osallistaminen hyvinvointiohjelman ja -suunnitelman 

valmisteluun 

Lapsia ja nuoria halutaan osallistaa Rauman hyvinvointiohjelmaan. Marraskuun ensimmäisellä 

viikolla nuorisovaltuustolaisille sekä Rauman lastenparlamentin edustajille tullaan pitämään 

työpaja, jossa pääsemme vaikuttamaan hyvinvointiohjelmaan sekä kuulemaan sen 

käynnistämisestä. Viikolla 41 nuorisovaltuusto päättää ajankohdan työpajalle. 

126§ Nuorten tapahtuma 

Rauman nuorisopalveluille varatusta 60 000 eurosta, josta osa käytettiin jo kesän aikana pitsiviikon 

sekä päättäjäisviikonlopun konsertteihin, on jäänyt vielä melko suuri siivu, joka halutaan käyttää 

vielä tämän syksyn aikana. Nuorisopäällikkö Rea Poikonen kaipasi nuorisovaltuustolaisilta ideoita 

tapahtumista, joita voitaisiin järjestää nopealla aikataululla. Nuvalaisilta tuli joitakin ideoita. 

Keskustelimme muun muassa halloweenina järjestettävästä tapahtumasta sekä kiusaamisen tai 

päihteiden vastaisista puhumistapahtumista. Koko nuorisovaltuusto oli sitä mieltä, ettei tapahtuman 

tulisi kuitenkaan olla konsertti tai musiikkitapahtuma, sillä niitä on järjestetty kesän aikana jo niin 

paljon. 
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127§ Päiväni johtajana 

Suomen Nuorkauppakamarit järjestävät jälleen vuonna 2022 Päivä Johtajana –projektin ympäri 

Suomea. Päivä Johtajana –projektin tarkoituksena on tarjota nuorille tilaisuus seurata johtajan 

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 projektiin 5-10 nuorta, joita aikaisemmin kysyttiin nuvalaisista. 

Innokkaita löytyi riittävästi. Rauman nuorkauppakamarilta odotetaan yhteydenottoa asian tiimoilta. 

128§ Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myös viikolla 41. 

129§ Kokouksen päätös 

Kokous päätettiin ajassa 17:50. 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Noora Niemi     Oskari Mustonen 

Puheenjohtaja     Sihteeri 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty ______________________ 

 

___________________________  _________________________ 

Lenni Valtanen     Roosa Helin 

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 


