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Järjestäytymiskokouksen kokoustiedot
Aika: Keskiviikko 26.1.2022 klo. 16.00
Paikka: Friemanin talo

1.
2.
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4.
5.
6.
7.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, kokousedustajat
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esityslistan hyväksyminen
Valtuutettujen muistamiset
Sidosryhmien edustajien puheenvuorot
Nuorisovaltuuston järjestäytyminen
7.1 Valtuuston puheenjohtajan valinta
7.2 Valtuuston vaikuttamisesta vastaavan varapuheenjohtajan valinta
7.3 Valtuuston viestinnästä vastaavan varapuheenjohtajan valinta
7.4 Valtuuston toiminnasta vastaavan varapuheenjohtajan valinta
7.5 Valtuuston pääsihteerin valinta
7.6 Valtuuston tiedotussihteerin valinta
7.7 Valtuuston taloussihteerin valinta
7.8 Valtuuston suunnittelusihteerin valinta
8. Työvaliokunnan perustaminen
Kahvitauko 15 minuuttia
9. Nuorisovaltuuston alaisten työryhmien koollekutsujien ja jäsenten valinnat
9.1 Sulatto´22 staabin päätoimitsijan valinta
9.2 Sulatto´22 staabin jäsenten valinta
10. Raahen kaupungin hallintosäännön 51§mukaisen ilmoituksen tekeminen
kaupunginhallitukselle
11. Nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin
11.1
Valtuuston edustajien valinta rakennetun ympäristön lautakuntaan
11.2
Valtuuston edustajien valinta kehittämislautakuntaan
11.3
Valtuuston edustajien valinta tulevaisuuslautakuntaan
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen
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1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 16.13
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2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, kokousedustajat
Nuorisovaltuuston johtosäännön 8§ määrää nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksen
koollekutsumisesta seuraavasti: ’’Uusi nuorisovaltuusto täytyy kutsua järjestäytymiskokoukseen
tammikuun kolmen ensimmäisen viikon aikana. Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle edellisen
kauden nuorisovaltuuston puheenjohtaja.’’
Järjestäytymiskokouksen johtamisesta määrätään johtosäännön 9§ mukaan seuraavassa:
’’Nuorisovaltuuston puheenjohtaja valitaan valtuustokaudeksi järjestäytymiskokouksessa.
Valitaan ennen kokouksen puheenjohtajana toimii edellisen valtuustokauden
puheenjohtajana.’’
Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto päättänee;
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä kokousedustajat
Päätös; Nuorisovaltuusto;
Kokousedustajat
Noora Okkonen
Reetta Salmela
Ulpu Ojutkangas
Jutta Parviainen
Martta Pitkäaho
Varpu Ojutkangas
Katariina Karekivi
Milka Piippo
Niko Korpela
Sinja Meriläinen, etäyhteydellä
Henna Leskinen, nuorisotoimi
Jessica Impola, nuorisotoimi
Poissa:
Lenni Paloniemi
Jenny Puhto
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3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Käytännön mukaan kokoukselle valitaan kaksi henkilöä jotka toimivat pöytäkirjantarkastajina ja
ääntenlaskijoina
Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto päättänee;
Valitaan kaksi henkilöä toimimaan pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina.
Päätös: Nuorisovaltuusto; Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Martta
Pitkäaho ja Reetta Salmela.
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4. Esityslistan hyväksyminen
Käydään läpi esityslista ja tehdään siihen mahdolliset korjaukset.
Pohjaesitys; Nuorisovaltuusto päättänee;
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Nuorisovaltuusto; Hyväksytään esityslista sellaisenaan.
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5. Valtuutettujen muistaminen
Nuorisovaltuustossa edellisenä kautena toimineet valtuutetut saavat kaupunginjohtajan
allekirjoittamat luottamushenkilötodistuksen toiminnastaan. Muistetaan mahdollisesti myös muita
aktiivisia toimijoita.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto päättänee;
Merkitään tiedoksi pöytäkirjaan.
Päätös: Nuorisovaltuusto;
Todistukset toimitetaan myöhemmin postissa.
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6. Sidosryhmien edustajien puheenvuorot
Kokoukseen kutsutuille sidosryhmien edustajille on varattu puheenvuoro tässä kohdassa. Sana on
vapaa

Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto päättänee;
Merkitään tiedoksi pöytäkirjaan,
Päätös: Nuorisovaltuusto;
Nykyisen koronatilanteen takia ei kutsuttu vieraita kokoukseen.
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7. Nuorisovaltuuston järjestäytyminen
Raahen nuorisovaltuusto järjestäytyy vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. Nuorisovaltuutettujen
joukosta valitaan toimihenkilöt, joille on johtosäännössä määrätty omat tehtävänsä. Käytännön
mukaisesti nuorisovaltuustolle valitaan puheenjohtaja, vaikuttamisesta vastaava varapuheenjohtaja,
viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja ja toiminnasta vastaava varapuheenjohtaja. Lisäksi
valtuustolle valitaan pääsihteeri, suunnittelusihteeri, taloussihteeri ja tiedotussihteeri.
Johtosäännön 10 § määrää valinnoista seuraavasti: Nuorisovaltuusto valitsee
järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan vaikuttamisesta, viestinnästä ja toiminnasta vastaavat
varapuheenjohtajat, pääsihteerin, suunnittelusihteerin, taloussihteerin ja tiedotussihteerin.
Uusi puheenjohtaja käyttää valintansa jälkeen lyhyen kiitospuheenvuoron.

Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto päättänee;
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Valtuuston puheenjohtajan valinta
Valtuuston vaikuttamisesta vastaavan varapuheenjohtajan valinta
Valtuuston viestinnästä vastaavan varapuheenjohtajan valinta
Valtuuston toiminnasta vastaavan varapuheenjohtajan valinta
Valtuuston pääsihteerin valinta
Valtuuston tiedotussihteerin valinta
Valtuuston taloussihteerin valinta
Valtuuston suunnittelusihteerin valinta
Päätös: Nuorisovaltuusto;

7.1 Valitaan yksimielisesti Noora Okkonen valtuuston puheenjohtajaksi.

7.2 Ehdokkaat : Varpu Ojutkangas ja Reetta Salmela
Suoritamme salaisen lippuäänestyksen. Äänet laskevat Jutta Parviainen ja Martta
Pitkäaho.
Varpu Ojutkangas 6 ääntä
Reetta Salmela 4 ääntä
Valitaan nuorisovaltuuston vaikuttamisesta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi Varpu
Ojutkangas.
7.3 Valitaan yksimielisesti Jutta Parviainen nuorisovaltuuston viestinnästä vastaavaksi
varapuheenjohtajaksi.

7.4 Ehdokkaat : Reetta Salmela ja Sinja Meriläinen
Suoritamme salaisen lippuäänestyksen. Äänet laskevat Jutta Parviainen ja Niko Korpela.
Reetta Salmela 10 ääntä
Sinja Meriläinen 0 ääntä
Valitaan nuorisovaltuuston toiminnasta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi Reetta Salmela.
7.5 Valitaan Ulpu Ojutkangas yksimielisesti valtuuston pääsihteeriksi

7.6 Ehdokkaat : Sinja Meriläinen ja Martta Pitkäaho
Suoritamme salaisen lippuäänestyksen. Äänet laskevat Varpu Ojutkangas ja Reetta
Salmela.
Sinja Meriläinen 6 ääntä
Martta Pitkäaho 4 ääntä
Valitaan valtuuston tiedotussihteeriksi Sinja Meriläinen.
7.7 Ehdokkaat : Niko Korpela ja Milka Piippo
Niko Korpela kieltäytyi.
Valitaan Milka Piippo yksimielisesti valtuuston taloussihteeriksi.
7.8 Ehdokkaat : Niko Korpela, Katariina Karekivi ja Martta Pitkäaho
Suoritamme salaisen lippuäänestyksen. Äänet laskevat Reetta Salmela ja Varpu
Ojutkangas.
Martta Pitkäaho 6 ääntä
Niko Korpela 4 ääntä
Katariina Karekivi 0 ääntä
Valitaan valtuuston suunnittelusihteeriksi Martta Pitkäaho.
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8. Työvaliokunnan perustaminen
Johtosäännön mukaisesti Nuorisovaltuusto valitse järjestyskokouksessaan hallituksen, josta
käytetään nimeä työvaliokunta. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajisto ja sihteerit. Elimen koko
on kahdeksan henkilöä. Työvaliokunnan tehtävänä on muun muassa vastata päätösten
toimeenpanosta, valmistella käsiteltävät asiat, pitää yhteyksiä työryhmiin ja luottamuselimiin ja
tehdä päätökset, mikäli Nuorisovaltuusto on estynyt.
Johtosäännön 11 § määrää nuorisovaltuuston hallituksesta seuraavasti: ”Nuorisovaltuustolla on
hallitus, jota kutsutaan nimellä työvaliokunta. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajisto ja
sihteeristö, yhteensä kahdeksan henkilöä. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston
puheenjohtaja. Työvaliokunta vastaa nuorisovaltuuston toiminnan ohjaamisesta ja taloudenpidosta
valitulla rahastonhoitamistavalla. Työvaliokunta valmistelee esityksiä valtuuston päätöksentekoa
varten ja ohjaa nuorisovaltuuston nimittämien toimikuntien työtä”.
Pohjaesitys; Nuorisovaltuusto päättänee;
Perustetaan työvaliokunta. Valitaan työvaliokuntaan puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa ja
sihteeristö, yhteensä kahdeksan henkilöä.
Päätös: Nuorisovaltuusto;
Noora Okkonen, puheenjohtaja
Varpu Ojutkangas, viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja
Jutta Parviainen, vaikuttamisesta vastaava varapuheenjohtaja
Reetta Salmela, toiminnasta vastaava varapuheenjohtaja
Ulpu Ojutkangas, pääsihteeri
Sinja Meriläinen, tiedotussihteeri
Milka Piippo, taloussihteeri
Martta Pitkäaho, suunnittelusihteeri
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9. Nuorisovaltuuston alaisten työryhmien koollekutsujien ja jäsenten valinnat
Nuorisovaltuuston pääasiallinen toiminta tapahtuu pienemmissä (8 henkilöä) työryhmissä.
Yleiskokouksessa työryhmien edustajat kertovat työryhmiensä toiminnasta muille
nuorisovaltuutetuille.
Nuorisovaltuuston johtosäännön 26§ määrää työryhmistä seuraavasti: ”Nuorisovaltuusto jakautuu
työryhmiin, jotka kokoontuvat tarvittaessa valmistelemaan toimialueeseensa kuuluvia asioita ja
esityksiä. Työryhmän toimintaa johtaa työryhmän koollekutsuja. Työryhmä on toimivaltainen, mikäli
se on nuorisovaltuuston yleiskokouksen tai työvaliokunnan nimeämä. Puheenjohtaja voi tarvittaessa
asettaa komiteoita hoitamaan pieniä, kiireellisiä asioita.
Työryhmä tekee itse tarvittaessa omat pelisääntönsä niin, että ne ovat nuorisovaltuuston
johtosäännön mukaisia. Työryhmä kokoontuu yleiskokousten välillä suunnitellen ja valmistellen sille
määrättyjä tehtäviä. Lopullinen päätösvalta on yleiskokouksella, joka tarvittaessa vahvistaa / hylkää
työryhmän tekemän esityksen. Työryhmä raportoi toiminnastaan muulle nuorisovaltuustolle ja
erityisesti sen jäsenenä olevalle puheenjohtajiston jäsenelle. Työryhmän toiminta ei saa olla
ristiriidassa yleiskokouksessa päätettyjen asioiden kanssa.
Nuorisovaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo ja puheoikeus jokaisen työryhmän kokouksissa.”
Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto päättänee;

9.1 Valitaan Sulatto’22 staabin päätoimitsija
9.2 Valitaan Sulatto’22 Staabin jäsenet
Päätös: Nuorisovaltuusto;
9.1 Valitaan yksimielisesti Jutta Parviainen Sulatto’22 staabin päätoimitsijaksi.
9.2 Valitaan Sulatto’22 staabin jäseniksi seuraavat henkilöt:
Ulpu Ojutkangas
Sinja Meriläinen
Reetta Salmela
Varpu Ojutkangas
Katariina Karekivi
Milka Piippo
Niko Korpela
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10. Raahen kaupungin hallintosäännön 51 § mukaisen ilmoituksen tekeminen
kaupunginhallitukselle
Raahen kaupungin hallintosäännön 10 § määrätään läsnäolosta kaupungin eri toimielimissä.
Kyseisessä pykälässä määrätään myös nuorisovaltuuston läsnäolo ja puheoikeuksista Raahen
kaupungin kolmessa eri lautakunnassa. Johtosäännön pykälä alla:
”10§ Läsnäolo toimielimen kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi
läsnäolo ja puheoikeus: kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja
varapuheenjohtajilla muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen
puheenjohtajalla,kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla, kehittämislautakunnan,
rakennetun ympäristön lautakunnan, tulevaisuuslautakunnan kokouksessa kahdella
nuorisovaltuuston nimeämällä nuorisovaltuuston jäsenellä. Muiden kuin edellä mainittujen
henkilöiden läsnäolo ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kaupunginhallitus vahvistaa
nuorisovaltuuston kokoonpanon vuosittain kalenterivuoden alussa. Kun nuorisovaltuuston
kokoonpano on vahvistettu, on nuorisovaltuusto oikeutettu nimeämään edellä mainittuihin kuuteen
lautakuntaan edustajansa. Nimeäminen tapahtuu aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Lautakunta
toimittaa asialistansa nuorisovaltuuston nimeämälle kahdelle edustajalle. Mikäli kokouksissa
käsitellään salaisina pidettäviä asioita, voidaan nuorisovaltuuston edustajat poistaa kokoussalista
näiden asioiden käsittelyn ajaksi. Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan
valtuuston/asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle.
Kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä.”
Johtosäännössä määrätään, että kaupunginhallitus vahvistaa nuorisovaltuuston kokoonpanon
vuoden alussa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuusto toimittaa
kaupunginhallitukselle kulloisenkin, säädetyssä järjestyksessä määritellyn kokoonpanonsa
vahvistettavaksi. Tämä tapahtuu järjestäytymiskokouksen jälkeen, kun on selvää ketkä
nuorisovaltuutetuista ottavat tehtävänsä vastaan. Kunhan kaupunginhallitus on vahvistanut
nuorisovaltuuston kokoonpanon, voi nuorisovaltuusto nimetä edustajansa myös johtosäännön
takaamille lautakuntapaikoille.
Nuorisovaltuustossa jatkavat 2022 kaksivuotiskaudelle valitut valtuutetut ja nuorisovaltuustoon 2021
valitut valtuutetut.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto päättänee;

Päätös: Nuorisovaltuusto; Esitetään Nuorisovaltuuston voimassa oleva kokoonpano
kaupunginhallituksella:
Noora Okkonen
Ulpu Ojutkangas

Sinja Meriläinen
Reetta Salmela
Varpu Ojutkangas
Martta Pitkäaho
Milka Piippo
Katariina Karekivi
Niko Korpela
Lenni Paloniemi
Jutta Parviainen
Jenny Puhto
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11. Nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin
Raahen nuorisovaltuustolle on myönnetty Raahen kaupungin hallintosäännössä oikeus
lähettää kaksi edustajaa seuraaviin lautakuntiin: tulevaisuus lautakuntaan, rakennetun
ympäristön lautakuntaan,kehittämislautakuntaan. Raahen kaupunginhallituksen on
kaupungin hallintosäännön 51 § mukaan vahvistettava nuorisovaltuuston kokoonpano,
ennen kuin nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa lautakuntiin. Koska Raahen
kaupunginhallitus ei ole vielä vahvistanut vuoden 2022 nuorisovaltuuston kokoonpanoa,
on nuorisovaltuuston tehtävä ehdollinen päätös lautakuntaedustajista, joka astuu
voimaan kaupunginhallituksen hyväksyttyä nuorisovaltuuston kokoonpanon.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto päättänee;
11.1 Valtuuston edustajien valinta rakennetun ympäristön lautakuntaan
11.2 Valtuuston edustajien valinta kehittämislautakuntaan
11.3 Valtuuston edustajien valinta tulevaisuuslautakuntaan
Tuodaan lautakuntien tiedoksi kaupunginhallituksen 8.12.2003 tekemästä päätöksestä (§
709) nuorisovaltuutettujen oikeudesta kokouspalkkioon lautakuntien kokouksissa:
”Nuorisovaltuuston edustajien palkkiokysymyksen osalta kaupunginhallitus päätti, että
kunkin lautakunnan tulee maksaa kokoukseen osallistuvalle nuorisovaltuuston
edustajalle puolet (1⁄2) luottamushenkilölle vahvistetusta kokouspalkkiosta lautakunnan
tarkoitukseen varaamista omista määrärahoista (Aulis Ylikuljun esitys).”
Toimitetaan valittujen edustajien yhteystiedot kunkin lautakunnan tiedoksi saatettavaksi.
Nuorisovaltuuston päätös on ehdollinen ja astuu voimaan sen jälkeen, kun Raahen
kaupunginhallitus on vahvistanut nuorisovaltuuston olemassa olevan kokoonpanon.
Päätös: Nuorisovaltuusto;
11.1 Valitaan yksimielisesti Niko Korpela ja Reetta Salmela rakennetun ympäristön
lautakuntaa. Varajäseneksi valitaan yksimielisesti Jutta Parviainen.
11.2 Valitaan yksimielisesti Sinja Meriläinen ja Milka Piippo kehittämislautakuntaan.
Varajäseneksi valitaan yksimielisesti Jutta Parviainen.
11.3 Ehdokkaat: Martta Pitkäaho, Varpu Ojutkangas ja Katariina Karekivi
Suoritamme salaisen lippuäänestyksen. Äänet laskevat Reetta Salmela ja Niko Korpela.
Martta Pitkäaho 6 ääntä
Varpu Ojutkangas 8 ääntä

Katariina Karekivi 6 ääntä
Suoritetaan toinen salainen lippuäänestys Katariina Karekiven ja Martta Pitkäahon välillä.
Martta Pitkäaho 6 ääntä
Katariina Karekivi 4 ääntä
Valitaan Martta Pitkäaho ja Varpu Ojutkangas edustajiksi tulevaisuuslautakuntaan.
Varajäseneksi valitaan Katariina Karekivi.
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12. Muut mahdolliset esille tulevat asiat
Käsitellään mahdolliset esille tulevat asiat.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto päättänee;
Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.
Päätös: Nuorisovaltuusto;
Valitaan Pohjois-Pohjanmaan maakunta nuorisovaltuustoon kaksi edustajaa, ehdotetaan Sinjaa,
Juttaa, Nikoa, Reettaa, ääntenlaskijoina Niko ja Martta, äänet sinja 4 reetta 4 jutta 2, äänestetään
sinjasta ja reetasta, äänet sinja 5 reetta 5, valitaan satunnaisesti Sinja
Kutsu Maailma on meidän -hankkeen ohjausryhmään, valitaan Noora Okkonen, vara Reetta
Salmela.
Kokouspalkkio etenee ja luvataan koko vuodelta takautuvasti, 20 euroa per kokous,
puheenjohtajalla 25 euroa per kokous
Lisätään nuorisovaltuuston Whatsapp-ryhmään uudet jäsenet ja poistetaan poisjäävät.
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13. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 17.48

