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Uudenkaupungin kaupungin nuorisovaltuuston toimintasääntö
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Nuorisovaltuusto 4.11.2020
Kaupunginhallitus 14.12.2020
1§ Nimi
Uudenkaupungin kaupungin Nuorisovaltuusto käyttää nimeä Uudenkaupungin Nuorisovaltuusto.
Lyhennettynä nimeä voidaan käyttää muodossa Ukin Nuva.
Tekstissä Uudenkaupungin Nuorisovaltuustoon voidaan viitata myös sanalla Nuva.
Nuorisovaltuutetusta voidaan käyttää nimitystä nuvalainen.
2§ Tehtävä ja tarkoitus
Uudenkaupungin Nuorisovaltuusto on uusikaupunkilaisten nuorten äänen esiintuojana paikallisessa ja alueellisessa sekä valtakunnallisessa päätöksenteossa. Nuvan tehtävä on pitää aktiivisesti huolta nuorten etujen valvonnasta yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Nuva ja nuvalaiset pitävät yhteyttä myös nuorisovaltuustoon kuulumattomiin nuoriin.
3§ Nuorisovaltuuston valinta ja eroaminen
Nuorisovaltuuston kausi on kaksi kalenterivuotta, kausi alkaa aina parittomina vuosina.
Nuorisovaltuusto valitaan vaalein, jotka järjestetään yhteistyössä alueen koulujen kanssa. Kaupunginhallitus
hyväksyy vaalituloksen ja asettaa uuden nuorisovaltuuston.
Nuorisovaltuustovaaleissa vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat vaalipäivänä 13-20 –vuoden ikäiset uusikaupunkilaiset nuoret.
Nuorisovaltuuston vaaleissa äänestetään suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestystä ei tarvita, jos ehdolle asettuu vähemmän henkilöitä kuin nuorisovaltuustossa on paikkoja. Äänestyksen ollessa tasan, tasaäänien saajista
paikan saaja ratkaistaan arvalla.
Nuorisovaltuusto asettaa vaalityöryhmät kullekin koululle. Äänestystilaisuuden jälkeen ääntenlaskijat kokoontuvat nuorisopalveluissa ja laskevat annetut äänet. Ääntenlaskusta tehdään pöytäkirja.
Nuorisovaltuustossa varsinaisia jäseniä on 15 (Nvalt 9.9.2014 § 43). Varajäseninä toimivat vaaleissa ehdolla
olleet nuoret. Varajäsenet toimivat henkilökohtaisina varajäseninä, kuitenkin niin että jos varajäseniä on vähemmän mitä nuorisovaltuutettuja, voi yksi varajäsen olla useamman varsinaisen jäsenen varajäsen. Nuorisovaltuusto päättää itse, kuka on kenenkin varajäsen järjestäytymiskokouksessaan, sekä päättää itse mahdollisista muutoksista kauden aikana. Varajäsenet saavat olla mukana toiminnassa ja tapahtumissa yhtä lailla, kuin
varsinaiset jäsenetkin. Varajäseniä voi olla enemmän mitä varsinaisia jäseniä, jos toiminnasta kiinnostuneita
nuoria on paljon.
Jos ehdolle ei asetu riittävästi ehdokkaita, järjestetään sopuvaali, jossa kaikki tulevat valituksi. Tämän jälkeen
nuorisovaltuustoa voidaan täydentää nuorisovaltuuston omalla päätöksellä, kunnes 15 nuorta saadaan kasaan. Jäseniä voidaan kysellä tutuista, tiedottaa koulussa sekä nuorisovaltuustoon voi ko. tilanteessa myös jättää avoimen hakemuksen.
Nuorisovaltuutetun on mahdollista pyytää eroa kesken kauden, kirjallisella vapaamuotoisella anomuksella. Jos
varsinainen jäsen eroaa tehtävästään, valitaan hänen tilalleen, uudeksi varsinaiseksi jäseneksi, se varajäsen,
joka on saanut eniten ääniä vaalissa. Jos hän kieltäytyy tehtävästä, valitaan tilanne seuraavaksi eniten ääniä
saanut jne.
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Nuorisovaltuusto voi erottaa varsinaisen tai varajäsenen tehtävästään, jos hän ei ole ollut toiminnassa puoleen
vuoteen (6kk) mukana, hän ei ole kutsunut tilalleen varajäsentä, hän ei ole tavoitettavissa eikä itse ole jättänyt
eroanomusta. Erottamisen syynä ei saa olla mikään muu henkilökohtainen syy. Erottaminen valmistellaan aina
yhteystyössä esittelijän kanssa. Erottaminen ei ole koskaan automaattista, vaan jokainen tilanne käsitellään
nuorisovaltuuston kokouksessa erikseen.
4§ Puheenjohtajisto
Nuorisovaltuuston puheenjohtajistoon kuuluvat puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja.
Puheenjohtajiston toimikausi on yksi (1) vuosi ja se valitaan jokaisen toimikauden alussa.
Puheenjohtajana voi toimia enintään kolme (3) kalenterivuotta peräkkäin.
Puheenjohtajistoon voi asettua ehdolle kaikki varsinaiset jäsenet, jos kauden aikana ei ole yli 2kk poissaoloa
(esim. vaihdossa) tehtävästä (ennakolta tiedossa olevaa).
Puheenjohtajisto valmistelee esityslistan yhdessä esittelijän kanssa. Esittelijä kutsuu puheenjohtajiston kokouksen koolle noin 3 viikkoa ennen varsinaista kokousta.
5§ Nuorisovaltuuston kokoukset
Puheenjohtaja johtaa nuorisovaltuuston kokouksen, jos hän on estynyt, toimii 1. varapuheenjohtaja kokouksen puheenjohtajana, jos hän on estynyt, toimii 2. varapuheenjohtaja kokouksen puheenjohtajana.
Nuorisovaltuuston esityslista lähetetään viimeistään 3 (kolme) arkipäivää ennen kokousta varsinaisille jäsenille
ja varajäsenille.
Nuorisovaltuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus on kaikilla vaalikelpoisuuden täyttäneillä nuorilla. Muilla on
puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisovaltuuston puheenjohtajiston niin päättäessä. Kokous on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet nuvalaisista on paikalla (8hlö). Puheenjohtaja voi tarvittaessa hyväksyä pienemmän osallistujamäärän ja päättää kokouksen olevan päätösvaltainen (kuitenkin vähintään 4 jäsentä). Poikkeuksen voi tehdä,
jos asia on jo päätetty aiemmassa kokouksessa ja sen valmistelua jatketaan kokouksessa tai asia on erityisen
kiireellinen.
Kokoukset järjestetään pääasiassa kerran kuukaudessa (pl kesä- ja heinäkuu). Tarvittaessa nuorisovaltuusto
voi päättää kokoontuvansa useammin tai harvemmin.
Kokouksessa noudatetaan yleistä kokouskäyttäytymistä. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla ja puheenjohtaja myöntää puheenvuorot pyyntöjärjestyksessä.
Äänestykset suoritetaan kädennostoäänestyksinä. Henkilövalinnoissa ja nuorisovaltuutetun erikseen niin pyytäessä äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan ääni tai arpa.
Nuorisovaltuuston kokoukset ovat avoimia. Nuorisovaltuusto päättää itse kokousajankohdat ja -paikat.
Nuorisovaltuuston kokouksen sihteerinä toimii nuoriso- ja liikuntapalveluiden palvelusihteeri tai joku nuorisovaltuuston nuorista, asia päätetään kauden alussa koko toimintakaudeksi kerrallaan. Esittelijänä toimii
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nuorisopalvelujen vastaava. Esittelijä vastaa päätösten toimeenpanosta yhdessä nuorisovaltuuston kanssa.
Esittelijän tehtävä on ohjauksellinen, käytännön asioissa auttamisen lisäksi.
Jokaisessa kokouksessa valitaan pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja tarkastetaan viikon sisällä kokouksen järjestämisestä.
Kokousten esityslistat sekä pöytäkirjat ovat julkisesti nähtävissä, niiden hallintaan käytetään kaupungin käyttämässä asianhallintajärjestelmässä, kuten muiden toimielinten asiakirjoissa. Pöytäkirjat lähdetetään tiedoksi
kaupunginhallitukselle sekä niihin lautakuntiin, joissa nuorisovaltuustolla on edustus. Pöytäkirjat ja esityslistat
ovat nähtävillä kaupungin nettisivuilla.
Jos nuorisovaltuutettu on estynyt osallistumasta kokoukseen, vastaa hän varajäsenen paikalle kutsumisesta
itse. Kokouksiin voi osallistua etäyhteydellä, jos asiasta on ilmoittanut vähintään kahta päivää ennen.
Nuorisovaltuusto voi kokouksissaan perustaa työryhmiä valmistelemaan yksittäisiä asioita tai tapahtumia. Työryhmälle valitaan oma puheenjohtaja, joka vastaa siitä, että työryhmä kokoontuu ennen seuraavaa nuorisovaltuuston kokousta ja edistää sille annettua tehtävää tai tapahtumaa. Työryhmä voi halutessaan kutsua avukseen nuorisovaltuuston esittelijän. Työryhmään voi kuulu varsinaisia jäseniä sekä varajäseniä. Nuorisovaltuusto
päättää itse työryhmien perustamisesta ja niiden toiminnasta. Työryhmä voi kutsua kokoukseensa myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita.
Nuorisovaltuusto voi halutessaan nimetä itselleen toimikaudeksi kummin. Kummin tehtävänä on tukea nuorisovaltuuston toimintaa ja auttaa asioiden eteenpäin viemisessä.
6§ Talous
Kokouspalkkion sekä matkakustannusten suuruudet on määritelty Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännössä.
Nuorisovaltuustolle osoitetaan kalenterivuosittain oma budjetti, joka on nuorisopalveluiden alaisuudessa,
omana kustannuspaikkanaan.
Nuorisovaltuusto päättää itse määrärahojen käytöstä.
7§ Nuorisovaltuuston edustaminen
Hallintosäännön 152 §:n mukaan toimielimet päättävät, muiden kuin pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksessa. Oikeus osallistuja päätetään joka valtuustokauden alussa lautakunnissa.
Nuorisovaltuusto esittää valtuustokauden alussa osallistumistaan haluamiinsa lautakuntiin
Nuorisovaltuusto valitsee edustajat lautakuntiin, joihin annetaan läsnä-olo- ja puheoikeus, kalenterivuosittain
tarvittaessa suljetulla lippuäänestyksellä. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajan sekä varaedustajan. Lautakuntien edustajiksi valitaan ensisijaisesti nuorisovaltuuston varsinaisia jäseniä, mutta jos heistä ei ole
riittävästi edustajia, voidaan lautakuntaedustajaksi valita myös nuorisovaltuuston varajäseniä. Lautakuntaedustajaksi voi asettua ehdolle, jos kauden aikana ei ole yli 2kk poissaoloa (esim. vaihdossa) tehtävästä (ennakolta tiedossa olevaa).
Nuorisovaltuuston edustajan tehtävä on osallistua lautakunnan työskentelyyn sen mukaisesti, miten ko. lautakunta on päättänyt. Lautakunnan kokouksissa nuorisovaltuutettu tuo esille nuorison näkökulmia ja kantoja käsiteltäviin asioihin. Nuorisovaltuutettu tuo myös lautakunnan käsitellyt asiat tiedoksi nuorisovaltuuston kokoukseen.
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Lautakunnat nimeävät keskuudestaan nuorisovaltuustolaiselle lautakuntakummin, jonka tehtävänä on tukea
nuvalaisen osallistumista päätöksentekoon ja auttaa selventämään kokouksen aiheita, jos ne ovat nuvalaiselle
vieraita. Lautakuntakummin tehtävien ja tarkoituksen kuvaus on liitteenä (liite1). Lautakuntakummi on tervetullut osallistumaan nuorisovaltuuston kokoukseen, jossa hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Uudessakaupungissa 14.12.2020
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LIITE 1
Lautakuntakummi
Uudenkaupungin nuorisovaltuusto eli nuva, on toiminut vuodesta 2001 alkaen. Nuorisovaltuuston tehtävänä
on tuoda nuorten ääntä kuuluviin ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Nuorisovaltuusto myös järjestää ja on mukana
erilaisissa tapahtumissa. Nuorisovaltuustossa toimii varsinaisina jäseninä 15, iältään 13-20-vuotiaita aktiivisia
nuoria. Varsinaisten jäsenten lisäksi toiminnassa on mukana varajäseniä. Nuorisovaltuuston toimikausi on
kaksi kalenterivuotta. Nuorisovaltuutetun valitaan kouluvaaleissa, ehdolle saavat asettua kaikki ikäryhmään
kuuluvat uusikaupunkilaiset nuoret. Nuva on aktiivisille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita ukilaisista asioista ja
haluavat vaikuttaa nuorten asioihin.
Nuorisovaltuustolaisilla on edustuspaikat
 Sosiaalilautakunnassa
 opetus- ja kasvatuslautakunnassa
 hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnassa
 teknisessä lautakunnassa
 ympäristö- ja lupalautakunnassa
 ympäristöterveydenhuollon lautakunnassa
Lautakunnissa käsiteltävät asiat, ovat usein nuorille vieraita, ja joskus vaikeaselkoisia. Jotkut termit voivat olla
myös nuorelle vieraita.
Nuorisovaltuusto esittää edellä mainituille lautakunnille, että lautakunnasta valitaan nuorisovaltuustokummi.
Kummin tehtäviin kuuluisi tukea nuorisovaltuuston edustajien osallistumista lautakuntatyöhön ja kummi tutustuttaisi lautakunnan toimintatapoihin ja aihealueisiin. Nuori voisi myös kääntyä kummin puoleen, jos jokin asia
jää epäselväksi. Nuorisovaltuutetut kaipaavat parempaa perehdytystä kunnallispolitiikan kiemuroihin, jossa
kummi voisi olla tukena. Kuitenkin huomioitavaa on, että nuvatoiminta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta.
Nuvalaisia ei siis tule ohjata mitään tiettyä mielipidettä kohti, vaan auttaa heitä oman mielipiteen muodostamisessa.
Kummi on tervetullut osallistumaan myös nuvan kokouksiin.
Nuorisovaltuusto valitsee kunkin lautakuntansa edustajat aina kalenterivuodeksi, tammikuun kokouksessa.
Tämän jälkeen nuorille, kummeille ja lautakuntien puheenjohtajille järjestetään yhteinen tutustumishetki kahvikupposen äärellä. Kummin ”kausi” olisi kalenterivuoden, tai enemmän jos näin lautakunta haluaa menetellä.
Toivomme että jokainen lautakunta haluaa osaltaan edistää nuorten osallisuutta ja olla tukemassa vaikuttamista.
Ensimmäinen kummivuosi käynnistyisi 2020 tammikuusta alkaen.
Lisätietoja nuorisopalvelujen vastaavalta

