Nvalt. 10.10.2019

Uudenkaupungin kaupungin nuorisovaltuuston työjärjestys
Nuorisovaltuusto hyväksynyt 19.9.2001 § 39
Nuorisovaltuuston päivitys:
• 2.3.2009 §17
• 24.1.2011 §4
• 12.3.2013 §22
• 11.3.2015 §25
• 8.2.2017 §16
• 12.1.2019 §2.2, 2.4., 3.1.,3.2.,3.6.

1 § Tiedottaminen
1.1 Sihteeri laatii pöytäkirjan.
1.2 Esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia ja ne ovat nähtävillä kaupungin www-sivuilla. Nuorisovaltuusto voi erikseen julistaa jonkun kohdan käsittelyn salaiseksi.
1.3 Valtuuston kokoukseen on julkisella sanalla pääsy.
1.4 Nuorisovaltuuston pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle.
2 § Puheenjohtajisto
2.1 Puheenjohtajistoon kuuluvat puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja.
2.2 Puheenjohtajisto valmistelee kokousasioita yhdessä esittelijän kanssa.
2.3 Puheenjohtajiston toimikausi on 1(yksi) vuosi ja se valitaan jokaisen toimikauden alussa.
2.4 Puheenjohtajan voi toimia enintään 3 (kolme) kalenterivuotta peräkkäin.
2.5 Esittelijä kutsuu puheenjohtajiston koolle.
2.6 Puheenjohtajisto käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita kokouksissaan.
2.7 Puheenjohtajisto edustaa nuorisovaltuustoa ulospäin sekä yhdessä että erikseen.
2.8. Puheenjohtajistoon voi asettua ehdolle, jos kauden aikana ei ole yli 2kk poissaoloa
(esim. vaihdossa) tehtävästä
3 § Jäsenistö
3.1 Nuorisovaltuustovaaleissa vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat vaalipäivänä 13-20 –
vuoden ikäiset uusikaupunkilaiset nuoret.
3.2 Nuorisovaltuustossa varsinaisia jäseniä on 15 (Nvalt 9.9.2014 § 43). Henkilökohtaisina
varajäseninä toimivat vaaleissa ehdolla olleet nuoret.
3.3 Mikäli valtuutettu on estynyt saapumasta nuorisovaltuuston kokoukseen, on hän velvollinen kutsumaan tilalleen jäsenen varavaltuutettujen henkilölistalta.
3.4 Nuorisovaltuustosta eroaminen tapahtuu kirjallisella eroanomuksella.
3.5 Eroavan valtuutetun tilalle varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi varajäsenistön joukosta. Varajäsenten joukosta eniten vaaleissa ääniä saanut valitaan eronneen tilalle.
3.6 Nuorisovaltuuston jäsenet edustavat nuorisovaltuustoa ulospäin sekä yhdessä että erikseen, sopien asiasta puheenjohtajiston kanssa.
4 § Kokoukset

4.1 Nuorisovaltuuston esityslista lähetetään viimeistään 3 (kolme) arkipäivää ennen kokousta
varsinaisille jäsenille ja varajäsenille.
4.2 Nuorisovaltuuston kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus on kaikilla vaalikelpoisuuden
täyttäneillä. Muilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisovaltuuston puheenjohtajiston niin päättäessä.
4.3 Kokousten enimmäiskestoaika on ohjeellisesti kaksi (2) tuntia.
4.4 Kokouksessa noudatetaan yleistä kokouskäyttäytymistä. Puheenvuorot pyydetään kättä
nostamalla ja puheenjohtaja myöntää puheenvuorot pyyntöjärjestyksessä.
4.5 Äänestykset suoritetaan kädennostoäänestyksinä. Henkilövalinnoissa ja nuorisovaltuutetun erikseen niin pyytäessä äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan ääni tai arpa.
4.6 Nuorisovaltuusto päättää itse toimikautensa alussa kokouspalkkioistaan.
4.7 Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia.
5 § Työryhmät
5.1 Nuorisovaltuusto voi halutessaan asettaa työryhmiä. Työryhmien tehtävänä on valmistella
asiaa nuorisovaltuuston käsittelyä varten.
5.2 Puheenjohtajisto ei puutu työryhmien esityksiin.
5.3 Työryhmiin voi kuulua ulkopuolisia jäseniä.
5.4 Työryhmän ohjeellinen koko on 2-3 henkeä. Lisäksi voi olla ulkopuolisia asiantuntijoita.
5.5 Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka vastaa työryhmän koollekutsumisesta sekä tulosten esittelystä seuraavassa kokouksessa.
6§ Talous
6.1 Nuorisovaltuusto päättää itsenäisesti määrärahojensa käytöstä.
7§ Edustus Uudenkaupungin kaupungin lautakunnissa
7.1 Nuorisovaltuusto valitsee yhden yli 15-vuotiaan jäsenen kuhunkin sellaiseen lautakuntaan, johon lautakunta on myöntänyt nuorisovaltuuston jäsenelle puhe- ja läsnäolo-oikeuden.
7.2 Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat Uudenkaupungin lautakuntien työskentelyyn siten, kuin ko. lautakunta on päättänyt. Lautakuntien kokouksissa nuorisovaltuutetun velvollisuus on tuoda esiin Uudenkaupungin nuorison mielipide ja kanta käsiteltäviin asioihin.
7.3 Nuorisovaltuuston edustaja on myös velvollinen ottamaan esille lautakunnan päätösvallassa olevia asioita, joilla on olennainen vaikutus Uudenkaupungin nuorison elämään ja hyvinvointiin.
7.4 Lautakuntaedustajaksi voi asettua ehdolle, jos kauden aikana ei ole yli 2kk poissaoloa
(esim. vaihdossa) tehtävästä

