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YLIVIESKAN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON
TOIMINTAPERIAATTEET JA SÄÄNNÖT
1§

Ylivieskan nuorisovaltuuston toiminta-ajatus
Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Ylivieskassa nuorten ääni kuuluville, edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, toimia nuorten äänitorvena
päättäjien suuntaan ja antaa lausuntoja ja kannanottoja nuoria koskevissa
kysymyksissä. Nuorisovaltuusto on osa Ylivieskan kaupungin lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmää. Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton toimielin.

2§

Nuorisovaltuuston tehtävänä on
•
•
•

•

3§

edistää ja seurata hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta, sekä edistää Ylivieskan kaupungin ja nuorten välistä yhteistyötä
vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii
niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille.
tehdä aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa; nuorisovaltuustolla on em. asioita valmistellessaan oikeus kuulla asiantuntijoita
edistää osaltaan nuorille tarkoitettujen palveluja koskevaa tiedottamista
ja tiedonkulkua, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista

Nuorisovaltuuston toimikausi ja ikäraja
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Toimikausi on aina
tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään.
Nuorisovaltuustoon voidaan valita nuorisovaltuuston ensimmäisenä toimintavuonna 14 vuotta täyttävä tai maksimissaan 20 vuotta täyttävä ylivieskalainen nuori.

4§

Nuorisovaltuuston kokoonpano
Valtuusto koostuu neljästä vapailla vaaleilla valitusta ehdokkaasta sekä kahdeksasta nuorisotyön keskeisten tahojen nimeämästä edustajasta. Vaaleissa
valitaan kaksi varaedustajaa, tahot nimeävät suoraan omille edustajilleen
varajäsenet.
Kahdeksan nuorten parissa toimivaa keskeistä tahoa ovat:
1.
kaupungin nuorisotoimi
2.
lukion oppilaskunta
3.
yläkoulun oppilaskunta
4 - 6. kolmen aktiivisimman nuorisojärjestön edustajat
7.
seurakunnan nuorisotyö
8.
ammatillisen koulutuksen oppilaskunta

Muut nuorisoalan toimijat kuten liikuntajärjestöt, voivat nimetä ehdokkaansa
vaaleihin.
5§

Nuorisovaltuuston vaalit
Edellisessä pykälässä määriteltyjen tahojen edustajien lisäksi valtuustoon
valitaan vapailla vaaleilla 4 edustajaa sekä 2 varaedustajaa. Ehdokkaat voivat edustaa esim. urheiluseuroja, nuorten vapaita ryhmiä tai olla itsenäisenä
ehdokkaana.
Ehdokkaaksi haluavan nuoren tulee ilmoittautua ehdolle kaupungin nuorisotoimeen lokakuun loppuun mennessä. Vaalit järjestetään marraskuun toisella
viikolla yhtenä päivänä seuraavasti: yläkoululla kouluaikana 2 tuntia sekä
illalla nuorisotalolla kaksi tuntia. Äänestää voivat kaikki ylivieskalaiset nuorisovaltuuston ikärajaan äänestysvuonna kuuluvat nuoret.
Vaalit toimittaa tätä varten perustettu vaalitoimikunta, joka koostuu seuraavista henkilöistä: sivistyslautakunnan edustaja, kaupunginsihteeri ja nuorisosihteeri.
Mikäli ehdokkaita nuorisovaltuuston vaaleissa on alle kahdeksan, äänestyksessä kirjoitetaan ehdokkaan nimi äänestyslapulle. Muussa tapauksessa
vaalitoimikunta suorittaa numeroiden arvonnan ehdokkaille etukäteen. Ehdokaslista ja vaalien ajankohta ilmoitetaan kaupungin virallisessa ilmoituksessa
sekä ilmoitustaululla.
Mikäli vaaleissa asettuu ehdolle vain 4 tai vähemmän kelpoisuusehdot täyttäviä ehdokkaita, heidät valitaan suoraan nuorisovaltuustoon. Mikäli ehdokkaita ilmoittautuu vähemmän, puuttuvat paikat täytetään pykälässä 4 ilmoitetussa järjestyksessä pyytämällä tahoja nimeämään toisen edustajan nuorisovaltuustoon.

6§

Uuden nuorisovaltuuston järjestäytyminen
Uuden nuorisovaltuuston kutsuu ensimmäisen kerran koolle järjestäytymiskokoukseen edellisen toimikauden nuorisovaltuuston puheenjohtaja yhdessä
nuorisotoimen edustajan kanssa. Perustamiskokouksen kutsuu koolle nuorisosihteeri.
Nuorisovaltuusto valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin
keskuudestaan. Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet
jäsenistä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Tasaäänestystilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Nuorisovaltuusto pyytää kaupunginvaltuustoa nimeämään yhden kummivaltuutetun.

7§

Nuorisovaltuustosta eroaminen
Nuorisovaltuustosta anotaan eroa kirjallisesti. Nuorisovaltuustosta eronneen
tilalle nimetään uusi jäsen sen mukaan, mitä kautta edustaja on tullut
mukaan nuorisovaltuustoon.

8§

Nuorisovaltuuston kokoukset
Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Nuorisovaltuusto
kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään
kaksi jäsentä sitä vaatii.
Kokouskutsut on lähetettävä jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta.
Kutsujen lähettämistavasta sopii nuorisovaltuusto järjestäytymiskokouksessaan. Kokouskutsussa on ilmettävä paikka, aika sekä käsiteltävät asiat.
Edellisen kokouksen pöytäkirja, jonka sihteeri on laatinut, tarkistetaan
seuraavassa kokouksessa.

9§

Nuorisovaltuuston edustukset
Nuorisovaltuuston edustaja/edustajat kutsutaan tarvittaessa hallintokuntien
kokouksiin. Edustajana toimii ensisijaisesti puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Heidän ollessaan estyneitä nuorisovaltuusto valitsee edustajat
keskuudestaan.

10 §

Nuorisovaltuuston talous
Nuorisovaltuuston taloutta hoitaa nuorisosihteeri nuorisovaltuustolle
kaupungin budjettiin varatun määrärahan puitteissa. Nuorisovaltuusto laatii
talousarvion sekä päättää rahojen käytöstä, käytännön taloushallinto jää
nuorisosihteerin vastuulle. Nuorisovaltuusto laatii toimintasuunnitelman ja
toimintakertomuksen vuosittain.

