PARAISTEN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT
§1

Nuorisovaltuuston tarkoitus ja tavoitteet
Paraisten nuorisovaltuusto on 13–18-vuotiaiden Paraisilla asuvien nuorten kaksikielinen
vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuuston tavoitteena on edustaa nuoria kunnallisessa
päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia esille kunnan toimielimissä käsiteltävissä
asioissa.
Nuorisovaltuusto toimii nuorten asioiden ja etujen edistämiseksi. Nuorisovaltuustolla on
oltava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun
ja seurantaan. Nuorisovaltuusto toimii asioissa, joilla on merkitystä nuorten hyvinvointiin,
terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöön, opiskeluun ja liikkumiseen, sekä muissa asioissa,
joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.

§2

Nuorisovaltuuston tehtävät
Nuorisovaltuuston tehtävät on lueteltu kaupungin hallintosäännön §:ssä 63.

§3

1.

Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka edistävät nuorten viihtyvyyden, osallisuuden,
elinympäristön ja toimintaolosuhteiden myönteistä kehitystä kaupungissa. Olla
aktiivinen yhdyslinkki nuorten ja kaupungin päättäjien välillä.

2.

Toimia asiantuntijaelimenä nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto voi antaa
lausuntoja kaupungin muille toimielimille nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuustoa
on kuultava nuorten kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden
etenemistä päätöksentekovaiheeseen.

3.

Nuorisovaltuusto nimittää edustajansa kulttuurilautakuntaan sekä sivistyslautakuntaan
ja sen jaostoihin. Edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus näiden lautakuntien ja
jaostojen kokouksissa.

4.

Laatia ja hyväksyä nuorisovaltuuston toimintasäännöt. Laatia vuosittain
toimintasuunnitelma ja raportoida nuorisovaltuuston toiminnasta edelleen.

Toimikausi ja kokoonpano
Nuorisovaltuustoon valitaan 9–11 jäsentä kaupungin hallintosäännön §:n 4 mukaisesti.
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Toimintavuosi alkaa 1.10. ja päättyy 30.9.
Nuorisovaltuustovaalit toimitetaan syyskuussa ennen uuden toimikauden alkua.
Toimikauden ensimmäisessä kokouksessa nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja esittelee käsiteltävät asiat, ellei
jonkin asian kohdalla toisin päätetä.

§4

Nuorisovaltuuston valinta
Nuorisovaltuustoon voidaan valita vaalivuoden aikana 13–18 vuotta täyttävä nuori, jonka
kotipaikka on Parainen.
Iniö skolan, Skärgårdshavets skolan, Ulkosaariston koulun, Kyrkbackens skolan, Pargas
svenska gymnasiumin, Paraisten lukion ja Axxellin oppilaskuntien hallitukset valitsevat kukin
yhden jäsenen nuorisovaltuustoon. Paraistenseudun koulun ja Sarlinska skolan
oppilaskunnat valitsevat kumpikin kaksi jäsentä nuorisovaltuustoon.

Oppilaskuntien hallitukset voivat valita edustajakseen kenet tahansa yllä mainitut kriteerit
täyttävän henkilön. Henkilön ei tarvitse olla koulun oppilas eikä oppilaskunnan hallituksen
jäsen.

§5

Yhteyshenkilö
Nuorisoasioista vastaava vapaa-aikasihteeri on nuorisovaltuuston yhteyshenkilö ja toimii
nuorisovaltuuston sihteerinä. Yhteyshenkilö avustaa nuorisovaltuustossa käsiteltävien
asioiden valmistelussa sekä tukee ja auttaa nuorisovaltuustoa tämän työssä.
Yhteyshenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston kokouksissa.

§6

Työvaliokunta
Nuorisovaltuuston työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kulttuuriyksikön nimeämä yhteyshenkilö.
Työvaliokunta valmistelee nuorisovaltuustossa käsiteltävät asiat.

§7

Kokoukset
Nuorisovaltuusto on kutsuttava koolle vähintään viikko ennen kokousta. Kutsu lähetetään
sähköpostitse kaikille jäsenille. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
kokouksessa käsiteltävät asiat.
Esityslistat, pöytäkirjat ja muut asiakirjat ovat vapaasti luettavissa Paraisten kaupungin
verkkosivuilla.
Nuorisovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia.
Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Äänestäminen voidaan toimittaa joko avoimena tai suljettuna äänestyksenä. Jokaisella
jäsenellä on kaikissa äänestyksissä ja vaaleissa yksi ääni, ja enemmistön kanta voittaa.
Äänten mennessä tasan tulos ratkaistaan arvalla.
Kokouspalkkiot maksetaan kaupungin voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.

§8

Nuorisovaltuuston edustus kaupungin luottamustoimielimissä
Nuorisovaltuustolla on läsnäolo- ja puheoikeus kulttuurilautakunnan ja sivistyslautakunnan
sekä sivistyslautakunnan ruotsinkielisen ja suomenkielisen jaoston kokouksissa.
Valituilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kyseisten toimielinten kokouksissa lukuun
ottamatta asioita, joita koskeviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.
Nuorisovaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan edustajansa mainittuihin
lautakuntiin.

§9

Nuorisovaltuustosta eroaminen
Jos nuorisovaltuuston jäsen päättää erota tehtävästään toimikauden aikana,
oppilaskunnan hallituksen on valittava eroavan jäsenen tilalle uusi jäsen.
Nuorisovaltuuston jäsen saa istua tehtävässään toimikautensa päättymiseen asti, vaikka
hän ikänsä puolesta menettää vaalikelpoisuutensa toimikauden aikana.

