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1. Yleiset määräykset
Säännöissä määrätään Kaarinan nuorisovaltuuston (myöhemmin nuorisovaltuusto) päätöksentekoja kokousmenettelystä, sekä edustajien valitsemisesta. Säännöissä määrätään jäsenten tehtävistä,
vastuista ja toimenkuvista. Muutokset sääntöihin ovat mahdollisia, jos sen kannalla on ⅔
kokouksen läsnä olevista valtuutetuista.

2. Tarkoitus ja tavoite
Toiminta-ajatus
Nuorisovaltuusto pyrkii tekemään Kaarinasta nuorille mieluisamman kaupungin. Tähän pyritään
kuulemalla nuoria ja tuomalla heidän äänensä esiin kunnan sisäisessä päätöksenteossa.
Nuorisovaltuusto tuo nuorten omat ideat ja aloitteet esille.
Visio
Kaarinalaisten 12-19 -vuotiaiden nuorten mielipiteet kuullaan, niitä kunnioitetaan ja Kaarina on
nuorille viihtyisä paikka, jossa nuoret haluavat asua ja elää.
Tavoitteet
 edistää kaarinalaisten nuorten asemaa päätöksenteossa
 kuulla nuoria heitä koskevassa päätöksenteossa
 parantaa kaarinalaisten nuorten viihtyvyyttä kotikunnassaan
 edistää nuorten kiinnostuneisuutta päätöksentekoon
 kehittää kunnan peruspalveluita nuorisoystävällisemmiksi.

3. Valitseminen
Nykyinen valtuusto on Kaarinassa ensimmäinen virallinen, ja se on kerätty koulujen
oppilaskunnista halukkaista jäsenistä.
2017 syksyn vaaleissa nuorisovaltuusto ei toteuta vaalimenettelyä vaan nuorisovaltuusto valitaan
halukkuutensa esittäneistä kaarinalaisista nuorista. Ensimmäisen asteen ja toisen asteen
oppilaista vapaaehtoiset ilmoittavat halukkuudestaan koulunsa oppilaskunnan hallitukselle, joka
toimittaa listan vapaaehtoisista nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuuston kaudelle 2017-2019
puheenjohtajistopaikat säilyvät edellisen kauden valtuutetuilla.
Kuluvan kauden jälkeen valitaan uusi valtuusto demokraattisin vaalein. Ehdolle pystyy asettumaan
kuka tahansa kaarinalainen, joka on valintahetkellä iältään 12-19. Jokainen yläkoulu ja lukio
äänestävät oppilaistaan kaksi edustajaa nuorisovaltuustoon, mikäli kyseisestä oppilaitoksesta on
vähintään kaksi ehdokasta. Kaarinan ulkopuolella opiskelevista, mutta kaupungissa asuvista
nuorista säädetään kiintiö, joista myös valitaan edustajat demokraattisella äänestyksellä.
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4. Tehtävät ja toimenkuvat
Puheenjohtaja
Nuorisovaltuuston puheenjohtajan tehtäviin ja vastuisiin kuuluvat valtuuston kokousten johtaminen
sekä pöytäkirjan teko yhdessä sihteerin kanssa. Puheenjohtajan tulee ensisijaisesti edustaa
nuorisovaltuuston päätösten mukaisesti sekä pitää huoli siitä, että valtuuston tavoitteet tulevat
mahdollisuuksien mukaan täytettyä.
Sihteeri
Nuorisovaltuuston sihteerin tehtäviin kuuluu toimia valtuuston kokoussihteerinä. Sihteerin tulee
kirjoittaa kokousten pöytäkirjat yhdessä puheenjohtajan kanssa. Sihteerin tulee myös jakaa
kaikkien kokousten pöytäkirjat kaikille valtuutetuille.
Lautakuntavastaavat
Nuorisovaltuuston edustajista valitaan kaksi valtuutettua edustamaan nuorisovaltuustoa
lautakuntien kokouksiin. Heille tulee valita myös varajäsenet. Jokaisessa lautakunnan
kokouksessa, jossa nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo-oikeus, tulee olla edustaja paikalla.
Lautakuntavastaavat
sekä
heidän
varaedustajat
valitaan
alkavan
kauden
järjestäytymiskokouksessa.
Puheenjohtajisto
Puheenjohtajisto on valtuuston sisäinen erillinen elin. Puheenjohtajisto koostuu Puheenjohtajasta,
sihteeristä sekä heidän varajäsenistään. Puheenjohtajiston tehtäviin kuuluu valtuuston kokousten
valmistelu sekä nuorisovaltuuston koolle kutsuminen. Puheenjohtajiston tulee myös vastata
valtuuston kokouskäytännöistä.
Nuorisovaltuuston valtuutettu
Nuorisovaltuuston valtuutettu on nuorisovaltuustoon valittu 12-19 -ikäinen, kaarinalainen nuori.
Valtuutetun tehtäviin kuuluu osallistua valtuuston kokouksiin ja muihin tapahtumiin sekä pitää
yhteyttä nuorisovaltuuston sekä sen ulkopuolella olevien nuorten välillä. Valtuutetun tulee myös
ilmoittaa esteestään osallistua valtuuston kokouksiin tai tapahtumiin viimeistään 24 tuntia ennen
kokouksen tai tapahtuman alkua nuorisovaltuuston puheenjohtajistolle tai sihteerille.
Nuorisovaltuuston valtuutetut kootaan koulujen oppilaskunnille ilmoittautuneista vapaaehtoisista.
Nuorisovaltuuston varavaltuutettu
Nuorisovaltuuston varavaltuutettu on nuorisovaltuuston jäsen, jonka tehtäviin kuuluvat samat
tehtävät kuin valtuutetulla kohdan 4. nuorisovaltuuston valtuutettu mukaisesti ainoana
poikkeuksena, ettei varavaltuutettu voi kuulua nuorisovaltuuston puheenjohtajistoon tai he eivät voi
ottaa vastaan vastuutehtäviä. Nuorisovaltuuston valtuutetuista ¼ rivivaltuutetuista määräytyy
varavaltuutetuiksi. Nuorisovaltuuston varavaltuutetut valitaan nuorisovaltuuston alkavan kauden
järjestäytymiskokouksessa.
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Nuorisovaltuuston ohjaaja
Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii Kaarinan nuorisopalveluiden nuorisotyöntekijä. Ohjaajan
tehtäviin kuuluu yhteyden pitäminen eri tahoihin, mikäli nuorisovaltuuston jäsenet eivät siihen
pysty. Ohjaajan tehtävä on myös valvoa yhdessä puheenjohtajiston kanssa kokouskäytäntöjen
toteutumista. Ohjaaja on valittu Kaarinan nuorisopalveluiden työntekijöiden yhteisellä päätöksellä.

5. Kokoukset ja kokouskäytännöt
Koollekutsuminen
Nuorisovaltuusto tulee kutsua koolle viralliseen kokoukseen vähintään kuusi ja enintään 10
kertaa vuodessa. Kokouspäivämäärä, kellonaika sekä paikka tulee sopia kokousta edeltävässä
kokouksessa. Valtuuston voi kutsua koolle tarvittaessa myös useammin kuin kerran kuussa.
Kokouskutsun tulee sisältää tulevan kokouksen asialista, kellonaika sekä kokouspaikka.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun puolet valtuuston jäsenistä on läsnä kokouksessa.
Kokous on laillinen, kun kokouskutsu on lähetetty asianmukaisesti ennen kokousta. Kokous ei ole
laillinen, jos joku valtuutettu pystyy perustellusti todistamaan kokouksen laittomuuden sekä jos
kokouskutsua ei ole lähetetty asianmukaisesti ennen kokousta valtuutetuille.
Pöytäkirja
Jokaisesta nuorisovaltuuston kokouksesta tulee laatia asianmukainen pöytäkirja. Pöytäkirja tulee
jakaa mahdollisimman lyhyen ajan kuluttua kokouksesta valtuutetuille. Pöytäkirjan
tarkastajien tulee tarkastaa pöytäkirjojen sisältö asianmukaisesti. Pöytäkirja tulee sisältää
kokouksessa käsitellyt asiat, kokouksen läsnäolijat, ajankohta, paikka sekä kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus. Jokainen pöytäkirja tulee arkistoida kaupungin sääntöjen mukaan.
Äänestys
Kokouksen sisäiset äänestykset ovat tavallisesti avoimia, paitsi jos henkilöitä eri virkoihin
valittaessa joku valtuutetuista vaatii suljettua äänestystä. Äänet tulee laskea kokouksen alussa
päätettyjen ääntenlaskijoiden toimesta puolueettomasti.
Kokouksesta poissaolo
Jos valtuutettu on estynyt tulemaan paikalle kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa viimeistään 24 tuntia
ennen kokouksen alkua puheenjohtajistolle.
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