KOKKOLAN KAUPUNKI
NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

Vahvistettu 24.10.2018 SIVIST § 131

1§

Nuorisovaltuusto

Kokkolan nuorisovaltuusto on Kokkolassa asuvien tai opiskelevien nuorten henkilöiden kuntalain mukainen poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vaikuttajataho.
Nuorisovaltuusto toimii nuorisotyöstä ja politiikasta vastaavan lautakunnan alaisuudessa. Nuorisovaltuuston asettaa kaupunginhallitus (kuntalaki 410/2015, 26 §). Nuorisovaltuuston toimikausi
on kaksi vuotta. Kausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. seuraavana vuonna.

2§

Nuorisovaltuuston tehtävänä on
o osallistaa ja edistää lasten sekä nuorten kuulemista kaupungissa
o edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä
edistää Kokkolan kaupungin, nuorten ja nuorisojärjestöjen välistä yhteistyötä
o vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään palveluitaan huolehtii niiden riittävyydestä ja
soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto voi myös toimia asiantuntijaelimenä sekä
nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria.
o tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa
asioissa
o edistää osaltaan nuorille tarkoitetuista palveluista tiedottamista ja tiedonkulkua eri hallinnonalojen ja nuorten välillä
o valmistella vuosittain toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus
o hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kaupungin toimialojen, lautakuntien sekä kaupunginhallituksen määräämät tehtävät
o tehdä yhteistyötä valtakunnallisesti nuorisovaltuustotoiminnassa

Nuorisovaltuustolla on tarvittaessa oikeus kuulla asiantuntijoita.

3§

Nuorisovaltuuston valinta

Uudet nuorisovaltuuston jäsenet valitaan viimeistään joulukuussa, toimikautta edeltävänä vuonna. Ehdokkaan on oltava valintapäivänä 13-20-vuotias.
Nuorisovaltuusto lähestyy alla olevia tahoja ja pyytää näitä nimeämään henkilöt, jotka toimivat
edustajina uudessa nuorisovaltuustossa. Edustajien valinta tehdään vaaleilla tai perustelluilla
syillä siten, että oppilas- ja opiskelijakunnat sekä nuorisotilat nimeävät edustajansa kaikkien halukkaaksi ilmoittautuneiden nuorten keskuudesta. Ehdokkaiden valinta varmistetaan järjestäytymiskokouksessa.

Koulut

16 edustajaa

Hakalahden koulu
Kiviniityn koulu
Länsipuiston koulu
Torkinmäen koulu
Donnerska skolan
Lucina Hagmanin koulu
Lohtajan koulu
Kokkolan Suomalainen lukio (2 edustajaa)
- Kiviniityn toimipiste (1 edustaja)
- Yhteislyseon toimipiste (1 edustaja)
Karleby svenska gymnasium
Kokkolan ammattilukio
Keski-Pohjanmaan konservatorio
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (4 edustajaa)

Nuorisotalot

8 edustajaa

Nuorisokeskus Vinge
Isojärven nuorisotalo
Halkokarin nuorisotila
Isokylän nuorisotila
Lohtajan nuorisotila
Kälviän nuorisotila
Ullavan nuorisotila (2 edustajaa)

Nuorisovaltuusto

4 edustajaa

Aikaisemmalla nuorisovaltuustolla on oikeus nimetä neljä henkilöä keskuudestaan uuteen nuorisovaltuustoon. Jokaisella nuorisovaltuuston jäsenellä on oikeus pyrkiä uuteen nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuustossa voi toimia enintään kaksi kautta.

4§

Erityiset tehtävät nuorisovaltuustossa

Nuorisovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa keskuudestaan. Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

5§

Nuorisovaltuuston edustajat kaupungin päätöksenteossa

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajansa osallistumaan kaupunginvaltuuston kokouksiin, eri lautakuntien työskentelyyn sekä tarpeen mukaan muihin kaupungin kehittämistyöryhmiin.

6§

Työvaliokunta

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan tarvittaessa työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä nuorisovaltuuston sihteeri. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella nuorisovaltuuston käsiteltäviksi tulevia asioita sekä huolehtia nuorisovaltuuston antamista
tehtävistä. Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan.

7§

Nuorisovaltuustosta eroaminen ja jäsenmäärän täydentäminen kesken kauden

Mikäli nuorisovaltuuston jäsen haluaa erota nuorisovaltuustosta kesken valtuuston toimikauden,
tulee hänen toimittaa eroanomus nuorisovaltuuston sihteerille. Eroanomus käsitellään seuraavassa valtuuston kokouksessa ja henkilö vapautetaan tehtävästä.
Mikäli nuorisovaltuuston jäsen eroaa ja nuorisovaltuusto kokee tarpeelliseksi täydentää kokoonpanoaan kesken toimikauden, tulee täydennettäessä pyrkiä siihen, että uusi jäsen edustaa
samaa tahoa kuin mitä eronnut jäsen edusti.
Nuorisovaltuuston jäsen voidaan nuorisovaltuuston toimesta vapauttaa tehtävästä kesken toimikauden, mikäli jäseneen ei saada yhteyttä, eikä hän osallistu kokouksiin. Vapautetun jäsenen
tilalle pyydetään uutta edustusta, jos toimikautta on jäljellä vielä yli neljäsosa.
Kesken toimikauden valitut uudet jäsenet vahvistaa nuorisotoimenjohtaja viranhaltijapäätöksellä.

8§

Nuorisovaltuuston kokoukset

Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa tarpeen mukaan. Kokouksista maksetaan 10,00€ kokouspalkkio/kokous.
Puheenjohtajan on kutsuttava nuorisovaltuusto kokoon myös, jos vähintään kolmasosa jäsenistä vaatii sitä.
Kokouskutsu sekä kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. Seuraavan kokouksen ajankohta pyritään sopimaan aina edellisessä kokouksessa.

9§

Nuorisovaltuuston sihteeri

Nuorisovaltuuston esittelijänä ja sihteerinä toimii Kokkolan kaupungin nuorisopalveluiden työntekijä. Sihteerin tehtävänä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi nuorisovaltuuston käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta yhdessä työvaliokunnan kanssa.

10§

Taloushallinto

Nuorisopalvelut -vastuualue varaa vuosittain budjettiinsa määrärahan nuorisovaltuuston toimintaan. Rahaliikenne hoidetaan kaupungin kirjanpidon kautta. Nuorisovaltuuston sihteeri toimii
laskujen asiatarkastajana. Laskut hyväksyy nuorisotoimenjohtaja.

