RAUMAN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT
1. Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus
Rauman nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten
asioiden asiantuntijaelin Rauman kaupungissa. Se ajaa nuorten etuja, edistää heidän yleistä viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Nuorisovaltuusto on yksi kanava nuorten mielipiteiden, ehdotusten ja palautteen välittämisessä kaupungin toimialoille ja päättäjille.
Nuorisovaltuuston tehtävät
1. Edistää raumalaisten nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä
ajaa heidän asioita ja etuja Rauman kaupungissa.
2. Innostaa ja tukea nuorten kiinnostusta osallistua asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä välittää nuorilta tulleita ideoita, aloitteita ja toiveita päätöksentekijöille.
3. Antaa lausuntoja kaupungin eri toimijoille.
4. Tehdä yhteistyötä nuorten viihtyvyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi eri tahojen kanssa. Yhteistyötä tehdään mm. oppilaskuntien ja Rauman Lasten Parlamentin sekä muiden kuntien nuorisovaltuustojen ja maakunnallisen nuorisovaltuuston kanssa.
5. Tuoda yhtenä kaupungin yhteistyöverkostona nuorten ajatuksia, tarpeita ja tavoitteita kaupungin toimintaan ja kehittämiseen. Toimia aktiivisesti Lasten,
nuorten ja perheiden ohjaus- ja palveluverkostossa.
6. Laatia nuorisovaltuustolle seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päättyneen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös.
7. Osallistua nuorisovaltuustovaalien toteuttamiseen.

2. Nuorisovaltuuston toimikausi ja kokoonpano
Toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.
Rauman nuorisovaltuustoon valitaan yleisillä vaaleilla 17 jäsentä. Vaalit järjestetään toimikautta edeltävänä syksynä. Ehdolle voi asettua vaalivuonna 13-18-vuotta
täyttävät Raumalla asuvat tai opiskelevat nuoret. Äänioikeus on vaalivuonna 1318-vuotta täyttävillä Raumalla asuvilla tai opiskelevilla nuorilla.
Vaaleilla valitaan ehdokkaita asettaneiden raumalaisten koulujen ja oppilaitosten
oppilaista kaksi (2) / koulu. Jokaisesta koulusta valitaan myös yksi (1) varajäsen.
WinNovasta valitaan eri toimipisteiden ehdokkaista kustakin yksi (1) eniten ääniä
saanut. Lisäksi valtuustoon valitaan koulujen ulkopuolelta olevista ehdokkaista yksi
(1) eniten ääniä saanut. Koulujen ulkopuolelta valitulla ehdokkaalla tarkoitetaan
nuorta, joka ei ole opiskelija. Mikäli ehdokasmäärä ei täyty em. mukaisesti, niin täyttämättömät paikat jaetaan suhteessa koulujen oppilasmäärään.
Jokaisella valituksi tulleella on velvollisuus sitoutua nuorisovaltuuston toimintaan.
Nuorisovaltuuston jäsen voi perustelluista syistä pyytää eroa tehtävästään ilmoittamalla siitä sähköpostilla nuorisovaltuuston puheenjohtajalle tai nuorisopalveluiden
työntekijälle. Eroamispyyntö käsitellään Nuorisovaltuuston kokouksessa. Nuorisovaltuustoon nousee eronneen jäsenen tilalle samasta koulusta tai koulutuksen ulkopuolella olevista varajäsen. Jos ko. varasijalla ei ole yhtään ehdokasta, paikka
arvotaan muiden varajäsenten kesken.
Toistuvasti nuorisovaltuuston sääntöjä ja tarkoitusta laiminlyövä tai vahingoittava
jäsen voidaan erottaa nuorisovaltuustosta kokouksen päätöksellä.
3. Nuorisovaltuuston kokoukset
Nuorisovaltuuston kokouksia tulee järjestää vähintään neljä vuodessa. Kokouskutsut lähetetään viikkoa ennen kokousta. Nuorisovaltuuston kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun kokouskutsu on toimitettu säännöissä mainitulla tavalla ja vähintään
puolet jäsenistä on paikalla. Kokoukset ovat avoimia yleisölle ja niissä noudatetaan
yleisiä kokouskäytäntöjä. Jokaisesta kokouksesta laaditaan pöytäkirja viikon aikana
ja sen allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat. Nuorisovaltuuston virallisista kokouksista maksetaan kokouspalkkio.
Äänestykset voidaan suorittaa kokouksissa joko avoimena tai suljettuna. Äänestys
suoritetaan lähtökohtaisesti avoimena, jos ei joku jäsen toisin vaadi. Henkilövalinnat suoritetaan suljettuina.

4. Nuorisovaltuuston toimihenkilöt
Puheenjohtaja
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja valitaan toimikauden alussa koko kaudeksi. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa valtuuston kokouksia ja edustaa nuorisovaltuustoa tehtyjen päätösten mukaisesti. Jos puheenjohtaja luopuu tehtävästään kesken
kauden, valtuusto valitsee loppukaudeksi uuden puheenjohtajan.
Varapuheenjohtaja
Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja valitaan toimikauden alussa koko toimikaudeksi. Hän toimii nuorisovaltuuston kokouksissa puheenjohtajana, kun varsinainen
puheenjohtaja on estynyt. Lisäksi hän edustaa nuorisovaltuustoa puheenjohtajan
ollessa estyneenä.
Sihteeri
Nuorisovaltuuston sihteeri valitaan toimikauden alussa koko toimikaudeksi. Hän toimii nuorisovaltuuston kokouksissa sihteerinä ja vastaa pöytäkirjan valmistumisesta
viikon aikana sekä päätöksistä tiedottamisesta. Lisäksi hän edustaa nuorisovaltuustoa yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.
5. Nuorisovaltuuston määräraha
Nuorisovaltuuston käyttöön varataan vuosittain talousarvioon määrärahaa. Määräraha tulee käyttää raumalaisten lasten ja nuorten hyväksi järjestämällä toimintaa tai
investoimalla nuorten toimintaympäristöön.
6. Nuorisopalveluiden rooli nuorisovaltuustossa
Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii nuorisopalveluiden työntekijä, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
7. Nuorisovaltuuston sääntöjen hyväksyminen
Nuorisovaltuuston säännöt hyväksyy sivistysvaliokunta.

