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1 § NUORISOVALTUUSTON TARKOITUS
Porin Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
nuorten keskustelu- ja vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuuston tarkoitus on edistää nuorten ja
päättäjien yhteistyötä sekä aktivoida nuoria mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan.
Nuorisovaltuusto ajaa nuorten etua ja pyrkii parantamaan nuorten asemaa ja oloja Porissa.
Nuorisovaltuuston järjestämät tapahtumat ja toiminnat ovat päihteettömiä.
2 § TOIMIKAUSI
Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.
3 § JÄSENET
Nuorisovaltuuston jäsenet eli nuorisovaltuutetut ovat 13–20-vuotiaita Porissa asuvia tai
opiskelevia nuoria. Kaupunginvaltuutettu tai lautakunnan jäsen ei voi toimia
nuorisovaltuutettuna. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat puhe- ja äänioikeutettuja
Nuorisovaltuuston kokouksissa.
Nuorisovaltuuston tulee pitää sen jäsenistä ajantasaista jäsenluetteloa. Nuorisovaltuuston
enimmäisjäsenmäärä on 30 henkilöä, ja heidät otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Nuorisovaltuuston jäsenet tulevat mukaan toimintaan järjestäytymiskokouksessa.
Nuorisovaltuustoon voi liittyä myös toimikauden aikana, jolloin henkilö voidaan hyväksyä
jäseneksi tämän ollessa läsnä kahdessa (2) kokouksessa. Kun henkilö hyväksytään
nuorisovaltuuston
jäseneksi,
hänelle
luodaan
Aapeli-tunnukset
sekä
pori.fi
-sähköpostiosoite.
Nuorisovaltuustolla on oikeus erottaa nuorisovaltuutettu, jos tämä on toiminut sääntöjen tai
valtuuston sopiman tavan vastaisesti, syyllistynyt väärinkäytöksiin nuorisovaltuustossa tai
sen ulkopuolella. Nuorisovaltuutettu katsotaan eronneeksi tehtävästään, mikäli hän on
selittämättömästi poissa kahdesta (2) peräkkäisestä kokouksesta. Nuorisovaltuutetun
erottamisen kannalla on oltava neljä viidesosaa (4/5) kokouksen äänioikeutetuista, ja
kokouskutsussa on mainittava nuorisovaltuutetun erottamisesta. Nuorisovaltuutetulla on
oikeus tulla kuulluksi ennen erottamista koskevaa äänestystä.
Mikäli nuorisovaltuutettu ei voi osallistua kokoukseen, tulee poissaolosta ilmoittaa
puheenjohtajistolle ennen kokousta. Nuorisovaltuusto voi myöntää luvan määräaikaiseen
poissaoloon, jos siihen on pätevä syy, kuten armeija tai vaihto-oppilasvuosi.

Jos nuorisovaltuutettu eroaa kesken kauden, hänen tulee toimittaa valtuustolle kirjallinen
eroanomus, joka käsitellään kokouksessa.
Nuorisovaltuutettu saa poikkeuksetta todistuksen nuorisovaltuustossa toimimisestaan.

4 § KUNNIAJÄSENET
Nuorisovaltuusto voi kutsua 2/3 enemmistöpäätöksellä entisen nuorisovaltuuston jäsenen
kunniajäsenekseen. Kunniajäsenen tulee olla edistänyt nuorisovaltuuston toimintaa jollain
merkittävällä tavalla, tai henkilön kutsuminen kunniajäseneksi on muutoin nuorisovaltuuston
mielestä painavasti perusteltua. Kunniajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus
nuorisovaltuuston kokouksissa.
Kunniajäsen voi aina halutessaan erota kunniajäsenyydestään ilmoittamalla siitä kirjallisesti
puheenjohtajalle. Kunniajäsen voidaan myös erottaa sitä käsittelevän kokouksen 2/3
enemmistöpäätöksellä, mikäli se katsoo kunniajäsenen menetelleen siten, että se on omiaan
vaikuttamaan
nuorisovaltuuston
maineeseen
tai
julkisuuskuvaan
negatiivisesti.
Kunniajäsenellä on oikeus tulla kuulluksi asiaa käsiteltävässä kokouksessa, josta hänelle
lähetetään myös erikseen kutsu. Mikäli kuultava ei saavu paikalle ilman perusteltua ja
painavaa syytä, asia käsitellään siitä huolimatta.

5 § VASTUUHENKILÖT
Nuorisovaltuusto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi (2)
varapuheenjohtajaa. Näiden lisäksi nuorisovaltuusto valitsee itselleen myös sihteerin,
varasihteerin, rahastonhoitajan, tiedottajan, varatiedottajan ja muut tarvittavat vastuuhenkilöt
erikseen määritellyiksi ajanjaksoiksi. Mikäli joku vastuuhenkilöistä eroaa kesken vuoden,
täytyy mahdollisimman nopeasti valita tilalle uusi henkilö. Henkilövalinnoista tulee ilmoittaa
etukäteen kokouskutsussa.
6 § LAUTAKUNTATYÖSKENTELYN SÄÄNNÖT
Lautakuntaedustajat ovat työskentelystään vastuussa niin nuorisovaltuustolle kuin
lautakunnallekin. Lautakuntatapaamisiin osallistuminen on edustajalle välttämätöntä.
Estymisestä tulee ilmoittaa ajoissa lautakunnan puheenjohtajalle, varaedustajalle ja
nuorisovaltuuston puheenjohtajistolle. Kokouksessa paikalla olleen edustajan tulee toimittaa
nuorisovaltuustolle joko suullinen tai kirjallinen selvitys lautakuntatapaamisesta seuraavaan
nuorisovaltuuston kokoukseen mennessä.
Jokaisella nuorisovaltuutetulla lautakunnan varaedustajalla on oikeus osallistua vähintään
yhteen(1) lautakunnan kokoukseen vuoden aikana. Tämä lisää nuorisovaltuutettujen
kokemusta ja aktiivisuutta.
Lautakuntaedustaja voidaan erottaa tehtävästään, mikäli hänen tulkitaan laiminlyöneen
nuorisovaltuuston sääntöjä tai muutoin laiminlyöneen tehtäviään. Lautakuntaedustajan
erottamisen kannalla on oltava neljä viidesosaa (4/5) kokouksen äänioikeutetuista, ja
kokouskutsussa on mainittava lautakuntaedustajan erottamisesta tehtävästään.
Lautakuntaedustajalla on puheoikeus ennen erottamista koskevaa äänestystä.

7 § TOIMIKUNNAT
Nuorisovaltuusto perustaa tarvittaessa kokouksessaan erillisen toimikunnan työstämään sille
annettua tehtävää, kuten jotakin tapahtumaa. Toimikunnan on toimittava sille annettujen
oikeuksien ja varojen rajoissa. Jokaisesta toimikunnasta on oltava pöytäkirja tai muistio,
josta käy ilmi kokouksen ajankohta, paikallaolijat ja käsitellyt asiat. Toimikunnan pöytäkirja
tulee toimittaa puheenjohtajalle, ja se merkitään tiedoksi seuraavassa valtuuston
kokouksessa. Kun toimikunta lakkautetaan, toimikunnan puheenjohtajan tulee laatia raportti
toimikunnan toiminnasta.
8 § TILI
Ennen kuin nuorisovaltuuston tililtä käytetään varoja, on päätös hyväksyttävä valtuuston
kokouksessa. Valtuuston asettamille työryhmille ja toimikunnille voidaan nuorisovaltuuston
kokouksessa
myöntää
oikeus
käyttää heille etukäteen määrättyä budjettia
valtuustokokouksen ulkopuolella. Summan ylittäessä 500€ tulee lasku ilmoittaa ensin
nuorisoyksikön esimiehelle. Mikäli ilmaantuu yllättäviä kuluja, puheenjohtajisto saa
yksimielisellä päätöksellään tehdä hankintoja enintään 50 euron edestä. Nämä hankinnat
kuitenkin tulee saattaa myös muun nuorisovaltuuston tietoon.
9 § NUORISOVALTUUSTON NIMENKIRJOITTAMISOIKEUDET
Nuorisovaltuuston nimen voi kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja.
Nuorisovaltuuston
erillisellä
päätöksellä
myös
rivijäsen
voi
poikkeustilanteessa kirjoittaa nuorisovaltuuston nimen.
10 § NUORISOVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN
Sihteeristö kutsuu koolle nuorisovaltuuston kokouksen. Kokouskutsu on toimitettava
valtuutetuille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään
nuorisovaltuutettujen pori.fi -sähköpostiosoitteeseen, sekä heille annetaan pääsy
Aapeli-järjestelmän kokoustilaan.
11 § NUORISOVALTUUSTON KOKOUKSET
Nuorisovaltuusto kokoontuu säännöllisesti vähintään yhden (1) kerran kuussa. Kokous on
laillinen ja päätösvaltainen, kun kutsut on lähetetty ennen määräaikaa ja kokouksessa on
läsnä yksi (1) puheenjohtajiston edustaja sekä neljä (4) muuta nuorisovaltuutettua.
Nuorisovaltuuston kokouksesta kirjoitetaan poikkeuksetta pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan
tarkistettuna nuorisovaltuutetuille seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi
pöytäkirja julkaistaan Porin kaupungin nettisivuilla tarkistettuna saman ajan kuluessa.
Nuorisovaltuuston kokouksessa jokaisella nuorisovaltuutetulla on yksi (1) ääni.
Nuorisovaltuutettu voidaan jäävätä yksittäisen asian tai asiakohdan käsittelyn ajaksi
hallintolain edellyttämällä tavalla. Nuorisovaltuusto voi halutessaan myöntää puhe- ja
läsnäolo-oikeuden sitä pyytävälle henkilölle.
Nuorisovaltuuston päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksessa annetuista äänistä on
kannatettu eniten. Tavallisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan kokouksen

puheenjohtajan kanta ratkaisee. Tästä menettelytavoiltaan eriävänä toimii henkilövaali, jossa
tasapelin ratkaisee arpa.
Mikäli nuorisovaltuutettu tai muu henkilö tahtoo saada jonkin asian nuorisovaltuuston
kokouksen esityslistalle, on hänen ilmoitettava siitä nuorisovaltuuston puheenjohtajiston
jäsenelle vähintään neljä (4) arkipäivää ennen kokousta.
Nuorisovaltuutetun ei tule häiritä kokouksen kulkua. Nuorisovaltuuston kokoukset,
tapahtumat ja muut toiminnot ovat päihteettömiä. Tupakan tai tupakanomaisten tuotteiden
sekä päihteiden käyttö välittömästi ennen kokousta tai kokouksen aikana on
nuorisovaltuutetuilta kielletty. Mikäli nuorisovaltuutettu ei käyttäydy ohjeistetulla tavalla,
voidaan hänet poistaa kokouksesta.

Jotta nuorisovaltuutetulle voidaan korvata osallistumiskustannuksia tapahtumille, tulee
tämän olla osallistunut vähintään 50 prosenttiin kuluneen vuoden kokouksista. Kulut voidaan
korvata myös, mikäli nuorisovaltuutettu on osoittanut muuta aktiivista osallistumista.
Nuorisovaltuuston kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Pyyntö osallistua
etänä tulee toimittaa kokouksen puheenjohtajalle. Käsiäänestyksessä etäosallistujan ääni
voidaan ottaa huomioon äänimerkin avulla. Suljettuun lippuäänestykseen ei voi ottaa
osaa etänä.

12 § KÄYTTÄYTYMINEN
Nuorisovaltuutettu
edustaa
nuorisovaltuustoa
myös
toiminnan
ulkopuolella.
Nuorisovaltuutetuilta edellytetään hyvää käytöstä niin kokouksissa kuin niiden ulkopuolella.
Jokaisen nuorisovaltuutetun tulee omalla toiminnallaan edistää nuorisovaltuuston
ryhmähenkeä.
Asiattomat ja hyvän maun vastaiset kommentit ja puheet eivät ole suvaittavia
nuorisovaltuuston toiminnoissa ja yhteisissä viestintävälineissä, kuten WhatsApp- ja
Facebook-ryhmissä.

13 § JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään viimeistään joulukuun loppuun mennessä.
Järjestäytymiskokouksen kokouskutsu tulee lähettää vähintään seitsemää (7) päivää ennen
sovittua kokouspäivää. Järjestäytymiskokouksessa valitaan alkavalle toimikaudelle
vastuuhenkilöt.

Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat
asiat:
- Porin Nuorisovaltuuston alustava tilinpäätös kuluvalta vuodelta
- Osavuositoimintakertomuksen hyväksyminen kuluvalta vuodelta
- Tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma vuodelle xxxx

- Talousarvio vuodelle xxxx
- Puheenjohtajiston valinta
- Sihteeristön valinta
- Rahastonhoitajan valinta
- Tiedottajiston ja muun tiedotustiimin valinta
- Häirintäyhdyshenkilön valinta
- Valtuusto- ja lautakuntaedustajien valinta
- Nuvakummien valinta
- Muiden tarvittavien vastuuhenkilöiden valinta
- Sääntöjen tarkistaminen ja hyväksyminen vuodelle xxxx
- Aloituskokoonpanon toteaminen vuodelle xxxx
Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa jokaisella porilaisella 13-20-vuotiaalla paikalle
saapuneella nuorella on yksi (1) ääni. Halukkaat nuoret saavat liittyä nuorisovaltuustoon
järjestäytymiskokouksessa, ja jokaisella heistä on mahdollisuus asettua ehdolle
luottamustehtäviin.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätös nuorisovaltuuston sääntöjen muuttamisesta on tehtävä nuorisovaltuuston
kokouksessa. Päätös voidaan tehdä vain, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa ja sen
syntyminen edellyttää, että sen puolesta on annettu vähintään neljä viidesosaa (4/5)
kokouksen äänistä.

Hyväksytty Porin Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa Porin
suomalaisella yhteislyseolla xx.xx.xxxx

