Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö
Suurkokouksessa 25.4.2017

1. Luku
Nuorisovaltuuston perusta ja tarkoitus
1 § Toiminnan perusta
Tampereen nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton demokraattisesti toimiva nuorten edustaja Tampereen
kaupungissa.
2 § Toiminnan tavoite
Nuorisovaltuuston tavoite on edistää Tampereen alueen 12-22
vuotiaiden nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia
kaupungin päätöksiin sekä luoda aktiivinen yhteys päättäjien ja
nuorten välille.

2. Luku
Nuorisovaltuuston rakenne
1 § Suurkokous
Suurkokous on nuorisovaltuuston ylintä päätösvaltaa käyttävä
toimielin.
Suurkokouksen tarkoituksena on oppilas- ja opiskelijakuntien
osallistaminen. Tämän lisäksi syksyn suurkokouksen tehtävänä on
hyväksyä toimintasuunnitelma sekä –kertomus, talousarvio sekä –
kertomus ja valita nuorisovaltuuston hallitus.
Syksyn suurkokouksessa valitaan vaaleissa hallitus, johon valituista
varsinaisista jäsenistä valitaan omilla vaaleillaan puheenjohtaja
sekä varapuheenjohtajat.
Suurkokouksen päätösvalta on 7.-9. vuosiluokkien sekä toisen
asteen oppilas- ja opiskelijakunnilla siten, että kukin oppilaskunta
valitsee keskuudestaan kaksi äänivaltaista edustajaa. Hallituksen
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jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeuden lisäksi äänivalta kaikissa
suurkokouksen asioissa, paitsi koulukohtaisissa asioissa. Lisäksi
hallituksella on oikeus tehdä esityksiä suurkokoukselle.
Hallituksen on kutsuttava suurkokous koolle kahdesti vuodessa,
syksyllä ja keväällä. Suurkokous on kutsuttava koolle vähintään
neljä viikkoa aikaisemmin. Suurkokous on päätösvaltainen, mikäli
1/3 suurkokousedustajista on paikalla.
Suurkokouksessa puhetta johtaa puheenjohtaja, ja hänen apunaan
toimii riittävä määrä sihteereitä. Suurkokous valitsee keskuudestaan
kolme ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2 § Hallitus
Hallitus on nuorisovaltuuston ylin päättävä elin suurkokousten
välillä.
Hallitus koostuu 18 jäsenestä, jotka muodostavat jäsenistön, sekä
puheenjohtajasta ja kahdesta varapuheenjohtajasta, jotka syksyn
suurkokous valitsee vuoden mittaiselle toimikaudelle. Toimikausi
on kalenterivuoden mittainen. Hallitusta voidaan tarvittaessa
täydentää kevään suurkokouksessa.
Hallitus kokoustaa kaudessa vähintään 10 kertaa. Hallituksen on
nautittava suurkokouksen luottamusta.
Puheenjohtajaneuvosto
Puheenjohtajaneuvosto koostuu puheenjohtajista, sihteereistä sekä
taloudenhoitajasta. Puheenjohtajaneuvoston tehtävä on valmistella
hallituksen kokoukset ja kutsua ne koolle vähintään viittä
vuorokautta aiemmin. Puheenjohtajaneuvostolla on oikeus linjata
johtosäännöstä. Puheenjohtajaneuvosto esittää jäsentä erotettavaksi
ehtojen täytyttyä.
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, johtaa
edunvalvontatiimiä ja edustaa nuorisovaltuustoa ensisijaisesti.
Syksyn suurkokous valitsee puheenjohtajan omalla vaalillaan.
Ehdolle voivat asettua kaikki vähintään vuoden hallituksessa
toimineet henkilöt.
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Varapuheenjohtajat
Varapuheenjohtajia on kaksi. Varapuheenjohtajat avustavat
puheenjohtajaa, johtavat kumpikin omaa tiimiään ja hoitavat
tarvittaessa puheenjohtajan tehtäviä. Syksyn suurkokous valitsee
varapuheenjohtajat omilla vaaleillaan. Ehdolle voivat asettua kaikki
vähintään vuoden hallituksessa toimineet henkilöt.
Pääsihteeri
Pääsihteerin tehtävä on laatia hallituksen kokousten pöytäkirjat ja
laatia muita hallituksen kirjallisia dokumentteja hallituksen
päätösten mukaisesti. Pääsihteeri valitaan jäsenistöstä
Varasihteeri
Varasihteerin tehtävänä on laatia hallituksen kokousten esityslistat
sekä vastata muista puheenjohtajaneuvoston dokumenteista.
Varasihteeri valitaan jäsenistöstä.
Taloudenhoitaja
Taloudenhoitaja vastaa nuorisovaltuuston kirjanpidosta ja valvoo
rahankäyttöä. Taloudenhoitaja antaa selvityksen varojen käytöstä
hallitukselle. Taloudenhoitaja valitaan jäsenistöstä
Jäsenistö
Suurkokous valitsee jäsenistön enemmistövaalitapaa käyttäen siten,
että 18 eniten ääniä saanutta valitaan. Äänijärjestyksessä viisi (5)
seuraavaksi eniten ääniä saanutta valitaan varajäseniksi.
Varajäsenillä on oikeus samaan tiedonsaantiin kuin hallituksen
jäsenillä ja varajäsenet voivat osallistua nuorisovaltuuston
kokouksiin ja edustaa nuorisovaltuustoa. Varajäsenillä on
hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta, jollei hallituksen varsinaisia jäseniä puutu.
Varajäsenet valitaan hallitukseen äänimäärän mukaisessa
järjestyksessä, mikäli hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan.
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3 § Osallistumisvelvollisuus
Hallituksen jäsenellä on velvollisuus osallistua hallitustoimintaan.
Hallitustoimintaan kuuluu oletusarvoisesti hallituksen kokoukset, ja
tiimien kokoukset. Kun hallitus kokoaa työryhmän, on valituilla
jäsenillä velvollisuus osallistua kootun työryhmän kokouksiin.
Mikäli hyväksymättömiä poissaoloja kertyy viisi (5),
puheenjohtajaneuvostolla on valtuudet esittää jäsentä erotettavaksi.
Hyväksyttäviä poissaolosyitä ovat terveydelliset syyt,
koulutukselliset syyt, sekä muut jäsenen henkilökohtaiset syyt.
Poissaoloista tulee ilmoittaa nuoriso-ohjaajalle. Hallituksen jäsen
voidaan myös erottaa, jos hän on käytöksellään rikkonut selkeästi
Nuorisovaltuuston sääntöjä tai etuja. Päätöksen erottamisesta tekee
hallitus yksinkertaisella enemmistöllä.
4 § Tiimit
Tiimit ovat hallituksen alaisia pysyviä elimiä, joiden tehtävänä on
helpottaa hallituksen toimintaa käsittelemällä niille kuuluvia asioita.
Tiimit koostuvat hallituksen jäsenistöstä, joka toimikautensa alussa
jakautuu tasaisesti edunvalvonta-, tapahtuma- sekä
tiedotustiimeihin, jotka luovat itsellensä toimintasuunnitelmat.
Edunvalvontatiimin vastuulla on ylläpitää yhteyksiä kaupungin
päättäjiin, ajaa nuorisovaltuuston tavoitteita sekä tuottaa
kannanottoja, aloitteita ja mielipidekirjoituksia. Tiimillä on omaa
päätösvaltaa julkaista ulostuloja sekä järjestää
edunvalvontatapaamisia. Edunvalvontatiimi on vastuussa
yhteydenpidosta muihin nuorisovaltuustoihin, -järjestöihin ja sekä
Tampereen kaupunkiin.
Tapahtumatiimin tehtävä on suunnitella ja järjestää
nuorisovaltuuston tapahtumia. Tapahtumatiimillä on oikeus päättää
tapahtumien, paitsi suurkokouksien sisällöstä. Tiimi tekee
hallitukselle esityksen tapahtumien rahankäytöstä.
Tiedotustiimi vastaa nuorisovaltuuston toiminnasta tiedottamisesta
sekä nuorisovaltuuston näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämisestä.
Tiedotustiimi on ensisijaisesti vastuussa yhteydenpidosta oppilas- ja
opiskelijakuntiin sekä nuorisoryhmiin.
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Tiimit vastaavat toiminnastaan hallitukselle, jolla on oikeus
palauttaa tiimien esityksiä sekä päätöksiä uudelleen
valmisteltavaksi. Hallituksella on myös oikeus muuttaa tiimien
kokoonpanoa.
5 § Työryhmät
Työryhmät ovat hallituksen alaisia väliaikaisia toimielimiä, jotka on
perustettu valmistelemaan esityksiä hallitukselle. Työryhmissä voi
olla jäseniä eri tiimeistä sekä hallituksen ulkopuolelta. Työryhmillä
ei ole itsenäistä päätösvaltaa.
3. Luku
Hallituksen kokouksen kulku
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on päätösvaltainen, mikäli vähintään 1/3 kokouskutsussa
mainituista kokousedustajista on läsnä.
Hallituksen kokous on laillinen, mikäli kokouskutsu on lähetetty
asianmukaisella tavalla vähintään viittä vuorokautta ennen
kokousta.
Kokous on laiton, mikäli yksikin kokousedustaja voi todistaa
pitävästi sen laittomuuden.
2 § Kokouskorvaukset
Kokouksista ei makseta kokouspalkkioita.
Hallituksen kokouksissa kaikille läsnäoleville hallituksen jäsenille
myönnetään kuuden (6) euron suuruinen matkakorvaus. Mikäli
edustajan todelliset matkakulut kokoukseen saapumisesta ylittävät
todistetusti kuusi euroa, voi hallituksen jäsen anoa korvausta
ylimenevältä osalta hallitukselta.
4. Luku
Nuorisovaltuuston edustaminen
1§ Nuorisovaltuuston nimissä toimiminen
Nuorisovaltuuston nimissä voidaan toimia ainoastaan
suurkokouksen, hallituksen tai tiimin hyväksynnällä. Julkisista
päätöksistä tiedottamista ei kuitenkaan katsota nuorisovaltuuston
nimissä toimimiseksi.
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2§ Edustusmatkoista aiheutuvat kustannukset
Nuorisovaltuustoa edustettaessa syntyvät kustannukset on anottava
korvattaviksi täysimääräisinä.
3 § Nuorisovaltuustoa edustavien henkilöiden velvollisuudet
Jokaisen nuorisovaltuustoa edustavan henkilön on varottava
loukkaamasta nuorisovaltuuston etua. Heillä on lisäksi velvollisuus
noudattaa annettuja ohjeita ja antaa nuorisovaltuustolle kaikki tiedot
edustustehtäviin olennaisesti liittyvistä asioista.
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