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Tampereen nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma kaudelle 2016 – 2017.
Tampereen nuorisovaltuuston päätavoitteena on kauden 2016 – 2017 aikana seurata kaupungin
päätöksentekoa, erityisesti tärkeiden päätösten osalta. Tärkeä toiminnan painopiste on myös
ajaa tamperelaisten nuorten asioita sekä työskennellä aktiivisesti nuorten hyväksi. Myös
kaupungin suuntaan tiedotusta ja näkyvyyttä tullaan parantamaan. Nuorisovaltuusto tulee
järjestämään tapahtumia ja olemaan myös mukana monissa tapahtumissa sekä käyttämään
tehokkaasti tiedottamiskanavia.
Tässä toimintasuunnitelmassa määrättyjen asioiden lisäksi Nuorisovaltuusto tulee toteuttamaan
myös suurkokouksen vireille panemia asioita ja hallituksen myöhemmin suunnittelemia asioita.
Hallitus
Nuorisovaltuuston operatiivista toimintaa ja toimintasuunnitelman kirjausten toteuttamista
johtaa hallitus. Erityisten tehtävien tai tapahtumien toteuttamiseksi hallitus voi asettaa
työryhmiä. Tehtäviensä hoitamiseksi hallitus kokoontuu syyskaudella 6 – 10 kertaa sekä
kevätkaudella 6 – 10 kertaa. Hallitukselle valitaan tiimit. Jotka 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 itselleen toimintasuunnitelmat.
Hallitustoiminnassa tullaan kauden 2016 – 2017 aikana keskittymään erityisesti toiminnan
suunnitteluun, kehittämiseen sekä näkyvyyteen mediassa. Uuden toimintamuodon turvin
hallitustoimintaa pyritään kehittämään entistä tehokkaammaksi ja sujuvammaksi. Näillä
toimenpiteillä halutaan parantaa Nuorisovaltuuston toimintaa ja luoda jatkumoa
Nuorisovaltuuston tapahtumiin.
Hallituksen yhteishenkeä ja toimintakykyä edistetään järjestämällä hallitukselle virkistäytymisja keskustelutilaisuuksia. Lisäksi hallitusta koulutetaan tarpeen vaatiessa.
Hallituksen edustajien edustusmatkat Nuorisovaltuuston osaa ottamiin tilaisuuksiin tullaan
korvaamaan käyttämällä talousarvion osoittamaa rahasummaa.
Tiedottaminen
Nuorisovaltuuston kauden 2016 – 2017 tiedottamisessa pääasiallisina tavoitteina on saada
Nuorisovaltuusto tunnetuksi nuorten keskuudessa sekä Nuorisovaltuuston toiminnasta
tiedottaminen sekä nuorille että päättäjille ja virkamiehille. Myös kahdensuuntaista yhteistyötä
nuoriin sekä kanssakäymistä hallituksen ulkopuolisten nuorten kanssa kehitetään.
Nuorten suuntaan pyritään avoimeen ja rehelliseen tiedottamiseen. Hallituksen
kokouspöytäkirjat ja -esityslistat julkaistaan verkkosivuillamme. Lisäksi Tampereen
nuorisovaltuuston tiedotteen julkaisemista jatketaan säännöllisesti. Nuorilta vastauksena tuleva
palaute otetaan huomioon Nuorisovaltuuston työskentelyssä keskeisenä ohjenuorana.
Nuorisovaltuusto pyrkii myös saamaan medianäkyvyyttä ja saamaan kantojaan esille esimerkiksi
mielipidekirjoitusten, aloitteiden ja kannanottojen muodossa.
Tampereen kaupungin toimijoille pyritään näkymään tehokkaan lauta- ja johtokunta sekä
kaupunginvaltuustotoiminnan kautta. Lisäksi päättäjille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua
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toimintaamme niin tiedotteen kuin konkreettisen kokouksiin ja tapahtumiin osallistumisenkin
kautta.
Tiedotteen ja Nuorisovaltuuston internetsivujen tehokkaan käytön lisäksi käytetään myös
Facebookia ja muuta sosiaalista mediaa Nuorisovaltuuston toiminnan ja järjestämien
tapahtumien mainostamiseen. Lisänäkyvyyttä pyritään myös saamaan osallistumalla aktiivisesti
erilaisiin nuorille suunnattuihin tapahtumiin ensisijaisesti Tampereella.
Tampereen kaupungin päätöksenteko
Nuorisovaltuustolla on edustuspaikat läsnäolo- ja puheoikeudella kahdeksassa eri lauta- ja
johtokunnassa sekä kaupunginvaltuustossa. Lauta- ja johtokunnissa edustuspaikat ovat osaamisja elinkeinolautakunnassa, lasten ja nuortenpalvelujen lautakunnassa, sivistys- ja
elämänlaatulautakunnassa, yhdyskuntalautakunnassa, toisen asteen koulutuksen johtokunnassa,
päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnassa, Tampereen Aterian liikelaitoksen johtokunnassa,
sekä kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden johtokunnassa. Kussakin toimielimessä
Nuorisovaltuustolla on kaksi edustajaa. Syksyllä 2016 tullaan suunnittelemaan lauta- ja
johtokuntapaikkojen hakeminen ensi vuodelle ja kaikki lauta- ja johtokunnat sekä mahdollisesti
myös kaupunginhallitus otetaan huomioon.
Edustuspaikkojen aktiivisen hyödyntämisen ja toimielinten päätöksiin vaikuttamisen lisäksi
Nuorisovaltuusto seuraa aktiivisesti muuta kaupungin päätöksentekoa ja siitä käytävää julkista
keskustelua sekä tarpeen vaatiessa laatii kannanottoja ja aloitteita ajankohtaisista aiheista.
Myös valmisteluissa oleviin asioihin tutustutaan ja otetaan kantaa mahdollisuuksien mukaan.

Tapahtumat
Kauden 2016 – 2017 aikana järjestettävien tapahtumien tärkeimmät tavoitteet ovat nuorten
kuulemisen ja heidän mielipiteensä saattaminen päättäjien tietouteen sekä sellaisten
tapahtumien järjestäminen, jotka mahdollistavat hyvin nuorten vapaan kanssakäymisen
keskenään mutta myös Nuorisovaltuuston kanssa. Näitä tavoitteita sovelletaan myös
osallistuttaessa muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin.
Kauden 2016 – 2017 aikana Nuorisovaltuusto järjestää johtosäännössä mainittujen syksyllä ja
keväällä järjestettävien Octafoorumien lisäksi useita tapahtumia mitkä ovat ensisijaisesti
suunnattuja nuorille. Hallitus aikoo järjestää syksyn aikana nuorten ja poliitikkojen tilaisuuden,
jossa valtuutetut pääsevät juttelemaan kaupungin asioista sekä kuulemaan nuorien
kehitysideoita. Nuorille järjestetään myös kauden 2016 - 2017 aikana hupitapahtuma.
Hupitapahtuman suunnittelemiseen ja toteuttamiseen tulee antaa mahdollisuus myös hallituksen
ulkopuolisille nuorille. Myös syksyn suurkokouksen roolia tullaan muuttamaan ja mahdollisesti
kehittämään entistä osallistavampaan ja interaktiivisempaan malliin. Näiden tapahtumien lisäksi
hallitus voi järjestää myös muita ajankohtaisikseen katsomiaan tapahtumia. Tapahtumien
järjestämisessä käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi mediaa ja kaupunkiorganisaatiota
sekä painotetaan Nuorisovaltuuston näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamista.
Hallitus osallistuu tapahtumiin, jos hallitus katsoo niistä olevan merkittävää hyötyä
Nuorisovaltuustolle ja sen näkyvyyden parantamiselle sekä Tampereen nuorille.
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Kouluttaminen ja esitelmöinti

Nuorten yhteiskunta- ja vaikuttamistietoisuuden lisäämiseksi Nuorisovaltuusto tekee kauden
2016 – 2017 aikana aktiivista koulutus- ja esitelmöintitoimintaa. Nuorisovaltuusto tulee
järjestämään syksyllä puheenjohtajapäivät, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Tämän
tapahtuman tarkoituksena on kouluttaa oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten puheenjohtajia
ja varapuheenjohtajia entistä sujuvampaan ja toimivampaan oppilas- ja opiskelijakunnan
hallitustoimintaan. Kauden aikana Nuorisovaltuusto keskittyy myös tarpeen mukaan oppilas- ja
opiskelijakuntien yksilölliseen kouluttamiseen. Nuorisovaltuuston edustajat tulevat myös
kiertämään Tampereen alueen oppilaitoksia kertoen Nuorisovaltuuston toiminnasta ja
vaikuttamisesta yleensä kevään 2017 aikana. Tarvittaessa Nuorisovaltuusto voi kouluttaa itseään
näiden koulutuksien tarjoamista varten.
Oppilaitoksille suunnatun esitelmöinnin lisäksi voidaan toiminnasta esitelmöidä myös muille
esitelmiä haluaville tahoille.
Yhteistyö ja avustukset
Nuorisovaltuusto myöntää kauden 2016 – 2017 aikana avustuksia erilaisille nuorten hyväksi
toimiville tahoille. Avustuksia voidaan myöntää hakemuksesta niin oppilaskunnille ja
nuorisoryhmillä kuin myös yksittäisille nuorille. Avustettavilla kohteilla on aina oltava yhtäläiset
tavoitteet Nuorisovaltuuston tavoitteiden kanssa.
Nuorisovaltuusto tulee tekemään kauden 2016 -2017 aikana paljon yhteistyötä sidosryhmiemme
kanssa. Yhteistyötä tullaan tekemään niin muiden lähialueiden nuorisovaltuustojen, erityisesti
Pirkanmaan nuorisofoorumin puitteissa kuten Suomen nuorisovaltuustojen liiton sekä oppilas- ja
opiskelijaliittojen, oppilaitosten oppilas- ja opiskelijakuntien, kuin myös Lasten parlamentin
kanssa. Myös päättäjien ja virkamiesten kanssa tehdään entistä enemmän yhteistyötä.

