Kärsämäen kunnan Nuorisovaltuuston ohjesääntö
§1 Nuorisovaltuuston tarkoitus ja toiminta
Kärsämäen nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin Kärsämäen kunnan
päätöksenteossa ja tuoda nuorille tärkeitä asioita käsiteltäväksi. Nuorisovaltuusto ja
nuorisovaltuutetut voivat toimia asiantuntijoina nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto voi
vaikuttaa kunnan päätöksentekoon tekemällä kunnanvaltuustolle kuntalaisaloitteita. Aloitteiden
valmistelussa ja toimittamisessa voivat olla kunnanvaltuuston kummivaltuutetut mukana.
Nuorisovaltuusto järjestää vaikuttamisen lisäksi erilaisia tapahtumia ja retkiä, jotka ovat
suunnattuna pääasiassa nuorille. Näitä voidaan järjestää yhteistyössä kummivaltuutettujen,
nuorisotoimen, seurakunnan, sekä muiden järjestöjen kanssa.
§2 Nuorisovaltuuston kokoonpano ja toimintakausi
Nuorisovaltuuston koko on yhdeksän jäsentä. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta ja se alkaa kalenterivuoden alusta.
Mikäli toimikauden päätyttyä uutta nuorisovaltuustoa ei ole vielä valittu, jatkaa kyseinen
nuorisovaltuusto siihen saakka, kunnes uusi nuorisovaltuusto on valittu. Tässä tapauksessa
nuorisovaltuustovaalit on pidettävä mahdollisimman pian ja uuden nuorisovaltuuston toimikausi
päätetään tapauskohtaisesti, kuitenkin enintään 2 vuotta ja kuluva kalenterivuosi loppuun.
Nuorisovaltuuston jäsen on oikeutettu jatkamaan nuorisovaltuustossa toimikautensa loppuun
saakka, vaikka hän menettäisi vaalikelpoisuutensa kesken kauden.
§3 Nuorisovaltuustovaalit ja vaalikelpoisuus
Nuorisovaltuustovaalit pidetään normaalisti Frosteruksen koululla nuorisovaltuuston toimikauden
lopussa, syyskuusta joulukuuhun sijoittuvana aikana. Poikkeustilanteessa vaalit voidaan pitää
kesken toimikauden tai toimikauden päättymisen jälkeen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi
silloin, kun suuri osa nuorisovaltuuston jäsenistä jättäytyy tehtävästään tai vaaleja ei ole saatu
pidettyä ennen vuoden päättymistä. Nuorisovaltuustovaalin järjestelyt hoidetaan aina
tapauskohtaisesti yhdessä kunnan ja Frosteruksen koulun kanssa.
Mikäli ehdokkaita nuorisovaltuustovaaliin on yhdeksän tai vähemmän, ei vaaleja järjestetä, vaan
kaikki ehdokkaat tulevat valituiksi.
Nuorisovaltuustovaalissa äänikelpoisia ovat kaikki ne, jotka ovat myös vaalikelpoisia.
Vaalikelpoisia ovat ne 13-20-vuotiaat nuoret, joiden kotikunta on Kärsämäki, tai jotka ovat kirjoilla
jossakin Kärsämäen oppilaitoksessa.
Kärsämäen kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuustovaalien perusteella nuorisovaltuuston, sekä
päättää sen toimintaedellytyksistä ja kokoonpanosta.
§4 Nuorisovaltuutetun eroaminen ja erottaminen sekä nuorisovaltuuston täydentäminen
Nuorisovaltuuston jäsen voi erota nuorisovaltuustosta tai nuorisovaltuuston edustajan tehtävästä
kirjallisella ilmoituksella nuorisovaltuuston puheenjohtajalle tai nuorisovaltuuston kokoukselle.

Nuorisovaltuusto voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen ei ole osallistunut nuorisovaltuuston kokouksiin
tai toimintaan 3 kuukauden aikana. Erottaminen tapahtuu nuorisovaltuuston kokouksessa
äänienemmistöllä.
Nuorisovaltuusto voi täydentää itseään nuorisovaltuuston kokouksessa, mikäli nuorisovaltuuston
jäsenmäärä on vajaa. Nuorisovaltuuston kokous nimeää uudet jäsenet, tarvittaessa äänestyksen
kautta.
§5 Nuorisovaltuuston kokoukset
Nuorisovaltuusto kokoontuu tarvittaessa, mutta kuitenkin kerran vuodessa. Kokouskutsu annetaan
vähintään viikkoa ennen jäsenilleen ja muille läsnäolo-oikeutetuille kirjallisesti, esimerkiksi
sähköisin viestimin. Kokouksen kutsuu koolle nuorisovaltuuston puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja. Kokous voidaan kutsua myös koolle edellisessä kokouksessa, jos kokouksessa
päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Kokouksesta poissaolleet saavat kutsun tarvittaessa
muilla tavoin, kuitenkin vähintään viikko ennen kokousta. Kokouskutsussa kerrotaan käsiteltävät
asiat.
Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot kunnan hallintosäännön ja luottamushenkilöiden
palkkiosäännön mukaisesti.
Kokouksen puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja tai hänen poissaollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouksen sihteerinä toimii nuorisovaltuuston sihteeri, tai hänen
poissaollessaan kokouksen päättämä henkilö. Sihteeri laatii kokouksista pöytäkirjan, joka
tarkistetaan seuraavassa kokouksessa, ellei kokous päätä muutoin. Pöytäkirjat toimitetaan kunnan
hallintosihteerille kokouspalkkioiden maksamista ja kunnanhallituksen tiedottamista varten.
Nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen, mikäli paikalla on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, ja mikäli jäsenistä vähintään puolet on paikalla.
Nuorisovaltuuston kokouksissa on läsnäolo-oikeutettuina Kärsämäen kunnan kummivaltuutetut,
nuorisotyöntekijä ja hyvinvointiohjaaja. Lisäksi läsnäolo-oikeuden voi nuorisovaltuusto myöntää
päättämilleen henkilöille.
§6 Nuorisovaltuuston yhteyshenkilöt, laskutus ja talousarvio
Nuorisovaltuustoa ohjaa hyvinvointiohjaaja. Nuorisovaltuuston laskutuksen hoitaa hallintosihteeri,
koska nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen alainen. Nuorisovaltuuston rahastonhoitaja pitää
kirjaa nuorisovaltuuston kuluista yhdessä hyvinvointiohjaajan kanssa. Nuorisovaltuuston
talousarvion määrää kunnanhallitus.
§7 Nuorisovaltuuston edustajat
Kärsämäen kunnan hallintosäännön mukaisesti nuorisovaltuusto voi nimetä edustajan
kunnanvaltuuston kokouksiin, joissa edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Nuorisovaltuusto nimeää joukostaan jäsenen ja varajäsenen (mies- ja naisedustajan)
maakunnalliseen nuorisovaltuustoon.
Nuorisovaltuusto nimeää tarvittaessa edustajansa muihin tilanteisiin tapauskohtaisesti. Kiireellisissä
edustustapauksissa nuorisovaltuuston edustajana toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja.

