LEPPÄVIRRAN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT
Muutosehdotus, hyväksytty nuorisovaltuuston kokouksessa 11.9.2019
1§

Toiminta-ajatus ja – periaatteet

Leppävirran nuorisovaltuusto (Nuva) on 13-20-vuotiaiden leppävirtalaisten nuorten
vaikuttamisryhmä, joka edustaa kaikkia Leppävirran nuoria.
Nuorisovaltuusto vastaa nuorisolain 8 §:n ja kuntalain 26 §:n vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja
vaikuttamisjärjestelmästä. Nuorisovaltuuston toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumatonta.
Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen alainen toimikunta ja kunnanhallitus hyväksyy
nuorisovaltuuston vuosittain.

2§

Nuorisovaltuuston tehtävät

Nuorisovaltuuston tehtävänä on lisätä ja parantaa nuorten osallisuus- ja
vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia
sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuusto pyrkii kehittämään nuorten
vaikuttamismahdollisuuksia myös oppilaitoksissa ja nuorisotiloilla.
Nuorisovaltuusto järjestää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia, ottaa kantaa, tekee esityksiä ja
ehdotuksia ja antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa. Se myös kannustaa kaikkia nuoria
tekemään ja vaikuttamaan.
Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen toiminnastaan.

3§

Nuorisovaltuuston valinta

Ehdokkaiksi nuorisovaltuustovaaliin voivat ilmoittautua 13-19-vuotiaat kunnassa asuvat nuoret.
Vuosittain uuden nuorisovaltuuston valinta toteutetaan yleiskokouksessa, jonne nuoria kutsutaan
avoimella kutsulla paikallislehdessä, internetissä, kouluilla ja nuorisotiloilla.
Jos nuorisovaltuuston jäsen muuttaa pois Leppävirralta, päättyy samalla myös Leppävirran
nuorisovaltuuston jäsenyys.

4§

Nuorisovaltuutetut

Nuorisovaltuutettu sitoutuu toimikautensa aikana käymään kokouksissa, olemaan aktiivinen ja
noudattamaan sääntöjä. Mikäli nuorisovaltuutettu laiminlyö säännöllisesti luottamustointaan,
voidaan hänet erottaa nuorisovaltuustosta.

5§

Nuorisovaltuuston kokoukset

Yleiskokouksessa valitaan nuorisovaltuustolle uusi puheenjohtaja. Nuorisovaltuusto
järjestäytymiskokouksessa valitsee itselleen varapuheenjohtajan, sihteerin, markkinointivastaavat
sekä tapahtumavastaavan.
Ensimmäisessä kokouksessa laaditaan nuorisovaltuuston tulevalle toimikaudelle
toimintasuunnitelma.
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston koolle vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava nuorisovaltuutetuille sähköisesti.
Nuorisovaltuuston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun sen ajankohta ja kokouspaikka on
ilmoitettu vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta ja paikalla on vähintään puolet
nuorisovaltuutetuista puheenjohtaja mukaan lukien. Puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua koolle
ylimääräisen nuorisovaltuuston kokouksen.
Kokouksissa äänestäminen suoritetaan pääsääntöisesti kädennostoäänestyksellä. Äänestys
suoritetaan kuitenkin suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin nuorisovaltuutettu niin vaatii.
Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaalien tasatilanteessa tuloksen
ratkaisee kuitenkin arpa.
Kokouksille valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjantarkastajien tulee olla tarkkana kokouksen aikana ja vahvistaa pöytäkirja ensisijaisesti
kokouksen jälkeen yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa. Pöytäkirjan tulee viimeistään olla
tarkastettuna allekirjoituksineen viikon kuluessa kokouksesta.
Kokouksiin on tultava ajoissa ja siellä on käyttäydyttävä asiallisesti.

6§

Yleiskokous

Nuorisovaltuusto järjestää toimikautensa aikana yhden (1) yleiskokouksen, jossa käsitellään
vanhan nuorisovaltuuston toimintakertomus edelliseltä kaudelta ja ilmoittaudutaan mukaan
nuorisovaltuuston seuraavalle kaudelle. Yleiskokouksessa mukaan ilmoittautuneiden perusteella
esitetään uuden nuorisovaltuuston kokoonpano kunnanhallituksen vahvistettavaksi sekä annetaan
tiedoksi edellisen nuorisovaltuustokauden toimintakertomus.
Yleiskokous on vanhan nuorisovaltuuston viimeinen kokous. Nuorisovaltuustovaalissa ovat
äänioikeutettuja myös vanhat nuorisovaltuutetut.
Yleiskokous kutsutaan koolle avoimella ilmoituksella paikallislehdessä, oppilaitoksissa, internetissä
ja nuorisotiloilla.

7§

Nuorisovaltuustossa toimiminen

Jokainen nuorisovaltuutettu edustaa omaa taustatahoaan, nuorisovaltuustoa ja Leppävirran
kuntaa. Nuorisovaltuustolla on oikeus asettaa edustaja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan,
koululautakuntaan sekä tekniseen lautakuntaan. Lisäksi nuorisovaltuusto edustaa myös
vammaisneuvoston kokouksissa. Nuorisovaltuutettu sitoutuu hoitamaan edustustehtävänsä hyvin
ja antaumuksella sekä hyviä käytöstapoja noudattaen.

8§

Nuorisovaltuuston tukihenkilö

Nuorisovaltuuston tukihenkilönä toimii kunnanhallituksen nimeämä nuorisopalvelujen työntekijä.
Tehtävänä on auttaa ja tukea nuorisovaltuustoa. Tärkeää on kannustaa ja neuvoa, mutta ei tehdä
tai ohjailla päätöksiä.
Tukihenkilö vastaa tarvittaessa nuorisovaltuuston rahaliikenteestä.

9§

Nuorisovaltuuston viestintä

Nuorisovaltuuston viestintä on avointa ja vuorovaikutukseen ja osallistumiseen kannustavaa.
Esityslistat, pöytäkirjat, julkilausumat sekä muut asiakirjat löytyvät kunnan kotisivuilta.
Markkinointivastaavat tekee mediatiedotteita nuorisovaltuuston kokouksista sekä muulloin
tarpeen vaatiessa.

10 §

Sääntöjen muuttaminen

Nuorisovaltuuston säännöt vahvistaa kunnanhallitus, jolle nuorisovaltuusto voi tehdä esityksen
sääntöjen muuttamisesta. Esitykset sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä nuorisovaltuuston
kokouksessa ja esitykset muutoksesta tehdään kunnanhallitukselle, jos sitä kannattaa enemmistö
läsnä olevista nuorisovaltuutetuista.

