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Liite 3 / § 170

Pielaveden Nuorisovaltuuston säännöt

1 § Pielaveden Nuorisovaltuusto
Pielaveden Nuorisovaltuusto on kunnan alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään
nimeä Pielaveden Nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuu nuorisovaltuuston
esittämä ja sivistyslautakunnan vahvistama yhdyshenkilö läsnäolo- ja puheoikeudella.
2 § Nuorisovaltuuston tehtävät
Nuorisovaltuuston tehtävänä on
1. edistää ja seurata hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta
sekä edistää Pielaveden kunnan ja nuorten välistä yhteistyötä.
2. vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto voi myös toimia asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria.
3. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa; nuorisovaltuustolla on em. asioita valmistellessaan oikeus kuulla asiantuntijoita.
4. edistää nuorille tarkoitettujen palvelujen tiedottamista ja tiedonkulkua.
5. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista.
6. valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa ja antaa toimintakertomus.
7. käsittelee ja antaa lausunnon nuorisotoimen talousarviosta ja käyttösuunnitelmasta ennen lautakuntakäsittelyä.
8. hoitaa nuorisovaltuustolle kuuluvat, eri kunnan toimielinten, lautakuntien sekä
kunnanhallituksen antamia tehtäviä.
9. järjestää omaa toimintaa.
10. osallistuu tarvittaessa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien
kokouksiin valitsemalla edustajan kuhunkin toimielimeen.
11. järjestää tarvittaessa nuorten asioista kiinnostuneille avoimia keskustelutilaisuuksia.
3 § Nuorisovaltuuston toimikausi ja kokoonpano
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Toimikausi on aina lokakuun 1.päivästä
syyskuun 30.päivään.

Nuorisovaltuustoon valitaan enintään kuusi (6) jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä yleisillä vaaleilla.
Nuorisovaltuuston on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimielin.

4 § Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla
Vaalien toteuttaminen
1. Vaalit ovat välittömät eli äänestäjät äänestävät suoraan niitä henkilöitä, jotka he
tahtovat saada vallituksi.
2. Vaalit järjestetään kahden vuoden välein syksyllä.
3. Jos valtuutetut ja varavaltuutetut lopettavat kesken kauden, voidaan uusia
jäsenia ottaa kutsuntamenettelyllä.
4. Nuorisovaltuusto tiedottaa ennen vaaleja, jotta ehdokkaat ja äänioikeutetut ovat
tietoisia vaalien kulusta.
5. Ehdokkaaksi voivat asettua kaikki nuoret, joilla on äänioikeus (kts. kohta 9).
6. Nuorisovaltuustoon valitaan 6 jäsentä ja 6 varajäsentä.
7. Valituksi tulee 6 eniten ääniä saanutta ehdokasta ja varajäseniksi 6 seuraavaksi
eniten ääniä saanutta ehdokasta.
8. Äänestyspaikkana on kirjasto tai nuorisotilat ja äänestys toteutetaan kahden
päivän aikana viikon sisällä, yhtenä arkipäivänä ja lauantaina.
9. Vaalit ovat salaiset.
10. Äänioikeus on niillä nuorilla, jotka vaalivuonna ovat 14-25-vuotiaita ja joiden
kotipaikka vaalipäivänä on Pielaveden kunta.
11. Vaaleista vastaa sivistyslautakunta, joka asettaa vaalilautakunnan (5 jäsentä) ja
jonka sihteerinä toimii nuorisotyöntekijä.
12. Vaalilautakunnan tehtävänä on
* ehdokaslistojen laatiminen
* äänestystavan valitseminen sekä vaalipäivän äänestyksen järjestäminen
* annettujen äänestyslippujen ääntenlaskenta
* vaalin tuloksen vahvistaminen
* laskettava ja tarkistettava äänestysliput
* laadittava vaalipöytäkirja
* tiedotettava vaalituloksesta
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on paikalla.

13. Tulokset julkistetaan facebookissa, kunnan nettisivuilla ja Pielavesi-Keitele –
lehdessä.

5 § Nuorisovaltuuston järjestäytyminen
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Nuorisovaltuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin tulee olla 15 vuotta täyttänyt
henkilö. Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on puolet jäsenistä. Jokaisella jäsenellä on
yksi ääni.
Viimeinen nuorisovaltuustokauden kokous järjestetään nuorisovaltuustovaalien jälkeen, jossa
vahvistetaan uuden nuorisovaltuuston kokoonpano ja johon uuden valtuutetut kutsutaan
tutustumaan ja esittäytymään.
Sivistyslautakunta nimeää vapaa-aikatoimesta yhdyshenkilön, joka toimii Nuorisovaltuuston
esittelijänä.
Uuden nuorisovaltuuston kutsuu ensimmäisen kerran koolle viralliseen järjestäytymiskokoukseen
edellisen toimikauden nuorisovaltuuston puheenjohtaja yhdessä vapaa-aikatoimen yhdyshenkilön
kanssa.
Nuorisovaltuutetuille tulee kunnan vapaa-aikatoimen taholta olla yhdyshenkilö, joka neuvoo ja
opastaa valtuutettuja tarvittaessa. Lisäksi yhdyshenkilöllä tulee olla puhe- ja läsnäolo-oikeus
nuorisovaltuuston kokouksissa. Nuorisovaltuusto esittää ja sivistyslautakunta vahvistaa tämän
yhdyshenkilön.

6 § Nuorisovaltuustosta eroaminen
Nuorisovaltuustosta anotaan eroa kirjallisesti nuorisovaltuustolta ja poisjääneen paikalle siirtyy
ensimmäinen varajäsen.

7 § Nuorisovaltuuston kokoukset
Nuorisovaltuusto kokoontuu 6 – 12 kertaa kalenterivuoden aikana. Tarvittaessa useammin.
Kokousten koollekutsujana toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ellei
muuta sovita. Kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.
Kokouskutsut ja esityslistat on lähetettävä jäsenille sähköpostin, facebookin tai
messengerin/whatsappin välityksellä vähintään kuusi (6) vuorokautta ennen kokousta ja niissä on
ilmettävä kokouksen paikka ja aika sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsut ja esityslistat on lähetettävä tiedoksi sivistystoimen osastopäällikölle, ja
sivistyslautakunnan puheenjohtajalle.
Edellisen kokouksen pöytäkirja, jonka sihteeri on laatinut, lähetetään kaikille jäsenille luettavaksi ja
tarkistettavaksi whatsapp-ryhmään. Jäsenet hyväksyvät pöytäkirjan whatsapp-ryhmässä.
Seuraavan kokouksen alussa sihteeri ja puheenjohtaja allekirjoittavat pöytäkirjan.
Nuorisovaltuuston hyväksytyt pöytäkirjat siirretään T-asemalle, PC-siirtoon omaan kansioon.

8 § Nuorisovaltuuston talous
Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on 20 euroa/jäsen ja 1, kertaisesti
korotettuna puheenjohtajalle ja sihteerille 35 euroa.

9 § Sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen
Nuorisovaltuuston säännöt ja niiden muutokset hyväksytään kunnanhallituksessa.
Sivistyslautakunta voi tarvittaessa tulkita sääntöjä ja antaa Nuorisovaltuustolle tarkempia ohjeita.

