URJALAN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT
Kunnanhallitus hyväksynyt 18.2.2019

1 § Toiminta-ajatus
Nuorisovaltuusto toimii asiantuntija- ja yhteistyöelimenä kunnan muulle luottamushenkilö- ja
toimintaorganisaatiolle tuoden nuorten näkökulman kunnan päätöksentekoon ja toimintaan.
Nuorisovaltuusto pyrkii edistämään nuorten aktiivista kansalaisuutta. Nuorisovaltuusto on
uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

2 § Nuorisovaltuuston tehtävä
1. Edistää ja seurata hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta, sekä
edistää Urjalan 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 ja heidän elinolojaan koskevissa
asioissa; nuorisovaltuustolla on em. asioita valmistellessaan oikeus kuulla asiantuntijoita
4. Edistää osaltaan nuorille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua;
5. Edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista;
6. Valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus;
7. Hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kunnan toimielinten, lautakuntien
sekä kunnanhallituksen määräämät tehtävät;
8. Järjestää omaa toimintaa;
9. Nimetä puhe- ja läsnäolo-oikeudelliset edustajan/edustajat kunnan toimielinten kokouksiin
edellyttäen, että toimielin on tehnyt päätöksen edustajan osallistumisesta puhe- ja
läsnäolo-oikeudella.

3 § Nuorisovaltuuston toimikausi ja kokoonpano
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Toimikausi alkaa kesäkuun 1. päivä ja
päättyy toukokuun 31. päivä. Nuorisovaltuustossa on 5-12 jäsentä ja enintään 3 varajäsentä.
Istuva nuorisovaltuusto valitsee seuraavan nuorisovaltuuston jäsenet parhaaksi katsomallaan
tavalla ja päättää menettelytavasta.
Urjalalainen tai Urjalassa vakituisesti opiskeleva nuori voi päästä nuorisovaltuuston jäseneksi
aikaisintaan sinä vuonna, kun täyttää 14 ja nuorisovaltuustosta tulee erota sinä vuonna, kun
täyttää 23.

4 § Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Nuorisovaltuusto valitsee toimikaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan,
sihteerin, tiedotusvastaavan sekä muut toiminnan kannalta tarpeelliset toimihenkilöt.
Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Jokaisella jäsenellä on yksi
ääni. Jos ääniä on saman verran, niin puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestyksen.
Henkilövaalit suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Äänten mennessä tasan valinta suoritetaan
arpomalla.
Uuden nuorisovaltuuston kutsuu ensimmäisen kerran koolle viralliseen järjestäytymiskokoukseen
edellisen toimikauden nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

5 § Nuorisovaltuustosta eroaminen
Nuorisovaltuustosta anotaan eroa kirjallisesti nuorisovaltuustolta ja poisjääneen paikalle siirtyy
varajäsen tai paikka jää tyhjäksi.

6 § Nuorisovaltuuston hallitus
Hallitukseen kuuluvat nuorisovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä
tiedotusvastaava.
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja:
-toimii nuorisovaltuuston kokousten koollekutsujana
-johtaa puhetta nuorisovaltuuston kokouksissa
-toimii nuorisovaltuuston edustajana kunnanvaltuuston kokouksissa
Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja:
-toimii nuorisovaltuuston kokousten koollekutsujana puheenjohtajan ollessa
estyneenä
-johtaa puhetta nuorisovaltuuston kokouksissa puheenjohtajan ollessa estyneenä
-toimii nuorisovaltuuston varaedustajana kunnanvaltuuston kokouksissa
Nuorisovaltuuston sihteeri:
-pitää pöytäkirjaa nuorisovaltuuston kokouksissa.
Nuorisovaltuuston tiedotusvastaava:
-huolehtii nuorisovaltuuston tiedottamisesta paikkakunnan nuorille sekä ylläpitää
nuorisovaltuuston sosiaalisen median kanavia.
Hallituksen tehtävänä on valmistella nuorisovaltuuston käsiteltäväksi tulevia asioita sekä huolehtia
nuorisovaltuuston antamista tehtävistä. Hallituksen tehtävänä on perehdyttää uudet jäsenet
nuorisovaltuuston toimintaan.

7 § Nuorisovaltuuston kokoukset

Nuorisovaltuusto kokoontuu 6 kertaa kalenterivuoden aikana sekä tarvittaessa erikseen koolle
kutsuttuna. Kokouksen koollekutsujana toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja tämän ollessa
estyneenä varapuheenjohtaja, ellei toisin sovita. Kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi
jäsentä sitä vaatii.
Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan 25 euron korvaus/kokous. Kokouksessa puheenjohtajana
toimivalle henkilölle ja sihteerille maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla. Hallituksen
kokouksista ei makseta erillistä korvausta.
Kokouskutsu ja lista lähetetään jäsenille kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä viimeistään 5
vuorokautta ennen kokousta, ja niissä on ilmettävä kokouksen paikka, aika sekä käsiteltävät asiat.
Kokouksen pöytäkirja tarkistetaan nuorisovaltuuston päättämällä tavalla niin, että puheenjohtaja,
sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa allekirjoittavat sen.
Nuorisovaltuuston kokoukset pidetään kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa, ellei
toisin ole sovittu.

8 § Nuorisovaltuutettujen edustus kunnan toimielimissä
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja toimii nuorisovaltuuston edustajana kunnanvaltuuston
kokouksissa. Hänen ollessa estynyt, hänen varaedustajanaan toimii nuorisovaltuuston
varapuheenjohtaja.
Nuorisovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus esittää edustajaa puhe- ja läsnäolo-oikeudella
kunnanhallituksen sekä teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan kokouksiin. Päätöksen
osallistumisesta on tehnyt asianomainen toimielin. Nuorisovaltuutetut valitsevat keskuudestaan
yhden tai kaksi edustajaa ja heille varajäsenet kuhunkin toimielimeen. Nuorisovaltuuston
edustajille lähetetään esityslista ja maksetaan kokouspalkkio kuten muillekin ko. toimielimen
jäsenille.
Nuorisovaltuuston jäseniä on mahdollisuus pyytää osalliseksi myös muihin lautakuntiin ja
toimikuntiin nuorten edustajana.

9 § Nuorisovaltuuston taloushallinto
Urjalan kunnan nuorisotoimi varaa vuosittain talousarvioonsa määrärahan nuorisovaltuuston
toimintaan. Nuorisovaltuusto esittää talousarvion esityksensä sivistyslautakunnalle.
Nuorisovaltuusto päättää itse määrärahojen käytöstä. Laskut hyväksyy sivistyslautakunnan
määräämä kunnan työntekijä.

10 § Sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen
Nuorisovaltuuston säännöt ja niiden muutokset hyväksytään kunnanhallituksessa.

