PUOLANGAN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

1§ Nuorisovaltuusto
Puolangan nuorisovaltuusto on kunnan ja sen alueella asuvien tai opiskelevien nuorten henkilöiden
ja nuorisojärjestöjen pysyväluonteinen poliittisesti sitoutumaton yhteistyöelin kunnassa.
Nuorisovaltuusto toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa. Valtuuston toimikausi
on kaksi vuotta. Kausi alkaa 1.9. ja päättyy 31.8. seuraavana vuonna.
2§ Nuorisovaltuuston tehtävänä on
•

edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta, sekä
edistää Puolangan kunnan, nuorten ja nuorisojärjestöjen välistä yhteistyötä
• 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
• tehdä aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa
asioissa
• edistää osaltaan nuorille tarkoitetuista palveluista tiedottamista ja tiedonkulkua eri hallinnonalojen
ja nuorten välillä
• valmistella vuosittain toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus
• hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kunnan toimialojen, lautakuntien
sekä kunnanhallituksen määräämät tehtävät
Nuorisovaltuustolla on tarvittaessa oikeus kuulla asiantuntijoita.
3§ Nuorisovaltuuston valinta
Uudet nuorisovaltuuston jäsenet valitaan elokuun loppuun mennessä kahden vuoden välein.
Nuorisovaltuusto muodostuu Puolangan peruskoulun (yläkoulun 7-9lk.) ja lukion oppilaista sekä muista 19 –
27-vuotiaista puolankalaisista nuorista.
Ehdokkaiden valinta varmistetaan järjestäytymiskokouksessa. Nuorisovaltuuston jäsenen täytyy olla alle 28vuotias. Valinta ilmoitetaan sivistyslautakunnalle.
Jäseniä on enintään 7 sekä kullekin henkilökohtaiset varajäsenet.
4 § Erityiset tehtävät nuorisovaltuustossa
Nuorisovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Nuorisovaltuuston
puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat nuorten edustajat. Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen,
kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
5 § Lautakuntatyöskentely
Nuorisovaltuusto valitsee tarpeen mukaan keskuudestaan henkilöt osallistumaan eri kunnan toimielinten
työskentelyyn 2§ kohdan 2 mukaisesti.

6 § Työvaliokunta
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan tarvittaessa työvaliokunnan. Työvaliokunta valitaan asiasta
kiinnostuneista nuorista.
Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella nuorisovaltuuston käsiteltäviksi tulevia asioita, sekä huolehtia
nuorisovaltuuston antamista tehtävistä. Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan.
7 § Nuorisovaltuustosta eroaminen ja jäsenmäärän täydentäminen kesken kauden
Mikäli nuorisovaltuuston jäsen haluaa erota nuorisovaltuustosta kesken valtuuston toimikauden,
tulee hänen toimittaa eroanomus kirjallisena. Eroanomus käsitellään seuraavassa valtuuston kokouksessa,
jossa päätetään erottamisesta ja vastuuvapaudesta.
Mikäli nuorisovaltuusto kokee tarpeelliseksi täydentää rivejään kesken toimikauden, tulee se tehdä
3§:ssä määriteltyjä sääntöjä noudattaen. Mikäli mainituista tahoista ei löydy edustajia, jotka haluavat
osallistua nuorisovaltuuston toimintaan, toimijoita on mahdollista ottaa muualta. Toimijoita voi
kuitenkin olla yhteensä enintään 7 (ja 7varajäsentä).
Nuorisovaltuuston jäsen voidaan erottaa kesken kauden, jos häneen ei saada yhteyttä, eikä hän
osoita tarvittavaa aktiivisuutta. Eronneen tai erotetun henkilön tilalle nostetaan varaedustajaa
lopputoimikaudeksi.
8 § Nuorisovaltuuston kokoukset
Nuorisovaltuusto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.
Valtuuston ensimmäinen kokous on järjestäytymiskokous, jossa valitaan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä laaditaan alustava toimintasuunnitelma nuorisovaltuuston toimikaudelle.
Puheenjohtajan on kutsuttava nuorisovaltuusto kokoon myös, jos vähintään kaksi jäsenistä vaatii sitä.
Kokouskutsut on lähetettävä jäsenille vähintään neljä vuorokautta ennen kokousta.
9 § Nuorisovaltuuston sihteeri
Nuorisovaltuuston esittelijänä ja sihteerinä toimii Puolangan nuorisotoimen työntekijä.
Sihteerin tehtävänä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi nuorisovaltuuston käsiteltäviksi
tulevien asioiden valmistelusta yhdessä työvaliokunnan kanssa sekä tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta.
10 § Taloushallinto
Sivistystoimi varaa vuosittain budjettiinsa määrärahan nuorisovaltuuston toimintaan.
Rahaliikenne hoidetaan kunnan kirjanpidon kautta. Nuorisovaltuuston sihteeri toimii laskujen
asiatarkastajana. Laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja.

11 § Toimintasääntö
Kunnanhallitus vahvistaa nuorisovaltuuston toimintasäännön ja päättää sen muutoksista.

