PUUMALAN KUNNAN NUORISOVALTUUSTON JOHTOSÄÄNTÖ
Peruspalvelulautakunta 13.10.2014 § 35 LIITE NRO 14
Kunnanhallitus 27.10.2014 § 118 LIITE NRO 41
Valtuusto 5.11.2014 § 30 LIITE NRO 21
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1 § Toiminnan tarkoitus
Nuorisovaltuuston toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa nuorten vaikuttaminen
nuoria koskevia asioita käsiteltäessä kunnan eri hallinnonaloilla. Lisäksi toiminnan
tarkoituksena on helpottaa nuorten mielipiteen tiedoksi saattamista hallintokuntien
työskentelyssä.
Lisäksi vaikuttamista nuorten viihtyvyyteen ja aktiviteetteihin voidaan tehdä nuorisovaltuuston järjestämällä toiminnalla tai olemalla mukana muissa alueella järjestettävissä aktiviteeteissä ja tapahtumissa.
2 § Nuorisovaltuuston jäsenet
Nuorisovaltuuston jäseneksi voi hakea syys-lokakuussa. Toimintakausi on yksi kalenterivuosi.
Nuorisovaltuuston jäsenyyden hakemisesta tiedotetaan Puumalan yhtenäiskoulussa, Puumala-lehdessä sekä internetissä.
Nuorisovaltuusto vahvistaa seuraavan nuorisovaltuuston jäsenmäärän kokouksessaan ennen toimintakautensa päättymistä.
3 § Oikeus toimia nuorisovaltuuston jäsenenä
Nuorisovaltuustoon voivat ilmoittautua jäseneksi Puumalan kunnassa kirjoilla olevat
13 – 19 –vuotiaat nuoret.
4 § Toimintaperiaatteet
Nuorisovaltuuston toiminnan tulee olla avointa ja kohdistua nuoria koskeviin asioihin. Kaikilla nuorilla on oikeus seurata nuorisovaltuuston kokouksia.
Nuorisovaltuusto määrittelee ja laatii vuotuisen toiminta- ja taloussuunnitelman määrärahojen puitteissa. Nuorisovaltuusto voi kutsua kokouksiinsa myös eri alojen asiantuntijoita tarvittaessa.
5 § Toimihenkilövalinnat
Nuorisovaltuusto valitsee toimihenkilöt toimikaudeksi keskuudestaan. Vuosittain valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi voidaan valita muita tarvittavia
toimihenkilöitä, esim. suurempiin tapahtumiin vastuuhenkilöt.
Nuorisovaltuuston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus Puumalan vapaaaikasihteerillä ja etsivällä nuorisotyöntekijällä.
Nuorisovaltuuston sihteerinä ja esittelijänä toimii Puumalan kunnan vapaaaikasihteeri. Hänen sijaisena toimii etsivä nuorisotyöntekijä.
6 § Työryhmät
Nuorisovaltuusto voi asettaa tarvittaessa työryhmiä erillisiin projekteihin.
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7 § Osallistuminen kunnanhallinnon työskentelyyn
Nuorisovaltuusto osallistuu kunnanhallinnon työskentelyyn, kun lautakunnassa käsitellään nuorisoa koskevia asioita. Lautakunta voi käsitellä tietyissä kokouksissa kootusti nuorisoa koskevia asioita, jolloin nuorisovaltuuston edustajat olisivat läsnä tai
niin, että lautakunta ja koko nuorisovaltuusto järjestävät yhteisiä kokouksia. Lautakunnan puheenjohtaja ja esittelijä sopivat menettelystä.
8 § Talous
Kunnan talousarviossa, nuorisopalvelujen talousarvioon varatun määrärahan käytöstä päättää nuorisovaltuusto. Määrärahan käytön edellytyksenä on toiminta- ja taloussuunnitelma. Lisäksi nuorisovaltuusto voi hankkia lisärahoitusta toimintaansa
myös omalla varainhankinnalla.
9 § Johtosäännön muuttaminen
Johtosääntö tarkistetaan vuosittain toimintakauden ensimmäisessä kokouksessa.
Lisäksi johtosääntöä voidaan tarkistaa, mikäli joku jäsenistä tekee esityksen nuorisovaltuustolle johtosäännön tarkistamiseksi. Myös peruspalvelulautakunta ja kunnanhallitus voi tehdä sääntömuutosehdotuksia johtosääntöön. Valtuusto hyväksyy
johtosäännön.
10 § Nuorisovaltuustoaloitteet
Aloitteet uusista ideoista tai kunnan eri hallinnonaloja koskevat aloitteet on toimitettava kirjallisesti nuorisovaltuuston sihteerille. Kunnan hallinnossa nuorten tekemiin
aloitteisiin ja esittämiin kysymyksiin hallinnonalojen on vastattava kahden kuukauden kuluessa.
11 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Nuorisovaltuuston päätökset ovat laillisia jos vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
12 § Sopimukset
Puheenjohtajalla ja sihteerillä yhdessä on oikeus tehdä nuorisovaltuustoa koskevia
sopimuksia nuorisovaltuuston päätösten perusteella. Päätöksestä on aina tehtävä
merkintä pöytäkirjaan.
13 § Voimaantulo ja kumottavat säännöt
Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2015.
Tällä johtosäännöllä kumotaan 14.4.2014 hyväksytty Puumalan kunnan nuorisovaltuuston johtosääntö.

