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Valtimon nuorisovaltuuston toimintasääntö
1. Nuorisovaltuustotoiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

2. Nuorisovaltuuston tehtävät:



edistää ja kehittää nuorten asemaa Valtimon
puoluepoliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta



toimia nuorison äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä



tuoda nuorten näkökulmaa esille päätöksenteon suunnitteluun, toteutukseen
ja arviointiin



valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä
seurata niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa



saada nuoret kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista



olla kehittämässä Valtimon nuorille virikkeellistä toimintaa



pitää yhteyttä muihin nuorisovaltuustoihin

kunnassa

ilman

3. Nuorisovaltuuston kokoonpano



Nuorisovaltuuston kokoonpano on 7 jäsentä. Nuorisovaltuusto valitsee
keskuudestaan
puheenjohtajan,
sihteerin
ja
varapuheenjohtajan.
varavaltuutettuja valitaan enintään 7 siinä järjestyksessä kuin he oivat
saaneet ääniä vaaleissa.

4. Vaalit



Vaalien järjestämisestä vuonna 2017 vastaa ostopalvelusopimuksen
nojalla Hyvärilän nuorisokeskus, vaalit järjestetään yhteystyössä Valtimon
kunnan keskushallinnon kanssa ja ne ovat yksipäiväiset.



ehdokkaat julkaistaan kaksi viikkoa ennen vaalipäivää



ehdokkaaksi voivat asettua kaikki Valtimolla asuvat ja opiskelevat
vaalivuonna 13 - 20 täyttävät nuoret.

5. Valtuustokausi


Nuorisovaltuuston ensimmäinen toimintakausi alkaa vuoden 2017
puolella sen jälkeen, kun nuorisovaltuuston vaalit on pidetty ja kestää
vuoden 2019 loppuun saakka.

 Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajan Valtimon
valtuustoon, joissa hänellä on läsnäolo- ja on puheoikeus, sen

mukaan kuin asiasta on erikseen kunnan hallintosäännössä
määrätty.

6. Nuorisovaltuuston kokoukset


Kokousmenettelyissä noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä
soveltuvin osin Valtimon kunnan hallintosääntöä.



Kokouksia pidetään keskimäärin yhden (1) kerran kuukaudessa, pois
lukien kesälomakuukaudet, (kesä- heinä- ja elokuu) sekä tarvittaessa,
jos yli puolet (4/7) nuorisovaltuuston jäsenistä on kokouksen
järjestämisen kannalla.

ja

7. Johtoryhmä


koostuu puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, sihteeristä ja
tiedotusvastaavasta sekä nuorisovaltuustotoimintaa koordinoivasta
nuorisotyöntekijästä tai hänen esimiehestään.



päättää kokouksissa käsiteltävät asiat ja laatii esityslistat



käy läpi kunnanhallituksen esityslistat



vastaa päätösten toimeenpanosta



tekee päätökset, mikäli nuorisovaltuusto on estynyt

8. Toimihenkilöt ja heidän tehtävänsä
Puheenjohtaja:


toimii nuorisovaltuuston ja johtoryhmän puheenjohtajana



valvoo nuorisovaltuuston toiminnan tasapuolisuutta



jakaa tehtävät ja valvoo niiden toimeenpanoa



edustaa nuorisovaltuustoa
henkilöiden kanssa



on vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle

eri

tilaisuuksissa

valitsemiensa

Varapuheenjohtaja:


hoitaa puheenjohtajan
ollessa estynyt



hoitaa muut nuorisovaltuuston ja/tai puheenjohtajan määräämät
tehtävät

tehtäviä

varsinaisen

puheenjohtajan

Sihteeri


laatii kokousten esityslistat yhdessä johtoryhmän kanssa



valmistelee kokouskutsut/esityslistat
tarvittaessa tiedotusvälineille



laatii kokousten pöytäkirjat ja huolehtii niiden arkistoinnista
toimiaikanaan



Sihteerin ollessa estynyt, valitaan nuorisovaltuuston jäsenistä
kokouksen sihteeri.

nuorisovaltuustolaisille

Tiedotusvastaava


tiedottaa nuorisovaltuuston toiminnasta eri tahoille



tiedottaa nuorisovaltuuston järjestämistä tilaisuuksista

ja



suunnittelee
ja
toteuttaa
nuorisovaltuustoesitteen,
hyväksyttää nuorisovaltuuston kokouksessa



huolehtii nuorisovaltuuston facebook-sivujen
nettisivujen ajantasaisuudesta.



voi tarvittaessa pyytää avukseen nuorisovaltuustolaisista valitun
työryhmän.

ja

jonka

mahdollisten

Nuorisovaltuuston jäsen


osallistuu kokouksiin ja vastaa osaltaan tehdyistä päätöksistä

Nuorisotyöntekijä


toimii nuorisovaltuuston tukihenkilönä



vastaa nuorisovaltuuston toiminnasta



vastaa nuorisovaltuuston talousarvioista yhdessä nuorisopäällikön
kanssa



vastaa nuorisovaltuuston asiakirjojen arkistoinnista



vastaa kokousten käytännön järjestelyistä



osallistuu nuorisovaltuuston kokouksiin



osallistuu johtoryhmän kokouksiin



hoitaa nuorisovaltuuston kirjeenvaihtoa (sähköposti)

9. Nuorisovaltuustosta eroaminen


Nuorisovaltuustosta eroaminen tapahtuu kirjallisen anomuksen
perusteella, joka käsitellään kunnanhallituksessa



eronneen nuorisovaltuuston jäsenen tilalle nousee seuraavaksi
eniten ääniä saanut varavaltuutettu.

10. Kokouspalkkiot
Kokouksesta
maksetaan
nuorisovaltuuston
jäsenelle
10
euroa/kokous. Puheenjohtajalle ja sihteerille palkkio maksetaan
50% korotettuna.
11. Kokousten pitoaika

Nuorisovaltuuston kokoukset
ulkopuolisena aikana.
12.

pidetään

koulujen

oppituntien

Toimintasäännön voimaantulo


Tämä toimintasääntö astuu voimaan kun kunnanhallitus on sen
hyväksynyt.

