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Lapuan nuorisovaltuusto
Säännöt
1 § Tarkoitus
Lapuan nuorisovaltuusto toimii lapualaisen nuorison äänitorvena, järjestää nuorille
toimintaa sekä edistä osaltaan nuorisolain toteutumista. Nuorisovaltuusto pyrkii
kiinnittämään huomiota lapualaisten nuorten elinoloihin ja hyvinvointiin sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen.
2 § Toiminta
1. Nuorisovaltuusto pyrkii toiminnallaan edistämään nuorisolain toteutumista, järjestämään päihteetöntä toimintaa nuorille, sekä ehkäisemään nuorten syrjäytymistä.
2. Nuorisovaltuustolla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistys-, perusturva- ja teknisessä lautakunnassa.
3. Nuorisovaltuusto voi tehdä aloitteita nuoria koskevissa asioissa.
4. Nuorisovaltuusto järjestää nuorille mahdollisuuksien mukaan kansainvälistä
toimintaa ja pyrkii ehkäisemään ennakkoluuloja ja rasismia.
5. Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta jonkin puolueen
jäsenyys ei estä toimimista nuorisovaltuustossa.
6. Nuorisovaltuusto pyrkii maksamaan jäsenilleen toiminnasta aiheutuvat kulut,
ei kuitenkaan matkakorvauksia kokoontumisiin ja tapahtumiin. Varsinaista
kokouksista nuorisovaltuutetut ovat kuitenkin oikeutettuja kokouspalkkioon.
7. Nuorisovaltuusto tekee tiivistä yhteistyötä Lapuan kaupungin nuorisotoimen
kanssa.
8. Nuorisovaltuuston järjestämät tilaisuudet ovat päihteettömiä.
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3 § Toimikausi ja hallinto
1. Nuorisovaltuuston jäsenenä voi toimia lapualainen, 14 - 21-vuotias nuori, joka
haluaa toimia nuorisovaltuuston sääntöjen mukaisesti
2. Lapuan nuorisovaltuustossa on jäsenpaikkoja 18, jotka on jyvitetty seuraavasti:
·
·
·
·
·

Lapuan yläkoulu: viisi (5) paikkaa, joista yksi paikka on varattu oppilaskunnan hallituksen edustajalle
Lapuan lukio: viisi (5) paikkaa, joista yksi paikka on varattu oppilaskunnan
hallituksen edustajalle
Sedu Lapuan toimipiste: kaksi (2) paikkaa lapualaisille opiskelijoille
Seurakuntaopisto, Lapuan kristillisen opiston kampus: yksi (1) paikka
lapualaiselle opiskelijalle
Viisi (5) paikkaa edellisen toimikauden nuorisovaltuuston jatkaville jäsenille
sekä oppilaitosten ulkopuolisille nuorille.

3. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksivuotinen ja sisältää kaksi toimintakautta.
Kunkin toimintakauden aikana on kuitenkin mahdollista esittää eronpyyntö
nuorisovaltuuston jäsenyydestä. Nuorisovaltuusto voi ottaa uusia jäseniä myös
kesken toimikauden.
4. Toimintakauden alussa varsinaisessa kokouksessa nuorisovaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Tarvittaessa voidaan myös valita
muita toimihenkilöitä. Toimintakauden alussa valitaan myös edustajat kaupungin eri lautakuntiin.
5. Puheenjohtaja johtaa kokouksia, kutsuu kokoukset koolle ja toimii tiedottajana.
Puheenjohtaja toimii nuorisovaltuuston yhteyshenkilönä eri sidosryhmien
kanssa.
6. Puheenjohtajana voi toimia sama henkilö enintään kolme (3) vuotta, eli toimintakautta peräkkäin. Mikäli uutta puheenjohtajaehdokasta ei löydy kolmen puheenjohtajuusvuoden jälkeen, voi edellinen puheenjohtaja halutessaan jatkaa
tehtävässä.
7. Sihteeri kirjoittaa kokouksista pöytäkirjan ja huolehtii nuorisovaltuuston arkistosta ja kokouskansiosta. Sihteerille voidaan antaa myös muita tehtäviä.
8. Uuden nuorisovaltuuston muodostamisesta vastaa toimiva nuorisovaltuusto
yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen kanssa.
9. Muiden mahdollisten toimihenkilöiden tehtävistä päätetään tapauskohtaisesti.
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4 § Varsinaiset kokoukset
Nuorisovaltuusto pitää vuosittain neljä varsinaista kokousta. Kokoukset pidetään
toimintakausittain elokuussa, syyskuussa, tammikuussa ja huhtikuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Varsinaisiin kokouksiin lähetään kokouskutsu henkilökohtaisesti kirjeellä viikkoa
ennen kokousta. Lisäksi lähetään muistutus kokouksesta nuorisovaltuuston sisäisessä WhatsApp-ryhmässä.
Nuorisovaltuuston varsinaisissa kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä
yksi (1) ääni.
Nuorisotoimen työntekijöillä on nuorisovaltuuston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Elokuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Valmistellaan tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma
6. Valmistellaan joka toinen vuosi pidettävät nuorisovaltuustovaalit
7. Päätetään uusien jäsenten ottamisesta
8. Vahvistetaan eroavien jäsenten eroaminen
9. Valmistellaan syyskuun kokouksen asialista
10. Valmistellaan nuorten kuulemistilaisuus syyskuuhun
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Käsitellään kokouksissa esiin tulleet muut asiat
13. Kokouksen päättäminen.
Syyskuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan nuorisovaltuuston kokoonpano ja jäsenet tulevalle toimintakaudelle
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Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalla toimintakaudelle
Toimitetaan nuorisovaltuuston puheenjohtajan vaali toimintakaudelle
Toimitetaan nuorisovaltuuston varapuheenjohtajan vaali toimintakaudelle
Toimitetaan nuorisovaltuuston sihteerin vaali toimintakaudelle
Toimitetaan nuorisovaltuuston muiden virkailijoiden vaalit toimintakaudelle
Nuorten kuulemistilaisuuden toteuttaminen
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Käsitellään kokouksissa esiin tulleet muut asiat
Kokouksen päättäminen.

Tammikuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Valmistellaan nuorten kuulemistilaisuus
6. Valmistellaan kummivaltuutettutapaaminen
7. Kevään toimintasuunnitelman tarkentaminen
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Käsitellään kokouksissa esiin tulleet muut asiat
10. Kokouksen päättäminen.
Huhtikuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään mahdolliset tulevan kesän nuorisovaihdot ja muu toiminta
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
7. Käsitellään kokouksissa esiin tulleet muut asiat
8. Kokouksen päättäminen.
Mikäli nuorisovaltuuston jäsen haluaa saada jonkin asian nuorisovaltuuston varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava sitä kirjallisesti nuorisovaltuuston puheenjohtajistolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
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5 § Muut kokoontumiset
1. Nuorisovaltuuston muut kokoontumiset pidetään pääsääntöisesti aina parittoman viikon maanantaina klo 16.00. Muita kokouksia pidetään tarvittaessa ja
niitä voidaan jättää välistä tai siirtää muuhun ajankohtaan.
2. Nuorisovaltuuston jäsenten tulee osallistua kokoontumisiin säännöllisesti.
Kokoontumisista voi olla pois pätevästä syystä ja jos poissaolosta on ilmoitettu
viimeistään kokousta edeltävänä päivänä puheenjohtajalle tai nuorisotoimistoon.
3. Kokoontumiset sovitaan edellisessä kokoontumisessa, sen voi kutsua koolle
puheenjohtaja, ja kuka tahansa jäsenistä voi ehdottaa kokoontumista. Tarvittaessa myös nuorisotoimi voi toimia kokoonkutsujana.
4. Kokoontumisen alussa todetaan päätösvaltaisuus, joka toteutuu silloin kun yli
puolet jäsenistä on paikalla.
5. Sihteeri tekee päätösvaltaisista kokoontumisista muistion, josta ilmenee paikalla olleet jäsenet ja muut henkilöt.
6. Kokoontumisissa noudatetaan hyviä tapoja ja käytöstä.
7. Nuorisovaltuusto voi kutsua kokoontumisiinsa asiantuntijoita ja vierailijoita.
8. Nuorisotoimen työntekijöillä on nuorisovaltuuston kokoontumisissa läsnäoloja puheoikeus.
6 § Sääntömuutokset
1. Nuorisovaltuusto voi tarkistaa ja muuttaa sääntöjä tarvittaessa.
2. Sääntömuutokset tulee tehdä päätösvaltaisessa kokouksessa enemmistön
päätöksellä.
3. Sääntömuutoksesta on ilmoitettava kokouskutsussa.
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7 § Jäsenen erottaminen nuorisovaltuuston jäsenyydestä
1. Nuorisovaltuuston jäsenen tehtävien laiminlyöminen ja poissaolo kokouksista
voi johtaa erottamiseen. Mikäli jäsen on ollut ilmoittamatta pois kokouksista,
kokoontumisista tai muusta toiminnasta vähintään kolme (3) kertaa peräkkäin,
voidaan katsoa, ettei jäsen ole enää halukas toimimaan nuorisovaltuustossa ja
hänet voidaan erottaa. Jäsenelle varataan oikeus tulla kuultavaksi ennen erottamista.
2. Erottaminen tapahtuu äänestämällä, äänestystapa on suljettu lippuäänestys.
Äänestyksen tuloksen ilmoittavat kaksi (2) ennen äänestystä valittua ääntenlaskijaa. Erottamispäätökseen tarvitaan enemmistöpäätös. Erotetulle jäsenelle
ilmoitetaan päätös kirjallisesti.

