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Tämän johtosäännön Kosken TL nuorisovaltuustolle ovat laatineet Kosken TL nuorisovaltuuston
jäsenet Kosken TL vapaa-aikatoimen tuella toimintakaudella 2013. Johtosääntö on otettu käyttöön
15.4.2013.

Säännökset
§1
Nuorisovaltuuston toiminnan tavoitteena on nuorisolain 8§ nojalla ohjata nuoria osallistumaan ja
vaikuttamaan sekä kunnallisen päätöksentekoon että yleisesti yhteiskunnallisiin asioihin.
Nuorisovaltuusto pyrkii vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin ja olemaan mukana asioiden
mahdollisimman aikaisessa valmistelussa sekä erilaisten päätösten valmistelussa. Tarpeen mukaan
nuorisovaltuusto tekee erilaisia aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja.
Nuorisovaltuuston tehtävänä on
1. edistää ja seurata hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta,
sekä edistää Kosken Tl 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 tarkoitettujen 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. 1-2 edustajan läsnäolo-oikeudella osallistua kunnallisten lautakuntien kokouksiin
julkisten asioiden osalta
10. järjestää nuorten asioista kiinnostuneille tarkoitettuja avoimia foorumeita
§2
Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Valtuuston jäsenten valinta
tapahtuu 2 vuoden välein (loka-joulukuun aikana) pidettävässä nuorisovaltuustovaaleissa. Kaikilla
alle 19-vuotiaalla Koskella asuvilla nuorilla on äänioikeus. Ehdolle nuorisovaltuustoon voivat asettua
valitsemisvuonna 13–19 – vuotiaat Koskella asuvat nuoret. Jäsenten toimikausi 2 vuoden jaksolla
on 1.1 - 31.12.
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§ 3.
Nuorisovaaleissa valitaan 7 nuorta valtuuston varsinaisiksi jäseniksi ja 2 nuorta varajäseniksi.
Varajäsenet valitaan varajäsenjärjestykseen. Varajäsenillä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus,
mutta äänioikeus vain varsinaisen jäsenen puuttuessa. Nuorisovaltuusto pyrkii kaikissa toimissansa
noudattamaan tasa-arvoperiaatteita.

§4
1.) Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä
tarvittaessa taloudenhoitajan. Nuorisovaltuuston kokouskutsu tulee lähettää viikkoa ennen
kokousta nuorisovaltuuston jäsenille ja varajäsenille. Kutsu lähetetään tekstiviestinä.
2.) Nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen kun paikalla on vähintään neljä (4) jäsentä.
3.) Nuorisovaltuusto tekee jokaisessa kokouksessa muistion tai pöytäkirjan joka käsitellään
seuraavassa kokouksessa.
4.) Nuorisovaltuuston kokouksiin, toiminnan suunnitteluun ja toimintaan osallistuu vapaaaikatoimen edustaja.
§5
Nuorisovaltuustolla on oma talousarvionsa, joka on tarkoitettu koulutukseen, tiedottamiseen,
vierailuihin, kokousmatkoihin sekä mahdollisiin järjestettäviin tilaisuuksiin. Nuorisovaltuuston
talousarvio sisältyy vapaa-ajanlautakunnan käyttötalousarvioon.
Kosken Tl kunnan nuorisotoimi varaa vuosittain budjettiinsa määrärahan nuorisovaltuuston
toimintaan. Ensimmäisellä kaudella vuosittainen määräraha on 3.000€

§6
Nuorisovaltuusto toimii ja tekee yhteistyötä kunnan hallinnon, viranomaisten, päättäjien, koulun
vaikuttajahenkilöiden ja tarvittaessa muidenkin kanssa.
Kunnan päättäjät voivat kutsua nuorisovaltuuston jäseniä kokouksiinsa esim.
asiantuntijalausuntojen antajiksi. Nuorisovaltuusto kutsuu tarvittaessa kokouksiinsa asiantuntijoita.
§7
Nuorisovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus esittää halunsa tulla kuulluksi muidenkin kunnassa
toimivien viranomaiselimien kokouksiin. Saadessaan kokouskutsun myös varajäseniä voidaan
nimetä nuorisovaltuuston edustajiksi.
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§8
Kaikilla koskelaisilla nuorilla on oikeus tehdä nuorisovaltuustolle aloitteita nuoria koskevissa
asioissa ja päästä näin vaikuttamaan oman kuntansa nuoria koskevien asioiden kehittämiseen.

§9
Nuorisovaltuusto pyrkii tarvittaessa kutsumaan kokoon nuorisofoorumin. Nuorisofoorumiin
kutsutaan Kosken päättäjiä, virkamiehiä ja koskelaisia nuoria keskustelemaan Kosken kehityksestä
ja nuoria koskevista päätöksistä.
§ 10
Nuorisovaltuustoon valittu jäsen voidaan erottaa valtuustosta jos henkilö jättää ilmoittamatta väliin
neljä (4) valtuuston kokousta tai muuta aktiviteettiä. Varoitus annetaan kolmesta (3)
ilmoittamattomasta poissaolosta. Jäsen voi myös halutessaan itse irtisanoutua toiminnasta.
§ 11
Kunnanhallitus päättää nuorisovaltuuston säännöistä. Kunnanhallitus voi muuttaa
nuorisovaltuuston sääntöjä nuorisovaltuuston tai vapaa-ajanlautakunnan aloitteesta.
Lisäksi kunnanhallitus voi itsenäisesti tehdä sääntömuutoksia.
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