NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ
§ 1 Tarkoitus ja tavoitteet
Nuorisovaltuusto on mäntyharjulaisten 13–19-vuotiaiden nuorten vaikuttajaelin. Nuorisovaltuuston
tavoitteena on edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda esiin nuorten ajatuksia kunnan
toimielinten käsittelyyn ilman puoluepoliittisia sidonnaisuuksia. Nuorisovaltuusto kannustaa nuoria
osoittamaan kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan.
Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä nuorten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asuinympäristön, opiskelun tai liikkumisen kannalta sekä muissakin asioissa, joiden
nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.
Kunnanhallitus vahvistaa nuorisovaltuuston toimintasäännön.
§ 2 Tehtävät
Nuorisovaltuusto seuraa nuorisolain toteuttamista kunnassa. Valtuusto edistää kunnan, nuorten ja
nuorisojärjestöjen yhteistoimintaa, sekä seuraa nuorten palvelutarpeiden kehitystä kunnassa.
Nuorisovaltuuston tehtävänä on:
1. seurata kunnan päätöksentekoa nuorten näkökulmasta sekä edistää nuorten mahdollisuuksia
osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon
2. tehdä aloitetta, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille nuoria ja nuorten
elinoloja koskevissa asioissa,
3. edistää nuorten ja kunnan välistä yhteistyötä,
4. vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään palvelujaan huolehtii niiden riittävyydestä ja
soveltuvuudesta nuorille,
5. osallistua kunnanvaltuuston kokouksiin hallintosäännön § 85 mukaisesti ja valitsee edustajansa
teknisen- ja sivistyslautakunnan kokouksiin,
6. tehdä nuorisovaltuuston toimintaa tunnetuksi ja tiedottaa siitä eri tiedotuskanavia käyttäen,
7. laatia toimintasuunnitelma valtuustokaudelle,
8. hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat sille annetut tehtävät.

§ 3 Toimikausi
.
Nuorisovaltuuston toimikausi on yhden kalenterivuoden. Nuorisovaltuusto asetetaan syyskuun 1.
päivään mennessä. Toimikausi alkaa syyskuun 1. päivä ja päättyy elokuun viimeinen päivä. Koulut ja
nuorisopalvelut sopivat keskenään aikataulun nuorisovaltuuston jäsenten valitsemiseksi.
Nuorisovaltuusto valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja esittelee käsiteltävät asiat, jollei jonkin asian osalta toisin päätetä.

Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään puolet valtuutetuista. Nuorisovaltuuston
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus on edellä mainittujen lisäksi sivistystoimenjohtajalla ja
nuorisopalveluiden edustajalla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta nuorisovaltuusto
päättää erikseen.

§ 4 Nuorisovaltuuston valinta
Nuorisovaltuustossa voivat toimia ja sen jäseniksi voidaan valita valtuustokauden aikana täyttäviä 13–
19 -vuotiaita nuoria, joiden kotikunta on Mäntyharju.
Yläkoulun oppilaskunta ja lukion opiskelijakunta nimeävät vähintään kaksi (2) jäsentä ja
henkilökohtaisen varajäsenen nuorisovaltuustoon. Nuorisopalvelut järjestävät tiedotustilaisuuden
Mäntyharjun oppilaitoksissa ja tekevät yleisen ilmoituksen toimikauden alkamisesta kunnan
tiedotuskanavia hyödyntäen. Ilmoitus tehdään ennen jokaista toimikautta.
Nuori voi ilmoittautua mukaan saapumalla kauden ensimmäiseen järjestäytymiskokoukseen.
§ 5 Yhdyshenkilö
Nuorisopalvelut nimeävät nuorisovaltuustolle yhdyshenkilön, joka toimii nuorisovaltuuston sihteerinä.
Yhdyshenkilö avustaa nuorisovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelua sekä toimii
nuorisovaltuuston opastajana ja avustajana. Yhdyshenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus
nuorisovaltuuston kokouksissa.
§ 6 Työvaliokunta
Nuorisovaltuuston työvaliokuntana toimii puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja nuorisopalvelujen
nimeämä yhdyshenkilö.
Työvaliokunta valmistelee nuorisovaltuuston käsiteltäväksi tulevia asioita, lausuntoja ja muita
kirjallisia tehtäviä sekä koordinoi nuorisovaltuuston sisäistä ja ulkoista tiedottamista mm. kouluille ja
nuorisopalveluihin. Työvaliokunnan tehtävänä on myös perehdyttää uudet jäsenet nuorisovaltuuston
toimintaan.
§ 7 Kokoontuminen
Nuorisovaltuusto kokoontuu säännöllisesti joka toinen kuukausi ja tarpeen mukaan puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Myös yhdyshenkilö voi kutsua nuorisovaltuuston
koolle.
Uuden toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ja puhetta johtaa, kunnes puheenjohtaja on
valittu, tehtävään nimetty nuorisovaltuuston yhdyshenkilönä toimiva kunnan nuorisotyöntekijä.
Kokouskutsu julkaistaan kunnan verkkosivulla nuorisovaltuuston tiedotteessa vähintään kolme (3)
vuorokautta ennen kokousta.
Kokouksesta kirjataan muistio. Kokousmuistio tulee nähtäväksi kunnan verkkosivulle.
§ 8 Alueellinen toiminta
Nuorisovaltuustosta valitaan edustaja/edustajat maakunnalliseen nuorisovaltuustoon.

