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Punkalaitumen kunta 

1 § Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät 
 

• Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai us-

konnollista sidonnaisuutta 

• Edustaa nuoria lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä ja 

tuoda nuorten näkökulmaa kunnan päätöksiin 

• Edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä  

• Vaikuttaa siihen, että kunnan kehittäessä yleisiä palveluja ne ovat riit-

täviä ja soveltuvia myös nuorisolle; nuorisovaltuusto voi toimia asian-

tuntijaelimenä heitä koskevissa asioissa  

• Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän 

elinolojaan koskevissa asioissa; nuorisovaltuustolla on asioita valmis-

tellessaan oikeus kuulla asiantuntijoita 

• Pitää yhteyttä kunnan nuoriin sekä nuorten parissa työskenteleviin ta-

hoihin 

• Saada nuoriso kiinnostumaan oman kunnan ja koko yhteiskunnan asi-

oista 

• Luoda nuorisolle virikkeellistä toimintaa ja antaa nuorille mahdollisuu-

den vaikuttaa heitä koskeviin asioihin 

• Tehdä yhteistyötä muiden nuorisovaltuustojen kanssa  

• Valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja 

antaa toimintakertomus edellisestä vuodesta 

• Hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kunnan tahojen 

määräämät, tehtävät 

 

2 § Nuorisovaltuuston valitseminen 
 

2.1. Kelpoisuus nuorisovaltuustoon 

Nuorisovaltuustossa voivat toimia ja sen jäseniksi voidaan valita vaalivuonna 

13–19 vuotta täyttävät nuoret, joiden kotikunta on Punkalaidun. Nuorisoval-

tuutettu on oikeutettu jatkamaan nuorisovaltuuston toimikautensa loppuun, 

vaikka hän menettäisi vaalikelpoisuutensa kesken kauden. 

 

2.2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 

Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä, 

jotka valitaan näissä säännöissä myöhemmin ilmoitetulla tavalla. Varajäseniä 

nuorisovaltuustoon valitaan enintään kolme.  
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Punkalaitumen kunta 

2.3. Nuorisovaltuuston valinta 

Nuorisovaltuusto valitaan välittömillä vaaleilla eli äänioikeutetut äänestävät 

suoraan ehdolle asettunutta henkilöä, jonka haluaa tulla valituksi nuorisoval-

tuutetuiksi. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Nuorisovaltuusto ilmoittaa 

uuden nuorisovaltuuston valinnasta Yhteiskoululla, Punkalaitumen lukion ti-

loissa, kunnantalolla ja Toimintanurkassa sekä Punkalaitumen kunnan viralli-

silla verkkosivuilla. Vaaleista tulee ilmoittaa vähintään 40 päivää ennen vaali-

päivää. Nuorisovaltuusto suunnittelee vaaleista tiedottamisen, vaalien järjes-

tämisen ja valvoo vaalien demokraattisuutta. Äänestyspaikkoina toimivat Yh-

teiskoulun tilat sekä Toimintanurkka nuorisovaltuuston määrittämällä tavalla. 

Vaaleissa äänioikeus on kaikilla niillä nuorilla, joilla on myös oikeus asettua 

ehdolle nuorisovaltuustovaaleissa.  

Kaikilla kunnassa kirjoilla olevilla 13 – 19-vuotiailla nuorilla on oikeus asettua 

ehdolle vaaleissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti nuorisovaltuustolle 20 päivää 

ennen vaalien toimittamista annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaaleissa vali-

tuksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat (7). Varajäseniksi valitaan kol-

me seuraavaksi eniten ääniä saanutta henkilöä; ensimmäinen varajäsen, toi-

nen varajäsen ja kolmas varajäsen. Varajäseniä kutsutaan kokouksiin ääni-

määrän mukaisessa järjestyksessä, mikäli varsinainen jäsen on estynyt saa-

pumaan paikalle. Mikäli ehdolla asettuneita nuoria on vähemmän tai yhtä pal-

jon kuin nuorisovaltuustopaikkoja (7), vaaleja ei järjestetä, vaan kaikki eh-

dokkaat valitaan nuorisovaltuustoon. 

 

2.4. Nuorisovaltuuston toimikausi 

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Toimikausi on aina 

tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään.  

 

2.5. Nuorisovaltuustosta eroaminen 

Jos nuorisovaltuuston jäsen tai varajäsen haluaa erota nuorisovaltuustosta 

tai tehtävästään, johon nuorisovaltuusto on hänet valinnut, tulee asiasta il-

moittaa kirjallisesti nuorisovaltuuston kokoukselle tai sen puheenjohtajalle. 

 

2.6. Kokouspalkkiot 

Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan kunnan palkkiosäännön mukaiset 

korvaukset. Tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvia kohtuullisia matkakus-

tannuksia voidaan korvata käytettävissä olevien varojen puitteissa nuoriso-

valtuuston päätöksen mukaisesti. 
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3 § Nuorisovaltuuston järjestäytyminen 
 

Järjestäytymiskokoukseen kutsuu koolle edellisen nuorisovaltuuston puheen-

johtaja. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapu-

heenjohtajan sekä sihteerin demokraattisella lippuäänestyksellä. Nuorisoval-

tuuston puheenjohtajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt henkilö. Jokaisella nuo-

risovaltuuston jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Nuorisovaltuutetuilla tulee 

olla kunnan vapaa-aikatoimen taholta yhteyshenkilö, joka neuvoo ja opastaa 

valtuutettuja tarvittaessa.  

 

4 § Toimenkuvat 
 

4.1. Puheenjohtajan tehtävät 

Puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston koolle ja johtaa kokousta sekä val-

mistelee esityslistan yhdessä vapaa-aikatoimen yhteyshenkilön kanssa. Pu-

heenjohtaja huolehtii nuorisovaltuuston toimivuudesta, toiminnan merkityksel-

lisyydestä ja tasapuolisuudesta. Puheenjohtaja käyttää aktiivisesti nuorisoval-

tuuston omaa sähköpostia ja toimii virallisena yhteydenottotahona. Puheen-

johtaja on myös nuorisovaltuuston edustajana kunnanvaltuuston kokouksissa 

ja kantaa vastuun kaikista sovituista asioista.  

 

4.2. Varapuheenjohtajan tehtävät 

Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajan tehtävänä on avustaa ja tukea pu-

heenjohtajaa, toimia puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt. Nuori-

sovaltuusto voi osoittaa varapuheenjohtajalle oman vastuualueen nuorisoval-

tuuston toiminnasta. Varapuheenjohtaja käyttää myös aktiivisesti nuorisoval-

tuuston sähköpostia ja kantaa vastuun sovituista asioista. Varapuheenjohtaja 

on nuorisovaltuuston varaedustaja kunnanvaltuuston kokouksissa. 

 

4.3. Sihteerin tehtävät  

Nuorisovaltuuston sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan nuorisovaltuuston kokouksista 

ja pitää kirjaa edustajien osallistumisaktiivisuudesta lautakuntien kokouksis-

sa. Sihteeri kirjaa yhdessä päätetyn perusteella lausunnot ja kannanotot, jot-

ka hyväksytään pöytäkirjan tarkastuksen yhteydessä. Sihteerin tehtäviin kuu-

luu myös vuosittaisen toimintakertomuksen tekeminen. 
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4.4. Jäsenten tehtävät 

Jäsenten tärkein tehtävä on osallistua kokouksiin ja tilaisuuksiin. Mikäli jäsen 

on estynyt saapumaan kokoukseen tai tapahtumaan, tulee hänen ilmoittaa 

siitä puheenjohtajalle viimeistään päivää ennen kyseistä tilaisuutta. Jäsenen 

tulee myös osallistua luottamustehtävänsä edellyttämiin kokouksiin ja muihin 

tilaisuuksiin. Jäsenten tehtävänä on pitää yhteyttä paikkakunnan muuhun 

nuorisoon sekä huolehtia, että heidän äänensä tulee esiin kokouksissa. 

 

5 § Kokouskäytännöt 
 

5.1. Kokousaika 

Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kesäkuu-

kausia lukuun ottamatta. Puheenjohtaja ilmoittaa muulle nuorisovaltuustolle 

vähintään seitsemää päivää aikaisemmin kokousajan ja -paikan.  

 

5.2. Kokouksen koollekutsuminen 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja lähettää esityslistat kaikille jäsenille 

sekä muille kokoukseen kutsuttaville viittä päivää ennen kokousta sähköpos-

tilla. 

 

5.3. Läsnäolo nuorisovaltuuston kokouksissa 

Nuorisovaltuusto voi myöntää puhe- ja läsnäolo-olo-oikeuden tarpeellisiksi 

katsomilleen henkilöille. Nuorisovaltuuston kokouksissa paikalla on aina si-

vistyslautakunnan nimeämä yhteyshenkilö, joka toimii kokouksissa esittelijä-

nä ja hänellä on läsnäolo- sekä puheoikeus.  

 

5.4. Kokouksen päätösvaltaisuus  

Kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos paikalla on vähintään kolme valtuutettua. 

 

5.5. Kokouksen kulku 

Puheenjohtaja avaa kokouksen sekä toteaa läsnäolijat ja kokouksen lailli-

suuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär-

jestyksessä, jollei kokouksessa toisin päätetä. Ylimääräisiä asioita voidaan 

ottaa käsiteltäväksi kokouksen lopussa. 
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5.6. Pöytäkirja 

Sihteeri laatii pöytäkirjan, jossa on ainakin käsiteltävä seuraavat asiat: 

1) Järjestäytymistiedot 

• toimielimen nimi 

• kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka 

• osallistujat sekä heidän tehtävänsä 

• kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2) Asian käsittelytietoina 

• asiaotsikko 

• selostus asiasta 

• päätösehdotus 

• muutosehdotukset 

• äänestykset ja vaalit 

• tehdyt päätökset 

3) Laillisuustietoina 

• puheenjohtajan allekirjoitus 

• pöytäkirjaa pitäneen sihteerin allekirjoitus 

• pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset 

Pöytäkirjan tarkastavat kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa. 

 

6 § Nuorisovaltuutettujen edustus kunnan toimielimissä 
 

Kunnanvaltuuston kokouksissa nuorisovaltuuston edustajana toimii nuoriso-

valtuuston puheenjohtaja ja varaedustajana varapuheenjohtaja. Nuorisoval-

tuusto esittää toimikausittain halukkuutensa kunnanhallitukselle ja lautakun-

nille puhe- ja läsnäolo-oikeuden saamiseksi kokouksiin. Päätöksen kokouk-

siin osallistumisesta tekee jokainen elin tahollaan. 

Nuorisovaltuutetut valitsevat keskuudestaan yhden edustajan ja tälle vara-

edustajan kuhunkin toimielimeen, joka on tehnyt myönteisen päätöksen nuo-

risovaltuutetun osallistumisesta kyseisen elimen kokouksiin. Edustajilla on 

kokouksissa sekä läsnäolo- että puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajille tu-

lee toimittaa esityslista liitteineen ja maksaa kokouspalkkiot samoin kuin ky-

seisen toimielimen muillekin jäsenille. 
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7 § Nuorisovaltuuston taloushallinto 
 

Punkalaitumen kunnan vapaa-aikatoimi varaa vuosittain talousarvioonsa 

määrärahan nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisovaltuusto päättää määrä-

rahojensa käytöstä. Varatun määrärahan turvin voidaan järjestää tilaisuuksia 

nuorille tai muulla tavoin tukea nuorten osallisuutta. Sivistyslautakunnan ni-

meämä yhteyshenkilö allekirjoittaa ja hyväksyy toimintaa koskevat laskut ja 

asiakirjat sekä ohjaa nuorisovaltuuston toimintaa. 

 


