
Varkauden nuorisovaltuusto Wanuvan säännöt 

1 § Toiminnan tarkoitus 

Varkauden nuorisovaltuusto on 13-22-vuotiaista varkautelaisista nuorista koostuva 

kaupunginhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin. 

Nuorisovaltuusto Wanuva on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton nuorten 

vaikuttajaryhmä. 

2§ Nuorisovaltuuston tehtävät 

    

 1. Edistää ja seurata hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta, sekä 

edistää Varkauden kaupungin ja nuorten yhteistyötä. 

 2. Vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden 

riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto voi myös toimia asiantuntija-

elimenä sekä nuorten edustajina asioissa jotka koskettavat nuoria.  

 3. Tehdä aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan 

koskevissa asioissa. 

 4. Edistää osaltaan nuorille tarkoitettujen palvelujen tiedottamista ja tiedonkulkua sekä 

herättää mielenkiintoa nuorissa yhteisten asioiden hoitoon. 

 5. Valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja tehdä edellisen vuoden 

toimintakertomus. 

 6. Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kunnan eri toimielinten 

kokouksissa päättää kyseessä oleva toimielin. 

3§ Nuorisovaltuuston jäsenten nimeäminen, toimikausi ja jäsenmäärä 
 
Nuorisovaltuuston nimeää kaupunginhallitus nuorisovaltuustolta tulleen esityksen 
mukaisesti ja jäsenmuutokset vahvistaa sivistysjohtaja viranhaltijapäätöksellä. 
 
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta, kesäkuun 1. päivästä toukokuun 31. 
päivään. Jäseniä nuorisovaltuustossa voi olla enintään kaksikymmentä. (20). 
Näiden lisäksi voi olla asiantuntijajäseniä, joiden hyväksymisestä nuorisovaltuusto tekee 
esityksen sivistysjohtajalle, joka hyväksyy esityksen viranhaltijapäätöksellä.  
 
4§ Nuorisovaltuuston valinta 
       
 a) Uusia jäseniä haetaan tiedotusvälineiden, oppilaitosten  (oppilaskunnat, 
oppilastoimikunnat ja lukion oppilaskunnan hallitus) ja nuorisotilojen kautta. Jäseneksi voi 
liittyä nuorisovaltuustotoiminnasta kiinnostunut nuori ja toimintaan voi tulla mukaan myös 
kesken toimintakauden. 
 b) Nuorisovaltuusto päättää toimikauden lopussa uuden valtuuston valintatavasta. 

5§ Kutsu järjestäytymiskokoukseen, toimihenkilöiden valinta ja tehtävät 

 

Uuden nuorisovaltuuston kutsuu ensimmäisen kerran koolle järjestäytymiskokoukseen 

edellisen toimikauden nuorisovaltuuston puheenjohtaja yhdessä nuorisopalvelujen 

tukihenkilön kanssa. 

  

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja                           



sihteerin, varasihteerin sekä tiedotusvastaavan. 

 

Toimihenkilöiden tehtävänä on yhdessä nuorisotoimen nimeämän tukihenkilön kanssa  

valmistella nuorisovaltuuston käsiteltäviksi tulevia asioita ja huolehtia nuorisovaltuuston ja 

kaupungin toimielimien antamien tehtävien toteutuksesta.  

6§ Nuorisovaltuustosta eroaminen 

 

Nuorisovaltuustosta eroamisesta ilmoitetaan kirjallisesti puheenjohtajalle ja 

nuorisovaltuusto hyväksyy eron kokouksessaan. 

7§ Nuorisovaltuuston kokoukset, päätösvaltaisuus ja pöytäkirjan tarkistus 

Nuorisovaltuusto kokoontuu vähintään kymmenen kertaa vuodessa puheenjohtajan. 

tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Päätös kokouksen 

ajankohdasta tehdään vuosittain toimintakauden alussa. Nuorisovaltuuston on 

päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. 

Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle ylimääräinen kokous, jos vähintään kaksi 

jäsentä vaatii sitä. Kokouskutsut on lähetettävä jäsenille vähintään viikko ennen kokousta 

ja siinä on oltava mainittuna kokouksen paikka, aika sekä käsiteltävät asiat. 

Sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi viikon sisällä kokouksesta ja lähettää sen 

sähköisesti tiedoksi jäsenille tarkistettavaksi ja se hyväksytään nuorisovaltuuston 

seuraavassa kokouksessa. 

8§ Osallistuminen kokouksiin  

Nuorisovaltuuston jäsenellä on velvollisuus osallistua vähintään 2/3 päätetyistä 

kokouksista. Poissaoloista täytyy ilmoittaa tiedotusvastaavalle tai puheenjohtajalle. 

Kolmesta peräkkäisestä kokouksesta poissa olevan jäsenen katsotaan eronneen 

nuorisovaltuustosta. 

9§ Nuorisopalvelujen edustaja 

 

Nuorisovaltuuston kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus Varkauden kaupungin 

nuorisopalvelujen nimeämällä työntekijällä 

10§ Talous 

 

Varkauden kaupungin nuorisopalvelut varaa vuosittain budjettiinsa nuorisovaltuuston 

toimintaan määrärahan, jonka käytöstä se voi päättää. Menot ja tulot kirjautuvat  

Varkauden kaupungin nuorisopalvelujen kustannuspaikalle.  

 
11§ Tiedottaminen 

 
Nuorisovaltuuston toiminnasta tiedotetaan nuorisopalvelujen toimintojen yhteydessä  
yhteistyössä nimetyn tukihenkilön kanssa sekä nuorisovaltuuston omien nettisivujen 
ja muun ajankohtaisen median kautta. Tiedotusvastaava ja sihteeri vastaavat 
tiedottamiseen liittyvistä ohjelmapäivityksistä. Heidän on myös huolehdittava siitä, että 
tarvittava tieto siirtyy seuraavalle sihteerille ja tiedotusvastaavalle. 


