Hyväksytty valtuustossa 24.2.2011
NUORISONEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ
1 § Tarkoitus
Nuorisoneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita nuoria koskevissa asioissa kunnan eri hallintokunnille ja järjestää toimintaa nuorille. Kahdella Nuorisoneuvoston jäsenellä on puheoikeus Vaalan kunnanvaltuustossa ja sivistyslautakunnassa nuoria koskevissa asioissa.
2 § Kokoonpano ja toimikausi
Vaalan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Nuorisoneuvoston jäsenmäärä on enintään 10 jäsentä ja toimiaika
on kaksi vuotta. Kuusi jäsentä valitaan kahden vuoden välein vaaleilla. Vaalit pidetään syksyllä. Lisäksi oppilaskunnista ja vapaa-aikatoimen järjestöistä kutsutaan yhteensä neljä jäsentä. Jäseniä voidaan valita myös kesken toimikauden, mikäli joku jäsenistä vaihtaa kotikuntaa kesken kauden.
Kokouksiin osallistuu vapaa-aikajohtaja tai -ohjaaja läsnäolo- ja puheoikeudella. Lisäksi Kummivaltuutettu kutsutaan
kokouksiin silloin kun se katsotaan tarpeelliseksi. Neuvosto voi kutsua tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita kokouksiin.
Neuvosto valitsee syksyisin järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
sihteerin sekä kaksi edustajaa osallistumaan valtuuston ja sivistyslautakunnan kokouksiin lukuvuodeksi kerrallaan.
Nuorisoneuvoston kokoonpano julkaistaan kunnan nettisivuilla. Yhteystiedot julkaistaan suostumuksen mukaan.
3 § Tehtävät
1. Seurata lasten ja nuorten tarpeita koko kunnan alueella.
2. Edistää lasten- ja nuorten näkökulman huomioimista eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali-, terveys- ja
sivistyspalveluissa, harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa ja kuntayhtymien tuottamissa palveluissa.
3. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun siten, että lapset ja nuoret huomioidaan kaavoituksessa ja kaikessa rakentamisessa sekä palveluiden järjestämisessä.
4. Edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.
5. Tehdä aloitteita ja esityksiä kunnan viranomaisille sekä antaa lausuntoja niiden pyytämissä lapsia ja nuoria
koskevissa asioissa. Nuorisoneuvostolla on aloitelaatikot kouluilla, joihin voit jättää toiveet, mielipiteet ja ehdotukset nuorten elinolojen ja harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi sekä nuorisotoiminnan kehittämiseksi.
6. Huolehtia käsittelemiensä asioiden hyvästä tiedottamisesta (kanavia ovat mm. paikallislehdet, kunnan wwwsivut, julisteet, Facebook ”Nuorisotila Amppari”-ryhmä)
7. Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä laatia toimintakertomus.
8. Järjestää toimintaa lapsille ja nuorille määrärahojensa puitteissa.
9. Hoitaa muut neuvoston toimenkuvaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.
4 § Kokoukset
Nuorisoneuvosto pitää kevätkokouksen maaliskuussa ja syyskokouksen marraskuussa. Lisäksi pidetään kokouksia
tarpeen mukaan muina kuukausina paitsi kesä-, heinä- ja elokuussa. Kokous on päätösvaltainen, jos vähintään
puolet nuorisoneuvoston jäsenistä on paikalla.
Kevätkokouksessa käsitellään ja hyväksytään edellisen vuoden toiminta- ja talouskertomus.
Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vapaa-aikasihteeri valmistelee nuorisoneuvoston kanssa kevät- ja syyskokouksien asiat. Toimikauden viimeisessä syyskokouksessa nimetään
järjestöjen edustajat seuraavaksi toimikaudeksi.
Kokouskutsut ja asialistat valmistelee sihteeri yhteistyössä puheenjohtajan ja vapaa-aikasihteerin kanssa. Kutsu
kokoukseen toimitetaan viimeistään kokousta edeltävän viikon torstaina. Kokouskutsu voidaan toimittaa tekstiviestinä, sähköpostilla, Facebookissa tai postitse.
Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka käydään läpi neuvoston seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjat toimitetaan
kunnan keskustoimistoon arkistoitavaksi.
5 § Muita säännöksiä
Nuorisoneuvostolla on oma Facebook-ryhmä ”Vaalan Nuorisoneuvosto”, jonka ylläpitämisestä vastaa vapaaaikasihteeri. Yleinen Vaalan nuorille suunnattu Facebook-ryhmä on ”Nuorisotila Amppari”, jonka ylläpidosta vastaavat vapaa-aikajohtaja ja vapaa-aikaohjaaja.

