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1 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Nval § 1 
31.10.2018 Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksen alussa puheenjohtajana toimii liikunnan- ja 

vapaa-ajanohjaaja Mika Koskela. 
  
 Nuorisovaltuusto on kutsuttu koolle laillisesti lähettämällä kutsu nuorisovaltuuston yh-

deksälle jäsenelle asian mukaisesti. Yleiskokous on päätösvaltainen, kun järjestäyty-
miskokouksessa on paikalla vähintään 2/3 ja muissa kokouksissa vähintään 1/3 jäse-
nistä. 

                      
Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  
Päätös: Nuorisovaltuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 
2 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Nval § 2 
31.10.2018 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Nuorisovaltuusto hyväksyy kokouksen esityslistan.  

 
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi kokouksen esityslistan. 

 
 

3 § NUORISOVALTUUSTOLLE ESITETTÄVÄT TERVEHDYKSET 

Nval § 3 
31.10.2018 Ehdotus: Kuullaan uudelle nuorisovaltuustolle esitettävät tervehdykset liikunnan- ja 

vapaa-ajanohjaaja Mika Koskelalta.  
 

Päätös: Nuorisovaltuustolle esitettiin lyhyet tervehdyksen liikunnan- ja vapaa-ajanoh-
jaajan Mika Koskelan toimesta. 
 
 

4 § NUORISOVALTUUSTON JÄSENTEN ESITTELY 

Nval § 4 
31.10.2018 Ehdotus: Nuorisovaltuuston jäsenet esittelevät lyhyesti itse itsensä (nimi, luokka, ikä, 

harrastukset, miksi halusi nuorisovaltuustoon). 
 

Päätös: Nuorisovaltuuston jäsenet esittivät itsensä. 
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5 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Nval § 5 
31.10.2018 Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa tai tehdään 

päätös, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitut toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
  
 Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ari Rasivirta ja Joni Vesala. 
 
 

6 § NUORISOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Nval § 6 
31.10.2018 Nuorisovaltuuston puheenjohtajan tehtävänä on johtaa nuorisovaltuuston kokouksia ja 

toimia valtuuston edustajana. 
 
Puheenjohtaja valitaan tehtävään tämän keskustelun aikana kiinnostuksensa ilmoitta-
neista varsinaisista jäsenistä. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi, suoritetaan 
vaalit. Vaalissa eniten ääniä saanut valitaan puheenjohtajaksi. 
 
Valittu puheenjohtaja siirtyy valinnan jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi. 

 
 Ehdotus: Valitaan puheenjohtaja. 
 
  Päätös: Ehdolla oli yksi ehdokas Villiam Rannisto. Nuorisovaltuusto valitsi yksimieli-

sesti puheenjohtajaksi Villiam Ranniston, joka siirtyi välittömästi puheenjohtajaksi.  
 
 

7 § NUORISOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Nval § 7 
31.10.2018 Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän poissa ollessa. Lisäksi hän 

avustaa puheenjohtajaa tarvittaessa. Varapuheenjohtajana toimii yksi henkilö. 
 
Varapuheenjohtaja valitaan tehtävään tämän keskustelun aikana ilmoittautuneista var-
sinaisista jäsenistä. Mikäli tehtävästä kiinnostuneita on enemmän kuin yksi, suoritetaan 
vaalit, jossa jäsenet äänestävät mieleistään ehdokasta varapuheenjohtajaksi. Eniten 
ääniä saanut valitaan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.  

 
 Ehdotus: Valitaan varapuheenjohtaja. 
 
  Päätös: Ehdolla olivat Ronja Järvinen, Veera Vesala, Joni Vesala ja Mari Strömsund.  
 
 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Veera Vesala.  
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8 § NUORISOVALTUUSTON SIHTEERIN VALINTA 

Nval § 8 
31.10.2018 Nuorisovaltuuston sihteerin tehtävänä on toimia valtuuston kokouksissa sihteerinä ja 

laatia niistä pöytäkirjat. Sihteeri valitaan tehtävään tämän keskustelun aikana varsinai-
sista jäsenistä. Mikäli kiinnostuneita on enemmän, kuin yksi suoritetaan vaali. Eniten 
ääniä saanut jäsen valitaan sihteeriksi ja siirtyy tässä kokouksessa avustavaksi sihtee-
riksi. Valittu sihteeri toimii seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa itsenäisesti. 

 
 Ehdotus: Valitaan sihteeri.  
 
Mikäli halukasta tehtävään ei löydy halukasta, voidaan tehtävään määrätä liikunnan- 
ja vapaa-ajanohjaaja Mika Koskela. 

 
  Päätös: Nuorisovaltuuston sihteeriksi valittiin Mari Strömsund, joka siirtyy valinnan jäl-

keen kokouksessa apulaissihteeriksi.  
 
 

9 § NUORISOVALTUUSTON TIEDOTTAJAN VALINTA 

Nval § 9 
31.10.2018 Nuorisovaltuuston tiedottajan toimii viestintään ja tiedotukseen liittyvien asioiden pa-

rissa. Tehtävänä on myös vastata ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä. Lisäksi 
tiedottaja luo ja päivittää nuorisovaltuuston Facebookia, Snapchatia ja Instagramia 
sekä pitää ne ajan tasalla. Mikäli kiinnostuneita on enemmän, kuin yksi suoritetaan 
vaali. Eniten ääniä saanut jäsen valitaan tiedottajaksi ja siirretään tästä kokouksesta 
alkaen tehtävään. 

 
 Ehdotus: Valitaan tiedottaja. 

 
  Päätös: Nuorisovaltuuston tiedottajaksi valittiin Joni Vesala. Lisäksi nuorisovaltuusto 

päätti, että tiedotuskanaviksi valitaan instagram ja snapchat. 
 

10 § NUORISOVALTUUSTON EDUSTUS LAUTAKUNTIIN 

Nval § 10 
31.10.2018 Nuorisovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus pyrkiä mukaan sivistys- tai teknisenlauta-

kunnan toimintaan anomalla virallista lupaa kyseessä olevalta lautakunnalta. Mikäli 
nuorisovaltuustosta löytyy lautakuntatoiminnasta kiinnostuneita, niin jäsenet nimetään 
ja lähetetään ehdotuksena lautakunnille. 

 
 Liikunnan- ja vapaa-ajanohjaajan ehdotus: Sivistyslautakuntaan sekä tekniseen 

lautakuntaan on suotavaa asettaa nuorisovaltuuston jäsen, koska näissä lautakun-
nissa käsitellään nuorisoon liittyviä asioita. 

 
 Ehdotus: Valitaan lautakuntaedustajat (yksi tai kaksi henkilöä). 

 
  Päätös: Nuorisovaltuusto valitsi teknisen lautakunnan edustajaksi Joni Vesalan. Sivis-

tyslautakuntaan ehdolle asettautui Minttu Kangasmetsä, Teresa Murtomäki ja Ronja 
Järvinen. Nuorisovaltuusto päätti, että sivistyslautakuntaan valitaan Teresa Murtomäki 
ja Ronja Järvinen. 
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11 § NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖISTÄ PÄÄTTÄMINEN 
 
Nval § 11 
31.10.2018 Tarkistetaan jäsenten kesken nuorisovaltuuston toimintasäännöt sekä tehdään niihin

 tarvittaessa muutoksia. 
 

Ehdotus: Hyväksytään nuorisovaltuuston säännöt ja asiakirjat (LIITTEET 1-10). 
 
  Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi säännöt ja asiakirjat (LIITTEET 1-10). 
 
 

12 § NUORISOVALTUUSTON VUODEN 2018–2019 KOKOUSAIKATAULUN JA PAIKAN 
PÄÄTTÄMINEN 
 
Nval § 12 
31.10.2018 Valmistelija: liikunnan- ja vapaa-ajanohjaaja Mika Koskela 
 

Liikunnan- ja vapaa-ajanohjaajan ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää pitää vuosina 
2018–2019 kokouksensa pääsääntöisesti neljän viikon välein keskiviikkoisin klo 14.45 
Evijärven kunnan omistamilla nuorisotiloilla. Lisäksi tarvittaessa voidaan järjestää yli-
määräisiä kokouksia, joista sovitaan erikseen virallisessa tiedotuskanavassa tai ko-
kouksessa. 
 
Kokouspalkkio maksetaan virallisista yleiskokouksista sekä mahdollisista lautakuntien 
kokouksista. Iltakokoukset eivät ole virallisia kokouksia. 
 
Kokoukset nuorisotiloilla klo 14:45. 
 
Ke 31.10.2018, Virallinen yleiskokous 
Ke 28.11.2018, Iltakokous 
Ke 20.1.2018, Iltakokous 
Ke 27.2.2019, Iltakokous 
Ke 27.3.2019, Virallinen yleiskokous 
Ke 24.4.2019, Iltakokous 
Ke 29.5.2019, Iltakokous 
KESÄLOMA 
Ke 21.8.2019, Iltakokous 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi kokousaikataulun ja paikan. 

 
Lisätietoja: Liikunnan- ja vapaa-ajanohjaaja Mika Koskela, puh. +358 44 9774703, säh-
köposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
 

13 § NUORISOVALTUUSTON VIRALLINEN TIEDOTUSKANAVA VUOSILLE 2018-2019 
 
Nval § 13 
31.10.2018 Ehdotus: Liikunnan- ja vapaa-ajanohjaajan ehdotus: Pidetään virallisena tiedotus-

kanavana WhatsApp ja materiaalien toimitustapana sähköposti. 
 

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi tiedotuskanavat. 

 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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14 § ILMOITUSASIAT 

Nval § 14 
31.10.2018 Ehdotus:  

 
Päätös: Ei ilmoitettavaa. 
 

15 § ALOITTEET JA KANNANOTOT 

Nval § 15 
31.10.2018 Ehdotus:  

 
Päätös: Ei aloitteita tai kannanottoja. 

 
 

 16 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Nval § 16 
31.10.2018 Ehdotus:  

 
Päätös: Ei muita esille tulevia asioita. 

 
 

17 § SEURAAVA KOKOUS 

Nval § 17 
31.10.2018 Ehdotus: Ehdotetaan seuraavaksi kokoukseksi 28.11.2018 klo 14:45 ja paikkana nuo-

ristilat.  
 

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi seuraavan kokouksen. 
 
 

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Nval § 18 
31.10.2018 Ehdotus: Kokous päätetään klo 15:58. 

 
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi kokouksen päättämisen. 
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LIITTEET 1-10 
 
Evijärven Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2018-2019 

  

Evijärven kunnan nuorisovaltuuston tavoitteena on seurata kunnan päätöksien tekoa, erityisesti nuo-

risoon liittyvissä asioissa sekä muissa tärkeäksi miellettävissä asioissa. Toinen tärkeä tavoite on 

myös edistää evijärveläisten nuorten asioita sekä työskennellä aktiivisesti nuorten hyväksi. Nuoriso-

valtuuston tavoitteena on järjestää myös tapahtuma, jos sille tulee tarve ja sopivat fasiliteetit. Lisäksi 

nuorisovaltuusto tulee käyttämään erilaisia tiedotuskanavia, joita muut nuoret ja nuorten asioista 

kiinnostuneet voivat seurata. 

 

Toiminnassa tullaan 2018-2019 vuosien aikana keskittymään erityisesti toiminnan laadukkaaseen 

suunnitteluun ja kehittämiseen. Uuden toimintatavan turvin pyritään kehittämään toimintaa entistä 

näkyvämmäksi ja sujuvammaksi. 

  

Yhteishenkeä ja toimintakykyä edistetään järjestämällä nuorisovaltuustolle esimerkiksi pienen bud-

jetin ruokailutilaisuus tai vaikkapa rento piknik kuntalaisten olohuoneen nurmikolla 

 

Tiedottaminen 

Nuorisovaltuuston kauden 2018 tiedottamisessa pääasiallisina tavoitteina on saada nuorisovaltuusto 

tunnetuksi nuorten keskuudessa sekä toiminnasta tiedottaminen sekä nuorille, päättäjille ja virka-

miehille. Yhteistyötä lisätään myös niihin nuoriin, jotka eivät kuulu nuorisovaltuuston jäseneksi. 

 

Tavoitteena on avointa ja rehellistä tiedottamista WhatsAppissa, Facebookissa, Instagramissa sekä 

Snapchatissa. Lisäksi esimerkiksi Facebookissa voidaan luoda ryhmä/kansio jossa julkaistaan esi-

tyslistat ja kokouspöytäkirjat. Toiminnalle pyritään saamaan mahdollisimman hyvä medianäkyvyys 

ja täten nuorten mielipiteitä esille esimerkiksi mielipidekirjoitusten, aloitteiden ja kannanottojen muo-

dossa. 

 

Päätöksenteko (Evijärvi) 

Nuorisovaltuuston jäsenellä on mahdollisuus edustaa läsnäolo- ja puheoikeudella kahdessa eri lau-

takunnassa (sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta) anomalla kyseiseltä lautakunnalta oikeutta 

osallistua. Lisäksi nuorisovaltuusto tutustuu erilasiin kuntaa sekä nuorisoa koskeviin esityslistoihin 

ja ottaa niihin kantaa. 

 

2018-2019 aikana tullaan mahdollisesti (kiinnostuksen mukaan) hakemaan edustuspaikkaa kunnan-

hallituksen ja –valtuuston kokouksiin. Edustuspaikkojen aktiivisen hyödyntämisen lisäksi nuorisoval-

tuusto seuraa aktiivisesti muuta kunnan päätöksentekoa ja siitä käytävää julkista keskustelua sekä 

tarpeen vaatiessa laatii kannanottoja ja aloitteita ajankohtaisista aiheista.    

 

Tapahtumat 

Vuosien 2018-2019 aikana nuoret saavat mahdollisuuden järjestää erilaisia pientapahtumia. Mah-

dollisten järjestettävien tapahtumien tärkeimmät tavoitteet ovat nuorten kuuleminen ja heidän mieli-

piteensä saattaminen päättäjien tietouteen sekä sellaisten tapahtumien järjestäminen, jotka mahdol-

listavat hyvin nuorten vapaan kanssakäymisen keskenään, mutta myös nuorisovaltuuston kanssa. 
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Nuorisovaltuusto voi järjestää myös muita ajankohtaisikseen katsomia tapahtumia. Tapahtumien jär-

jestämisessä käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi mediaa ja kuntaorganisaatiota sekä pai-

notetaan nuorisovaltuuston näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamista. 

 

 

Vuoden 2018-2019 Nuorisovaltuuston Budjetti on noin 2000€  

 

Huomioitavia vastuualueita perinteisten vastuualueiden lisäksi 

 

1. Tilavastaava (kokoustilan varaus ja muut tilavaraukset yhdessä ohjaajan kanssa) 

  2. Talousvastaava (pitää kirjaa menoista) 

3. Some- ja Mediavastaava (Facebook, Instagram ja Snapchat) + (tiedottaa lehdistölle ja mielipide-

kirjoitukset) 

4. Kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteon seuraaminen 

->Seuraa kunnassa valmisteltavia aiheita 
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Nuorisovaltuuston aikataulu- ja kokoussuunnitelma 2018 - 2019 

 

Syyskuu 2018 Toimintaan ilmoittautuminen 10.9.2018 saakka 

  Vaalit 25-26.9.2018 yläkoululla 

Lokakuu 2018 VIRALLINEN YLEISKOKOUS sekä uuden nuorisovaltuuston koulutus 
31.10.2018 klo 14:45 @Nuorisotilat 

Marraskuu 2018 Iltakeskustelu XX.XX.XXXX kello XX:XX @Nuorisotilat 

Joulukuu 2018 Itsenäinen toiminta 

Tammikuu 2019 Iltakeskustelu XX.XX.XXXX kello XX:XX @Nuorisotilat 

Helmikuu 2019 Iltakeskustelu XX.XX.XXXX kello XX:XX @Nuorisotilat 

Maaliskuu 2019 VIRALLINEN YLEISKOKOUS @Nuorisotilat 

Huhtikuu 2019 Iltakeskustelu XX.XX.XXXX kello XX:XX @Nuorisotilat 

Toukokuu 2019 Iltakeskustelu XX.XX.XXXX kello XX:XX @Nuorisotilat  

Ruokailu / Tapaaminen (Piknik) 

Kesäkuu 2019 KESÄLOMA 

Heinäkuu 2019 KESÄLOMA 

Elokuu 2019 Nuorisovaltuuston mainostaminen ja uusien jäsenten rekrytointi 2019-
2020 

  Iltakeskustelu XX.XX.XXXX kello XX:XX @Nuorisotilat 

Syyskuu 2019 Vaaleihin ja toimintaan ilmoittautuminen 5.9.2019 saakka 

  Vaalit XX-XX.9.2019 yläkoululla 

Uuden nuorisovaltuuston rekrytoiminen ja toiminnan aloittaminen 

Toiminnat yhteensä 

Virallisia yleiskokouksia on 2 kertaa / 2018-2019 

Iltakeskustelu 6 kertaa / 2018-2019 

Ruokailuja 1-2 kertaa / 2018-2019 

Koulutusta 1 kerta /2018 
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EVIJÄRVEN NUORISOVALTUUSTON JOHTOSÄÄNTÖ  

 

1. Luku – Yleiset määräykset  

2. Luku – Nuorisovaltuuston valitseminen 

3. Luku – Nuorisovaltuuston järjestäytyminen 

4. Luku – Kokousmenettely  

5. Luku – Tehtävät, toimenkuvat ja toimielimet 

6. Luku – Talousarvio 

7. Luku – Nuorisovaltuuston jäsenet 2018-2019 
 
 

1. Luku - Yleiset määräykset 

 

 1 § Johtosäännössä määrätään Evijärven nuorisovaltuuston päätöksenteko- ja kokousmenettelystä 

sekä valitsemistavasta. Säännössä määrätään myös nuorisovaltuuston jäsenten, toimihenkilöiden ja 

toimielinten tehtävistä, toimenkuvista, oikeuksista ja velvollisuuksista.  

 

2 § Sääntöjen muuttaminen 

 Nuorisovaltuusto voi muuttaa näitä sääntöjä, mikäli 2/3 kokouksessa koolla olevista nuorisovaltuu-

tetuista niin päättää. 

 

 

2. Luku - Nuorisovaltuuston valitseminen  

 

3 § Nuorisovaltuuston kokoonpano  

 Nuorisovaltuustoon kuuluu enintään 9 henkilöä, jotka valitaan vapaista halukkaista. Jos halukkaita 

on enemmän kuin 10, niin silloin valinta järjestetään vaaleilla. Nuorisovaltuuston kokoonpanon hy-

väksyy kunnanhallitus. 

 

4§ Nuorisovaltuuston vaalit 

 Istuva nuorisovaltuusto asettaa vähintään kuukautta ennen vaaleja vaalitoimikunnan, jonka tehtä-

vänä on järjestää nuorisovaltuustovaalit. Vaalitoimikunnan tulee huolehtia, että vaaleissa noudate-

taan Suomen lakeja, vaalisalaisuutta ja hyvää vaalitapaa. Nuorisovaltuustovaalit toimitetaan sulje-

tulla lippuäänestyksellä tai muulla vaalisalaisuuden säilyttävällä tavalla. Vaalitoimikunnan tulee huo-

lehtia, että vaalikelpoiset ja äänioikeutetut nuoret saavat tietää vaalikelpoisuudestaan ja äänestysoi-

keudestaan. Nuorisovaalit järjestetään syykuun 1. päivän ja lokakuun 1. päivän välisenä aikana ka-

lenterivuosittain. Varsinaisia vaalipäiviä voi olla yksi tai kaksi. Vaalipiirinä toimii Evijärven kunta. 
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5 § Vaalikelpoisuus 

 Nuorisovaltuustovaaleissa vaalikelpoisia ovat 13-20 vuotta vanhoja vaalipäivänä olevat Evijärvellä 

asuvat tai Evijärvellä kirjoilla olevat nuoret. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat 13-20 vuotta vaalipäivänä 

olevat Evijärvellä asuvat tai kirjoilla olevat nuoret. Mikäli vaalipäiviä on useampi kuin yksi, sovelletaan 

vaalikelpoisuuden ja äänioikeuden osalta ehdokkaan tai äänestäjän ikää ensimmäisenä vaalipäivänä. 

Ehdolle asettumisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus vaalitoimikunnalle tai sen nimeämälle taholle 

vaalitoimikunnan antaman määräajan puitteissa, kuitenkin vähintään kolme viikkoa ennen vaaleja. 

 

6 § Nuorisovaltuutettujen toimikausi 

 Nuorisovaltuutetut valitaan joka vuosi kahden vuoden toimikaudeksi. Siten, että puolet parillisena 

vuonna valittua jäsentä ovat erovuorossa parillisena vaalivuotena ja puolet parittomana vuonna va-

littua jäsentä ovat erovuorossa parittomana vaalivuotena. Nuorisovaltuutetuilla ei ole kausirajoi-

tusta. Nuorisovaltuutettu, joka ei ole erovuorossa, ei voi asettua ehdolle nuorisovaltuustovaaleissa. 

Mikäli nuorisovaltuusto haluaa erittäin painavista syistä jatkaa korkeintaan kahden jäsenensä kautta, 

voi se tehdä sen päätöksellään kuitenkin vain yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Päätös on lainvoimainen, 

mikäli 3/4 kokouksessa koolla olevista nuorisovaltuutetuista niin päättää. Mikäli valtuusto päättää 

jatkaa jäsentensä kautta, on päätöksen kunnioitettava nuorisovaltuuston johtosäännön henkeä. 

 

7 § Nuorisovaltuuston toimikausi 

 Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi, mutta puolella valtuuston jäsenellä toimikausi voi kestää 

ilman osallistumista vaaleihin kaksi vuotta. Kausi alkaa aina nuorisovaltuustovaaleja seuraavasta jär-

jestäytymiskokouksesta ja koulutuksesta ja päättyy seuraavan vuoden syksyllä järjestäytymiskokouk-

seen. Järjestäytymiskokousten välillä pidettävissä vaaleissa valitaan uudet nuorisovaltuutetut ero-

vuorossa olevien tilalle. Näissä säännöissä nuorisovaltuuston toimikaudesta voidaan käyttää nimi-

tystä valtuustokausi. Kaikkien nuorisovaltuuston toimihenkilöiden kausi on valtuustokausi, ellei sään-

nöissä toisin ilmoiteta. Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan kunnanhallituksen päätöksellä viral-

lista nuorisovaltuuston kokouksista kokouspalkkiot. 

 

 

3. Luku - Nuorisovaltuuston järjestäytyminen 

8 § Järjestäytymiskokouksen koollekutsu 
 Uusi nuorisovaltuusto täytyy kutsua järjestäytymiskokoukseen lokakuun aikana. Järjestäytymisko-
kouksen kutsuu koolle kunnan nuorisovaltuuston asioista vastaava ohjaaja edellisen kauden nuori-
sovaltuuston puheenjohtajan toimeksiannosta. 

9 § Uuden puheenjohtajan valinta 
 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja valitaan valtuustokaudeksi järjestäytymiskokouksessa. Valintaa 
ennen kokouksen puheenjohtajana toimii edellisen valtuustokauden puheenjohtaja. 

10 § Muiden toimihenkilöiden valinta 
 Nuorisovaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan vaikuttamisesta, viestinnästä ja 
toiminnasta vastaavat varapuheenjohtajan, sihteerin ja varasihteerin, tiedottajat ja lautakunta edus-
tajat. 
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11 § Nuorisovaltuuston hallitus 
 Nuorisovaltuustolla on hallitus, johon kuuluvat puheenjohtajisto ja sihteeristö, yhteensä neljä hen-
kilöä. Puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja joka vastaa nuorisovaltuuston toi-
minnan ohjaamisesta ja taloudenpidosta yhdessä puheenjohtajiston kanssa. Nuorisovaltuuston hal-
litus valmistelee esityksiä nuorisovaltuuston päätöksentekoa varten ja ohjaa nuorisovaltuuston ni-
mittämien työryhmientyötä. 
 
 

4. Luku – Kokousmenettely 

12 § Yleiskokous 
 Nuorisovaltuuston ylin päättävä elin on nuorisovaltuuston yleiskokous. 

13 § Kokousaika ja –paikka  
 Nuorisovaltuusto tai puheenjohtaja päättää yleiskokouksen ajan ja paikan. Nuorisovaltuusto ko-
koontuu pääsääntöisesti kerran neljässä viikossa ja virallisia kokouksia on kaksi kalenterivuoden ai-
kana. 

14 § Kokouksen päätösvaltaisuus  
 Yleiskokous on päätösvaltainen, kun järjestäytymiskokouksessa on paikalla vähintään 2/3 ja muissa 
kokouksissa vähintään 1/3 jäsenistä. 

15 § Kokouksen koollekutsuminen 
 Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan järjestysluvun mukainen varapu-
heenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asia-
lista). Asialista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättä-
mällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Nuorisovaltuuston kokous-
kutsu on lähetettävä kokousedustajille neljää päivää ennen kokousta sähköpostitse tai muulla nuo-
risovaltuuston hyväksymällä tavalla. 

16 § Kokouksen pitäminen  
 Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltai-
suuden. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kokous toisin päätä. Toimielin voi 
päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

17 § Kokouksen johtaminen  
 Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä kokouk-
sessa. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 

18 § Tilapäinen puheenjohtaja 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan 
kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 

19 § Esittely  
 Kokouksiin laaditaan asialista. Kokouksessa esillä olevat asiat esittelee pääsääntöisesti puheenjoh-
taja, jollei jonkun asian osalta toisin päätetä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdo-
tus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin kokous on tehnyt pää-
töksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava 
esityslistalta, jollei kokous toisin päätä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hä-
nen sijaisekseen määrätty. 
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20 § Jatkokokous 
 Jos kaikkia kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyksi, osa asioista voidaan siirtää jatkoko-
koukseen, johon ei tarvitse antaa erillistä kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin toimitet-
tava tieto jatkokokouksesta. 

21 § Läsnäolo nuorisovaltuuston kokouksissa  
 Nuorisovaltuuston yleiskokouksissa on läsnäolo-oikeus jokaisella Suomen kansalaisella. Nuorisoval-
tuuston asettamien toimielinten, kuten työvaliokunnan ja työryhmien kokouksissa on jäsenten lisäksi 
läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Muiden kuin 
edellä mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. 

22 § Nuorisovaltuuston jäsenen eroaminen  
 Eroa anotaan kirjallisesti nuorisovaltuustolta. Poisjääneen paikalle siirtyy samalta ehdokaslistalta tai 
vaaliliitosta eniten ääniä suhteellisessa vaalissa saanut varavaltuutettu. Mikäli samalta listalta ei ole 
varavaltuutettuja, jää paikka avoimeksi seuraaviin vaaleihin asti. 

23 § Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen  
 Sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan muistion tapaan, jossa on selkeästi päätös nähtävillä. Pöytäkirjan tar-
kastajat valitaan kokouksessa. 

Nuorisovaltuuston kokousten muistioon merkitään: 

1. Järjestäytymistietoina 
 - Toimielimen nimi 
 - Kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka 
 - Läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä 
 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

2. Asian käsittelytietoina  
- Asiaotsikko  
- Selostus asiasta 
- Päätösehdotus 
- Tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu 
- Äänestykset; äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos 
- Vaalit; vaalitapa ja vaalin tulos  
- Päätöksen toteaminen 
- Eriävä mielipide 

3. Laillisuustietoina  
- Merkintä nähtävänä pidosta, mikäli muistio on yleisesti nähtävänä 

24 § Postitukset ja muut juoksevat asiat  
 Postitukset ja muut juoksevat asiat hoitaa nuorisovaltuuston toimeksiannosta Evijärven kunnan nuo-
risotyöntekijä. 

 

 

 

 



EVIJÄRVEN KUNTA 31.10.2018 15 
Nuorisovaltuusto 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

5. Luku - Tehtävät, toimenkuvat ja toimielimet 

25 § Tehtävät Nuorisovaltuuston tehtävänä on:  
- Kaikin puolin edistää ja kehittää nuorison asemaa Evijärven kunnassa 
- Tuoda nuorison mielipiteet julki lautakunnissa sekä julkisessa sanassa 
- Olla luomassa evijärveläisille nuorille mahdollisuuksia virikkeelliseen toimintaan 
- Luoda nuorten näkökulma kunnan päätöksiin 
- Edistää nuorten ja kunnan välistä yhteistyötä 
- Valvoa nuorten asemaa ja etuja Evijärven kunnassa 
- Monipuolistaa kunnan nuorille tarjoamia palveluja 
- Pitää yhteyttä kunnan nuoriin sekä nuorisotoimijoihin 
- Valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan luottamuselimille ja muille tahoille 
- Valvoa esitystensä ja aloitteidensa toimeenpanoa  
- Pyrkiä lisäämään nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan  
- Pitää yhteyttä muihin nuorisovaltuustoihin maassa 

Nuorisovaltuutetun tehtävät pähkinänkuoressa 
 
-Pitää yhteyttä nuorisovaltuustoon kuulumattomiin nuoriin sekä raportoida muille nuorisovaltuute-
tuille tekemisistään. 
-Toimia työvoimana nuorisovaltuuston järjestämissä tilaisuuksissa, jolloin työt tulee jakaa tasapuoli-
sesti. 
-Ilmoittaa puheenjohtajalle viimeistään kokouspäivää edeltävänä päivänä, mikäli ei ole tulossa ko-
koukseen. On muistettava, että kokouksiin osallistuminen on jokaisen nuorisovaltuutetun velvolli-
suus.  
-Hoitaa ottamansa tehtävä kunnialla loppuun tai annettava se jollekin muulle. Käyttäytyä joka tilan-
teessa tilanteeseen sopivalla tavalla ja muistaa asiallinen linja. 

26 § Työryhmät ja koollekutsujat  
 Nuorisovaltuusto jakautuu työryhmiin, jotka kokoontuvat tarvittaessa valmistelemaan toimialuee-
seensa kuuluvia asioita ja esityksiä. Työryhmän toimintaa johtaa työryhmän koollekutsuja. Työryhmä 
on toimivaltainen, mikäli se on nuorisovaltuuston yleiskokouksen tai työvaliokunnan nimeämä. Pu-
heenjohtaja voi tarvittaessa asettaa komiteoita hoitamaan pieniä, kiireellisiä asioita. 
 
Työryhmä tekee itse tarvittaessa omat pelisääntönsä niin, että ne ovat nuorisovaltuuston johtosään-
nön mukaisia. Työryhmä kokoontuu yleiskokousten välillä suunnitellen ja valmistellen sille määrät-
tyjä tehtäviä.  
 
Lopullinen päätösvalta on yleiskokouksella, joka tarvittaessa vahvistaa / hylkää työryhmän tekemän 
esityksen. Työryhmä raportoi toiminnastaan muulle nuorisovaltuustolle ja erityisesti puheenjohta-
jalle. Työryhmän toiminta ei saa olla ristiriidassa yleiskokouksessa päätettyjen asioiden kanssa. 
Nuorisovaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus jokaisen työryhmän kokouksissa.  
 
Työryhmän koollekutsuja:  
- Organisoi työryhmän toimintaa 

- Hoitaa työryhmän sisäisen tiedottamisen  

- Tiedottaa työryhmän toiminnasta muille valtuutetuille  

- On ensisijaisesti vastuussa toimistaan puheenjohtajalle 
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28 § Toimihenkilöt ja niiden tehtävät  

             Puheenjohtaja 
- Toimii nuorisovaltuuston puheenjohtajana  

- Valvoo nuorisovaltuuston toiminnan laillisuutta ja tasapuolisuutta  

- Organisoi nuorisovaltuuston toimintaa  

- Jakaa tehtävät, ellei nuorisovaltuusto toisin päätä ja valvoo niiden toimeenpanoa  

- Edustaa nuorisovaltuustoa erilaisissa tilaisuuksissa, ellei valtuusto toisin päätä tai on estynyt 

- Omaa, ne velvollisuudet ja oikeudet, jotka valtuuston säännöt ja Suomen laki hänelle antavat  

- On ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle ja kunnan nuorisonohjaajalle  

- Voi tehdä taloudellisia päätöksiä sataan (100) euroon asti henkilökohtaisella vastuulla 

- Hoitaa kokouskutsujen lähettämisen nuorisovaltuutetuille 

Varapuheenjohtaja 
- Hoitavat puheenjohtajan tehtäviä, varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt  

- On ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle / kunnan nuorisonohjaajalle 

- Vastaa nuorisovaltuuston vaikuttamispuolesta ja johtaa tiedotus tiimiä 

- Vastaa lautakuntatyöskentelyn toimivuudesta, sekä vaikuttaa erilaisissa työryhmissä  

Sihteeri  
- Laatii muistiot ja lähettää ne eteenpäin  

- Hoitaa valtuuston kirjeenvaihtoa, jos ei toisin päätetä  

- Vastaa nuorisovaltuuston asiakirjojen arkistoinnista  

- On ensisijaisesti vastuussa toimistaan puheenjohtajalle ja kunnan nuorisonohjaajalle  

Tiedottajat 
-  Vastaa ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä 

-  Toimii viestintään ja tiedotukseen liittyvien asioiden parissa 

-  Pitävät Facebook, Snapchat -ja Instagram sivut mielenkiintoisina ja ajan tasalla 

Lautakuntaedustajat 
Edustajat valitaan järjestäytymiskokouksessa (Jos halutaan hakea lautakunnasta osallistumisoi-
keutta)  

- Tekninen lautakunta 

- Sivistyslautakunta 

Puheenjohtajisto  
- Puheenjohtajisto muodostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja sihteereistä, joiden 

tehtävät on määritelty aiemmin. Puheenjohtajisto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään 

kolme (3) puheenjohtajiston jäsentä. Puheenjohtajisto jakaa keskenään työryhmäjäsenyytensä 

niin, että jokaisessa työryhmässä tulee puheenjohtajiston edustus. Puheenjohtajiston päätökset 

eivät saa olla ristiriidassa yleiskokousten aikaisempien päätösten kanssa ja puheenjohtajistoa si-

too jääviysperiaate. Puheenjohtajiston tehtävänä on myös ideoida nuorisovaltuuston tulevai-

suutta ottaen huomioon myös muiden nuorisovaltuutettujen toiveet ja ehdotukset. 
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6. Luku - Talous 

Nuorisovaltuusto toimii kunnalta saatavan vuosittaisen määrärahan turvin, joka on kunnan nuoriso-
toimen budjetin alaisena. Nuorisovaltuuston varojen käytön seuranta tapahtuu nuorisotyöntekijän 
ja nuorisopalveluiden johtajan toimesta. 
 
Budjetti vuosina 2018-2019 on noin 2000€ 
 
Talousarvio suunnitelma 2018  
  
Edustuspaidat   XX€ 
Elintarvike ja ruokailu  200€ 
Kokouspalkkiot   720€ 
Koulutus ja majoitus  XX€ 
Lahjakortit   XX€ 
Matkakulut   XX€ 
Nuorisovaltuustovaalit  XX€ 
Nuorten oma sponsorointi  XX€ 
Nuorten tapahtuma  XX€ 
    = 920€ / 2000€ 
 

 
7. Luku – Nuorisovaltuuston jäsenet 2018 - 2019 

 
1. Järvinen Ronja 
2. Kangasmetsä Minttu 
3. Murtomäki Teresa 
4. Perälä Henni 
5. Rannisto Villiam 
6. Rasivirta Ari 
7. Strömsund Mari 
8. Vesala Joni 
9. Vesala Veera 
 
Varajäsenet 2018 - 2019 
 
1. Kontiainen Nella 
2. Arffman Joonas 
3. Vartio Sanna 
4. Skantsi Simon 
5. Pykäri Tiia 
6. Paalanen Senja 

 

 


