
Liedon nuorisovaltuuston säännöt 2020-2021  

1§ Nimi 

Liedon Nuorisovaltuusto käyttää nimeä Liedon Nuorisovaltuusto.  

1.1. Lyhennettynä nimeä voidaan käyttää muodossa Liedon NuVa.  

1.2. Tekstissä Liedon NuVa:an voidaan viitata myös sanalla NuVa.  

1.3. Nuorisovaltuutetusta voidaan käyttää nimitystä nuvalainen.  

2§ Tehtävä ja tarkoitus 

Liedon Nuorisovaltuusto on lietolaisten nuorten äänenkannattaja paikallisessa ja alueellisessa sekä 

valtakunnallisessa päätöksenteossa. NuVa:n tehtävä on pitää aktiivisesti huolta nuorten etujen valvonnasta 

yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. NuVa ja nuvalaiset pitävät yhteyttä myös 

nuorisovaltuustoon kuulumattomiin nuoriin.  

3§ Nuorisovaltuusto ja nuorisovaltuutetut 

3.1. Nuorisovaltuusto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Aloitusvuosi on parillinen. Kausi alkaa 

tammikuussa. 

3.2. Valinta suoritetaan yleiskokouksessa tai yleisillä vaaleilla. Molempiin kutsutaan yleisellä kutsulla, 

kunnan voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti.  

3.3. Yleiskokouksessa ja vaaleissa saavat asettua ehdolle kaikki ehdokaskelpoiset lietolaiset nuoret. 

Äänioikeutettuja ovat kaikki äänestyshetkellä 13 - 20-vuotiaat lietolaiset nuoret. 

3.4. Nuorisovaltuutettuja on enintään kymmenen (10). 

3.5.  Aloittamisvuonna nuorisovaltuutetut ovat iältään 13 – 20 vuotta.  

3.6. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan, toisen 

varapuheenjohtajan ja sihteerin. Myös muita nimettyjä toimijoita voidaan valita. Tehtävät ovat koko 

kauden mittaisia. Kaikki nämä tehtävät ovat erityistehtäviä. 

4§ Vaalikäytännöt 

Nuorisovaltuuston vaaleissa äänestetään suljetulla tai avoimella lippuäänestyksellä. Äänestystä ei tarvita, 

jos ehdolle asettuu vähemmän henkilöitä kuin nuorisovaltuustossa on paikkoja. Äänestyksen ollessa tasan 

äänestetään kahdesti uudelleen. Kolmannella kierroksella tasaäänien saajista paikan saaja ratkaistaan 

arvalla.  

Samaa vaalikäytäntöä noudatetaan nuorisovaltuuston tehtäviin valittaessa. 

Puheenjohtajan nimittämisen jälkeen tämän ääni ratkaisee tasatilanteessa.  

  



5§ Tehtävät 

5.1. Puheenjohtaja johtaa kokouksia. Kutsuu kokoukset koolle, ellei toisin ole sovittu. Puheenjohtaja 

huolehtii asioiden tuomisesta esityslistalle. Valvoo sääntöjen noudattamista sekä edustaa 

nuorisovaltuustoa.  

5.2. Varapuheenjohtaja johtaa kokouksia puheenjohtajan ollessa estynyt. Sihteerin poissa ollessa 

varapuheenjohtaja toimii sihteerinä, ellei johda kokousta, sihteerin tehtäviä hoitaa tällöin toinen 

varapuheenjohtaja. 

5.3. Sihteeri kirjaa kokouksessa käsitellyt asiat ylös neutraalisti. Sihteeri valmistaa kokouksen pöytäkirjan 

viikon kuluessa kokouksesta ja toimittaa sen nuorisotoimen ohjaajalle sekä puheenjohtajalle 

tarkistettavaksi. Huomautukset pöytäkirjaan tehdään seuraavassa kokouksessa ja pöytäkirja korjataan ja 

allekirjoitetaan.   

5.4. Nuorisotoimen ohjaaja huolehtii pöytäkirjan julkaisusta, kokouskutsujen ja esityslistojen lähettämisestä 

sekä tila- ja tarjoiluvarauksista. Ohjaaja pitää yhteyttä nuvalaisiin ja nuvalaiset ohjaajaan. Ohjaaja hoitaa 

myös muita mahdollisesti esille tulevia asioita, joiden hoitamisesta sovitaan NuVa:n kokouksissa.  

6§ Kokoukset 

6.1. Kokouskutsut tulee lähettää viikkoa ennen kokousta. Kokouksia pyritään pitämään kerran kuukaudessa, 

kuitenkin vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa.  

6.2 Nuorisovaltuutetut ovat velvoitettuja olemaan paikalla niin usein kuin mahdollista. Poissaolon syy on 

ilmoitettava hyvissä ajoin.  

6.3. Kokous on päätösvaltainen kun vähintään puolet nuvalaisista on paikalla. Puheenjohtaja voi 

tarvittaessa hyväksyä pienemmän osallistujamäärän ja päättää kokouksen olevan päätösvaltainen. 

Poikkeuksen voi tehdä, jos asia on jo päätetty aiemmassa kokouksessa ja sen valmistelua jatketaan 

kokouksessa tai asia on erityisen kiireellinen.  

6.4. Nuvalainen on velvoitettu käyttäytymään asiallisesti kokouksissa, pyytämään puheenvuoroja ja 

välttämään päälle puhumista.  Kokouskäyttäytyminen ei kuitenkaan vaadi täysin perinteisten 

kokouskäytäntöjen noudattamista.  

6.5. Kokoukset ovat suljettuja.  

6.6. Kokouksiin voi osallistua etäyhteydellä, jos asiasta on ilmoittanut hyvissä ajoin.  

7§ Kulukorvaukset 

7.1. Kokouspalkkioita ei makseta.  

7.2. Matkakulut korvataan kunta-alan voimassaolevien korvausten mukaisesti. Nuorisotoimen ohjaaja 

hoitaa matkakulut maksatukseen puolivuosittain. 

  



8§ Ulkopuoliset osallistujat 

8.1. Kummipoliitikot kutsutaan kokouksiin. Kummipoliitikoilla on läsnäolo- ja puheoikeus.  

8.2. Ulkopuolinen taho tai henkilö voi pyytää oikeutta seurata kokousta. Pyyntö esitetään puheenjohtajalle, 

joka tekee päätöksen ja ilmoittaa siitä kokouksen alussa.  

8.3. Nuorisovaltuusto voi kutsua kokouksiin ulkopuolisia tahoja ja myöntää kutsutuille läsnäolo- ja 

puheoikeuden.  

9§ Uuden jäsenen hyväksyminen 

Jos nuorisovaltuusto ei ole täysilukuinen, se voi hakea jäseniä tai ottaa vastaan hakemuksia.  

9.1. Uusi jäsen ilmoittautuu lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen nuorisotoimen ohjaajan 

sähköpostiin.  

9.2 Nuorisovaltuusto käsittelee asian seuraavassa kokouksessa ja kutsuu uuden jäsenen sitä seuraavaan 

kokoukseen.  

10§ Erottaminen 

10.1 Erityistehtävästä erottaminen  

Neljä (4) nuorisovaltuutettua yhdessä saavat vaatia jonkin erityistehtävän vaalin uusimista, ilmoittamalla 

asiasta puheenjohtajalle kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Erotusuhan alla olevalle on ilmoitettava asiasta 

mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään viikkoa ennen kokousta.  

Syynä ei saa olla henkilökohtainen syy. Erottamisen jälkeen uusi nuvalainen valitaan tehtävään ja tehtävän 

hoitaminen alkaa välittömästi. Ennen erottamista nuorisovaltuusto käsittelee asian perusteluineen.  

10.2. Nuorisovaltuutetun erottaminen 

Tarpeelliseksi kokiessaan neljä (4) nuorisovaltuutettua saa yhdessä toimiessaan vaatia jonkun 

nuorisovaltuutetun eroa ilmoittamalla asiasta puheenjohtajalle kahta viikkoa ennen kokousta. Erotusuhan 

alla olevalle on ilmoitettava uhasta viikkoa ennen kokousta.  

Syynä ei saa olla henkilökohtainen syy. Ennen erottamista nuorisovaltuusto käsittelee asian perusteluineen. 

Tilalle tuleva nuvalainen valitaan nuorisovaltuuston määräämällä tavalla.  

11§ Eroaminen nuorisovaltuustosta 

Nuorisovaltuustosta tai erityistehtävästä eroaminen suoritetaan kirjallisella ilmoituksella. Erityistehtävän 

hoitoa tulee jatkaa kuitenkin seuraavaan kokoukseen saakka, jossa nuorisovaltuusto valitsee uuden 

tehtävänhoitajan. Tehtävänhoitaja ja eronnut nuorisovaltuustolainen valitaan nuorisovaltuuston 

määräämällä tavalla.  

  



12§ Oppilaskuntien edustajat 

Nuorisovaltuusto voi halutessaan kutsua kokouksiin oppilaitosten oppilaskuntien edustajia. Edustajilla on 

läsnäolo- ja puheoikeus.  

13§ Yhteydenpito 

13.1. Nuorisovaltuusto käyttää myös sosiaalista mediaa. Nuorisovaltuusto valitsee jäsenistään 

vastuuhenkilöt sekä määrittää mitä sosiaalisen median kanavia käytetään.  

13.2. Nuorisovaltuustolla on oma postilokero kunnantalolla. Saapuneen postin siirto- ja hävitysoikeus on 

nuorisotoimen ohjaajalla. Postiosoite on Liedon kunta, Nuorisovaltuusto, PL 24, 21421 Lieto. 

13.3. Nuorisovaltuuston sähköpostina toimii puheenjohtajan henkilökohtainen sähköposti ja/tai 

nuorisotoimen ohjaajan sähköposti. 

14§ Nuorisovaltuuston säännöt 

14.1. Sääntöjä voi muuttaa kun kaksi kolmasosaa (2/3) nuorisovaltuutetuista kannattaa niitä. Sääntöjen 

muutoksia voi ehdottaa kirjallisesti kaksi viikkoa ennen kokousta. Muutosehdotukset toimitetaan 

puheenjohtajalle.  

14.2. Sääntöjen tarkistaminen ja hyväksyminen tehdään järjestäytymiskokousta seuraavassa kokouksessa.  

 

Liedossa 13.2.2020  

 

 

 

 


