
 

 

 
ORIVEDEN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 

HYVÄKSYTTY KOKOUKSESSA 23.1.2022 

 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA 

• Oriveden nuorisovaltuusto, kotipaikka Orivesi. 
 

2§ TOIMINNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 

• Orivesiläisten nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien parantami-
nen kunnallisessa päätöksenteossa, koulussa ja vapaa-aikana nuorisolain 8§:n 
ja kuntalain 26§:n nojalla. Valtuustoaloitteen (kirjattu 13.12.1999) pohjalta nuori-
sovaltuuston toiminta on virallistettu kaupungin toiminnaksi kaupunginvaltuuston 
päätöksellä 19.6.2000. 

• Nuoria koskevan päätöksenteon seuraaminen kaupungissa. 
• Aloitteiden ja ehdotusten tekeminen päätöksentekijöille. 
• Nuorisovaltuustolle osoitettuihin lausunto pyyntöihin vastaaminen. 
• Nuorisotoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistuminen. 
• Yhteistyö oppilas/opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja muiden nuorisotyötä te-

kevien tahojen kanssa. 
• Osallistuminen maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaan.  
• Kasvattaa nuorisovaltuutetuista aktiivisia kansalaisia 
• Kehittää kaupungin peruspalveluita nuoren näkökulmasta. 
• Nuvan toinnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita (Allianssin sään-

nöt) 
 

3§ TOIMIKAUSI 
• Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. 
• Toimikauden pituutta ei voi muuttaa kesken kauden. 
 

4§ JÄSENET 

• Nuorisovaltuuston vahvuus on maksimissaan 20 nuorta. 
• Nuorisovaltuustoon haetaan hakemuksella syksyn aikana. Ehdokkaaksi nuvaan 

pystyvät lähtemään mukaan 12-20-vuotiaat nuoret. 
• Mikäli edellisellä toimikaudella mukana ollut nuorisovaltuutettu haluaa jatkaa uu-

delle kaudelle, hänen ei tarvitse hakea uudelleen nuorisovaltuustoon. 
• Nuorisovaltuuston jäsenen erotessa eronneen nuorisovaltuutetun paikka voi-

daan täyttää avoimella haulla. Nuorisovaltuusto päättää vapautuneen paikan 
täyttämisestä. 

 

5§ JÄSENTEN VALITSEMINEN 

• Nuorisovaltuusto valitsee vuoden viimeisessä kokouksessaan seuraavan vuo-
den nuorisovaltuuston  

• Jos hakemuksia tulee enemmän kuin 20 kappaletta niin kiintiöpaikat jaetaan ha-
kemusmäärän mukaisessa suhteessa kolmesta eri kouluryhmästä, jotka ovat: 
yhteiskoulu, alakoulut, lukio/tredu/muut nuoret. (Muita nuoria ovat he, jotka ovat 
koulussa Oriveden ulkopuolella tai eivät käy koulua). 

 



 

 

6§ PÄÄTÖSVALTAISUUS JA PÄÄTÖKSENTEKO 

• Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet (1/2) 
jäsenistä. 

• Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan tuloksen ratkaisee puheenjohtajan ääni. Henkilöäänestyksessä äänten 
mennessä tasan tuloksen ratkaisee arpa. 

• Henkilövaaleissa käytetään lähtökohtaisesti suljettua lippuäänestystä. 
• Sihteeri kirjoittaa nuorisovaltuuston kokouksista pöytäkirjan, joka lähetetään 

pöytäkirjantarkastajille ja tarkastuksen jälkeen jäsenille. 
• Muutokset edellisen kokouksen pöytäkirjaan tehdään seuraavassa kokouk-

sessa. 
• Jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.  
• Kokouksessa valitaan tarvittava määrä ääntenlaskijoita. 
 

7§ KOKOONTUMINEN 

• Nuorisovaltuusto kokoontuu vuoden aikana vähintään kuusi (6) kertaa. 
• Nuorisovaltuuston kokouskutsut lähetetään jäsenille vähintään viikkoa ennen 

nuorisovaltuuston kokousta. 
• Nuorisovaltuuston kokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille, ellei nuorisoval-

tuusto asiassa toisin päätä. 
• Nuorisovaltuuston pöytäkirjat liitteineen laitetaan esille kaupungin nettisivuille 

sekä Instagramiin kohokohtiin. 
 

8§ ASEMA KAUPUNGIN VIRALLISESSA ORGANISAATIOSSA 

• Nuorisovaltuusto on osa elämänlaatulautakunnan alaista toimintaa. 
• Vuosittain nuorisovaltuusto tekee esityksen lasten ja nuorten lautakunnalle, tek-

niselle lautakunnalle, elämänlaatulautakunnalle, ympäristölautakunnalle sekä 
kaupunginvaltuustolle edustajan saamiseksi lautakuntien sekä valtuuston ko-
kouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. 

• Nuorisovaltuusto tekee käsittelemistään aloitteista esityksiä kaupungin viralli-
selle organisaatiolle tai tarvittaessa muillekin tahoille. 

• Nuorisovaltuuston säännöt ja toimintasuunnitelma toimitetaan elämänlaatulauta-
kunnalle. 
 

9§ VALTUUTETUN EROTTAMINEN 

• Nuorisovaltuutettu voidaan erottaa valtuustosta, jos hän varoituksen jälkeen on 
poissaolevana valtuuston kokouksessa ilman pätevää syytä. 

• Erottamiseen vaaditaan kahden kolmannesosan (2/3) määräenemmistön äänet. 
• Varoitus annetaan, jos valtuutettu on poissaolevana kaksi (2) kertaa ilman päte-

vää syytä.  
• Pätevä syy on esimerkiksi sairaus tai tärkeät kilpailut, muut syyt hallitus ja oh-

jaaja tulkitsee tapauskohtaisesti. 
• Valtuutetulle voidaan asettaa varoitus, mikäli hän aiheuttaa tekemisillään, sano-

misillaan tai käytöksellään huonoa mainetta tai muuta negatiivista nuorisoval-
tuustolle. 

• Poissaoloista on ilmoitettava heti puheenjohtajistolle tai ohjaajalle, kun ne tule-
vat tietoon. 

• Valtuutettu voi erota nuvasta myös omalla ilmoituksellaan nuvan ohjaajalle. Seu-
raavassa nuvan kokouksessa asia tuodaan tiedoksi ja ero myönnetään. 



 

 

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

• Nuorisovaltuuston sääntöjä tarkastellaan nuorisovaltuuston kokouksissa. 
• Nuorisovaltuusto voi muuttaa näitä sääntöjä kesken toimikautensa, mutta muu-

tokset tulee hyväksyä yksinkertaisella enemmistöllä. 
 

11§ LAUTAKUNNAT JA VALTUUSTO 

• Lautakuntiin edustajiksi voidaan valita vain Orivedellä kirjoilla olevia nuoria. 
• Lautakuntien edustajat päätetään kauden ensimmäisessä kokouksessa. 
• Lautakuntakausi kestää yhden (1) vuoden. 
• Nuorisovaltuutettu voi olla nuvan edustajana maksimissaan kahdessa (2) lauta-

kunnassa kerrallaan.  
• Nuorisovaltuutettu voi toimia nuvan edustajana varajäsenenä kahdessa (2) lau-

takunnassa kerrallaan.  
• Tarvittaessa hallitus käsittelee kokouksessaan valtuustopuheenvuorojen sisältöä 

ja suunnittelee niiden sisältöä. Tarvittaessa hallituksen jäsen konsultoi lautakun-
taedustajaa puheenvuorojen sisällöstä. 

• Lautakuntien kokouksissa nuvan edustaja kertoo selvästi, että puhuuko omissa 
nimissä vai nuorisovaltuusto nimissä.  
 

12§ HALLITUS 

 

• Nuorisovaltuustolla on hallitus, joka kootaan kauden ensimmäisessä kokouk-
sessa.  

• Hallitus koostuu puheenjohtajistosta, sihteeristä ja yhdestä (1) nuorisovaltuute-
tusta.  

• Hallitus kokoontuu ennen nuorisovaltuuston kokousta, mikäli siihen on tarvetta. 
• Hallitus ei voi antaa lausuntoja nuorisovaltuuston puolesta, ilman nuorisoval-

tuuston hyväksyntää. 
• Hallitus valmistelee tarvittavat asiat seuraavaan nuorisovaltuuston kokoukseen 

sekä valvoo asioiden toimeenpanoa. 
• Hallitus voi tarvittaessa kutsua hallituksen kokouksiin tarpeelliseksi kokemiaan 

henkilöitä vieraaksi. 
• Nuorisovaltuutetulla on oikeus esittää suora kysymys hallitukselle. Vastausaikaa 

hallituksella on viikko. 
• Hallituksen toiminnan on oltava mahdollisimman läpinäkyvää. 
• Hallituksen kokouksissa päätetyistä asioista on tiedotettava ja kysyttävä mielipi-

dettä nuorisovaltuutolta mahdollisimman pian sähköpostilla tai whatsapp-vies-
tillä. 

• Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kolme (3) hal-
lituksen jäsentä. 

• Hallituksen kokoonpanoon voi tehdä muutoksia kesken kauden nuorisovaltuus-
ton päätöksellä. 

 
 

13§ MUUTA 

• Kaupungin nuorisopalvelut järjestävät aktiivisille nuorisovaltuustolaisille 
päätösreissun. 

• Nuorisovaltuuston kokouspäivä on pääsääntöisin sunnuntai. 



 

 

• Nuorisovaltuutetuille maksetaan kilometrikorvaukset kuitteja vastaan nuorisoval-
tuuston kokouksissa käymisestä tai nuorisovaltuuston edustusreissuista Orive-
den rajojen ulkopuolelle julkisen liikenteen mukaan tai kaupungin kilometrikor-
vauksen mukaisesti. Nuoren pitää kuitenkin asua 5 kilometrin päässä kaupun-
gintalosta, jotta korvausta voi saada. 

• Nuorisovaltuuston kokouksien kokouskeksit ovat Tuc- keksien maut sour cream 
& onion ja paprika sekä normaalit oreonit, vapaa-aikaohjaaja valitsee joka ko-
koukseen yllätyskeksit. Lisäksi tarjolla kokouksissa on kurkkua ja porkkanaa 
sekä Valio Eila -kermaviiliä ja Taffel -amerikandippiä ja ranchdippiä. 

• Juomina käytetään kahvia ja jotain teevalikoimaa sekä tarjolla on hunajaa. Lim-
soina 2-pulloa 1,5l Coca colaa sekä 2-pulloa 1,5l Pepsi maxia, 2-pulloa 1,5l Ka-
nes vadelma/sitruunaa ja 2-pulloa 1,5l Novelle Mango-guava vichyä. 

 
 

 

 

 

 


