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JÄMSÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ
1§

Jämsän nuorisovaltuusto on kaupungissa asuvien tai opiskelevien henkilöiden
pysyväisluonteinen poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöelin.

2§

Jämsän nuorisovaltuuston tehtävät
1. Nuorisovaltuusto edistää ja kehittää nuorten vaikuttamis- ja
osallistumismahdollisuuksia Jämsässä.
2. Nuorisovaltuusto luo nuorille mahdollisuuksia mielekkääseen toimintaan
3. Nuorisovaltuusto tuo esiin nuorilta tulleita aloitteita ja avaa nuortennäkökulmaa
kunnalliseen päätöksentekoon.
4. Nuorisovaltuusto toimii linkkinä nuorten ja kaupungin päättäjien välillä.
5. Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa Jämsän eri lautakuntiin
6. Nuorisovaltuusto kehittää ja koordinoi erilaisten nuorisotoimijoiden yhteistyötä.
7. Nuorisovaltuusto opettaa ja kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan
yhteiskunnallisiin asioihin.
8. Nuorisovaltuusto edistää nuorten viihtymistä Jämsässä mm. osallistumalla
ympäristön suunnitteluun.
9. Nuorisovaltuusto tiedottaa toiminnastaan kuntalaisille.
10. Nuorisovaltuusto arvioi toimintaansa vuosittain. Arviointikertomus esitetään
sivistyslautakunnalle.

Nuorisovaltuustolla on oikeus asettaa edustajansa lautakuntiin läsnäolo- ja
puheoikeudella. Samoin toimielimellä on oikeus saada koulutusta ja neuvoja
tehtäviinsä.
Nuorisovaltuuston velvollisuus on ajatella kaikkien nuorten yhteistä hyvää, ei
ainoastaan jäsentensä etua. Toiminnasta tulee tehdä läpinäkyvää ja tunnettua.
3§

Nuorten kuuleminen
Nuorisolain 8 § mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja
alueellista nuorisotyötä ja – politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi
nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.
Toimintamalli:
Neuvottelukunnan yleisenä tehtävänä on tehdä ehdotuksia nuorten aseman
parantamiseksi ja osaltaan kasvattaa nuorisoa vastuullisiksi ja aktiivisiksi päättäjiksi
tulevaisuutta varten.
Nuorisovaltuusto nimeää kautensa alussa edustajansa eri lautakuntiin (1/toimielin).
Henkilöillä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Nuorisovaltuuston edustajien on pidettävä aktiivisesti yhteyttä lautakuntiin ja muihin
toimielimiin.

4§

Nuorisovaltuuston valinta sekä toimikausi
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Toimikausi on kaksi vuotta. Kausi alkaa lokakuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy
syyskuun viimeisenä päivänä. Uudet jäsenet valitaan viimeistään syyskuussa.
Nuorisovaltuustoon valitaan 7-15 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Myös
varajäsenille lähetetään kokouskutsut.
Koulujen (vl.7-9) oppilaskunnat
Lukio/oppilaskunta
Ammatilliset koulut/oppilaskunnat
Nuorisojärjestöt
Muut

3
2
2
4
4

Yhteensä

15

Enimmäismäärä on viisitoista, mutta toiminta käynnistyy myös, mikäli jäseniä on
seitsemän. Yllä mainittu oppilaitosten, oppilaskuntien ja järjestöjen edustajamäärä
on enimmäismäärä. Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat vaalipäivänä tai
valintapäivänä 13 -19 –vuotiaat jämsäläiset nuoret.
5§

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
sihteerin. Toimielin on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.
Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

6§

Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään puolet
jäsenistä sitä vaatii. Myös tutor voi toimia koollekutsujana.

7§

Nuorisovaltuuston tutorina toimii Jämsän kaupungin sivistystoimen
palveluasiantuntija tai joku muu sivistystoimen työntekijä.
Tutorin tehtävänä on huolehtia nuorisovaltuuston käsittelyyn tulevien asioiden
valmistelusta yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa sekä opastaa toimielintä
sen työskentelyssä. Tutor toimii nuorisovaltuuston laskujen hyväksyjänä. Tutorilla
on puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisovaltuuston kokouksissa.
Sivistyslautakunta nimeää yhden kummin, joka osallistuu nuorisovaltuuston
kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeuksin. Hän toimii yhdyssiteenä nuorisovaltuuston
ja luottamushenkilöiden välillä.

8§

Talous
Nuorisovaltuusto toimii talousarvioon varatuilla varoilla.
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