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1. Kokouksen avaus 
 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.02. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Nimenhuuto 
 
Päätösehdotus: Suoritetaan nimenhuuto. 
Päätös: Nimenhuuto suoritettiin. 
 

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Päätösehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjalle tarkastajat. 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuulikki Kuuskeri ja Tapio Kivisaari. 
 



5. Kummivaltuutettujen tapaaminen 
 
Kummivaltuutettujen tapaamista joudutaan jälleen siirtämään. Sivistysjohtaja pyysi, että 
nuorisovaltuusto pohtii, mitä voisimme käydä läpi ja pohtia yhdessä kummivaltuutettujen 
kanssa.  
 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää, millaisista asioista haluaa keskustella 
kummivaltutettujen kanssa.  
Päätös: Nuorisovaltuustolle sopivat seuraavat päivät parhausjärjestyksessä: 9.9, 8.9 ja 10.9. 
Ohjelmassa olisi keskustelua nuorten tämänhetkisistä kuulumisista, yleistä vapaata 
keskustelua ja ruokailu. Nuorisovaltuusto kutsuu paikalle myös Helena Kiven. Emma Tiainen 
varaa nuorisovaltuustolle kuljetuksen sekä ruuan. 
 

6. Nuvan säännöt 
 
Kesällä kokoontui työryhmä, joka päivitti nuorisovaltuuston säännöt. Seuraavaksi 
nuorisovaltuusto tekee niihin tarvittavia muutoksia ja hyväksyy ne, jos katsoo sääntöjen 
olevan hyvät. (Liite 1)  
 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto tekee tarvittavia muutoksia sääntöihin ja hyväksyy ne, jos 
kokee ne hyviksi.  
Päätös: Nuorisovaltuusto teki tarvittavat muutokset sääntöihin. Nuorisovaltuuston 
puheenjohtajisto lisää sääntöihin vielä pykälät vaalit ja koulutus, jotka käsitellään 
seuraavassa kokouksessa. (Liite 2 nuorisovaltuuston päivittämät säännöt) 
 

7. Palkinnon jakaminen opettajalle/Ulvilan kaupungin henkilöstön jäsenelle 
 
Asia esitellään kokouksessa tarkemmin.  
 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto pohtii ja päättää, onko kyseinen palkinto hyvä ja haluaako 
nuorisovaltuusto jakaa sellaisen. 
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti jakaa tunnustuksen ansiokkaasta työstä nuorten hyväksi. 
Tunnustus jaetaan loppuvuonna ja asiaan palataan vielä ensi kokouksessa. 
 

8. Ulvilan kaupungin varautuminen koronaviruksen leviämiseen/etäopetus 
 
Ulvilan sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.8. tiedoston “Toimenpiteet viruksen 
leviämisen estämiseksi sekä mahdolliset poikkeusjärjestelyn edellyttämät toimenpiteet 
Ulvilan opetustoimessa.”  
 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuustolle esitellään tämä ja se voi ottaa kantaa tiedostoon. Lisäksi 
käydään keskustelua, miten koulu on lähtenyt sujumaan poikkeusjärjestelyin sekä siitä, 
miten ylioppilaskirjoitukset voidaan turvata.  
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti ottaa kantaa asiaan. Nuorisovaltuuston toivoo, että lukion 
abiturientit olisivat etäopetuksessa 31.8-1.10.2020, jotta ylioppilaskirjoitukset voitaisiin 
turvata. Preliminäärit ja koeviikon kokeet pidettäisiin lukiolla turvavälejä noudattaen. 



Käytännössä järjestely tapahtuu siten, että abiturientti vuodelle tarkoitetut kurssit 
järjestettäisiin etäopetuksena. Esille nousi huoli turvaväleistä kouluissa, koska niitä ei voida 
noudattaa.  
 

9. Muut esille tulevat asiat 
 
Päätösehdotus: Käydään läpi muut esille tulevat asiat ja merkitään ne tiedoksi.  
Päätös: Emma Tiainen esitteli nuorisovaltuuston budjetin. Budjetti tulee todennäköisesti 
alijäämäinen, joten puheenjohtajisto ottaa asiasta yhteyttä sivistysjohtajaan. 
 

10. Seuraava kokous 
 
Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.  
Päätös: Seuraava kokous pidetään 7.10.2020 klo 18. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.08. 
 
 
 
_____________________                                         ________________________ 
 
pöytäkirjantarkastaja                                                   pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Liite 1  
 
 
Ulvilan Nuorisovaltuuston säännöt 2020  
  
1 § NUORISOVALTUUSTON TARKOITUS  
Ulvilan Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 
nuorten keskustelu- ja vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuuston tarkoitus on edistää nuorten 
mahdollisuuksia osallistua Ulvilan kaupungin päätöksentekoon ja toimintaan.  Ulvilan 
Nuorisovaltuusto haluaa tuoda esiin ajatuksiaan lisäämällä yhteistyötä päättäjien kanssa 
sekä aktivoida kaikkia nuoria mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan.  
Nuorisovaltuusto ajaa nuorten etua ja pyrkii parantamaan nuorten asemaa ja oloja Ulvilassa 
Nuorisovaltuuston haluaa omalla toiminnallaan edistää nuorten hyvinvointia ja terveyttä sekä 
opiskelumahdollisuuksia.  Nuorisovaltuuston järjestämät tapahtumat ja toiminnat ovat 
päihteettömiä.  
  
2 § TOIMIKAUSI  
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.  
  



3 § JÄSENET  
Nuorisovaltuuston jäsenet eli nuorisovaltuutetut ovat 13–20-vuotiaita ulvilalaisia opiskelijoita. 
Kaupunginvaltuutettu tai lautakunnan jäsen ei voi toimia nuorisovaltuutettuna.  
Nuorisovaltuuston tulee pitää sen jäsenistä ajantasaista jäsenluetteloa. Nuorisovaltuuston 
enimmäisjäsenmäärä on 15 henkilöä.  
Nuorisovaltuuston jäsenet tulevat mukaan toimintaan järjestäytymiskokouksessa. 
Nuorisovaltuustolla on oikeus erottaa nuorisovaltuutettu, jos tämä on toiminut sääntöjen tai 
valtuuston sopiman tavan vastaisesti, syyllistynyt väärinkäytöksiin Nuorisovaltuustossa tai 
sen ulkopuolella.  Nuorisovaltuutetun erottamisen kannalla on oltava neljä viidesosaa (4/5) 
kokouksen äänioikeutetuista, ja kokouskutsussa on mainittava nuorisovaltuutetun 
erottamisesta. Nuorisovaltuutetulla on oikeus tulla kuulluksi ennen erottamista koskevaa 
äänestystä.  
Mikäli nuorisovaltuutettu ei voi osallistua kokoukseen, tulee poissaolosta ilmoittaa 
puheenjohtajistolle ennen kokousta. Nuorisovaltuusto voi myöntää luvan määräaikaiseen 
poissaoloon, jos siihen on pätevä syy, kuten armeija tai vaihto-oppilasvuosi..  
Jos nuorisovaltuutettu eroaa kesken kauden, hänen tulee toimittaa valtuustolle kirjallinen 
eroanomus, joka käsitellään kokouksessa.  
Nuorisovaltuutettu saa poikkeuksetta todistuksen Nuorisovaltuustossa toimimisestaan.  
  
4 § VASTUUHENKILÖT  
Nuorisovaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessaan vuosittain keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Näiden lisäksi Nuorisovaltuusto valitsee myös 
sihteerin, varasihteerin, some-vastaava ja muut tarvittavat vastuuhenkilöt. Lisäksi 
Nuorisovaltuusto valitsee edustajat ja varaedustajat Ulvilan kaupungin lautakuntiin, 
perusturvalautakuntaan, Satakunnan nuorisovaltuustoon, kaupunginvaltuustoon sekä muihin 
toimielimiin vuodeksi kerrallaan. Nuorisovaltuuston ja nuorisovaltuuston edustajien valinnat 
virallisiin toimielimiin vahvistaa Ulvilan kaupunginhallitus esityksen mukaisesti. 
Kaupunginhallitus nimeää samassa kokouksessa 15 valtuutettua, jotka toimivat 
nuorisvaltuutettujen kummeina. Kummit ja valtuutetut tapaavat vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.  
Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään viimeistään joulukuun loppuun mennessä. 
Järjestäytymiskokouksessa valitaan alkavalle toimikaudelle vastuuhenkilöt.  
  
5 § LAUTAKUNTATYÖSKENTELYN SÄÄNNÖT  
Lautakuntaedustajat ovat työskentelystään vastuussa niin Nuorisovaltuustolle kuin 
lautakunnallekin. Lautakuntatapaamisiin osallistuminen on edustajalle välttämätöntä. 
Estymisestä tulee ilmoittaa ajoissa lautakunnan puheenjohtajalle, varaedustajalle ja 
Nuorisovaltuuston puheenjohtajistolle. Kokouksessa paikalla olleen edustajan tulee toimittaa 
Nuorisovaltuustolle joko suullinen tai kirjallinen selvitys lautakuntatapaamisesta seuraavaan 
Nuorisovaltuuston kokoukseen mennessä. Lautakuntatyöskentelystä annetaan jäsenille ja 
varajäsenille koulutus kunnan päätöksenteosta ennen varsinaisen lautakuntatyöskentelyn 
aloittamista.  
  
9 § NUORISOVALTUUSTON NIMENKIRJOITTAMISOIKEUDET  



Nuorisovaltuuston viralliset nimenkirjoittajat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri 
voivat kaksi yhdessä kirjoittaa Ulvilan Nuorisovaltuuston nimen sopimuksiin ja virallisiin 
muihin asiakirjoihin.  
  
10 § NUORISOVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN  
Puheenjohtaja ja sihteeri kutsuvat koolle Nuorisovaltuuston kokouksen.  
Kokouskutsu on toimitettava valtuutetuille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. 
Kokouskutsu lähetetään nuorisovaltuutettujen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  
  
11 § NUORISOVALTUUSTON KOKOUKSET  
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kutsut on lähetetty ennen määräaikaa ja 
kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta 
nuorisovaltuutettua.  
Nuorisovaltuuston kokouksesta kirjoitetaan pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan tarkistettuna 
nuorisovaltuutetuille sekä vapaa-aikapäällikölle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta.  
Nuorisovaltuuston kokouksessa jokaisella nuorisovaltuutetulla on yksi (1) ääni. 
Nuorisovaltuutettu voidaan jäävätä yksittäisen asian tai asiakohdan käsittelyn ajaksi 
Hallintolain edellyttämällä tavalla. Nuorisovaltuusto voi halutessaan myöntää puhe- ja 
läsnäolo-oikeuden sitä pyytävälle henkilölle.  
Nuorisovaltuuston päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksessa annetuista äänistä on 
kannattanut eniten. Tavallisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan kokouksen 
puheenjohtajan kanta ratkaisee. Tästä menettelytavoiltaan eriävänä toimii henkilövaali, jossa 
tasatuloksen ratkaisee arpa.  
Nuorisovaltuuston kokouksen puhe- ja läsnäolo-oikeus on kaupunginjohtajalla, 
kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, valtuuston puheenjohtajalla, sivistys- ja 
hyvinvointijohtajalla, vapaa-aikapäälliköllä sekä kaupunginhallituksen asettamalla kaupungin 
nuorisovaltuuston ohjaajalla.  
Mikäli nuorisovaltuutettu tai muu henkilö tahtoo saada jonkin asian Nuorisovaltuuston 
kokouksen esityslistalle, on hänen ilmoitettava siitä Nuorisovaltuuston puheenjohtajiston 
jäsenelle vähintään seitsemän  (7) arkipäivää ennen kokousta.  
Nuorisovaltuuston kokous on mahdollisuus järjestää etänä. Myös yksittäinen jäsen voi 
osallistua kokoukseen etänä, jos läsnäolo on jostain syystä vaikea järjestää. Pyyntö 
osallistua etänä tulee toimittaa kokouksen puheenjohtajalle.  Suljettuun lippuäänestykseen ei 
voi ottaa osaa etänä.  
  
12 § KÄYTTÄYTYMINEN  
Nuorisovaltuutettu edustaa Nuorisovaltuustoa myös toiminnan ulkopuolella. 
Nuorisovaltuutetuilta edellytetään hyvää käytöstä niin kokouksissa kuin niiden ulkopuolella. 
Jokaisen nuorisovaltuutetun tulee omalla toiminnallaan edistää Nuorisovaltuuston 
ryhmähenkeä.  
  
13 § JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS  
Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat  

1. Toimintakertomuksen hyväksyminen kuluvalta vuodelta  
2. Toimintasuunnitelman valmistelun aloittaminen seuraavaan kokoukseen  



3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sihteerin, varasihteerin,  some-vastaavan 
valinta  

4. Muut valinnat  
  
14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  
Päätös Nuorisovaltuuston sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Nuorisovaltuuston 
kokouksessa. Päätös voidaan tehdä vain, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa ja 
sen syntyminen edellyttää, että sen puolesta on annettu vähintään neljä viidesosaa (4/5) 
kokouksen äänistä. Sivistyslautakunta hyväksyy säännöt.  
 
 
LIITE 2 
 
Ulvilan Nuorisovaltuuston säännöt  
  
1 § NUORISOVALTUUSTON TARKOITUS  
Ulvilan Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 
nuorten vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuuston tarkoitus on edistää nuorten mahdollisuuksia 
osallistua Ulvilan kaupungin päätöksentekoon ja toimintaan.  Nuorisovaltuusto on yksi 
kanava nuorten mielipiteiden, ehdotusten ja palautteen välittämisessä valmisteluun ja 
päätöksentekoon kaupungin toimialoille, luottamushenkilöille ja päättäjille.  
Nuorisovaltuusto edistää nuorten etuja, asemaa ja oloja Ulvilassa. Nuorisovaltuusto edistää 
omalla toiminnallaan nuorten hyvinvointia, terveyttä sekä opiskelumahdollisuuksia. 
Nuorisovaltuuston järjestämät tapahtumat ja toiminnat ovat päihteettömiä.  
  
2 § TOIMIKAUSI  
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.  
 
Nuorisovaltuuston talousarvio sisältyy nuorisotoimen vuosibudjettiin.  
  
3 § JÄSENET  
Nuorisovaltuuston jäsenet eli nuorisovaltuutetut ovat 13–20-vuotiaita ulvilalaisia nuoria. 
Kaupunginvaltuutettu tai lautakunnan jäsen ei voi toimia nuorisovaltuutettuna.  
Nuorisovaltuuston tulee pitää sen jäsenistä ajantasaista jäsenluetteloa. Nuorisovaltuuston 
enimmäisjäsenmäärä on 15 henkilöä.  
 
Nuorisovaltuutettu edustaa nuorisovaltuustoa myös toiminnan ulkopuolella. 
Nuorisovaltuutetuilta edellytetään hyvää käytöstä niin kokouksissa kuin niiden ulkopuolella. 
Jokaisen nuorisovaltuutetun tulee omalla toiminnallaan edistää nuorisovaltuuston 
ryhmähenkeä.  
 
Nuorisovaltuustolla on oikeus erottaa nuorisovaltuutettu, jos tämä on toiminut sääntöjen tai 
valtuuston sopiman tavan vastaisesti, syyllistynyt väärinkäytöksiin nuorisovaltuustossa tai 
sen ulkopuolella.  Nuorisovaltuuston jäsenelle voidaan antaa kirjallinen varoitus 
väärinkäytöksestä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Nuorisovaltuutetun erottamisen 
kannalla on oltava neljä viidesosaa (4/5) kokouksen äänioikeutetuista, ja kokouskutsussa on 



mainittava nuorisovaltuutetun erottamisesta. Nuorisovaltuutetulla on oikeus tulla kuulluksi 
ennen erottamista koskevaa äänestystä.  
Mikäli nuorisovaltuutettu ei voi osallistua kokoukseen, tulee poissaolosta ilmoittaa 
puheenjohtajistolle ennen kokousta. Nuorisovaltuusto voi myöntää luvan määräaikaiseen 
poissaoloon, jos siihen on pätevä syy, kuten asepalvelus tai vaihto-oppilasvuosi.  
Jos nuorisovaltuutettu eroaa kesken kauden, hänen tulee toimittaa valtuustolle kirjallinen 
eroanomus, joka käsitellään kokouksessa.  
Nuorisovaltuutettu saa poikkeuksetta todistuksen nuorisovaltuustossa toimimisestaan.  
  
4 § VASTUUHENKILÖT  
Nuorisovaltuusto valitsee tammikuussa järjestäytymiskokouksessaan toimikaudeksi 
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Näiden lisäksi Nuorisovaltuusto 
valitsee myös sihteerin, varasihteerin, some-vastaava ja muut tarvittavat vastuuhenkilöt. 
Lisäksi Nuorisovaltuusto valitsee edustajat ja varaedustajat Ulvilan kaupungin lautakuntiin, 
perusturvalautakuntaan, Satakunnan nuorisovaltuustoon, kaupunginvaltuustoon sekä muihin 
toimielimiin vuodeksi kerrallaan. Nuorisovaltuuston ja nuorisovaltuuston edustajien valinnat 
virallisiin toimielimiin vahvistaa Ulvilan kaupunginhallitus esityksen mukaisesti. 
Kaupunginhallitus nimeää samassa kokouksessa ne valtuutetut, jotka toimivat 
nuorisovaltuutettujen kummeina. Kummit ja valtuutetut tapaavat vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.  
 
5 § ALOITTEET JA LAUSUNNOT  
Nuorisovaltuustolla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimielimiin.  
Kunnan toimielimet voivat pyytää nuorisovaltuustolta lausuntoja nuoria koskevista asioista.  
 
6 § LAUTAKUNTATYÖSKENTELYN SÄÄNNÖT  
Lautakuntaedustajat ovat työskentelystään vastuussa niin Nuorisovaltuustolle kuin 
lautakunnallekin. Lautakuntatapaamisiin osallistuminen on edustajalle välttämätöntä. 
Estymisestä tulee ilmoittaa ajoissa lautakunnan puheenjohtajalle, varaedustajalle ja 
Nuorisovaltuuston puheenjohtajistolle. Kokouksessa paikalla olleen edustajan tulee toimittaa 
Nuorisovaltuustolle joko suullinen tai kirjallinen selvitys lautakuntatapaamisesta seuraavaan 
Nuorisovaltuuston kokoukseen mennessä. Lautakuntatyöskentelystä annetaan jäsenille ja 
varajäsenille koulutus kunnan päätöksenteosta ennen varsinaisen lautakuntatyöskentelyn 
aloittamista.  
  
7 § NUORISOVALTUUSTON NIMENKIRJOITTAMISOIKEUDET  
Nuorisovaltuuston viralliset nimenkirjoittajat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri 
voivat kaksi yhdessä kirjoittaa Ulvilan Nuorisovaltuuston nimen sopimuksiin ja virallisiin 
muihin asiakirjoihin.  
  
8 § NUORISOVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN  
Puheenjohtaja ja sihteeri kutsuvat koolle Nuorisovaltuuston kokouksen.  
Kokouskutsu on toimitettava valtuutetuille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. 
Kokouskutsu lähetetään nuorisovaltuutettujen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  
  
9 § NUORISOVALTUUSTON KOKOUKSET  



Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kutsut on lähetetty ennen määräaikaa ja 
kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta 
nuorisovaltuutettua.  
Nuorisovaltuuston kokouksesta kirjoitetaan pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan tarkistettuna 
nuorisovaltuutetuille sekä vapaa-aikapäällikölle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta.  
Nuorisovaltuuston kokouksessa jokaisella nuorisovaltuutetulla on yksi (1) ääni. 
Nuorisovaltuutettu voidaan jäävätä yksittäisen asian tai asiakohdan käsittelyn ajaksi 
hallintolain edellyttämällä tavalla. Nuorisovaltuusto voi halutessaan myöntää puhe- ja 
läsnäolo-oikeuden sitä pyytävälle henkilölle.  
 
Nuorisovaltuuston päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksessa annetuista äänistä on 
kannattanut eniten. Tavallisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan kokouksen 
puheenjohtajan kanta ratkaisee. Tästä menettelytavoiltaan eriävänä toimii henkilövaali, jossa 
tasatuloksen ratkaisee arpa.  
 
Nuorisovaltuuston kokouksen puhe- ja läsnäolo-oikeus on kaupunginjohtajalla, 
kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, valtuuston puheenjohtajalla, sivistys- ja 
hyvinvointijohtajalla, vapaa-aikapäälliköllä sekä kaupunginhallituksen asettamalla kaupungin 
nuorisovaltuuston ohjaajalla.  
 
Mikäli nuorisovaltuutettu tai muu henkilö tahtoo saada jonkin asian Nuorisovaltuuston 
kokouksen esityslistalle, on hänen ilmoitettava siitä nuorisovaltuuston puheenjohtajiston 
jäsenelle kirjallisena vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.  
Nuorisovaltuuston kokous on mahdollisuus järjestää etänä. Myös yksittäinen jäsen voi 
osallistua kokoukseen etänä, jos läsnäolo on jostain syystä vaikea järjestää. Pyyntö 
osallistua etänä tulee toimittaa kokouksen puheenjohtajalle.  Suljettuun lippuäänestykseen ei 
voi ottaa osaa etänä.  
  
10 § JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS  
Nuorisovaltuuston ohjaaja kutsuu järjestäytymiskokouksen koolle ja toimii puheenjohtajana, 
kunnes uusi puheenjohtaja on valittu. Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa 
tammikuussa käsitellään ainakin seuraavat asiat:  

1. Toimintakertomuksen hyväksyminen  
2. Toimintasuunnitelman valmistelun aloittaminen seuraavaan kokoukseen  
3. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä varasihteerin valinta  
4. Muut valinnat  
 

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  
Päätös Nuorisovaltuuston sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Nuorisovaltuuston 
kokouksessa. Päätös voidaan tehdä vain, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa ja sen 
syntyminen edellyttää, että sen puolesta on annettu vähintään neljä viidesosaa (4/5) 
kokouksen äänistä. Sivistyslautakunta hyväksyy säännöt.  
 
 
 

 


