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Tehtävä 
 

Teuvan Nuorisovaltuusto on Teuvan kunnan vaikuttamistoimielin, joka koostuu Teuvalla 
asuvista nuorista. 
 
Nuorisovaltuuston tehtäviin kuuluu edustaa nuoria ja saada nuorten ääni kuulumaan kunnan 
päätöksenteossa sekä edistää nuorten osallisuutta. Nuorisovaltuustolla on oikeus tehdä 
aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja sekä kutsua asiantuntijoita kunnasta kuultavaksi näitä 
valmistellessaan. Nuorisovaltuusto voi myös järjestää omaa toimintaa.  
 
Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimielin. 

 
Valinnat 
 

Nuorisovaltuusto valitaan yleisillä vaaleilla, joiden toimittaminen ohjeistetaan sääntöjen 
liitteessä (LIITE 1). 
 
Nuorisovaltuusto toimii aina yhden kalenterivuoden kerrallaan tammikuusta joulukuun 
loppuun. 
 
Nuorisovaltuuston vaaleissa ehdolle voivat asettua Teuvan kunnan alueella asuvat 13-19-
vuotiaat nuoret. Kokoonpanoon valitaan 10 jäsentä ja kolme varajäsentä. 
 
Nuorisovaltuustossa voi olla eri rooleja, kuten puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 
somevastaava ja rahastonhoitaja. Nämä valitaan nuorisovaltuutettujen kesken ja valituista 
muodostetaan tarvittaessa nuorisovaltuuston työvaliokunta.  
 
Nuorisovaltuutetut valitsevat keskuudestaan yhden edustajan ja tälle varaedustajan kuhunkin 
kunnan toimielimeen, joka on tehnyt päätöksen nuorisovaltuutetun osallistumisesta (kuten 
esimerkiksi kunnanvaltuustoon, hyvinvointivaliokuntaan ja elinvoimavaliokuntaan).  
 
Nuorisovaltuusto avaa myös ovia edustamiseen muissa eri toimielimissä ja verkostoissa.  

 
 Jäsenten lisäksi nuorisovaltuustolla on kunnan nimeämä ohjaaja, joka osallistuu 

nuorisovaltuuston kokouksiin. 
 
Toiminta 
 

Nuorisovaltuusto kokoontuu 6-12 kertaa vuodessa. Yhteisten kokousten lisäksi pidetään 
työvaliokunnan kokouksia, joissa valmistellaan asioita.  
 
Kokouksiin osallistuvat kaikki paikalle pääsevät varsinaiset jäsenet ja ohjaaja. Kokous tulee 
kutsua koolle lähettämällä kutsu ja esityslista vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouksista 
laaditaan pöytäkirja, jonka pöytäkirjan tarkastajiksi valitut tarkistavat. Kokoukseen 
osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio kunnan palkkiosäännön mukaisesti.  
 
Nuorisovaltuustolle budjetoidaan vuosittainen määräraha, jonka käytöstä nuorisovaltuusto 
päättää itse. 

 
Lopuksi 
 

Nuorisovaltuuston säännöt ovat voimassa siihen saakka, kun kunnanhallitus muuta asiasta 
päättää. Osallisuusjohtaja voi tarvittaessa tulkita sääntöjä ja antaa nuorisovaltuustolle 
tarkempia ohjeita. 
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LIITE 1: Vaalien toimittaminen 
 

1. Vaalit ovat välittömät eli äänestäjät äänestävät suoraan niitä henkilöitä, jotka he 
tahtovat saada valituksi. 

2. Vaalit järjestetään vuoden välein joulukuussa. 
3. Ennen vaaleja tehdään nuorisovaltuustossa tiedotussuunnitelma, jotta sekä ehdokkaat 

että äänioikeutetut ovat tietoisia vaalien kulusta. 
4. Ehdokkaaksi voivat asettua ne nuoret, joilla on äänioikeus (ks. kohta 9) viimeistään 

kuukautta ennen vaaleja. 
5. Äänestyspaikkoina toimivat yläkoulu, toisen asteen oppilaitokset sekä nuorisotilat 

nuorisovaltuuston määrittämällä tavalla. 
6. Nuorisovaltuustoon valitaan 10 jäsentä ja 3 varajäsentä. 
7. Valituksi tulee 10 eniten ääniä saanutta ehdokasta ja varajäseniksi 3 seuraavaksi 

eniten ääniä saanutta ehdokasta. 
8. Vaalit ovat salaiset. 
9. Äänioikeus on niillä nuorilla, jotka vaalivuonna ovat 13-19 -vuotiaita ja joiden kotipaikka 

vaalipäivänä on Teuvan kunta. Kaikki äänioikeutetut kootaan äänioikeusrekisteriin, 
johon kirjataan henkilötunnus ja täydellinen nimi. 

10. Vaaleista vastaa vaalilautakunta, johon kuuluu nuorisopalveluiden, opettajiston sekä 
oppilaiden edustajia (vähintään viisi henkilöä) ja jonka tehtävänä on 
• ehdokaslistan laatiminen 
• äänestystavan valitseminen sekä vaalipäivän äänestyksen järjestäminen 
• annettujen äänestyslippujen ääntenlaskenta 

Lisäksi vaalilautakunnan on 
• tiedotettava vaalitoimituksesta 
• valittava äänestystapa ja paikat sekä päätettävä mahdollisen 

ennakkoäänestyksen järjestämisestä 
• laskettava ja tarkistettava äänestysliput 
• laadittava vaalipöytäkirja 
• tiedotettava vaalituloksesta 

Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on paikalla. 


