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Ruokolahden nuorisoneuvoston säännöt
1. Virallinen nimi ja kotipaikka
Ruokolahden nuorisoneuvosto (Runne), kotipaikka Ruokolahti.
2. Nuorisoneuvoston säännöt ja hallinnollinen asema
Sivistyslautakunta päättää nuorisoneuvoston säännöistä. Nuorisoneuvosto on
sivistyslautakunnan alainen ja toimii yhteistyössä nuorisotoimen kanssa.
3. Toiminnan tarkoitus
Nuorisoneuvoston tarkoituksena on nuorten hyvinvoinnin edistäminen edistämällä kunnan
ja nuorten välistä yhteistyötä ja parantamalla nuorten vaikuttamismahdollisuuksia.
Nuorisoneuvosto myös tekee aloitteita, ja antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan
koskevissa asioissa. Nuorisoneuvosto järjestää halutessaan nuorille suunnattua toimintaa.
Nuorisoneuvosto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
4. Toimikausi
Nuorisoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Se alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31.
joulukuuta. Sihteerin, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja
vaalit pidetään jokaisen toimikauden alussa. Nuorisoneuvoston jäsenillä ei ole
kausirajoitusta.
5. Nuorisoneuvoston kokoonpano
Ruokolahden nuorisoneuvostoon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä ja heidän varajäsenensä (9).
Jäsenyydet jakautuvat seuraavasti: Ruokolahden kirkonkylän koulun oppilaskunta (1),
Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio (1), Imatran ammattiopisto (1), Ruokolahden seurakunta
(1), avoimien ovien nuorten edustaja (1), urheiluseurojen edustaja (1), maahanmuuttajien
edustaja (1), nuorisoyhdistysten edustaja (1) sekä Jaakkiman kristillisen opiston
oppilaskunnan edustaja (1). (Jäsen voi edustaa vain yhtä ryhmää.)
Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan toimikauden alussa puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja sihteerin. Uuden nuorisoneuvoston kutsuu ensimmäisen kerran koolle
edellisen toimikauden puheenjohtaja yhdessä sivistyslautakunnan yhdyshenkilön kanssa.
Varajäsenillä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
6. Nuorisoneuvoston valinta
Edustuspaikan omaavat ryhmät päättävät keskuudessaan millä tavalla valitsevat
ehdokkaansa. Edustajan tulee täyttää ensimmäisen toimikauden loppuun mennessä 13 vuotta
ja oltava valittaessa alle 19 -vuotias ja Ruokolahden kunnassa kirjoilla.
Uudet edustajat valitaan syys-lokakuussa. Uusi neuvoston kokoonpano astuu voimaan
tammikuun ensimmäisenä päivänä. Väistyvän neuvoston tulee järjestää uusille jäsenille
mahdollisuus tutustua nuorisoneuvoston toimintaan vaalien jälkeisen kokouksen yhteydessä.
7. Vapauttamisoikeus
Mikäli jäsenen kotikunta muuttuu, henkilö vapautuu neuvoston jäsenyydestä.
Jos edustaja sekä hänen varajäsenensä ovat olleet kolme peräkkäistä kertaa pois kokouksista
ilman pätevää syytä, ottaa nuorisoneuvosto yhteyttä edustajaan ja kehottaa osallistumaan

kokouksiin. Ellei huomauttamisesta huolimatta osallistumisaktiivisuus muutu,
nuorisoneuvosto voi yksimielisesti erottaa edustajan.
Kirjallisen hakemuksen perusteella jäsen tai varajäsen voidaan neuvoston päätöksellä
vapauttaa tehtävästään. Eroava jäsen tai varajäsen voi ehdottaa seuraajaansa.
8. Kokoontuminen
Nuorisoneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokouksen koollekutsujana
toimii puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri. Kokous on kutsuttava koolle, jos
vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.
Kokouskutsut on lähetettävä jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta ja niissä on
ilmettävä kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.
Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet jäsenistä. Jokaisella
varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
9. Pöytäkirja ja päätöksenteko
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kiireellisissä
tapauksissa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastavat pöytäkirjan
kokouksen lopussa.
Päätöksiä tehtäessä äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jos tulos on tasan,
ratkaisee puheenjohtajan ääni.
10. Nuorisoneuvoston taloushallinto
Nuorisoneuvosto esittää vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sivistyslautakunnalle,
joka päättää vuosittain määrärahan myöntämisestä.
Nuorisoneuvosto päättää määrärahojen käytöstä. Määrärahoilla mm. järjestetään tilaisuuksia
nuorille ja tuetaan nuorten toimintaa. Nuorisoneuvosto määrittää oman toimintansa määrän,
laadun sekä toimintatavat.
Laskut hyväksyy kunnan sivistystoimen henkilöstöön kuuluva henkilö.
11. Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset
Nuorisoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 20 €/kokous sekä matkakorvaukset
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

