
PYHÄJÄRVEN NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN SÄÄNNÖT 

 

SÄÄNNÖT 

1 § Määritelmä 

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten 

vaikuttajaryhmä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. 

Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen 

suunnitteluun, valmisteluu, toteuttamiseen ja seurantaan. 

Vaikuttajaryhmä on kunnanhallituksen asettama vaikuttajatoimielin. Kuntalain mukaan 

kunnan on huolehdittava nuorten vaikuttajaryhmän toimintaedellytyksistä eli esimerkiksi 

kokousjärjestelyistä ja ohjaamisesta. Pyhäjärvellä vaikuttajaryhmän ohjaajana toimii nuoriso-

ohjaaja Satu Tikka. 

Pyhäjärven kaupungin nuorten vaikuttajaryhmä koostuu 13-18 -vuotiaista nuorista. Ryhmään 

on voinut liittyä haulla, joka järjestettiin helmikuussa 2022. Kaikki hakeneet ovat päässeet 

mukaan. Ryhmä toimii kautena 2022-2024. 

2§ Nimi, kotipaikka, kieli 

1. Nuorten vaikuttajaryhmä 

2. Nuorten vaikuttajaryhmän kotipaikkana on Pyhäjärven kaupunki. 

3. Kokouskielenä toimii suomi. 

4. Vaikuttajaryhmän ilmoituskielenä muistioissa toimii suomi. 

5. Nuorten vaikuttajaryhmä on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. 

6. Nuorten vaikuttajaryhmä on osa Pyhäjärven kaupungin hallintoa ja on 

hyvinvointipalveluiden alaisuudessa. 

3§ Tehtävät ja toiminta 

1. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtäviä ovat: 

o Tehdä aloitteita, ottaa kantaa ja olla mukana nuoria koskevien asioiden valmisteluissa. 

o Suunnitella ja edistää pyhäjärvisten lasten ja nuorten viihtyvyyttä. 

o Valvoa ja edistää pyhäjärvisten lasten ja nuorten etuuksia. 

o Pitää yllä hyviä suhteita naapurikuntien nuorisovaltuustoihin sekä vaikuttajaryhmiin. 

o Tiedottaa ja markkinoida toimintaa hyvin ilmoitustaulujen ja sosiaalisen median kautta. 

o Järjestää erilaisia tapahtumia. 

o Laatia säännöt ja muokata ja valvoa niitä, joilla määritellään vaikuttajaryhmän toiminta. 

o Järjestää laillisia kokouksia vähintään kahdeksan (8) kertaa vuodessa. 

 

2. Toiminnan toteuttamiseksi nuorten vaikuttajaryhmän budjetin rahoittajana toimii 

Pyhäjärven kaupunki, joka päättää budjetin suuruuden. Tarvittaessa vaikuttajaryhmä voi 

järjestää omaa varainkeruuta. Vaikuttajaryhmän kokouspalkkiot maksetaan 

vaikuttajaryhmän omasta budjetista, joten ryhmä päättää nuoriso-ohjaajan kanssa 

kokouspalkkioiden suuruuksista. 

 



3. Nuorten vaikuttajaryhmä toimii voimassa olevan kuntalain mukaan ja omien 

järjestyssääntöjen pohjalta. Vaikuttajaryhmä on vastuussa toiminnastaan ensisijaisesti 

nuorisopalveluille. 

 

4. Nuorten vaikuttajaryhmä pitää yhteyttä muihin vaikuttajaryhmiin ja 

nuorisovaltuustoihin. Ensisijaisesti yhteyttä pidetään naapurikuntien toimielimiin. 

 

5. Nuorten vaikuttajaryhmä seuraa Pyhäjärven kaupungin lautakuntien, hallituksen ja 

valtuuston tekemiä esityksiä ja päätöksiä ja antaa lausuntoja esityksiin ja päätöksiin, 

jotka koskevat lapsia ja nuoria. 

 

4 § Jäsenet ja heidän valitseminen 

1. Nuorten vaikuttajaryhmään voi hakea kerran vuodessa hakemuksen kanssa. 

 

2. Vaikuttajaryhmään valittiin 10 jäsentä. Tarvittaessa voimme hakea uusia jäseniä, jos joku 

eroaa ryhmästä. 

 

3. Ryhmään voi hakea kuka tahansa Pyhäjärven kirjoilla oleva 13-18 -vuotias henkilö. 

 

4. Valinnan ryhmään pääsemisestä tekee nuoriso-ohjaaja yhdessä esimiehen kanssa. 

 

5 § Nuorten vaikuttajaryhmän johto 

1. Vaikuttajaryhmässä puheenjohtajana toimii Otto Uusitalo ja sihteerinä Noora 

Nurmesniemi. 

 

6 § Nuorten vaikuttajaryhmän kokoukset 

1. Vaikuttajaryhmä päättää asioita järjestämissään kokouksissa. 

 

2. Vaikuttajaryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Kesän aikana ei ole pakko 

järjestää kokouksia, jos ryhmä niin haluaa. 

 

3. Kokouksen koollekutsujana toimii ryhmänohjaaja. Kokouskutsut lähetetään WhatsApp-

sovelluksen kautta, jossa vaikuttajaryhmällä on oma keskusteluryhmä. Siellä jaamme 

myös muistiot ja muut tärkeät asiat ja ideat. 

 

4. Esityslistan laatii ohjaaja yhdessä ryhmäläisten kanssa. 

 

5. Kokousta johtaa puheenjohtaja. 

 

6. Vaikuttajaryhmän sihteeri vastaa kokouksen pöytäkirjan täyttämisestä. 

 

7. Muistion tarkastaa sekä hyväksyy puheenjohtaja ja sihteeri. 

 



8. Nuorten vaikuttajaryhmän tarkastetut ja hyväksytyt muistiot julkaistaan Pyhäjärven 

kaupungin nettisivuilla. 

 

9. Kokouksissa asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, 

puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

 

10. Vaikuttajaryhmä on laillisesti päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään viisi (5) jäsentä. 

 

11. Nuorten vaikuttajaryhmän kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeuden saavat nuoriso-

ohjaajat sekä muut oleelliset kaupungin työntekijät. Kaikki kokoukset ovat avoimia 

yleisölle, jollei toisin päätetä. Yleisö ei saa kuitenkaan häiritä tai puuttua 

vaikuttajaryhmän toimintaan. Nuorten vaikuttajaryhmä voi kutsua tarvittaessa 

ulkopuolisia henkilöitä käsittelemään tiettyä asiaa. Erikseen kutsutulle henkilölle 

annetaan läsnäolo- ja puheoikeus kyseisen asian käsittelyn ajaksi. 

 

12. Kaupunginhallitus voi halutessaan nimetä luottamushenkilön Nuorten vaikuttajaryhmän 

kokouksiin. 

 

7 § Sääntöjen muuttaminen 

1. Nuorten vaikuttajaryhmä voi muuttaa näitä sääntöjä, jos se nähdään tarpeelliseksi. 

Sääntöjä muuttaessa läsnä kokouksessa tulee olla kahdeksan (8) jäsentä. 

 

2. Jokaisella ryhmän jäsenellä on oikeus tehdä ehdotuksia sääntöjen muuttamisesta. 

 

3. Muutosehdotukset tulevat voimaan, jos sen puolesta äänestää vähintään puolet 

jäsenistä eli viisi (5) kymmenestä (10). Tämän lisäksi hyvinvointijohtajan on hyväksyttävä 

ja vahvistettava muutosehdotukset. 

 

4. Uudet säännöt allekirjoittavat vaikuttajaryhmän puheenjohtaja, sihteeri, nuoriso-ohjaaja 

sekä kaupungin hyvinvointijohtaja. 

 

 

8 § Sääntöjen voimaantulo 

1. Nämä säännöt astuvat voimaan välittömästi kun vaikuttajaryhmän puheenjohtaja, 

sihteeri, nuoriso-ohjaaja sekä kaupungin sivistystoimenjohtaja hyväksyvät nämä 

allekirjoituksella. 

 

 

 

 

 

 


