
ALAKOULUJEN 
OPPILASKUNTIEN  
HALLITUKSET (8 KPL),  
valitaan vuosittain syksyllä 

YLÄKOULUJEN 
OPPILASKUNTIEN 
HALLITUKSET (2 kpl), 
valitaan vuosittain syksyllä 

NUORISOVALTUUSTO, valitaan 
2 vuodeksi kerrallaan vaaleilla. 
Ehdokkaaksi voi ryhtyä kuka tahansa Eurajoen 
kunnassa kirjoilla oleva 13-18 –vuotias nuori. 
Vaalit järjestetään yläkouluilla ja 
nuorisotiloissa parillisina vuosina marraskuun 
aikana. Valitaan 6 Eurajoelta ja 4 Luvialta sekä 
yksi kummastakin yläkoulun oppilaskunnan 
hallituksesta. Vaaleissa mukana olleista kolme 
eniten ääniä saanutta on varajäsenenä. 
Nuorisovaltuusto voi perustaa erilaisia 
toimikuntia avukseen. 
Puheenjohtaja toimii yhteistyössä 
kunnanhallituksen ja valtuuston kanssa. 
Muihin toimikuntiin ja ryhmiin valitaan 
edustaja mielenkiinnon mukaan. 

Valitsevat  keskuudestaan 
yhden edustajan 
nuorisovaltuustoon. 
Henkilö toimii samalla 
Nuotti- vertaistiedottajana 
koulun ja nuorisotoimen 
välillä. 
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ALAKOULUJEN OPPILASKUNTIEN HALLITUKSET 8 kpl. 
-Kullakin koululla on nimettynä vastaava opettaja/työntekijä, joka kokoaa 
ryhmän säännöllisesti. 
 

YLÄKOULUJEN OPPILASKUNTIEN HALLITUKSET 2 kpl. 
-Eurajoen ja Luvian yläkouluilla on nimettynä opettaja joka vastaa 

oppilaskuntatoiminnasta ja vastaa siitä että nuorisovaltuustoon nimetään 
edustaja joka toimii myös vertaistiedottajana koulun ja nuorisotyöntekijöiden 
välillä. 

NUORISOVALTUUSTON Käytännön toimintojen järjestämisestä ja 

ohjaamisesta nuorten suuntaan vastaa nuorisotyöntekijä. Yhteyksistä kunnan 
päätöksentekoon ”kummivirkamiehet ja työryhmät  yms . vastaa vapaa-
aikakoordinaattori. 

NUORTENIDEAT.FI verkkodemokratiapalvelun käyttöä 

oppilaskuntatoiminnan välineenä pidetään oleellisena. Käyttökoulutuksesta 
vastaa nuorisotyöntekijä, joka toimii myös palvelun moderaattorina yhdessä 
yläkoulujen oppilaskuntatoiminnasta vastaavien opettajien kanssa. 

LASTEN JA NUORTEN KUULEMISTILAISUUDEN 
järjestelyistä vastaavat nuorisotyöntekijät nuorisovaltuuston kanssa. 

IDEAPÄIVIEN suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat 

nuorisotyöntekijöitten lisäksi oppilaskuntatoiminnasta vastaavat opettajat ja 
nuva. 



Lasten ja nuorten ääni mukaan päätöksen tekoon 

Nuorisovaltuuston 

jäsenille valitaan mielenkiinnon 

mukaan ”kummi” prosessit 
ja prosessin johtajat 
sekä niihin liittyvät 
lautakunnat. 
Prosessijohtajat pitävät huolen 
että  kumminuoria kutsutaan 
säännöllisesti kuulemaan 
minkälaisia suunnitelmia ja 
päätöksiä ollaan tekemässä. 
Nuorisovaltuutettuja tulee nimetä 

myös eri työryhmien jäseneksi.   
( esim. lasten ja nuorten 
hyvinvointityöryhmä, 
liikenneturvallisuustyöryhmä ) 

Lautakunnat, toimikunnat ja työryhmät sekä viranomaiset 
kirjaavat lapsia ja nuoria koskeviin päätöksiin onko asiassa kuultu lapsia ja nuoria, 
kuinka se on tehty ja minkälainen oli tämän kuulemisen tulos. Jos asiassa ei ole kuultu 
heitä, tulee sekin kirjata.  

Kunnan johtoryhmän tulee huomioida lasten ja nuorten kuuleminen. Kun 

heihin liittyviä asioita tulee esille, on johtoryhmän tehtävä kertoa tulevasta vapaa-
aikakoordinaattorille, joka huolehtii asian kommentoitavaksi 

nuorisovaltuustolle, oppilaskuntien hallitukselle, muulle aiheeseen sopivalle lasten tai 
nuorten ryhmälle tai tekee kyselyn nuortenideat.fi verkkodemokratiapalvelun avulla. Ja 
vastaavasti toimittaa päätöksentekijälle tiedon lasten ja nuorten kommenteista ja 
kannasta. Vapaa-aikakoordinaattori seuraa myös itse lautakuntien esityslistoja ja pyrkii 
poimimaan  niistä asioita joihin lasten ja nuorten mielipidettä tulisi kysyä. 

Nuortenideat.fi palvelun paikalliset moderaattorit; päävastuullisena nuorisotyöntekijä 
vastaa siitä että oppilaskuntien toiminnasta vastaavat opettajat sekä nuorisovaltuusto ja yhteiskoulun oppilaskunnan hallitus 
osaavat käyttää palvelua. 

Nuorisotyöntekijä yhdessä yläkoulun oppilaskuntatoiminnasta vastaavan opettajan 
kanssa varmistavat että nuortenideat.fi palveluun tulleet ideat lähtevät eteenpäin oikeille tahoille ja päätöksentekoon sekä 
kirjaavat ohjelmaan miten asia etenee  ja mikä on lopputulos. 

Koulut, kerhot, lastenhoitopaikat ja ryhmät yms. joissa 
toimii lapsia ja nuoria huomioivat lasten ja nuorten äänen  kaikessa 

toiminnan  ja ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa! 


