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MIEHIKKÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 

 

1§ Toiminta-ajatus 

Miehikkälän nuorisovaltuusto on miehikkäläläisten nuorten poliittisesti toimiva sitoutumaton 

vaikuttajaryhmä, joka toimii Miehikkälän kunnanhallituksen alaisuudessa. Nuorisovaltuuston tarkoitus on 

valvoa ja edistää nuorten mielipiteiden kuulumista ja oikeuksien toteuttamista kunnallisessa 

päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto tekee aloitteita nuorten elinolojen parantamiseksi, järjestä nuorille 

tapahtumia ja kannustaa toiminnallaan nuoria aktiiviseen kuntalaisuuteen. 

 

2§ Nuorisovaltuuston kokoonpano 

Nuorisovaltuustoon kuuluu yhdeksän 13-19-vuotiasta, valintahetkellä miehikkäläläistä nuorta. 

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja varasihteerin. 

Lisäksi nuorisovaltuusto voi asettaa työryhmiä. Miehikkälän nuorisovaltuuston jäsen ei voi kuulua 

mihinkään muun kunnan nuorisovaltuustoon. 

Kunnanhallitus nimeää keskuudestaan nuorisovaltuuston kokouksiin jäsenen ja varajäsenen puhe- ja 

läsnäolo-oikeudella. 

 

3§ Nuorisovaltuuston toimikausi ja valinta 

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Nuorisovaltuustoon valitaan yhdeksän henkilöä. 

Mikäli ehdokkaita on yhdeksän tai vähemmän, tulevat kaikki valituksi, eikä vaaleja tarvitse pitää. 

Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan vaaleilla, jos heitä on enemmän kuin yhdeksän. Ehdokkaiksi voivat 

asettua miehikkäläläiset nuoret, jotka ovat täyttäneet tai täyttävät sinä vuonna kolmetoista (13), mutta eivät 

kahtakymmentä (20) vuotta. Nuorisovaltuuston vaaleissa voivat äänestää kaikki miehikkäläläiset nuoret, 

jotka ovat täyttäneet tai täyttävät sinä vuonna kolmetoista (13), mutta eivät kahtakymmentä (20) vuotta. 

Äänestys tapahtuu erikseen ilmoitettavissa paikoissa. Uusia jäseniä aletaan valitsemaan viimeisen 

toimikauden marraskuussa. 

 

Vaaleista sekä uudesta kokoonpanosta ja vaalituloksista on ilmoitettava kirjallisesti Miehikkälän yläkoulussa 

ja nuorisotilassa, Virolahden ja Haminan lukioissa ja Ekamissa. 

Nuorisovaltuusto voi päätöksellään täydentää jäsenistöään myös toimikautensa aikana. 

 

4§ Kokous 

Nuoriso valtuuston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsut lähetettävä 

kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään seitsemää vuorokautta ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, 

jos paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet nuorisovaltuutetuista. Kokoukset 

ovat suljettuja, mutta nuorisovaltuusto voi halutessaan kutsua kokouksiin muita henkilöitä. 

 

  



 

5§ Edustus Kaakon kaksikon toimielimissä 

Nuorisovaltuuston edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnissa ja Haminan 

ympäristölautakunnassa, sekä niiden jaostoissa ja työryhmissä, jos ao. toimielin niin päättää. 

 

6§ Kokouspalkkiot 

Nuorisovaltuuston jäsenen kokouspalkkioksi vahvistetaan 20 €. Nuorisovaltuuston puheenjohtajalle ei 

makseta korotettua kokouspalkkiota. Lautakunnan kokoukseen osallistuvalle nuorisovaltuuston edustajalle 

maksetaan kokouspalkkiona 50 % lautakunnan jäsenen kokouspalkkiosta. Matkakustannukset korvataan 

soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. 

 

7§ Talous 

Nuorisovaltuusto tekee esitykset kunnanhallitukselle sille kunnan talousarviossa osoitetun 

toimintamäärärahan käytöstä. 

 

8§ Nuorisovaltuuston jäsenyydestä vapautuminen 

Nuorisovaltuustosta voi erota jättämällä kirjallisen anomuksen valtuustolle tai kertomalla erostaan 

nuorisovaltuuston kokouksessa. Jos nuorisovaltuutettu on toistuvasti (kolme kertaa perättäin) poissa 

kokouksista ilman hyväksyttävää syytä tai käyttää luottamusasemaansa väärin, voidaan hänet erottaa. 

Nuorisovaltuuston kokous päättää eron myöntämisestä jäsenelle ja jäsenen erottamisesta. 

 

9§ Toimintasääntöjen muuttaminen 

Toimintasääntöä voidaan muuttaa nuorisovaltuuston kahden kolmasosan enemmistöllä. Miehikkälän 

kunnanhallitus vahvistaa nuorisovaltuuston toimintasäännön. 

 


