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 Nimi Tehtävä Lisätietoja 

Päätöksentekijät    

 Keskinarkaus Netta  Hyrynsalmi 
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 Inkamo Silja  Kajaani 

 Koski Eetu  Kajaani 

 Mikkonen Roosa  Kuhmo 

 Väisänen Justiina  Kuhmo 

 Jokelainen Minerva  Paltamo 

 Laine Ville  Paltamo 

 Mäkäräinen Justiina  Puolanka 

 Karjalainen Sanni  Ristijärvi 

 Räisänen Helmi  Ristijärvi 

 Tikkanen Tia-Maria  Sotkamo 

 Tervo Anna  Sotkamo 

 Tauriainen Janette  Suomussalmi 

 Pesonen Petri  Suomussalmi 

 Ahonpää Milla  KAO 

 Heinonen Iida-Johanna  KAO 

    

Poissa    

 Pulliainen Mari  Puolanka 

 Kivikko Anni  KAMO 

 Roivainen Erkki  KAMO 

    

    

    

    

    

Muut osallistujat Karppinen Paula vs. aluekehitysjohta-
ja 

Kainuun liitto 

 Kyllönen Kirsi palvelusihteeri Kainuun liitto 

 Mäntylä Eeva projektikehittäjä Nuorten Keski-
Suomi 
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 Juha Finnilä projektikehittäjä Kajaanin kaupunki 

 Anna-Kaisa Korpinen LAPE-koordinaattori Kainuun sote 
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1 
Kokouksen avaus 

MaNu 
MaNun puheenjohtaja Roosa Mikkonen avaa kokouksen. 
Todetaan kokouksen läsnäolijat. 
Kokouksen sihteerinä toimii Justiina Väisänen. 

Nuorisovaltuusto: 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:26 
Todettiin kokouksen läsnäolijat. 
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2 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

MaNu 
Maakunnallinen nuorisovaltuusto noudattaa Kainuun maakuntaval-
tuuston työjärjestystä soveltuvin osin. 
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kutsu valtuuston 
kokoukseen on lähetettävä valtuuston toimikautensa alussa päättä-
mällä tavalla sähköisesti tai kirjallisena jäsenille ja muille erikseen 
kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja 
puheoikeus, vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähet-
tämispäivä mukaan lukien. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsi-
teltävät asiat.  
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdo-
tukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhtey-
dessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. 
Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kaikille nuorisovaltuuston 
jäsenille sähköpostitse 30.1.2018. 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Nuorisovaltuusto: 
  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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3 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 

MaNu 

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 33 §:n mukaan pöytäkirjan tar-
kastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, 
jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarvittaessa pöy-
täkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 
Maakuntavaltuusto on ottanut käyttöön periaatteen, että pöytäkirjan-
tarkastusvuoro kiertää aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestykses-
sä. Nuorisovaltuusto noudattanee samaa käytäntöä. 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat. 

Nuorisovaltuusto: 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksen mukaisesti Netta 
Keskinarkaus ja Mira Keränen. 
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4 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston tehtävä ja toimintaperiaatteet 

MaNu 

Maakunnallisen nuorisovaltuuston tehtävistä ei ole varsinaisia sään-
nöksiä. Maakunnallisen nuorisovaltuuston on tarkoitus osallistua 
nuorisolain 8 §:n mukaisesti ”alueellista (~maakunnallista) nuoriso-
työtä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn”.  
Maakunnallisen nuorisovaltuuston tehtävänä on vaikuttaa ja tuoda 
nuorten näkemys mukaan nuoria koskevien asioiden valmisteluun ja 
päätöksentekoon.  
Toimintamuotoina ovat mm. kannanotot, lausuntojen antaminen, 
maakunnallisen nuorisofoorumin järjestäminen vähintään kerran 
vuodessa, kummivaltuutettu- ja kansanedustajatapaamiset sekä 
maakuntavaltuuston kokouksiin osallistuminen, joissa MaNulla on 
puheoikeus. 
Ajankohtaista on osallistuminen sote- ja maakuntauudistuksen val-
misteluun ja sen pian alkavaan maakuntastrategian laadintaan.  
Maakunnallinen nuorisovaltuusto on hyväksynyt itselleen toiminta-
käsikirjan syksyllä 2015. Toimintakäsikirja esityslistan liitteenä (liite 
1). 
 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Nuorisovaltuusto keskustelee tehtävistään, osallistumisesta uuden 
maakunnan strategian laadintaan  sekä  myös käytännön toiminta-
periaatteistaan.  
Tässä kokouksessa tulee yhdessä sopia ja päättää ainakin seuraa-
vista toimintatavoista: 
- miten nuorisovaltuuston asioista viestitetään ja tiedotetaan koko-

usten välillä, 
- ilmoittautumiset kokouksiin/ ilmoittamiset esteestä osallistua ja 
- varajäsenen informoiminen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt 

osallistumasta kokoukseen. 
- muut mahdolliset toimintaan liittyvät menettelyt 

Nuorisovaltuusto: 
Kuultiin puheenjohtajan ehdotus. Käytiin keskustelua toimintatavois-
ta.  
Päätettiin, että kokousmateriaalit lähetetään sähköisenä ja paperi-
sena viikkoa ennen kokousta.  
Kokoukseen ilmoittautuminen whatsapissa tai sähköpostilla ja mikäli 
on estynyt pääsemästä paikalle, ilmoittaa asiasta ja pyytää mahdol-
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lista varajäsentään paikalle. Varajäsenen tulee ilmoittaa Kainuun liit-
toon mahdollisesta osallistumisestaan. 
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5 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston budjetti vuodelle 2018 
MaNu 

Manun vuosibudjetti on 10 000 euroa.  MaNun budjetti jakaantuu 
karkeasti seuraavanlaisesti: 

• kokouspalkkiot   5 000 € 
• matkakulut   2 500 € 
• kokouskulut (kahvit, ruokailut)  1 000 € 
• vuokrat       500 € 
• aineet, tarvikkeet      500 € 
• muut menot      500 € 

Yhteensä  10 000 € 
  

Kokouspalkkiot kokoukseen osallistujille on 60 € ja puheenjohtaja 90 
€. Lisäksi korvataan matkakulut toteutuneiden kustannusten mu-
kaan. Lisäksi kokouksessa tarjotaan aamukahvit ja lounas.  
MaNun budjettiseuranta tuodaan tiedoksi kokouksiin. 

 
Puheenjohtajan ehdotus:  

Keskustellaan budjetista ja kustannuksista vuodelle 2018.  
Puheenjohtaja ehdotti, että joku manulaisista voisi olla Paula Karp-
pisen apuna budjetin laatimisessa. MaNun menot merkataan Kai-
nuun liiton kirjanpidossa oikeille kohdilleen, joten budjetin toteutu-
mista on helppo seurata.  
Käydään keskustelua budjetista. 

Nuorisovaltuusto: 
Päätettiin keskustella vastuutehtävistä tarkemmin seuraavassa ko-
kouksessa.  
Päätettiin yksimielisesti, että etäkokouksien kokouspalkkioista sovi-
taan tilannekohtaisesti. Seuraavasta etäkokouksesta ei makseta ko-
kouspalkkiota. 
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6 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtajiston valinta kaudelle 2018-2019  
MaNu  

 
Maakuntavaltuuston työjärjestystä soveltaen maakunnalliseen nuori-
sovaltuustolle valitaan puheenjohtaja sekä kaksi varapuheenjohtajaa 
kaudelle 2018-2019. 
 

Puheenjohtajan ehdotus:  
Nuorisovaltuustolle valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohta-
jaa. 

 
Nuorisovaltuusto: 

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Roosa Mikkosta. Puheenjohtajaksi va-
littiin Roosa Mikkonen. 
1. varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Petri Pesosta. 1. varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Petri Pesonen. 
2. varapuheenjohtajaksi asettui ehdolle Eetu Koski. 2. varapuheen-
johtajaksi valittiin Eetu Koski. 

 
Nuorisovaltuusto hyväksyi puheenjohtajiston yksimielisesti. 
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7 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston sihteerin valinta kaudelle 2018-2019   
MaNu 

MaNu Maakunnallisen nuorisovaltuuston sihteerin tehtävien hoitami-
seen ei voida soveltaa maakuntavaltuuston työjärjestystä. 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston työhön osallistuminen on kaiken 
kaikkiaan myös oppimisprosessi ja sen vuoksi sihteerin tehtävään 
pitäisi valita henkilö nuorisovaltuuston keskuudesta. 
Tehtävään valittava henkilö saa apua ja ohjausta Kainuun liiton yh-
teyshenkilöltä sekä muilta Kainuun liiton työntekijöiltä. 
Pöytäkirja kokouksen päätöksistä laaditaan kokouksen aikana tai 
kokouksen päätteeksi ja sihteeri saa sen tekemiseen opastuksen 
läsnäolijoilta. 
 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Nuorisovaltuusto keskustelee sihteerin tehtävien hoitamisesta ja va-
litsee sihteerin jäsentensä keskuudesta. 

Nuorisovaltuusto: 

Sihteeriksi ehdolle asettui Justiina Väisänen. Sihteeriksi valittiin Jus-
tiina Väisänen. 
Nuorisovaltuusto hyväksyi sihteerin yksimielisesti. 
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8 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston vuoden 2018 toimintasuunnitelma  
MaNu 

Maakunnallisen nuorisovaltuuston vuoden toimintaan kuuluvat viral-
liset kokoukset, osallistuminen Kainuun maakuntavaltuuston koko-
uksiin ja seminaareihin, nuorisofoorumin järjestäminen yhdessä kun-
tien nuorisotoimen kanssa vähintään kerran vuodessa sekä osalli-
suuden, vaikuttamisen tai toiminnan kannalta tarpeellisiksi katsotut 
opintomatkat, tapaamiset, vierailut ja valmentautuminen osallisuu-
den ja vaikuttamisen taidoissa. 
 

Puheenjohtajan ehdotus:  
Keskustellaan vuoden 2018 toiminnasta ja suunnitellaan eri toiminto-
jen ja tapahtumien ajoittamista kuluvalle vuodelle. 

Nuorisovaltuusto: 
Käytiin läpi toimintasuunnitelmaa ennen kokousta, jatkettiin keskus-
telua asiasta ja päätettiin jatkaa kokouksessa aiemmin laadituin toi-
mintasuunnitelman mukaisesti.  
23-24.2.2018 MaNun ja Nuvien leiri Kajaanissa. Toivottiin, että mah-
dollisimman moni pääsisi osallistumaan. Yöpymisestä ilmoitettava 
Juha Finnilälle, joka hoitaa tilaisuuden järjestelyjä. 
16-18.3.2018 Ylivieskassa Nuva ry järjestää ABC ja HC -
aktiivipäivät. Kajaanin Nuva on lähdössä paikalle. Päätettiin päättää 
myöhemmin MaNulaisten osallistumisesta. 
20-22.4.2018 järjestetään Keski-Suomessa ”MaNujen leiri”. Jokai-
sesta maakunnasta noin 10 henkilöä paikalle. Matkakustannukset ja 
yöpymiskustannukset maksetaan.  
28.4.2018 Nuva ry järjestää aktiivipäivät PRO. 
Käytiin keskustelua mahdollisesta eduskuntavierailusta ja sen ajan-
kohdasta huhti-toukokuussa. Päätettiin, että Paula Karppinen tekee 
doodle -kyselyn tarkemmasta ajankohdasta, jotta mahdollisimman 
moni pääsisi mukaan. Ajankohta lyödään lukkoon maaliskuun lop-
puun mennessä. Toiveena oli, että päästäisiin kuulemaan keskivii-
kon kyselytuntia maakuntauudistukseen liittyen. 
Toukokuun lopussa 2018 Nuva ry:n järjestämä Huipputapaaminen 
Helsingissä.  
12.-14.10.2018 Nuva ry järjestää uudelleen aktiivipäivät ABC:n ja 
HC:n. 
15.9.2018 Nuva ry järjestää aktiivipäivät PRO. 
Syksylle ehdotettiin MaNun järjestämää muiden maakuntien nuori-
sovaltuustojen kanssa yhteistä tapahtumaa, jossa voisi olla ver-
taisarviointia ja erilaista yhteistyöskentelyä. 
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9 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston osallistuminen kansainväliseen toimintaan 

MaNu 

Kainuun maakunnallisella nuorisovaltuustolla on myös useita mah-
dollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan.  
Kainuu on esimerkiksi jäsen Barentsin Euro-Arktisessa yhteis-
työalueessa (lue lisää englanniksi 
ta www.barentscooperation.org), jonka kautta Kainuun liitolla on 
edustaja nuorisotyöryhmässä (JWGY), kansainvälisten asioiden as-
sistentti Minna Mustonen., minna.mustonen@kainuu.fi.  
Alueiden nuorista on koottu nuorisoneuvosto BRYC (lue lisää eng-
lanniksi osoitteesta www.barentsyouth.org) kehittämään nuorisoyh-
teistyötä alueella, Kainuusta jäseneksi on nimetty Roosa 
nen, kainuu@barentsyouth.org. Barentsin nuoret myös järjestävät 
vuosittain suuren tapahtuman jossakin jäsenalueilla, mihin mukaan 
voi ilmoittautua nuoria tietyn kiintiön mukaan. 
Viime aikoina esille on noussut myös vapaamuotoisemman yhteis-
työn kehittäminen naapurikaupunki Kostamuksen kanssa. Sekä 
kainuulaisilla kunnilla että Kostamuksen kaupungilla on mielenkiin-
toa kehittää nuoria kiinnostavaa yhteistoimintaa, mutta sen tarkem-
mat muodot ovat sopimatta ja nuoriltakin halutaan panosta suunnit-
teluun ja ideointiin. Kiinnostavien toimintamuotojen löydyttyä voidaan 
suunnitella yhteistyökuvioita ja niiden rahoitusta tarkemmin. 
Myös muita yhteistyömahdollisuuksia nousee säännöllisesti esille. 
 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Maakunnallinen nuorisoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee Kai-
nuun liiton henkilöstön jatkotyöstettäväksi esityksen nuoria kiinnos-
tavista yhteistyömuodoista.  Nuorisovaltuusto nimeää vastuuhenkilöt 
kansainvälisen toiminnan osalta.  

Nuorisovaltuusto: 
  Kuultiin Paula Karppisen esitys asiasta.  

Päätettiin siirtää asiasta keskustelu etäkokoukseen. 
  

http://www.barentscooperation.org/
mailto:minna.mustonen@kainuu.fi
http://www.barentsyouth.org/
mailto:kainuu@barentsyouth.org
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10 
Muut esille tulevat asiat 

MaNu 

MaNun esittely- ja markkinointimateriaalit. 

Käydään keskustelua myöhemmin videoneuvottelussa. 

Petri Pesonen ehdotti kokousten mahdollisesta aikataulun muutok-
sesta. Pesonen ehdotti, että kokouksen alkamisaikaa siirrettäisiin al-
kamaan klo 11:00, jotta Suomussalmelaisilla edustajilla olisi mahdol-
lista kulkea bussilla kokoukseen. Kokouksen pituutena olisi edelleen 
4-5 tuntia.  

Puheenjohtajan ehdotus: 
Kokousaikaa voidaan muuttaa siten, että kokoukset alkavat klo 11. 

Nuorisovaltuusto: 
Nuorisovaltuusto kannatti tehtyä esitystä.  

 

 

11 
Seuraava kokous 

MaNu 

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Pidetään videopalaveri viikkojen 6-8 aikana. Videopalaverisissa 
käydään läpi kansainvälisyysasioita sekä vastuutehtäviä.  

Nuorisovaltuusto: 
Nuorisovaltuusto kannatti esitystä.  

 

 

12 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.17 


