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1 
Kokouksen avaus 

MaNu 
Puhenjohtaja avaa kokouksen klo 18.30 

Todetaan kokouksen läsnäolijat. 

Valitaan kokoukselle sihteeri. 

 

Puheenjohtajan ehdotus:   

Kokouksen puheenjohtajana toimii 1. varapuheenjohtaja Petri Peso-
nen. Puheenjohtaja joka avasi kokouksen klo 18.41. MaNun varsi-
naisen sihteerin ollessa estynyt, kokouksen sihteerinä toimii osalli-
suussuunnittelija Minna Leinonen Kainuun maakuntauudistuksesta. 

 

Nuorisovaltuusto:   
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus. 
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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 11.1.2019. Paperinen kokousaineisto postite-
taan jäsenille 14.1.2019. 
Kokousaineisto on saatavilla sähköisesti osoitteesta:  
https://drive.google.com/drive/folders/1SdOREXeAPyiZkubuBJ8N3s
pCBmmMxS5A?usp=sharing 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Puheenjohtajan muutettu ehdotus: 
Todetaan kokous lailliseksi ja soveltuvin osin päätösvaltaiseksi, kos-
ka jäsenistä alle puolet on paikalla. Kokous on kuitenkin syytä pitää. 
Tämä kokouksen päätöksistä voi esittää eriävän mielipiteen, jolloin 
kyseinen asiakohta käydään uudelleen läpi ja päätetään seuraavas-
sa kokouksessa. 

Nuorisovaltuusto: 
Hyväksyttiin puheenjohtajan muutettu ehdotus.  
Eetu Koski ehdotti, että ajantasaistetaan kokouksen laillisuus ja pää-
täntävaltaisuus –asiakohta toukokuussa 2017 voimaan astuneen 
Kainuun liiton hallintosäännön mukaiseksi.  
Hyväksyttiin Eetu Kosken ehdotus ja päivitetään asian esittelyteksti 
asianmukaisesti kuulumaan seuraavasti:  

https://drive.google.com/drive/folders/1SdOREXeAPyiZkubuBJ8N3spCBmmMxS5A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SdOREXeAPyiZkubuBJ8N3spCBmmMxS5A?usp=sharing
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”Maakunnallinen nuorisovaltuusto noudattaa Kainuun liiton hallinto-
sääntöä soveltuvin osin.   
Kainuun liiton hallintosäännön 10 luvun 66 §.n mukaan kokouskutsu 
on lähetettävä kokoukseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen 
valtuuston kokousta kullekin valtuuttutlle sekä niille, joilla on kokouk-
sessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus.” 
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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 pöytä-
kirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 

Maakuntavaltuusto on ottanut käyttöön periaatteen, että pöytäkirjan-
tarkastusvuoro kiertää aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestykses-
sä. Nuorisovaltuusto noudattanee samaa käytäntöä. 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Silja Inkamo ja 
Anna Tervo. 
 

Nuorisovaltuusto: 
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Silja Inkamo ja Anna Ter-
vo. 
Eetu Koski esitti, että asiapykälän esittelyteksti päivitetään vastaa-
maan maakuntavaltuuston toukokuussa 2017 hyväksymää Kainuun 
liiton hallintosääntöä.  
Hyväksyttiin Kosken ehdotus ja päivitetään esittelyteksti muotoon ” 
Kainuun liiton hallintoäsääntöä soveltaen…” . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



KAINUUN LIITTO   PÖYTÄKIRJA   1/2019 
 
Maakunnallinen nuorisovaltuusto 
_________________________________________________________________________
   

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät Sivu 9 
 

4 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtajan ja puheenjohtajiston valinta vuo-
delle 2019  
MaNu  

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

Puheenjohtajan ehdotus:  
MaNu valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä kaksi varapu-
heenjohtajaa. 

Nuorisovaltuusto: 
Tehtyjen ja kannatettujen ehdotusten perusteella vuodelle 2019 pu-
heenjohtajaksi vallittiin Eetu Koski, 1 varapuheenjohtajaksi Petri Pe-
sonen ja 2. varapuheenjohtaksi  Tia-Maria Tikkanen.  
Eetu Koski ehdotti, että asiapykälän esittelyteksti päivitetään vas-
taamaan maakuntavaltuuston toukokuussa 2017 hyväksymää Kai-
nuun liiton hallintosääntöä.  
Hyväksyttiin Kosken ehdotus ja korjataan esittelyteksti muotoon: 
”Kainuun liiton hallintosääntöä soveltaen…” 
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5 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston sihteerin valinta vuodelle 2019   
MaNu 

MaNu Maakunnallisen nuorisovaltuuston sihteerin tehtävien hoitami-
seen ei sovelleta maakuntavaltuuston työjärjestystä. 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston työhön osallistuminen on kaiken 
kaikkiaan myös oppimisprosessi ja sen vuoksi sihteerin tehtävään pi-
tää 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 ja 
tukea läsnäolijoilta. 
 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Nuorisovaltuusto valitsee sihteerin keskuudestaan vuodelle 2019.  

 
Puheenjohtajan muutettu ehdotus: 

Valitaan MaNulle sihteerin lisäksi myös varasihteeri. 

Nuorisovaltuusto: 

Hyväksyi puheenjohtajan edotuksen.  

Käydyn keskustelun perusteella ja MaNun varsinaise sihteerin olles-
sa estynyt, päätettiin selvittää Justiina Väisäsen halukkuus jatkaa 
sihteerinä ennen kuin nimetään uutta sihteeriä. 

Tehdyn ja kannatetun ehdotuksen mukaan nimettin varasihteeriksi 
Anna Tervo. 
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6 
Todetaan maakunnallisen nuorisovaltuuston kokoonpano ja sen täydentäminen 
MaNu 

Moni kunnista tai oppilaitosten opiskelijakunnan nimeämästä edusta-
jasta on erinäisistä syistä vaihtanut paikkakuntaa taikka muutanut 
pois maakunnasta. Näin ollen nuorisovaltuuston jäsenyyttä ja tehtä-
viä on vaikea tai mahdoton hoitaa. Osa on ilmoittanut luopuvansa jä-
senyydestä. 
Kainuun liitto pyytää kuntia nimeämään uusia edustajia eri tahoilta 
mahdollisimman pikaisesti lopettaneiden tilalle, jotta kattava edusta-
juus taattaisiin myös kauden toisena vuotena. 
 

Puheenjohtajan ehdotus:  
Todetaan Manun kokoonpano ja sen täydentämisen tarve tehdyn 
kyselyn ja muutoin jäsenten tekemien ilmoitusten perusteella. Pääte-
tään myös nykyisten varajäsenten asemasta tai mahdollisesta siir-
tymisestä varsinaisiksi jäseneiksi (niin halutessaan) MaNussa. 

 
Nuorisovaltuusto: Seuraavat henkilöt ovat ilmoittaneet jatkavansa MaNussa edelleen 

varsinaisina jäseninä tai varajäseninä. 
 

Hyrynsalmi   
jäsenet Mira Keränen ja Netta Keskinarkaus jatkavat 
varajäsenet, ei vastauksia 

 
Kajaani  
jäsenet Eetu Koski ja Silja Inkamo jatkavat 
varajäsen Vilma Tissari ei jatka, ei muita nimettyjä varajäseniä 
Huomio: 27.1 Kni nuvakokous, jossa päätetään varajäsenet 
 
Kuhmo 
Roosa Mikkonen ja Justiina Väisänen jatkavat 
varajäsenet Jenni Kinnunen ja Anni Piirainen jatkavat  
 
Paltamo 
jäsenet Kiia Kyllönen jatkaa, Ville Laine ei vastannut 
varajäsen Minerva Jokelainen jatkaa, ei muita varajäseniä nimetty 
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Puolanka 
jäsen Mari Pulliainen jatkaa, ei toista jäsentä nimetty edellisen lope-
tettua, varajäsen  Justiina Mäkäräinen ei jatka, ei muita varajäseniä 
 
Ristijärvi 
Sanni Karjalainen ja Helmi Räisänen jatkavat 
varajäseniä ei ole  
 
Sotkamo 
Tia-Maria Tikkanen ja Anna Tervo jatkavat 
varajäsenet Konsta Tuononen ja  Elmiina Törnikoski eivät jatka 
 
Suomussalmi 
Jäsenet Janette Tauriainen ja Petri Pesonen jatkavat 
varajäsenet Joakim Lesonen ei tietoa ja Tessa Sinisalo ei jatka 
Suomussalmen nuva 1/2019, jossa päätetään varajäsenet 
 
KAO opiskelijakunta 
Jäsenet Iida-Johanna Heinonen ei jatka, Milla Ahonpää tarkistetaan 
 
KAMO opiskelijakunta 
Anni Kivikko tarkistetaan 
Erkki Roivainen tarkistetaan 
 
Ehdotetiinn ja päätettiin, että lopettaneiden jäsenten tilalle uudet 
edustajat on oltava nimettyinä 18.2.2019 mennessä.  
Kainuun liiton hallinto ottaa virallisesti yhteyttä niihin kuntiin, joista 
tällä hetkellä ei ole nimettyä MaNun edustajaa taikka varaedustajaa. 
Kunnat ja kahden oppilaitoksen oppilaskunnat voivat nimetä lopetta-
neiden tilalle halutessaan varsinaisten edustajien lisäksi myös kaksi 
varaedustajaa. 
Todettiin myös, että ne, jotka eivät ilmoituksensa mukaan enää jatka 
MaNussa, poistuvat tai poistetaan MaNun WhatsApp -ryhmästä.  
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7 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston vuoden 2018 budjetin toteuma sekä vuoden 2019 
budjetti 
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 kahvit ja ruokailu.  
Budjettiseuranta tuodaan tiedoksi kokouksiin. 

 
Puheenjohtajan ehdotus:  

Todetaan vuoden 2018 budjetin toteuma.  Keskustellaan vuoden 
2019 budjetin käytöstä. 

Nuorisovaltuusto: 
 

Todettiin 2018 budjetin toteuma, joka on 8691,47 euroa. Keskustel-
tiin vuodelle 2019 varatusta budjetista. Todettiin, että menot tulee 
suunnitella sen mukaisesti.  
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8 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston vuoden 2019 tavoite- ja toimintasuunnitelma sekä 
vastuiden ja tehtävien jako 
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.  

Maakunnallisen nuorisovaltuuston vuoden toimintaan kuuluvat viral-
liset kokoukset, osallistuminen maakunnallisiin työryhmiin, Kainuun 
maakuntavaltuuston kokouksiin ja seminaareihin sekä vuosittaisen 
nuorisofoorumin järjestäminen yhdessä kuntien nuorisotoimen kans-
sa. Toimintaan oleellisesti kuuluvat osallisuuden, vaikuttamisen tai 
toiminnan kannalta tarpeellisiksi katsotut opintomatkat, tapaamiset, 
vierailut ja valmentautuminen osallisuuden ja vaikuttamisen taidois-
sa. Maakunnallinen nuorisovaltuusto ajaa nuorten etua myös laati-
malla ja julkaisemalla kirjoituksia, kannanottoja ja tekemällä aloitteita 
nuoria koskevissa asioissa. 

Ajankohtaista vuoden 2019 osalta on osallistuminen sote- ja maa-
kuntauudistuksen valmisteluun suunnittelemalla lakisääteisenä uu-
teen maakuntaan tulevan maakunnallisen nuorisovaltuuston ko-
koonpano ja sen toimintaperiaatteet sekä osallistua jo alkaneeseen 
maakuntastrategian laadintaan.  

Maakunnallinen nuorisovaltuusto laatii toimintasuunnitelman vuo-
deksi kerrallaan. MaNu hyväksyi itselleen toimintakäsikirjan syksyllä 
2015 ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.  

 
Puheenjohtajan ehdotus:  

Käydään läpi edellisessä kokouksessa 14.11.2018 (liite 1) vuodelle 
2019 hahmotellut tavoitteet, toiminta ja tehtävät. Suunnitellaan ja 
päätetään eri toimintojen ja tapahtumien ajoittamista kuluvalle vuo-
delle.  

Päätetään tavoite- ja toimintasuunnitelman laadinnan jatkovalmiste-
lusta. 

Edellisessä kokouksessaan Manu päätti myös, että puheenjohtajisto 
päivittää vuoden 2015 lopulla hyväksytyn toimintakäsikirjan, johon 
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on kirjattu toiminnan käytänteet. Päivittämätön toimintakäsikirja esi-
tyslistan liitteenä (liite 2). Kokouksessa esitellään päivitetty toiminta-
käsikirja.  

Käydään läpi myös muita 14.11.2018 kokouksessa sovitut asiat ja 
tehtävät todetaan ja merkitään ne ja tilanne tiedoksi tai sovitaan jat-
kovalmistelusta. Tällaisia tehtäviä olivat ainakin MaNun esittelyn 
PowerPoint –esityksen (liite 3) päivittäminen sekä kunkin kunnan 
hygieniapassimenettelyn sekä kesätyösetelikäytäntöjen selvittämi-
nen (liite 4). 

Päätetään maakuntalakiesityksen mukaisen maakunnallisen nuori-
sovaltuuston valmistelusta. Kuntaliiton opas toiminnan suunnittelun 
avuksi liitteenä 5. 

 
Nuorisovaltuusto  

Eetu Koski esitti, että päivitetään asian esittelyteksti vastaamaan 
voimassa olevaa ja nuorten osallistumista koskevaa lainsäädäntöä.  
Hyväksyttiin Kosken esitys ja muutetaan esittelyteksti muotoon: 
”Maakunnallisen nuorisovaltuuston on tarkoitus osallistua nuorisolain 
24 §:n mukaisesti alueellista (~maakunnallista ) nuorisotyötä ja –
politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn”. 
 
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus käydä keskustellen edellisessä 
kokouksessa kesken valmistelu jääneitä asioita. 
Eetu Koski ehdotti, että MaNU perustaa työryhmän valmistelemaan 
vuoden 2019 tavoite- sekä toimintasuunnitelmat sekä päättää val-
mistelun aikataulusta. Nuorisovaltuusto hyväksyi Kosken ehdotuk-
sen. 
Käydyn keskustelun aikan todettiin ja päätettiin, että suunnitelmat 
yhdistettäisiin yhdeksi asiakirjaksi. 
Tavoite ja toimintaohjelmaan sisältyisivät ainakin toiminnan tavoit-
teet, kärkihankkeet ja niiden toteutus, toimenpiteet ja aikataulu. Mal-
lia voitaisiin ottaa Nuva ry:n toimintasuunnitelmasta, jossa sanotaan 
heidän toiminnastaan mm.: 
”Vuonna 2019 toimintaa kehitetään poikkileikkaavasti viiden kärki-
hankkeen kautta. Kärkihankkeet ovat suuria toimenpidekokonai-
suuksia, joiden ensisjaisena tavoitteena on varmistaa strategisten 
painopisteiden toteutuminen vuoden 2019 toiminnassa. Tavoitteiden 
toteutumista ohjataan avaintoimenpiteiden avulla.” –Nuva ry toimin-
tasuunnitelma 2019 

Valmistelevan työryhmän kokoonpanoksi ehdotettiin ja päätettiin 
Manun puheenjohtajistoa  vahvistettuna Silja Inkamolla. Tavoite –ja 
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toimintasuunnitelma ehdotuksineen tullaan esittämään ja haetaan 
sille valtuuston hyväksytä seuraavassa kokouksessa.   
Todettiin, että vuoden 2019 kokousaikataulu tulisi sopia pidemmälle 
ajalle kerrallaan. Käytiin keskustelu seuraavan kokouksen ajankoh-
dasta ja vuoden 2019 aikataulusuunnitelmasta 
Lisäksi ehdotettiin ja päätettiin vuoden 2019 aikataulusuunnitelmaksi 
laatia vuosikello, joka sisällytetään tavoite-ja toimintasuunnitelmaan. 
Käytiin keskustelu seuraavista asioista ja päätettiin niistä seuraavaa: 
 
KV-vastaavan tehtävä: 

• Päätetään jättää työryhmän pohdittavaksi 
 
MaNu pöytäkirja 14.11.2018, liite 1 Hygieniapassi ja kesätyöseteli-
selvitystehtävän vastaukset kunnittain-tiedoston sisällöstä: 

• Päätetään, että työryhmä jatkotyöstää tiedostoa. 
 

  Joukkoliikenteen toimivuudesta: 

• Päätetään, että pääteemat pysyy ja niiden mukaan rakenne-
taan tavoite-ja toimintasuunnitelma. 

 
Kokouksiin osallistumisen  käytännöistä ja eri osallistumisen vaihto-
ehdoista: 

• Ehdotetaan ja päätetään ,että seuraavasta  kokouksesta 
(19.2.2019)   lähtien on mahdollisuus osallistua kokouksiin 
paikanpäällä tai Skype-videoyhteyden kautta. 

 
MaNun edustajien kuljetuksista kokouksiin. 

• Huomautetaan, että manu kokouksiin osallistumisesta / ei 
osallistumisesta  on ilmoitettava eri viestintäkanavien kautta.   

 
Toimintakäsikirjan päivittäminen:  

• Ehdotetaan ja päätetään, että vuoden viimeisessä kokouk-
sessa sovitaan seuraavan kokouksen ajankohdat 

• Ehdotetaan kyselyn laatimista niille, jotka ovat jättäneet MaNu 
edustajan työtehtävän. Kysely voisi sisältää seuraavia kysy-
myksiä mm. miksi lopettanut, mikä toiminut, ,mikä ei ole toi-
minut ja mitä haluaisit kehittää? 
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Todettiin, että Helmi Räisänen ja saani Karjalainen ovat päivittäneet 
MaNun PP-esityksen 
Todetaan, että nimetty työryhmä itse päättää työskentelytavat tavoi-
te- ja toimintasuunnitelman laatimiseen. Huomautettiin, että tavoite-
ja toimintasuunnitelma sisältää molemmat eikä erikseen laadita ta-
voitteille ja toiminalle erillisiä suunnitelmia 
 
MaNu edustajien tehtävästä ja roolista maakuntavaltuustossa 

• MaNua edustavat maakuntavaltuuston kokouksissa ensisijai-
sesti puheenjohtajat, mutta myös muiden on hyvä ja toivotta-
vaa olla mukana.Mainittiin, että maakuntavaltuuston kokouk-
set ovat kaikille avoimia.  
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9 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston suunnittelu uuteen maakuntaan 
MaNu 

Lisätään edellisen pykälän kohdasta erilliseksi asiaksi maakunnalli-
sen nuorisovaltuuston suunnittelu, jota oli tarkemmin kuvattu jo edel-
lisessä 14.11.2018  kokouksessa. MaNu kokouksen pöytäkirjasta 
4/2018  kohdasta 8. 

 
Puheenjohtajan muutettu ehdotus: 

Käydään keskustelu uuden maakuntalakiehdotuksen mukaisen 
maakunallisen nuorisovaltuuston valmistelusta. 

 
Maakunnallinen nuorisovaltuusto: 
   

Käydyn keskustelun perusteella päätettiin, että asia kirjataan seu-
raavan MaNu –kokouksen esityslistalle. Eetu Koski mainitsee,että 
työstänyt jo asiaa  sekä osallistunut Kainuun maakuntauudistuksen 
osallisuus-ja demokratia alatyryhmän kokouksiin MaNun edustajana. 
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10 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajuus maakunnallisissa ryhmissä 

MaNu 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - LAPE 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) oli 2017-2018 yk-
si hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena oli luoda lapselle ja 
nuorelle suotuisa kasvu- ja oppimisympäristö sekä tukea perheen 
hyvinvointia. Ensisijaisia uudistuksessa olivat lapsen oikeudet ja lap-
sen etu, osallisuus, voimavarojen vahvistaminen sekä perheiden 
monimuotoisuuden huomiointi. Ammattilaiset toimivat yhdessä, jotta 
perhe saa oikea-aikaisen ja tarpeensa mukaisen tuen.  

Vastuutahot 

Muutostyötä ohjasivat Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä 
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Muutosohjelman toimeenpa-
nosta vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).   

LAPE-työryhmät 

Jokaisessa kunnassa on toiminut ns. lape-työryhmä, joka on vienyt 
omalle kunnalle tärkeitä lasten, nuorten ja perheiden asioita eteen-
päin kärkihankkeen tuella. Lisäksi on toiminut maakunnallinen lape-
työryhmä, johon jokainen kunta on nimennyt edustajan. Kuntien toi-
mijoiden lisäksi työryhmään on kuulunut, seurakunnan, järjestön, 
Kainuun soten ja maakuntavaltuuston edustajia. Myös Manusta on 
ollut kaksi nimettyä jäsentä ja heillä varajäsenet. Tämä työryhmä on 
muodostettu pitkälti niistä toimijoista, jotka ovat olleet aikaisempina 
vuosina laatimassa maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelmaa.  

LAPE-työ 2019 

Tänä vuonna Lape-työllä halutaan varmistaa hankeaikana tehdyn 
kehittämistyön ja asiakaslähtöisten palvelujen toteutuminen käytän-
nössä.  

Kuntien ja maakuntien johtoa valmennetaan ns. Lape-akatemioiden 
avulla tekemään tarpeelliset sopimukset ja rakenteet, jotka varmista-
vat sujuvan tuen sekä avun lapsille ja nuorille myös maakunta/sote -
uudistuksen jälkeen. 

Lape-työ ei ole vain pienten lasten ja heidän perheidensä parissa 
tehtävää työtä, vaan se ulottuu myös nuoriin. Nuorten näkökulma ja 
osallistuminen maakunnallisen työryhmän työskentelyyn on merki-
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tyksellistä, jotta nuorten osallisuus ja äänen kuuluminen varmiste-
taan myös lape-työssä. 

Maakunnallinen LAPE-työryhmä 

Lape-muutosohjelma jatkuu valtion rahoituksen turvin joka maakun-
nassa 2019. Rahoituksen saamisen edellytyksenä on että kunnissa 
olevat lape-ryhmät jatkavat työtään ja lisäksi maakunnallinen lape-
työryhmä on ohjaamassa ja tukemassa kunnissa tehtävää lape-
työtä. Muutosagentti toimii yhdyshenkilönä maakunnan alueella. 

Maakunnallinen lape-työryhmä kokoontuu 2-3 kk kuukauden välein 
ja jokainen jäsen voi vaikuttaa käsiteltäviin asioihin sekä kokoontu-
misajankohtaan. Kokoukset kestävät n. 2h. Työryhmä voi mm. poh-
tia jonkun tietyn kunnan alueella esiin tullutta asiaa, arvioida menet-
telytapoja, tiedottaa asioista omaan verkostoon tai omasta verkos-
tosta työryhmään ja tehdä esityksiä johtoryhmille tai antaa näkökul-
mia strategiatyöhön. 

Kainuun soten yhtymähallitus on pyytänyt MaNua nimeämään maa-
kunnalliseen lape-työryhmään nuorisoedustajan/-edustajat (1-2 hlöä) 
sekä varajäsenen/-jäsenet (liitteet 6). 
Mottona: Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa. Laadukas oppiminen ja oppilaiden hy-
vinvointi tukevat toisiaan. Kun sote-palvelut tulevat sujuvasti ja helposti varhais-
kasvatukseen, kouluun, oppilaitoksiin ja perheeseen, auttaa se myös opettajia 
heidän työssään. (Mariakaisa Aula STM) 

Puheenjohtajan ehdotus: 
  

MaNu vastaa Kainuun soten yhtymähallituksen pyyntöön ja nimeää 
edustajansa maakunnalliseen LAPE –työryhmää.  

Todetaan tässä pykälässä myös muut eri työryhmien jäsenyydet, jot-
ta ne olisivat kaikilla tiedossa. 

Nuorisovaltuusto: 
Ehdotettiin ja päätetiin siirtää kohta seuraavan MaNu- kokouksen 
esityslistalle. Lisäksi pyydetään Kainuun liitolta lista, josta selviää 
MaNun jäsenien edustus eri työryhmissä.   
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11 
Muut esille tulevat asiat 

 

Kaikkien maakunnallisten nuorisovaltuustojen yhteisleiri pidetään  
26-28.4.2019. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin. 

12 
Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin tiistai 19.2.2019 klo 
10.00 Kajaanissa.  

13 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.31 

 


