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 Jäsen Varajäsen Lisätietoja 
 Heikkilä Jussi Heikkilä Antti Sotkamo 
 Hietanen Senja Halonen Timo KAMK, opiskelijakunta 
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 Kinnunen Jenny  Kajaani 
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1 
Kokouksen avaus 
 

MaNu 

Kainuun liiton aluekehityspällikkö Paula Karppinen avasi kokouksen ja 
esitettiin, että hän toimii tämän kokouksen puheenjohtajana. 

 
Esitettiin, että sihteerinä tässä kokouksessa toimii Minna Mustonen 
Kainuu liitosta. 
 

 
Nuorisovaltuusto: 

 
Hyväksyttiin esitykset.  
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2 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

MaNu 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto noudattaa Kainuun liiton hallintosään-
töä soveltuvin osin. 

 
Kainuun liiton hallintosäännön 10 luvun 66 §:n mukaan kokouskutsu on 
lähetettävä kokoukseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen valtuus-
ton kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs-
näolo-oikeus tai -velvollisuus.  

 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsitel-
tävät asiat. 

 
Hallintosäännön 10 luvun 67 §:n mukaan esityslista, joka sisältää se-
lostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maakuntavaltuuston pää-
töksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole 
esteenä. 

 
Tämän kokouksen esityslista ja muu kokousaineisto on lähetetty kai-
kille 8.5.2020 maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenille sekä varajä-
senille pelkästään sähköpostilla. Kokouskutsu ja linkki kokousaineis-
toon on lähetetty myös WhatsApp –palvelun kautta edustajista muo-
dostetulle ryhmälle. 

 
  Kokousaineisto on saatavilla sähköisesti myös osoitteesta: 
 
  https://drive.google.com/open?id=1k8ZonN2uw-wCSUxMRnKHYKazgj6me9il 
 

Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan. Siinä todetaan, ketkä maa-
kunnallisen nuorisovaltuuston jäsenet tai varajäsenet ovat saapuvilla.  
 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Nuorisovaltuusto: 

   
Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla. Todettiin kokous lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi.  
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3 
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 

MaNu 

Kainuun liiton hallintosääntöä soveltaen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kul-
lakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jon-
kin asian kohdalla toisin päätä.  
Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 

Maakuntavaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että pöytäkirjantar-
kastusvuoro kiertää aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. 
Nuorisovaltuusto noudattaa samaa käytäntöä.  
 

Puheenjohtajan ehdotus: 

Pöytäkirjantarjastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti varsinai-
sista jäsenistä Heikkilä Jussi ja Hietanen Senja. 

 
Nuorisovaltuusto: 

Hyväksyttiin esitys.  
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4 
Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston 2020-2021 edustajien ja varaedustajien esit-
täytyminen 
 
MaNu 

Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto koostuu uuden toimintasään-
nön mukaan 15 jäsenestä. Kainuun liitto pyysi vuoden 2020 alussa Kai-
nuun kuntien nuorisovaltuustoja ja kuntia, Kainuun ammattiopiston 
sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakuntia nimeämään edus-
tajansa Kainuun maakunnalliseen nuorisovaltuustoon. Lisäksi liitto ju-
listi myös avoimeen hakuun viisi avointa edustajan paikkaa nuorisoval-
tuustoon. Maakuntahallitus nimesi nuorisovaltuuston 24.2.2020 ko-
kouksessaan (liite 1). 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 

Todetaan nuorisovaltuuston kokoonpano ja tehdään edustajien esittely-
kierros. 
 

Keskustelu ja esittelyt: 
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen sekä kummivaltuu-
tetut Silja Keränen ja Miikka Kortelainen pitivät aluksi omat esittely- ja 
kannustuspuheenvuoronsa uusille nuorivaltuustonuorille.  
Silja kertoi omasta polustaan vaikuttajana ja muutamia esimerkkejä asi-
oista, joihin on ollut paikallispolitiikassa vaikuttamassa ja kannusti nuo-
risovaltuustoa aktiivisuuteen, sillä sen toiminnan kautta voi oikeasti 
saavuttaa asioita. Kainuun liitto, maakuntahallitus ja kummivaltuutetut 
kuuntelevat nuorisovaltuustoa herkällä korvalla.  
Miikka on ollut aikanaan mukana myös perustamassa maakunnallista 
nuorisovaltuustoa Kainuuseen ja on ollut itsen sen jäsen. Taustalla oli 
huomio siitä, että mikäli nuorille ei aikuisten puolelta järjestetä toimin-
taa, nuorten tulee järjestää itse. Tämä johti Miikan aikoinaan mukaan 
politiikkaan. Miikka totesi, että kunnallinen politiikka ja päätöksenteko 
on lopulta hyvin arkista ja tavallista. Nuoret pärjäävät hyvin mukana. 
Vanhemmat päätöksentekijät yleensä kaipaavat uusia ideoita ja ajatus-
mallien pölyttämistä eli nuoret voivat ottaa rohkean otteen ja on syytä-
kin haastaa heitä.  
Timo kertoi, että nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen on nostettu 
Kainuun liiton toimintasuunnitelmassa erityisesti esille tänä vuonna. 
Nuorisovaltuustolta halutaan lisäpanosta, sillä nuorten näkemysten ko-
koaminen ja sisällyttäminen päätöksentekoon on olennaisen tärkeää ja 
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nuorisovaltuusto voi auttaa tässä. Politiikka itsessään ei riitä, sen li-
säksi tarvitaan yhteistyötä. Kaikki yhteistyöstä ja vaikuttamisesta kerty-
nyt kokemus auttaa myös nuoria myöhemmin monin tavoin. 

Kukin läsnäolleista MaNun jäsenistä esitteli itsensä omin sanoin. Jäse-
net ovat keskenään erilaisia, ikähaitarin vaihdellessa 13 vuodesta aina 
28 vuoteen, mukana on myös Kainuun ulkopuolelta muuttaneita. Osa 
uusista jäsenistä tai varajäsenistä on ollut mukana kuntansa nuoriso-
valtuuston toiminnassa tai muissa yhteisiä asioita hoitavissa kokoonpa-
noissa mukana jo aiemmin. Joillekin MaNun toiminta on tuttua aiem-
malta kaudelta siinä mukana olemisen kautta. Osa puolestaan on nyt 
ensimmäistä kertaa mukana.  
Todettiin, että MaNun kokouksia ei ole uuden toimintasäännön mukaan 
kovin tiheään kaksi, kolme virallista kokousta vuodessa, mutta myös 
kokousten välillä MaNun tulee olla aktiivinen. Kummivaltuutetut ovat 
tässä tärkeässä asemassa ja heihin voi rohkeasti ottaa yhteyttä. 

Kainuun Manuun on tarkoitus nostaa asioita kuntien nuorisovaltuus-
toista ja muista vaikuttajaryhmistä ja valmistella asioita yhdessä, kehit-
täen yhteistyötä näiden ryhmien välillä mahdollisimman saumatto-
maksi.  
Myös Kainuun liiton työntekijät, Paula sekä Minna, esittelivät itsensä 
lähinnä tehtäviensä kautta. Tulevissa kokoontumisissa pyritään teke-
mään Kainuun liiton toimintaa ja siihen liittyviä nuorten vaikuttamisen 
mahdollisuuksia tutuksi manulaisille.  

MaNussa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaa Kainuun liitossa 
aluekehityspällikkö Paula Karppinen ja erityisesti kansainvälisistä asi-
oista kansainvälisten asioiden assistentti Minna Mustonen. MaNun jä-
senyyteen, nimeämisiin yms. hallintoon liittyvissä kysymyksissä tulee 
ottaa yhteyttä hallintojohtaja Paula Haloseen tai käytännön järjestelyjä 
koskien palvelusihteeri Kirsi Kyllöseen. 
Kaikki Kainuun liiton puolelta mukana olleet, itsensä edellä esitelleet 
henkilöt löytyvät myös somesta (Facebook, Instagram,Twitter tai IG), 
mitä kautta heihin, erityisesti luottamus-tai kummihenkilöihin, on kuhun-
kin helpointa ottaa yhteyttä asiassa kuin asiassa.  

 
Nuorisovaltuusto:  

Merkittiin esittelyt tiedoksi. 
Puheenjohtaja kertoi MaNuun ilmoittauneen myös maahanmuuttaja-
taustaisten edustajan vapaastihaettavalle paikalle varajäseneksi. Var-
mistetaan asia seuraavassa kokouksessa.  
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5 
Kainuun MaNun toimintasääntö 
 
MaNu 

Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto, MaNu, on Kainuun maakun-
tahallituksen 16.9.2013 (§ 143) perustama. Vuosien toiminnan jälkeen 
nuorisovaltuuston kokoonpanoa ja toimintaa katsottiin tarpeelliseksi uu-
distaa. Uudistusta valmisteltiin vuoden 2019 aikana MaNun kokouk-
sissa ja viimeisteltiin yhteistyössä kuntien nuorisovastaavien, MaNun 
hallituksen ja liiton kesken toimintasäännön muotoon. Uutta toiminta-
sääntöä käsiteltiin Kainuun maakuntahallituksen kahdessa kokouk-
sessa ja maakuntahallitus hyväksyi sen 2.12.2019 (liite 2). 
 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Käydään läpi toimintasääntö ja toiminnan periaatteet sekä keskustel-
laan kuluvan kauden toiminnasta sekä sen suunnittelusta. 
 

Keskustelu: 

Paula Karppinen kävi läpi toimintasäännön ja toiminnan periaatteita. 
Toimintasääntöä voi MaNu tominnan edetessä tarpeen mukaan myös 
tarkentaa. 
Todettiin, että kaikki varsinaiset ja varajäsenet tuovat erilaisia, arvok-
kaita näkemyksiä MaNun toimintaan. MaNu voi valita keskuudestaan 
vastuuhenkilöitä eri tehtäviin. MaNu voi koota esimerkiksi pienemmän 
hallituksen tai muulla nimellä kutsuttavan tehoryhmän asioita valmiste-
lemaan, sekä sopia keskuudessaan tarkoituksenmukaisista työskente-
lytavoista.   
Keskusteltiin toiminnan suunnittelusta tulevalle vuodelle ja mahdolli-
suutta aloittaa toiminnan suunnittelu tarkemmin kesäkuussa etäkokouk-
sen merkeissä.  

Nuorisovaltuusto: 
Merkittiin tiedoksi.  
Puheenjohtaja muistutti manulaisia itsekutakin, ellei jo ole sitä vielä teh-
nyt, täyttämään Kainuun liiton vaatiman henkilötietolomakkeen (löytyy 
kokousaineiston kansiosta). Täytetty lomake tarvitaan yhteystietojen 
varmistamiseksi sekä pankkitietojen osalta kokouspalkkion maksamista 
varten.  Lisäksi kaikkien on hyvä toimittaa kopio/kuva verokortistaan 
liittoon Kirsi Kyllöselle (kirsi.k.kyllonen@kainuu.fi).  

Mikäli ei syksyllä, tai muutoin myöhemmin kuluvaa kautta 2020-2021, 
enää jatka maakunnallisessa nuorisovaltuustossa, on siitä ilmoitettava 
sekä omaan kuntaansa (kunnan nuvaohjaajalle) sekä Kainuun liittoon 

mailto:kirsi.k.kyllonen@kainuu.fi
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uuden edustajan nimeämiseksi. Vapaiden paikkojen kautta MaNuun 
valittujen tulee ilmoittaa asiasta Kainuun liittoon.   
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6 
Kainuun MaNun vuosibudjetti 
 
MaNu 

Manun toiminnan järjestämiseen on vuoden 2020 budjetiksi varattu 
10 000 euroa (liite 3). 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 

 
Käydään keskustelu loppuvuoden 2020 toiminnasta ja sen kustannuk-
sista.  

Keskustelu: Paula Karppinen esitteli MaNun toimintaan varatun budjetin lyhyesti. 
Vuodelle 2020 budjetoidut kustannukset ovat vielä kokonaisuudessaan 
käyttämättä, koska kokouksia tai tapahtumia ei ole voitu järjestää.  

 MaNu tehtävänä on suunnitella budjetin käyttöä.  

Nuorisovaltuusto: 
Merkittiin tiedoksi.  
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7 
MaNun osallistuminen maakunnan ohjelma- ja kehittämistyöhön 
 
MaNu 

Kainuun liitolla on menossa useita koko maakuntaa ja maakunnan ke-
hitystä koskevia ohjelma- ja kehittämistehtäviä. Laajin niistä on tämän 
vuoden aikana aloitettu Kainuu-ohjelman päivitys vuosille 2022-2025 
(suunnitelmaosa ajalle 2040). Kainuun maakunnalliselle nuorisoval-
tuustolle ja alueen nuorille on kirjattu Kainuu-ohjelman laadintaan (työ-
ohjelman sekä osallisuus- ja arviointisuunnitelman mukaan), merkittävä 
rooli.  
Kainuu-ohjelmaan sisältyvän Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 
–ohjelman valmisteluun on myös tarkoitus kutsua maakunnallinen sekä 
kuntien nuorisovaltuustot. Tavoitteena on saada mahdollisimman laaja 
joukko kainuulaisia nuoria osallistumaan ohjelman laadintaan ja vaikut-
tamaan sen tavoitteisiin ja toteutuksen.  
Lisäksi Kainuun mainetyö ja viestintä kaipaavat edelleen kainuulaisten 
nuorten osallistumista ja näkemyksen esille tuomista.  

 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Kuullaan ohjelma- ja kehittämistyöhön osallistumisesta.  

Keskustelu:  

Paula Karppinen esitteli osallistumismahdollisuuksia. Edellä mainittujen 
lisäksi on tarjolla monenlaisia muita tehtäviä, joihin MaNua pyydetään 
nimeämään edustajansa ja joiden kautta voi päästä tuomaan nuorten 
näkemyksiä esille. Minna kertoi lyhyesti kansainvälisiin tehtäviin osallis-
tumisesta. Barentsin nuorisovaltuuston (BRYC) toimintaan on mahdol-
lista päästä hyvinkin pian mukaan.  Mahdollisuuksista osallistua kv-teh-
täviin ja toimintaan järjestetään nuorisovaltuustolle lisäinfoa.  

Oman kiinnostuksensa erilaisia vastuutehtäviä kohtaan voi ilmoittaa jo 
ennakkoon.  

 

Nuorisovaltuusto: 
Merkittiin tiedoksi.  
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8 
MaNun puheenjohtajan, sihteerin ja muiden tehtävävastaavien valinnat 
 
MaNu 

Maakuntahallituksen hyväksymässä nuorisovaltuuston toimintasään-
nössä on määritelty maakunnallisen nuorisovaltuuston tehtävät ja nii-
den hoitamiseksi nimettävät tehtävävastaavat. Puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan ja sihteerin lisäksi näitä ovat rahastonhoitaja, toiminnan-
vastaava sekä tiedottaja. Nuorisovaltuustolla on vapaus päättää tehtä-
vien jaosta, tehtävävastaavien määrästä ja nimeämisestä sekä tarpeen 
mukaan myös tehtäviä hoitavien ryhmien perustamisesta. 

Puheenjohtajan ehdotus: 

 
Käydään keskustelu valtuuston tehtävistä, tehtävien ja vastuiden ja-
osta. Perustetaan ja nimetään tarpeen mukaiset ryhmät ja tehtävävas-
tuut sekä valitaan niihin henkilöt kokouksessa tehtyjen esitysten poh-
jalta.  

Nuorisovaltuusto: 
Päätettiin valita jatkossakin varsinainen puheenjohtaja ja kaksi varapu-
heenjohtajaa, sihteeri sekä hänelle varasihteeri.  

Jenny Kinnunen ilmaisi kiinnostuksensa puheenjohtajan paikasta, Anni 
Piirainen 1. varapuheenjohtajan paikasta ja Jussi Heikkilä 2.varapu-
heenjohtajan paikasta. Ehdokkaat esittivät kukin perustelunsa, miksi 
haluaisivat tehtävään.  

Anna Tervo ja Sonja Klemetti ilmaisivat kiinnostuksensa sihteerin tehtä-
vään. Senja Hietanen esitti kiinnostuksensa tiedotustehtäviin.  

Tapahtumajärjestelyjä varten katsottiin olevan aiheellista nimetä toimin-
nanvastaava sekä kansainvälisiä tehtäviä valmisteleva ja niistä tietoa 
välittävä kv-vastaava. Näihin tehtäviin ei vielä ilmaantunut halukkaita, 
kv-asioista kiinnostunut kylläkin.Todettiin, että rahastonhoitajalle ei ai-
nakaan tässä vaiheessa ole tarvetta. Todettiin, että myös varajäsenet 
voivat ilmoittautua näihin tehtäviin, mikäli varsinaisista jäsenistä ei 
löydy tehtävän hoitajia.  

Katsottiin, että nuorisovaltuuston toimintaa, kokouksia ja kokoontumisia 
suunnittelemaan tiiviimmin tarvitaan ja perustetaan oma ryhmänsä, Ma-
Nun hallitus. 
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Maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2020-
2021 valittiin Jenny Kinnunen, 1. varapuheenjohtajaksi Anni Piirainen ja 
2. varapuheenjohtajaksi Jussi Heikkilä.   

Sihteeriksi valittiin Sonja Klemetti ja varasihteeriksi Anna Tervo. 

Tiedottajaksi valittiin Senja Hietanen.  

Toinen tiedotusvastaava sekä muut tehtävävastaavat valitaan myö-
hemmin seuraavassa virallisessa kokouksessa.  

MaNun hallituksen muodostavat puheenjohtajat, sihteerit sekä tiedot-
taja. 
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9 
Kuntien nuorisovaltuustojen ja oppilaitosten opiskelija/oppilaskuntien kuulumiset 

MaNu 

Edellisellä kaudella sovittiin, että jokaiseen MaNun kokoukseen tuo-
daan kuulumiset kuntien ja opiskelijakuntien vaikuttajaryhmistä.  

 
Puheenjohtajan ehdotus: 

Kuullaan kunkin kunnan ja opiskelijakunnan kuulumiset.   
Käydään keskustelu maakunnan tasolle tuotavista teemoista ja asi-
oista.  

 
Nuorisovaltuusto: 

Tavoitteena kuulumisten vaihdossa on aiempaa paremman tiedonkulun 
lisäämiseksi parantaa jatkossa nuorille tärkeiden asioiden valmistelu-
vastuiden jakamista maakunnan ja kuntien nuorten kesken. Myös Ka-
jaanin kaupungin vetämällä Nuorten Kainuu –hankkeella, jossa kaikki 
alueen kunnat ovat mukana, on oma tehtävänsä tässä. 

NuVa –ryhmien ja vastaavien kokoukset ovat olleet viime aikoina pää-
asiassa etänä, ja käsitellyt aiheet liittyneet Korona -pandemiaan ja sen 
tuomiin toiminnan muutoksiin.  

KAMO:ssa ovat myös olleet keskusteluissa opiskelijoiden liikuntaliiton 
kuntavaalitavoitteet.  

Puolangalla on puhututtanut myös Paljakan elokuvateatterilaitteiston 
siirto keskustaan, Paltamossa Kontioaseman aseman paloon liittyvä 
teema tulossa käsittelyyn. Kuhmossa käsittelyssä on ollut 4H –hanke 
”Tule Luo” ja myös Taitotehdas.   



 
 
KAINUUN LIITTO  PÖYTÄKIRJA 
  1/2020 
Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto 
_________________________________________________________________________
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10 
Muut asiat 

Muita asioita ei ollut.  

11 
Seuraavat kokoukset 

Hallituksen kokous järjestetään kesäkuun alussa suunnittelemaan tule-
vaa toimintaa, tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin. 

Seuraava koko MaNun kokous järjestetään syksyllä.  

12 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:15. 

 

 


