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maakunta- ja 
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1 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

MaNu 
Maakunnallinen nuorisovaltuusto noudattaa Kainuun liiton                                 
hallintosääntöä soveltuvin osin. 
 
Kainuun liiton hallintosäännön 10 luvun 66 §:n mukaan kokouskutsu 
on lähetettävä kokoukseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen 
maakuntavaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla 
on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
käsiteltävät asiat. 
 
Hallintosäännön 10 luvun 67 §:n mukaan esityslista, joka sisältää 
selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maakuntavaltuuston 
päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset 
syyt ole esteenä. 
 
Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kaikille maakunnallisen 
nuorisovaltuuston jäsenille sähköpostitse 12.2.2019. Paperinen 
kokousaineisto on postitettu jäsenille xx.xx.2019 
 
Kokousaineisto on saatavilla sähköisesti osoitteesta: 
 
”https://drive.google.com/drive/folders/1YQhQNFNwPekj5fCmwvzYn
e6jiVk0Lf48?usp=sharing” 
 
Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan. Siinä todetaan, ketkä 
maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenet ovat saapuvilla. 
 
Toimitetaan nimenhuuto sekä todetaan kokous lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 

UPuheenjohtajan ehdotus: 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja 
ehdottaa, että hyväksytään 2/2019 kokouksen esityslistan lähetys 
ainoastaan sähköpostitse kiireellisen aikataulun vuoksi. Lisäksi 
ehdotetaan varsinaisen sihteerin ja varasihteerin poissaolon vuoksi 
sihteeriksi Tia-Maria Tikkanen ja Minna Leinonen. 

UNuorisovaltuusto: 
Todettiin kokous lailliseksi ja soveltuvin osin päätösvaltaiseksi, koska 
jäseniä on alle puolet paikalla. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus. 
Lisäksi päätettiin ottaa käsiteltäväksi asiaksi kohtaan 10 
2.varasihteerin nimeäminen. 
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2 
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
MaNu 

Kainuun liiton hallintosääntöä soveltaen pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto 
jonkin asian kohdalla toisin päätä.  
 
Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 
Maakuntavaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että 
pöytäkirjantarkastusvuoro kiertää aakkosjärjestyksen mukaisessa 
järjestyksessä.  
 
Nuorisovaltuusto noudattaa samaa käytäntöä.  
Tällä kertaa vuorossa ovat Kiia Kyllönen ja Sanni Karjalainen 

UPuheenjohtajan ehdotus: 

         Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Kiia Kyllönen ja 
         Sanni Karjalainen 

UNuorisovaltuusto: 
Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kiia Kyllönen ja 
Sanni Karjalainen. Lisäksi käytiin esittelykierros läpi 
kummivaltuutettujen osallistumisen vuoksi.        
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3 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintakäsikirja 
MaNu 

Nuorisovaltuusto totesi viime kokouksessa, että Manun 
toimintakäsikirja kaipaa päivitystä. Nuorisovaltuusto perusti 
työryhmän toimintakäsikirjan työstämiselle. 
 
Toimintakäsikirjan esittelee Tia-Maria Tikkanen.  
 
Toimintakäsikirja löytyy liitteenä. (Liite 1) 
 
 

UPuheenjohtajan ehdotus:U  
Kuunnellaan työryhmän ehdotus toimintakäsikirjasta ja käydään 
keskustelu. Hyväksytään toimintakäsikirja sellaisenaan. 
 

UPuheenjohtajan muutettu ehdotus: 
Ehdotetaan, että maakunnallisen nuorisovaltuuuston työryhmä ottaa 
esitellyn toimintakäsikirjan uudelleen käsiteltäväksi. Todetaan, että 
toimintaa voidaan jatkaa kuitenkin toimintakäsikirjan mukaisesti. 

UNuorisovaltuustoU: 
Käydyn keskustelun perusteella päätettiin hyväksyä puheenjohtajan 
muutettu ehdotus.  
Keskustelussa toimintakäsikirjan seuraaviin kohtiin haluttiin 
muutosta/tarkennusta: 
Kohta 5 Maakunnallisen nuorisovaltuuston sisäinen työnjako 
 
Puheenjohtajien tehtävät:  
MaNun hallituksen kokoonpano on ”löyhempi” eli keskustelevaisempi 
-ote kokousten valmisteluun. Tarkennettiin, että Kainuun liitto ja 
MaNun puheenjohtajisto yhdessä valmistelevat yleiskokoukset. 
Kainuun liiton Kirsi K. Kyllönen lähettää kokouskutsut sekä 
kokousasiakirjat liitteineen  (sähköinen ja paperinen) uuden Manua 
koskevan viestinvaihtoa varten tilatun sähköpostiosoitteen 
9TUmaakunnallinen.nuorisovaltuusto@kainuu.fi U9Tkautta. 
Sähköpostiosoitteella on myös alias 8TUmanu@kainuu.fiU8T, josta postit 
kääntyvät pidempää muotoa olevaan osoitteeseen. 
 
Toiminnanvastaavan tehtävät:  
Tarkennettiin, että puheenjohtajilla on päävastuu MaNun tavoitteiden 
ja toiminnan toteutumisesta. Tarkennettiin, että toiminnanvastaava 

mailto:maakunnallinen.nuorisovaltuusto@kainuu.fi
mailto:manu@kainuu.fi
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vastaa tietyistä yhdessä päätetyistä tapahtumista eikä koko tavoite- 
ja toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Tuotiin esille esimerkkinä, 
että nuorisojärjestössä toiminnanjohtaja on se, joka vastaa tietystä 
tapahtumasta, joka valmisteltu yhdessä. 
 
Kohta 6 Kokousmenettelyt 
Tarkennettiin, että kokouksen koollekutsujaksi kirjataan 
puheenjohtaja. Lisätään MaNun hallituksen yhteystiedot. 
 
Kohta 10 Maakunnallisesta nuorisovaltuustosta erottaminen ja 
eroaminen 
Todettiin, että kuntien nuorisotyöntekijät tiedottavat ja käsittelevät ks. 
kohdan asiasisällön kuntien nuorisovaltuustoissa. Kuntien 
nuorisovaltuuston hallitus nimeää edustajan maakunnalliseen 
nuorisovaltuustoon (MaNu). Tarkennettiin, että kuntien 
nuorisovaltuuston MaNu edustajan tehtävä on koota kunnista tietoa 
ja tuoda koottu tieto MaNun kokouksiin. 
 
Muita huomioita keskustelusta: 
Kokouksen esityslistaan on lisätty uusi pysyvä kohta: Kuntien 
nuorisovaltuustojen kuulumiset 
Kainuun liiton yhteyshenkilöiden ja yhteystiedot kohtaan päivitetään 
ensimmäiseksi yhteyshenkilöksi Kainuun liitosta Kirsi K. Kyllönen  
Kainuun sote yhteystieto – kohta päivitetään, että  
perhepalvelujohtajan tilalle kirjataan vuodelle 2019 LAPE-agentti 
Anna-Kaisa Korpinen 
Keskustelussa huolta kannettiin lukion edustuksesta 
maakunnallisessa nuorisovaltuustossa. Puheenjohtaja totesi, että 
edustus toteutuu Kainuun ammattiopiston edustajan kautta.  
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4 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston hallituksen perustaminen ja jäsenten nimeäminen 
vuodelle 2019  
MaNu 

Nuorisovaltuusto totesi viime kokouksessa, että toimintaa saataisiin 
tehostettua perustamalla hallitus, joka valmistelee ja hoitaa Manun 
asioita. 
 
Hallituksen muodostaa puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteerit 
ja toiminnanvastaava. 
 
 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Perustetaan Maakunnallisen nuorisovaltuuston hallitus ja nimetään 
jäsenet vuodelle 2019. Asetetaan hallituksen tehtävät, oikeudet ja 
velvollisuudet kuten toimintakäsikirjassa on ilmaistu. 

Nuorisovaltuusto: 

       Keskustelun perusteella hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus. 
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5 
Toiminnanvastaavan valinta vuodelle 2019 
MaNu 

Toimintakäsikirjaa työstänyt työryhmä totesi, että nuorisovaltuuston 
toimintaa saataisiin tehostettua, jos nimitettäisiin toiminnanvastaava. 
 
Toiminnanvastaava vastaa nuorisovaltuuston tavoitteiden ja 
toiminnan toteutumisesta. Toiminnanvastaavan tehtäviin kuuluu 
tapahtuman organisointi, toiminnan aikatauluttaminen sekä 
työryhmien valvominen. 
 
 

Puheenjohtajan ehdotus:  
Nuorisovaltuusto valitsee toiminnanvastaavan keskuudestaan 
vuodelle 2019. 

Nuorisovaltuusto: 
Käytiin keskustelu asiasta.  
Toiminnanvastaavaa ei valittu.  Päätetään selvittää MaNu jäsenten 
halukkuutta ks. tehtävään. Manun hallitus tekee toiminnanvastaavan 
nimeämisestä päätöksen viikolla 9 pidettävässä Skype-kokouksessa.  
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6 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston tavoite- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
MaNu 

Nuorisovaltuuston tehtävistä ei ole varsinaisia säännöksiä. 
Nuorisovaltuuston on tarkoitus osallistua nuorisolain 24 §:n 
mukaisesti ”paikallista nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden 
käsittelyyn”.  

Nuorisovaltuuston tehtävänä on vaikuttaa ja tuoda nuorten näkemys 
mukaan nuoria koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.  

Nuorisovaltuuston vuoden toimintaan kuuluvat viralliset kokoukset, 
osallistuminen kaupungin työryhmiin, Kajaanin kaupunginvaltuuston 
kokouksiin ja seminaareihin sekä nuorten valistaminen ja 
tiedottaminen vaikuttamisesta. Toimintaan oleellisesti kuuluvat 
osallisuuden, vaikuttamisen tai toiminnan kannalta tarpeellisiksi 
katsotut opintomatkat, tapaamiset, vierailut ja valmentautuminen 
osallisuuden ja vaikuttamisen taidoissa. Nuorisovaltuusto ajaa 
nuorten etua myös laatimalla ja julkaisemalla kirjoituksia, 
kannanottoja ja tekemällä aloitteita nuoria koskevissa asioissa. 

Ajankohtaista vuoden 2019 osalta on tulevat eduskunta- ja 
europarlamenttivaalit.  
                                        
Nuorisovaltuusto laatii toimintasuunnitelman vuodeksi kerrallaan. 
Lisäksi nuorisovaltuusto laatii tavoiteohjelman toimintasuunnitelmaa 
pohjustamaan. 
 
Nuorisovaltuusto perusti viime kokouksessa työryhmän, joka työstää 
tavoite- ja toimintasuunnitelmaa.  
 
Tavoitesuunnitelman esittelee Eetu Koski. (Liite 2). 
Toimintasuunnitelman esittelee Petri Pesonen. (Liite 2) 
 
 

Puheenjohtajan ehdotus:  
Kuunnellaan työryhmän ehdotus tavoite- ja toimintasuunnitelmasta 
ja käydään keskustelu. Hyväksytään tavoite- ja toimintasuunnitelma 
sellaisenaan. 
 

Nuorisovaltuusto: 
 

Kuultiin esittelyt.  
Hyväksyttiin tavoite- ja toimintasuunnitelma keskustelun mukaisin 
muutoksin ja tarkennuksin seuraaviin kohtiin: 
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Tavoitesuunnitelma: 
 
Kohta 2 Parannetaan julkista liikennettä Kainuussa 
Kajaanin nuorisovaltuusto tulee vaatimaan yhdessä Maakunnallisen 
nuorisovaltuuston kanssa, että julkisen liikenteen mobiililiput otetaan 
käyttöön koko Kainuussa.  

 
Kohta 3 Konkreettinen asema uudessa maakunnassa 
Muokataan lause seuraavasti: Velvoitetaan päätöksentekoelimiä 
Kainuun liiton ja Kainuun soten päätöksenteossa kuulemaan nuoria 
jo asioiden valmisteluvaiheessa 
 
Toimintasuunnitelma: 
Kohta 1 Vahvistetaan nuorten kuulemista 
Tarkennetaan kohta käytännön toteuttamisen asteelle esimerkiksi 
järjestämällä työpaja, johon kutsutaan mukaan nuoret ja opettajat tai 
nuoret ja päättäjät. Työpaja ilman teemaa kahvittelun merkeissä 
yhdessä, jossa teemat nousevat keskustelun edetessä.  
Puolangan nuorisotyöntekijä kertoi huolen liittyen Kainuun kunnista 
tulevien nuorten opiskelijoiden arjessa selviytymiseen Kajaanin 
kaupungissa.  
Puheenjohtaja kertoi, kuinka tärkeää on panostaa nuorten 
viihtyvyyteen koulussa.ja totesi, että maakunnallinen 
nuorisovaltuusto voisi antaa vinkkejä kouluihin, mikä voisi auttaa 
nuorta ulkopaikkakunnalla elämiseen ja olemiseen. MaNu vastaa 
esillä otettuun huoleen kirjoittamalla asiaa koskevan kannanoton.  

 
Kohta 2 Parannetaan julkista liikennettä Kainuussa 
Tehdään Kainuun alueelle kysely julkisen liikenteen epäkohdista. 
MaNu ottaa yhteyttä liikennöitsijäyrityksiin ja päättäjiin. Tiedotetaan 
ja otetaan mukaan kaikki Kainuun nuorisovaltuustot. 
 
Kohta 3 Konkreettinen asema uudessa maakunnassa 
Voitasko meitäkin kuunnella? – kampanjan idea syntyi tammikuussa 
2019 järjestetyssä Nuorten vaikuttajien viikonlopussa Mieslahdessa. 
Kampanjan tavoitteena on lisätä nuorten kuulemista ja 
kuuntelemista. Kampanjalla tulee olemaan iso merkitys vuoden 
tavoitteessa ”Vahvistetaan nuorten kuulemista”. 
Todettiin, että toimintasuunnitelmaan lisätään vuosikello, joka 
raamittaa paremmin toiminnan toteutumista 
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Kummivaltuutettu Minna Partanen toi esille omassa 
puheenvuorossaan ideana järjestää liikennefoorumi, jossa esitellään 
kyselyn tulokset. Foorumiin kutsuttaisiin päättäjät, yritykset ja 
liikennöitsijät.  
Paula Karppinen täydensi, että tapaaminen asiasta päättävien 
virkamiesten kanssa paikallaan, koska he tekevät palvelun 
kilpailutukset, määrittävät palvelun kriteerit ja tekevät ostot. 
Liikennöijät toimivat sen mukaan. Yhteiseen tapaamiseen, joka voisi 
olla hyvinkin vapaamuotoinen (vaikka kahvittelutilaisuus), jossa 
mukana eri tahot ja jossa käydään läpi palvelun hankinta ja toteutus. 
Yhteisessä tapaamisessa on hyvät mahdollisuudet käydä läpi 
epäkohtia ja sovitella niitä.   
 
Keskustelun kautta todettiin, että MaNu voisi tehdä kannanoton 
syksyllä 2019 uudelle opetus –ja kulttuuriministerille, että opintoihin 
tulee sisällyttää entistä enemmän yhteiskuntaan liittyviä opintoja. 
Todettiin, että nuorten osallisuutta tulee vahvistaa eri järjestöissä ja 
kyläyhdistyksissä. 
 
Nuorten Kainuu-hanke tiedotti kaikille osallistujille, että hankkeen 
järjestämä kysely on parhaillaan käynnissä kuntien 
nuorisovaltuustoille, joka päättyy 28.2.2019. Laajennetaan kyselyn 
kohderyhmäksi myös maakunnallinen nuorisovaltuusto.  
Huomautettiin tarkentamalla maakunnallisen nuorisovaltuuston 
roolia maakuntavaltuustossa, jossa Manulla on puheoikeuden lisäksi 
myös aloiteoikeus. Tätä oikeutta tulisi hyödyntää huomattavasti 
enemmän. 
Maakunnallinen nuorisovaltuusto on tehnyt valtuustoaloitteet 
viimeksi vuonna 2014, joista kesätyösetelin järjestäminen 
samanarvoisena kaikille maakunnan 9-luokkalaisille toteutui vuoden 
2015 kesällä.  
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7 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston talousarvio vuodelle 2019 
MaNu 

Nuorisovaltuusto keskusteli viime kokouksessa vuoden 2018 
budjetin toteumasta sekä vuoden 2019 talousarviosta.  
 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston budjetti on 10 000€.  

 
 
Puheenjohtajan ehdotus:  

Kuunnellaan työryhmän ehdotus talousarviosta ja käydään 
keskustelu. Hyväksytään talousarvio sellaisenaan. 

Nuorisovaltuusto: 
 

Keskustelun perusteella hyväksytään talousarvio vuodelle 2019.  
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8 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston edustustehtäviin henkilöiden valinta vuodelle 2019 
MaNu       

Nuorisovaltuuston tulisi nimetä edustajat seuraaviin kokoonpanoihin: 

- Kainuun koulutusasiain neuvottelukunta 
- Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) ohjausryhmä 
- BRYC eli Barentsin alueen nuorisovaltuusto 
- Nuorten Kainuu -hanke ohjausryhmä 
- Keski-Suomen nuorten NuMa -hankkeen ohjausryhmä   

 
 

Puheenjohtajan ehdotus:  
Kainuun koulutusasiain työryhmään nimetään varsinainen jäsen ja 
varajäsen, LAPE-ohjausryhmään nimetään varsinainen jäsen ja 
varajäsen. BRYC nimetään yksi varsinainen edustaja. Nuorten 
Kainuu sekä Keski-Suomen nuorten NuMa -hankeiden 
ohjausryhmiin valitaan jäsenet. 

 
Nuorisovaltuusto: 

Keskustelun perusteella seuraavat henkilöt valittiin edustustehtäviin 
vuodelle 2019:  
 
Kainuun koulutusasiain neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi 
Pesonen Petri ja varajäseneksi Koski Eetu.  
 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) ohjausryhmään 
varsinaiseksi jäseneksi Tikkanen Tia-Maria ja varajäsen päätetään 
viikolla 9. 

 
BRYC eli Barentsin alueen nuorisovaltuustoon varsinaiseksi 
jäseneksi Pesonen Petri. 
 
Nuorten Kainuu -hankkeen ohjausryhmään ei valittu ketään. 
Selvitetään halukkuutta varsinaisen jäsenen ja varajäsenen 
edustustehtäviin. 
 
Keski-Suomen NUKSU ry:n vetämään Nuorten ääni kuuluviin 
uudessa maakuntahallinnossa eli NUMA -hankkeen ohjausryhmään 
varsinaisiksi jäseniksi Koski Eetu ja TikkanenTia-Maria.   
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9 
Kuntien nuorisovaltuustojen kuulumiset 
 

Kajaani:  
Vaalipaneeli 5.4.2019. Aloite liikennejärjestelyihin ja epäkohtiin 
liittyen, johon MaNu otetaan mukaan 
 

Suomussalmi:  
Vaalipaneeli 11.3.2019 Suomussalmen teatteri Retikassa. Kolme (3) 
aloitetta käsitelty ja hyväksytty. Yksi (1) kannanotto koskien koulun 
ympäristön turvallisuuteen. Uudet varajäsenet valittu. Liikunnallinen 
pelipäivä Kiannan kuohuissa viikolla 8. Lukiolla aamukahvitilaisuus, 
johon kutsuttu nuoret ja päättäjät saman pöydän ääreen. 
 

Sotkamo:  
Järjestetty edellisen kokouksen ajankohtana vohvelikahvila, johon 
osallistujat pääasiassa yläasteelta. 
 

Ristijärvi: 
Nuvan aloitteesta uudet nuorisotilat järjestetty, mutta nyt vedetään 
pois. Perusteluna, että Kainuun soten kansanterveyshoitajat 
tarvitsevat puhtaat työilmat. Asia kuitenkin vielä auki, mahdollisia 
muita varatiloja selvitetään. 
 

Paltamo:  
Nuvassa kokouspalkkiot maksuun. 
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10 
Muut esille tulevat asiat 

- Vaalipaneeli 5.4.2019 Kajaanissa 
- Toisen varasihteerin valinta: Valitaan 2. varasihteeriksi Kiia 

Kyllönen 
- Paula Karppinen ilmoitti, että koska hänelle on tullut uusia 

kiireellisiä valmistelutehtäviä liittyen jo viime vuoden lopulla, on 
liitossa järjestelty työtehtäviä uudelleen. MaNun päävastuullisena 
yhteyshenkilönä asioiden valmistelun puolesta toimii liitosta 
jatkossa suunnittelija Kirsi K. Kyllönen. Kokous- ym. järjestelyihin 
sekä erilaisiin osallistumisiin liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä 
jatkaa Kirsi M. Kyllönen entiseen tapaan.  

- Puheenjohtaja esitteli päivitetyn MaNun PP-esityksen (liite x) 

11 
Seuraava kokous 

Sovitaan seuraavaksi kokousajankohdaksi maanantaina 13.5.2019 

Syksyn kokouspäiviksi on sovittu seuraavat päivät: 
- keskiviikko 21.8 
- keskiviikko 6.11 

 

12 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53 

 


