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OSALLISTUJAT 

Päätökse
ntekijät 

    

Läsnä: Jäsen Tehtävä Lisätietoja  
 Koski Eetu Puheenjohtaja Kajaani  
 Heikkinen Fanni  KAO, 

oppilaskunta 
 

 Tikkanen Tia-Maria  Sotkamo  
 Räisänen Helmi  Ristijärvi  
 Korpela Elina   Ristijärvi  
 Kinnunen Jenny Varajäsen Kuhmo  
 Piirainen Anni Varajäsen Kuhmo  
 Kyllönen Kiia Sihteeri Paltamo poistui 14.00 
 Karjalainen Saara  KAMK, 

opiskelijakunta 
saapui 12.50 

Pois: Keränen Mira  Hyrynsalmi  
 Holappa Milena  Puolanka  
 Lauronen Antti  Puolanka  
 Tervo Anna  Sotkamo  
 Inkamo Silja  Kajaani  
 Pesonen Petri  Suomussalmi  
 Tauriainen Janette  Suomussalmi  
 Keskinarkaus Netta  Hyrynsalmi  
 Kyllönen Jonna  KAO, 

oppilaskunta 
 

 Kumpulainen 
Markku 

 KAMK, 
opiskelijakunta 

 

Muut 
osallistujat: 

    

 Karppinen Paula  aluekehityspäällikkö Kainuun liitto poistui 13.15 
 Kyllönen Kirsi  aluekehitysasiantuntija Kainuun liitto  
 Kyllönen Teija   Nuorten Kainuu-

hanke 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

                   1 – x 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                   ___.__.2019                   ___.__.2019 

 

                   Elina Korpela    Tia-Maria Tikkanen                     
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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 7.5.2019. Paperinen 
kokousaineisto postitetaan jäsenille 6.5.2019. 
Kokousaineisto on saatavilla sähköisesti osoitteesta: 
8TUhttps://drive.google.com/folderview?id=1CQUmuh-kla8-
AV99dFBRRxmfFBLfvJ2D 
Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan. Siinä todetaan, ketkä 
maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenet ovat saapuvilla. 
Toimitetaan nimenhuuto sekä todetaan kokous lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 

 
UNuorisovaltuusto: 

Ollaan laillisia, muttei päätösvaltaisia.  
                                        

 
 
 

 
 
  

https://drive.google.com/folderview?id=1CQUmuh-kla8-AV99dFBRRxmfFBLfvJ2D
https://drive.google.com/folderview?id=1CQUmuh-kla8-AV99dFBRRxmfFBLfvJ2D
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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 pöytäkirjan 
tarkastusvuoro kiertää aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä.  
Nuorisovaltuusto noudattaa samaa käytäntöä.  
Tällä kertaa vuorossa ovat nn ja nn. 
 
Lisäksi valitaan tälle kokoukselle sihteeri, sillä Manun varsinainen 
sihteeri on estynyt osallistumasta kokoukseen. 

 
UNuorisovaltuusto: 

Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Kiia Kyllönen. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Korpela ja Tia-Maria Tikkanen. 
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3 
Kokouksista tiedottaminen  
MaNu 

Sovitaan kokouksista tiedottamisesta heti kokouksen jälkeen niin, että 
tieto kulkee myös kuntien nuorisovaltuustoihin.  
Nopeutetaan pöytäkirjojen tarkastusta jotta pöytäkirjat saadaan 
julkaistua mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.   
 

UNuorisovaltuusto: 
Heti kokouksen jälkeen tiedotetaan mitä kokouksessa käytiin läpi ja 
mitä yhdessä sovittiin. 
MaNun kaikille halukkaille jäsenille annetaan jatkossa instagram ja 
Facebook tunnukset, jotta kukin voi lisätä sinne kuvia kokouksesta 
sekä asioita, joita kokouksessa käytiin läpi. 
Kokouksen jälkeen puheenjohtaja, sihteeri ja tiedotusvastaava 
kirjoittavat kokouksesta tiivistetyn tekstin muille luettavaksi. 
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4 
Toimintakäsikirjan hyväksyminen 
MaNu 

Nuorisovaltuusto päätti viime kokouksessa ottaa Maakunnallisen 
nuorisovaltuuston toimintakäsikirja vielä työstettäväksi. 
 
Toimintakäsikirja löytyy liitteenä (liite 1) 
 
 

UPuheenjohtajan ehdotus:U  
Kuunnellaan muutosehdotukset toimintakäsikirjaan. Hyväksytään 
toimintakäsikirja muutoksineen. 

 
UNuorisovaltuustoU: 

Huomioita toimintakäsikirjasta: Muistetaan ilmoittaa tuleeko 
kokoukseen vai ei, ja läsnäolo tulee varmistaa viisi (5) päivää ennen 
kokousajankohtaa. Varsinaisen jäsenen velvollisuutena on ilmoittaa 
varajäsenelleen (mikäli edustajataho on ne nimennyt ja ovat jäsenellä 
tiedossa) kokouksesta, jos ei itse pääse tulemaan. 
Kokouksiin on jatkossa mahdollista osallistua myös skypen 
välityksellä. 
Toimintakäsikirja laitetaan sähköpostikierrokselle, jolloin kaikilla 
MaNulaisilla on mahdollisuus kommentoida toimintakäsikirjaa. 
Jokaisen jäsenen tulee hyväksyä toimintakäsikirja mahdollisimman 
pikaisesti.   
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5 
Toiminnanvastaavan ja tiedotusvastaavan valinta 
MaNu 

Toiminnanvastaava vastaa nuorisovaltuuston tavoitteiden ja 
toiminnan toteutumisesta. Toiminnanvastaavan tehtäviin kuuluu 
tapahtuman organisointi, toiminnan aikatauluttaminen sekä 
työryhmien valvominen. 
 
Tiedotusvastaava Sanni Karjalaisen erottua valtuutetun toimista tulee 
valita uusi valtuutettu täyttämään tehtävä. 
 

UPuheenjohtajan ehdotus: 
Nuorisovaltuusto valitsee toiminnanvastaavan ja tiedotusvastaavan 
keskuudestaan vuodelle 2019. 
 

UNuorisovaltuusto: 

Kuhmosta varajäsen Jenny Kinnunen valittiin tiedotusvastaavaksi, ja 
varajäsen Anni Piirainen toiminnanvastaavaksi. Molemmille 
varajäsenille annettiin läsnäolo-oikeus kaikkiin MaNun kokouksiin 
vaikka varsinainen jäsen pääsisikin osallistumaan kokoukseen. 
Tiedotusvastaavan ja toiminnanvastaavan hyväksyminen tapahtuu 
sähköpostikierroksella.  
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6 
Voitasko meitäkin kuunnella? -kampanja 
MaNu 

MaNun hallitus kokoontui 23.4 Kajaanissa suunnittelemaan Voitasko? 
-kampanjaa. 
Eetu Koski esittelee kampanjan eri vaiheita. 
 
 

UPuheenjohtajan ehdotus:U  
Kuunnellaan esitys kampanjasta ja keskustellaan toimista. Päätetään 
budjetti kampanjalle sekä seuraavista toimista. 

 
UNuorisovaltuustoU: 

Suunnitteluleiri järjestetään elokuun aikana. Suunnitellaan nettisivua, 
jossa esitellään Voitasko? -kampanjaa ja nuoret voivat esittää siellä 
kysymyksiä. Jokainen MaNulainen huolehtii tiedon kuntansa Nuvalle 
suunnitteluleiristä. Mietitään sopivaa ajankohtaa. Tia-Maria on 
pyytänyt tekstejä kuntien Nuvilta kampanjaan liittyen. 
On pyydetty tarjousta kampanjan nettisivuihin ja tuottamiseen. 
Määräaikaan mennessä on tullut 3 tarjousta. Käytiin yhdessä läpi 
tarjoukset: Mainoslähde, KoutaMedia ja Miller & Lean. Päätettiin 
tarkastella tarjouksia uudelleen alkusyksyllä. Tarvittaessa pyydetään 
uudet tarjoukset, mikäli kampanja toteutetaan. 
Nuvalaisten kanssa järjestetään yhteiset työpajat kunnissa syys-
lokakuussa.  
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7 
Nuorisofoorumi 2019 

MaNu 
Maakuntahallitus on kirjannut MaNun yhdeksi tehtäväksi järjestää 
nuorisofoorumi ainakin kerran vuodessa. 
 
 

UPuheenjohtajan ehdotus:U  
 Keskustellaan nuorisofoorumin järjestämisestä ja päätetään asiasta. 

 
UNuorisovaltuustoU: 

Todettiin, että Voitasko? -kampanjan työpajat kunnissa korvaavat 
Nuorisofoorumin. 
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8 
Julkinen liikenne - kannanotto, aloite 
MaNu 

Julkinen liikenne on yksi tavoite- ja toimintasuunnitelman kärkikohtia. 
 
 
Puheenjohtajan ehdotus:  

Keskustellaan julkiseen liikenteeseen liittyvistä toimista sekä 
päätetään niistä. 
 

Nuorisovaltuusto: 
Otetaan asia syksyllä uuteen käsittelyyn. Otetaan työpajojen yhdeksi 
teemaksi, jonka jälkeen tehdään valtuustolle kannanotto. 
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9 
Kuntien nuorisovaltuustojen kuulumiset 

Jokaisesta kunnasta kerrottiin ajankohtaiset kuulumiset.  
 

10 
Muut esille tulevat asiat 

Pohjois-Pohjanmaalla ollaan valmistelemassa maakunnallista 
nuorisovaltuustoa. MaNulaisia on pyydetty perjantaina 24.5.2019 
Oulun kehittämiskeskukselle kertomaan MaNun toiminnasta. Paula 
Karppinen ja Eetu Koski ovat lupautuneet osallistumaan 
tapahtumaan. Lisäksi muutkin halukkaat manulaiset ovat tervetulleita 
tilaisuuteen. 
Toivottiin että syksyllä manulaiset esittelevät maakunnallisen 
nuorisovaltuuston toimintaa kouluilla. 
Eetu Koski on osallistunut Nuori Suomi -hankkeen järjestämälle 
verkostoitumisleirille Partaharjulle Pieksämäelle 4.-5.2019. 
Kerrottiin MaNun järjestämästä Eurovaalipaneelista 9.5.2019 sekä 
Kajaanin Nuvan kanssa yhteistyössä järjestämästä 
eduskuntavaalitentistä huhtikuussa.  

 

11 
Seuraava kokous 

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. 
 
Seuraava kokous on keskiviikkona 21.8.2019 
Syksyn kokouspäiviksi on sovittu myös: 
- keskiviikko 6.11.2019 
 

12 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.04. 
 

 


