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1 
Kokouksen avaus 

MaNu 
MaNun puheenjohtaja avaa kokouksen. 
Todetaan kokouksen läsnäolijat. 
Kokouksen sihteerinä toimii Justiinä Väisänen. 

Nuorisovaltuusto: 
  Puheenjohtajana toimii 1.vpj Petri Pesonen. 
  Puheenjohtaja avaa kokouksen klo. 10.01. 
  Todettiin 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 8.11.2018. 
Kokousianeisto on tallennettu GoogleDrive –palveluun ja löytyy 
osoitteesta: 
https://drive.google.com/drive/folders/1QAVekcbcbPIvlgocBTrZzW7
Tdh6Afexg?usp=sharing  

 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Nuorisovaltuusto: 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi vaikkakin jäseniä alle 
puolet paikalla. 
 
 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1QAVekcbcbPIvlgocBTrZzW7Tdh6Afexg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QAVekcbcbPIvlgocBTrZzW7Tdh6Afexg?usp=sharing
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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: 

 
Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat. 

Nuorisovaltuusto: 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karjalainen Sanni ja Tikkanen Tia-
Maria. 
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4 
Kansainväliset asiat 

MaNu 

Kansainvälisten asioiden assistentti Minna Mustonen esittelee Kai-
nuun liiton kansainvälisiä tehtäviä ja sellaisia liiton ja maakunnan 
kansainvälisiä asioita ja työryhmiä, joihin kainuulaisia nuoria halut-
taisiin mukaan joko jäseniksi tai osallistumaan niiden järjestämään 
toimintaan. 
Manulaiset tuovat esille myös omia kv-osallistumisiaan, tehtäviään ja 
kokemuksia niistä. 
 

Puheenjohtajan ehdotus: 
  
Merkitään esitykset tiedoksi ja käydään keskustelu asiasta. Sovitaan 
tehtävistä ja mahdollisista otettavista vastuista ja tehtävistä kv-
asioissa. 

Nuorisovaltuusto: 
  Kuultiin Minna Mustosen alustus asiasta.. 

Soitettiin Skype -puhelu Kaisa-Reetta Seppäselle (Kainuun edusta-
jan varajäsen BRYC:ssä).  Kuultiin Kaisa-Reetan esitys BRYC -
aiheesta. Vuositapahtuma marras-joulukuussa. 
Kysyttiin lisätietoa asiasta, mitä siihen kuuluu ja niin edelleen. 
BRYC(Barents Regional Youth Council) on Barentsin alueen nuori-
sovaltuusto. Minna Mustonen on koonnut aiheesta esityksen, joka 
jaettiin kokouksessa.  
Kaisa-Reetta suosittelee osallistumaan mukaan BRYC -toimintaan, 
mikäli kansainväliset asiat kiinnostavat. Mikäli joku osallistuu mu-
kaan toimintaan, pitää huolehtia, että henkilöllä riittää aikaa ja kiin-
nostusta.  
Petri Pesonen ja Eetu Koski lisätään Whatsapp -ryhmään BRYC 
Suomi 
Mikäli halutaan seuraavaan kokoukseen joku esittelemään kansain-
välistä toimintaa, Minna Mustonen voi järjestää paikalle.  
Kansainvälisestä toiminnasta tai tapahtumista, joihon on mahdolli-
suus päästä mukaan, tulee jatkossa informoida MaNua hyvissä 
ajoin.  
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5 
Vuoden 2018 Manun budjetin toteuma 
MaNu  

Manun vuosibudjetti on 10000 euroa. Varat käytetään Manun koko-
uksien järjestämiseen, kokouspalkkioihin, kokoustajien matkakorva-
uksiin, erilaisiin osallistumisiin, koulutuksiin, vierailuihin sekä nuori-
sofoorumin järjestämiseen 1-2 kertaa vuodessa.  
Vuonna 2018 ei järjestetty Nuorisfoorumia, mutta on lupauduttu osal-
listumaan Ka niin, entä sitten? nuorten ja päättäjien kohtaaminen –
tapahtuman nuorten osallistujien ruokailukustannuksiin. 
Tämän hetkinen vuoden 2018 budjetin toteuma on 8337,81 euroa. 
Manun vuoden suunniteltu toiminta (liite 1). 
 

Puheenjohtajan ehdotus:  
 
Todetaan vuoden 2018 budjetin toteuma. Käydään keskustelu. 

 
Nuorisovaltuusto: 

Todettiin vuoden 2018 budjetun toteuma.  
Katsottiin MaNun vuoden suunnitelmaa. 
Käytiin keskustelua asiasta.  
Todettiin, että suunnitelma olisi hyvä tehdä myös vuodelle 2019. 
Suunnitelman voisi julkaista MaNun verkkosivuille.  
Todettiin, että vuoden 2018 budjetti saattaa ylittää 10 000 €.  
10 000 € on riittävä vuosibudjetti MaNulle.  
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6 
Ka niin, entä sitten – nuorten ja päättäjien kohtaaminen –tilaisuuden työskentelyn tu-
loksia 

MaNu 

Kainuun liitto, Kajaanin kaupungin nuorten osallisuuden sekä nuori-
sotyön kehittämishanke sekä Nuorten ääni uudessa maakuntahallin-
nossa –hanke (NUMA) järjestivät “Ka niin, entä sitten?” -tilaisuuden 
Kajaanissa perjantaina 5.10.2018, klo 10-15 Kajaanin ammattikor-
keakoululla. Tilaisuuteen osallistui n. 70 henkeä. 

Virkamiehille, päättäjille ja nuorille suunnatussa yhteisessä päivässä 
pureuduttiin nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin 
Kainuussa. Tilaisuudessa alustivat Nuorisovaltuustojen liiton pu-
heenjohtaja Alina Heywood, nuori vaikuttaja Jere Huotari, osalli-
suushankkeen koordinaattori Seppo Jonninen sekä neuvotteleva vir-
kamies Niklas Wilhelmsson oikeusministeriöstä. Osallistujat tekivät 
iltapäivän ryhmätöitä ja vastasivat järjestäjien laatimiin kysymyksiin 
Seppo –peliä pelaamalla. Keski-Suomen NUMA –hanke organisoi 
Seppo –pelin ja hankkeen laaitima kooste sen tuloksista ohessa (liite 
2). 

  
Nuorten ajatuksia vaikuttamisesta on kartoitettu Kajaanin kaupungin 
nuorisotoimen vetämässä kainuulaisnuorten osallisuutta kehittävän 
hankkeen kyselyssä ja sitä esiteltiin tilaisuudessa (liite 3). 
 
Maakunnan nuorilta on kysytty lisäksi muassa Kainuun vahvuuksia, 
kehittämistarpeita ja sitä, miten nuorten ääni kuuluisi paremmin tule-
vassa maakuntahallinnossa. Kyselyyn vastasi nuoria eri puolilta Kai-
nuuta. Kyselyn perusteella Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuus-
to näyttäytyy nuorille tärkeänä vaikuttamiskanavana. Nuoret toivovat, 
että mahdollisimman monia nuoria kuultaisiin heitä itseään koske-
vassa päätöksenteossa. Yhtenä tapana kartoittaa nuorten näkemyk-
siä nostettiin esiin nettikysely, joka tarjoaa anonyymin ja helpon ta-
van osallistua (liite 4). 
 
 

Puheenjohtajan ehdotus: 

Merkitään tilaisuudesta Nuorten ääni kuuluviin uudessa maakunta-
hallinnossa (NUMA) –hankkeen  laatima kooste tilaisuudesta tiedok-
si ja käydään keskustelu asiasta. 
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Nuorisovaltuusto: 
Merkittiin NUMA -hankkeen laatima kooste tilaisuudesta tiedoksi.  
Seppo Jonninen kertoi tilaisuudessa kootusta materiaalista.   
Myös Keski-Suomen  NUMA-hankkeen projektikehittäjä Eeva Mänty-
lältä saa lisätietoa tapahtumaan liittyen. Hänen kanssaan voi kes-
kustella asiasta ja viestiä myös hänelle, mikäli tulee mieleen jotain. 
Käytiin läpi yhteistyöhankkeissa koottuja kysymyksiä.  
Seppo muokkaa lähettää laatimansa kysymykset Manulaisille ja kun-
tien nuvalaisille verkkokyselynä, joihin tulee vastata ennen tammi-
kuun Eeva Mäntylän tapaamista18.-19.1.2019 järjestettävässä kou-
lutustilaisuudessa. 
Saatujen vastausten perusteella suunnitellun toiminnan toteutumisen 
seuranta tehdään vuonna 2020.   
Todettiin, että MaNun ja kunnallisten Nuvien pitäisi tehdä enemmän 
yhteistyötä. 
MaNusta voisi nimetä lähettilään, joka kertoisi eteenpäin Kainuun 
MaNusta, ympäri Kainuuta.  
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7 
Manun toimintakäsikirjan päivittäminen, tehtävänjako Manussa ja vuoden 2019 toimin-
ta 

MaNu 

Maakunnallisen nuorisovaltuuston käsikirja ja esittely ppt tarvitsevat 
päivittämistä (liitteet 5 a ja b). Mysä tehtävänjakoa Manussa on hyvä 
päivittää ja organisoida. Nyt on jo hyvä alkaa suunnitella myös vuo-
den 2019 toimintaa, tehtäviä ja ajankohtia niille. 

Puheenjohtajan ehdotus: 

Käydään keskustelu asioista. Päätetään, miten toimintakäsikirjan 
päivitys organisoidaan.  

Suunnitellaan ensi vuoden tavoitteita ja tehtäviä sekä tehtävien ja-
koa. 

Tiedossa olevia tapahtumia/tilaisuuksia on ainakin: 

- kuntien nuvien ja MaNun yhteinen koulutus Mieslahden Opistolla 
18.-19.1.2019 

Nuorisovaltuusto: 
- Paula jakoi MaNun toimintakäsikirjan paperiveriona kaikille. To-

dettiin, että MaNun toimintakäsikirja kaipaa päivitystä. Petri eh-
dotti, että toimintakäsikirjan päivittää puheenjohtajisto. 
Päätettiin edetä näin. 
 

- Kysyttiin, voisiko Helmi Räisänen ja Sanni Karjalainen päivittää 
MaNun esittely powerpointin (mm. päivittää kuvat ja muokata 
tekstiä nuoren näkökulmaan). Sovittiin, että Helmi Räisänen ja 
Sanni Karjalainen päivittävät powerpoint -esityksen seuraavaan 
MaNun kokoukseen mennessä.  
 

- Käytiin keskustelua ensi vuoden tavoitteista ja tehtävien jaosta. 
Sanni Karjalainen ja Helmi Räisänen jatkavat viestin-
tä/somevastaavina.  

 
- Kansainvälisyysvastaava asia jätetään hautumaan. 

 
- MaNulta olisi hyvä olla lähettiläs, joka valitaan ensi vuoden puo-

lella. 
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Käytiin alustavaa keskustelua MaNun ensi vuoden tavotteista. 

Listattiin asioita, mistä MaNu voisi ottaa kantaa/osallistua: 

- Jokainen käy omasta kunnastaan selvittämässä hygieniapassi -
tilanteen sekä kesätyöseteli -tilanteen. Vastaukset 10.12.2018 
mennessä.  

o Millaiset käytänteet missäkin kunnassa on?  
o Onko mahdollista saada?  

 
- Kuntien Nuvien ja Manun yhteinen koulutus Mieslahdella pe-la 

18.-19.1.2019  
- tammikuussa 2019 jaetaan tehtävät ja lyödään lukkoon tavoitteet 
- BRYC -asia 
- maakuntavaalit  
- nuorisofoorumi 
- kesätyöseteli 
- hygieniapassi 
- joukkoliikenne 
- sisäilmaongelmat 
- keväällä esitys uudesta MaNusta 

Listattiin MaNun päätavoitteet  

keväälle 2019: 

- nuorisofoorumi 
- makunnallinen kesätyöseteli 
- hygieniapassi 

  syksylle 2019: 

- maakuntavaalit 
- joukkoliikenne 

 

Keväällä 2019 voitaisiin kokoustaa kolme (3) kertaa: 

- tammi-helmikuun vaihteessa (järjestäytymistä, tavoitteet lukkoon) 
- maalis-huhtikuussa (aloitteet) 
- huhti-toukokuussa (nufo -asia) 

Syksyllä 2019 kokouksia kaksi (2).  
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8 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston suunnittelu uuteen maakuntaan 

MaNu 

Maakunta- ja sote-uudistus ja maakuntalakiehdotus velvoittaa tule-
vaan maakuntaan perustettavan uusia maakunnallisia vaikuttamis-
toimielimiä. Yksi niistä on maakunnallinen nuorisovaltuusto. Kai-
nuussa sellainen on toiminut  Kainuun hallintokokeilun jälkeen muu-
taman vuodenm tauon jälkeen uudelleen jo vuodesta 2014 lähtien.   

Nyt toimivan maakunnallisen nuorisovaltuustolla on erinomainen ti-
laisuus suunnitella uuden tulevan maakunnallisen nuorisovaltuuston 
periaatteita, toimintaa ja tehtäviä uudelleen toki maakuntalakiehdo-
tuksen mukaisesti. Suunnittelu voidaan aloittaa aiemman toiminnan 
arvioinnilla, nuorten eri kyselyihin antamien vastausten perusteella ja 
Kuntaliiton laatimaa ohjetta apuna käyttäen (liite 6). 

Manun yksi varapuheenjohtajista eli Eetu Koski on maakunta- ja so-
te-uudistuksen valmistelun Osallisuus ja demokratian kehittäminen –
alatyöryhmän jäsen (varalla Silja Inkamo). Manun tekemä valmiste-
lutyö uudesta maakunnallisesta nuorisovaltuustosta tulaan viemään 
nuoten ja Manun tekemänä ehdotuksen ko. valmisteluryhmän käsit-
telyyn ja siitä eteenpäin maakuntavalmistelun esityksenä toimintansa 
aloittavan uuden maakuntavaltuuston päätettäväksi. 

Puheenjohtajan ehdotus: 

Käydään keskustelu asiasta. Päätetään, miten suunnittelutyö orga-
nisoidaan ja aikataulutetaan. 

Nuorisovaltuusto: 
Käytiin keskustelua asiasta. Lähdetään suunnittelemaan MaNun ta-
voitteita ja sitä, onko parannettavaa.  
Eetu Koski on työstänyt jo asiaa ja osallistunut Osallisuus –
alatyöryhmän kokoukseen Manun edustajana.  

Voitaisiin pitää MaNulaisille alustava anonyymikysely aiheesta vuo-
den vaihteessa.  

- Kyselyssä tulisi olla lyhyitä, selkeitä kysymyksiä. Kysely keskittyi-
si toiminnan tavoitteisiin ja siihen mitä parannettavaa MaNun 
toiminnassa on/on ollut. 

- Käsitellään ensivuoden ensimmäisessä kokouksessa ja pääte-
tään lopullinen suunnittelutapa.  
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- Kyselyyn rakentavaa palautetta MaNun periaatteista ja toimin-
nasta 

Nettikyselyn voisi myös tehdä kuntien nuorille tai nuville ja samalla 
esittelee, mikä on MaNu (mihin MaNu voi vaikuttaa vs. mihin Nuva ei 
voi vaikuuttaa)  

Jokainen MaNulainen tutustuu liitteeseen 6, josta saa pohjatiedot ja 
asiaa on helpompi lähteä työstämään eteenpäin.  

9 
Muut mahdolliset asiat 

Ei muita esille tulevia asioita.  

10 
Seuraava kokous 

Kainuun maakuntavaltuuston kokous on ma 17.12.2018. Asialistalla 
mm. uusi maakuntakaava. 

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.  

Ehdotettiin, että seuraava kokous voitaisiin pitää perjantaina Mies-
lahdessa perjantaina 18.1.2019 ennen yhteistä manulaisten ja nuva-
laisten koulutusta.  

11 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo. 13.37  

 

 


