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OSALLISTUJAT 

Päätöksente-
kijät 

   

 Jäsen Tehtävä Lisätietoja 
 Koski Eetu puheenjohtaja Kajaani 
 Kyllönen Kiia  Paltamo  
 Tervo Anna  sihteeri Sotkamo 
 Tikkanen Tia-Maria  Sotkamo 
 Karjalainen Saara  KAMK, opiskelijakunta 
Muut osallis-
tujat: 

   

 Karppinen Paula  aluekehityspäällikkö Kainuun liitto 
 Jonninen Seppo projektityöntekijä Nuorten Kainuu-hanke 
 Mäntymäki Eeva viestintäpäällikkö Kainuun liitto, § 4-5 
 Kyllönen Teija vapaa-ajanohjaaja Kuhmo, skype 

-yhteydellä 
    
Poissa:    
 Keskinarkaus Netta  Hyrynsalmi 
 Keränen Mira  Hyrynsalmi 
 Holappa Milena  Puolanka 
 Lauronen Antti  Puolanka 
 Korpela Elina  Ristijärvi 

 Pesonen Petri  Suomussalmi 
 Heikkinen Fanni  KAO, oppilaskunta 
 Kyllönen Jonna  KAO, oppilaskunta 
 Kumpulainen Markku  KAMK, opiskelijakunta 
    

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

  Koski Eetu   Tervo Anna 
  Puheenjohtaja  Sihteeri 
    

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

  1 – 9 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

___.__.2019  ___.__.2019 

 

  Tia-Maria Tikkanen  Kiia Kyllönen 
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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, elleivät erityiset syyt ole esteenä. 
 
  Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kaikille  
  maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenille sähköpostitse  
  16.8.2019. Paperinen kokousaineisto on postitettu jäsenille  
  16.8.2019 
 
  Kokousaineisto on saatavilla sähköisesti osoitteesta: 
 
  https://drive.google.com/drive/folders/1Z6NxZ4TZc5uhc3eeCr3cGFa7QiFFpCQV?usp=sharing 
 

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

 
UMaakunnallinen nuorisovaltuusto: 
   

Kokous todettiin lailliseksi. Koska varsinaisia nuorisovaltuuston jäseniä 
oli paikalla alle puolet, todetaan, että kokous ei ole päätösvaltainen. 
Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan valmisteltavia taikka 
keskusteltavia ja näin ollen tiedoksi merkittäviä.  
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2 
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.  
Tällä kertaa vuorossa ovat nn ja nn. 

 
UNuorisovaltuustoU: 

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tia-Maria Tikkanen ja Kiia Kyllönen. 
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3 
Manun vuoden 2019 budjetin toteuma 
 
MaNu 

Manun toiminnan järjestämiseen on vuoden 2019 budjetiksi varattu 
10 000 euroa. Budjetin toteuma on 2.7.2019 tilanteessa 4596,18 euroa 
(liite 1). Vuoden 2019 kokouspalkkiot ovat vielä maksamatta kokouk-
seen osallistuneille puutteellisten pöytäkirjan tarkistusten vuoksi. 

UPuheenjohtajan ehdotus: 
Todetaan budjetin toteuman tilanne.  
Käydään keskustelu loppuvuoden 2019 toiminnasta ja sen kustannuk-
sista.  
 

UNuorisovaltuustoU: 
Todettiin vuoden 2019 talouden toteutuman tilanne. 
Todettiin, että vuoden 2019 alussa maksetut kokouspalkkiot ovat edel-
lisvuoden kokouspalkkioita. Näin nähdään, että vuoden 2019 kokous-
palkkiot ovat kokouksiin osallistuneille kokonaisuudessaan maksa-
matta. Tilanne johtuu siitä, että pidettyjen kokousten pöytäkirjat ovat 
jääneet tarkistuskierroksilleen. Myöskään aiemmassa kokouksessa hy-
väksytty ja käyttöönotettu pöytäkirjan hyväksyminen sähköpostimenet-
telyllä ei ole toiminut. 
Jotta tilanne saadaan korjatuksi, vuoden 2019 pidettyjen, mutta tarkis-
tuskierrokselta palautumattomien, kokousten pöytäkirjat tulostetaan lii-
tossa vielä kertaalleen ja haetaan niihin allekirjoitukset asianosaisilta, 
koko hyväksymisketjun osalta. Kokouspalkkiot laitetaan maksuun kai-
kille kokoukseen osallistuneille, kun asianmukaiset allekirjoitukset on 
saatu.  
Todettiin, että kuluvan vuoden budjetissa on hyvin varaa osallistua laa-
jempiinkin tapahtumiin. Myös manulaisten kesken järjestettävä ryhmäy-
tymistapahtuma/-matka vuoden lopulla olisi mahdollinen vuoden 2020 
alusta mukana oleville, mikäli edustajat ovat hyvissä ajoin tiedossa en-
nen vuoden loppua.  
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4 
Kainuun mainetyö ja siihen osallistuminen 
 
MaNu 

Kainuun liitto tekee yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa 
mainetyötä. Yhtenä mainetyön keskeisenä tavoitteena on saada kai-
nuulaiset itse viestimään kotimaakunnan hyvistä puolista. Toinen ta-
voite on sopia maakunnan yhteisistä ydinviesteistä ja yhteisestä tari-
nasta.  
Tähän liittyen Kainuun liitto toteuttaa kesän 2019 aikana Instagramissa 
kuvakisan ja verkossa kyselyn, jossa vastaajat voivat ottaa kantaa Kai-
nuun tarinan muotoiluun liittyviin ideoihin.  
Kokouksessa käydään läpi kyselyä ja kuvakisaa sekä sitä, mitä Kai-
nuun mainetyössä on tähän mennessä tehty. MaNun jäsenten toivo-
taan osallistuvan kisaan ja kyselyyn. Lisäksi manulaisten toivotaan 
miettivän jo etukäteen, ketkä Kainuusta muualla muuttaneet henkilöt 
olisivat heidän mielestään sopivia Kainuun mainelähettiläitä. 
Kainuun liiton mainetyö ja kesäkysely, Kainuun tarinat ja ydinviesti: 
10TUhttps://www.kainuunliitto.fi/Kainuun_tarinatU10T 
Kainuun liiton mainekysely, 31.8.2019 saakka: 
10Thttps://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?Ques-
tID=5368061&sid=0xmW7y1tgZ10T 
Kainuun kuvakisa, 31.8.2019 saakka: 10Thttps://www.kainuunliitto.fi/kesa-
kisa10T 
Kainuun soten ja Kainuun liiton viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki esit-
telee asian. 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 

Kuullaan esittely. Käydään keskustelu ja työstetään maineteemaa Män-
tymäen johdolla. 
 

Nuorisovaltuusto: 
Kainuun liiton viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki esitteli liitossa ja liiton 
kokoamassa mainetiimissä tehtyä maineviestintätyötä. Hän kehotti 
nuoria vastaamaan avoinna olevaan kyselyyn Kainuun maineesta sekä 
osallistumaan kuvakisaan. Kokouksen osallistujat kertoivat omat näke-
myksensä ja kokemuksensa Kainuusta ja sen maineesta. 

Eeva kehotti nuorisovaltuutettuja miettimään omalta osaltaan nimeä-
mään Kainuun mainelähettiläisiksi sopivia, Kainuun ulkopuolella tai laa-
jemminkin tunnettuja, henkilöitä. 

https://www.kainuunliitto.fi/Kainuun_tarinat
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5368061&sid=0xmW7y1tgZ
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5368061&sid=0xmW7y1tgZ
https://www.kainuunliitto.fi/kesakisa
https://www.kainuunliitto.fi/kesakisa
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Merkittiin tiedoksi kuultu esitys ja käyty keskustelu. Ehdotukset maine-
lähettiläisiksi voi toimittaa Eevalle osoitteella 10Teeva.mantymaki@kai-
nuu.fi10T. Kainuun mainetyön esittely liitteenä 3. 

 

 

  

mailto:eeva.mantymaki@kainuu.fi
mailto:eeva.mantymaki@kainuu.fi
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5  
Loppuvuoden 2019 tapahtumien suunnittelu 
 
MaNu 

Kainuulaisille nuorille järjestetään Ka niin, entä sitten? –tapahtuma 
(nuorisofoorumi) perjantaina 11.10.2019. Myös Kainuun MaNu osallis-
tuu tapahtuman järjestelyihin, sisällön suunnitteluun, markkinointiin ja 
osittain mahdollisesti myös sen kustannuksiinkin. 

Tapahtuman pääjärjestelijä Seppo Jonninen Kajaanin kaupungin Nuor-
ten Kainuu –hankkeesta esittelee tilaisuuden tarkoituksen ja työn alla 
olevan, esityslistan liitteenä 2 olevan, alustavan ohjelman. 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Kuullaan esittely ja käydään keskustelu tapahtumaan halutuista tee-
moista ja siitä, miten MaNu ja manulaiset osallistuvat itse tapahtumaan. 

Nuorisovaltuusto: 
Kajaanin kaupungin nuorisotyön Nuorten Kainuu –hankkeen projekti-
työntekijä Seppo Jonninen esitteli nuorille ja maakunnan päätöksente-
kijöille suunnitellun yhteisen tapahtuman alustavan ohjelman. 

Keskusteltiin tilaisuuden ohjelmasta ja tilaisuuden järjestelyistä. Merkit-
tiin Jonnisen esitys ja tilaisuutta suunnitteleva kuntien nuorisotyönteki-
jöiden 28.8.2019 tapaaminen tiedoksi. Jonninen huomioi hänelle anne-
tun palautteen tulevassa suunnittelupalaverissa. 

Merkittiin tiedoksi Nuorten Kainuu –hankkeessa toteutetun kuntien nu-
valaisille ja manulaisille suunnatun kyselyn tulokset (liite 4). Kyselyn 
vastauksissa esiin nostettua tullaan käsittelemään tarkemmin Ka niin, 
entä sitten=? –tapahtumassa. 

Merkittiin tiedoksi NUMA –hankkeen  suunnittelema koko Suomen 
maakunnallisten nuorisovaltuustojen tapaaminen Jyväskylässä 24.-
25.9.2019.  Tilaisuuden ajankohta todettiin lukioiden lukujärjestysten 
kannalta hankalaksi. Ajankohta ja ohjelma varmistuvat myöhemmin.  
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6 
Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston jatko vuodesta 2020 eteenpäin  
 

MaNu 

Erityisesti nyt kuluvalla kaudella 2018-2019 on ollut paljon eri kuntien ja 
oppilaitosten opiskelija/oppilaskuntien edustajan vaihtumisia ja kokouk-
siin osallistumisaktiivisuus on ollut heikkoa. Maakunnallisen nuorisoval-
tuuston työskentely vaatii ilmiselvästi uudistamista.  
Koska nuorten osallistuminen ja palkitseva osallisuus maakunnan ke-
hittämistyöhön ja nuorten äänen kuuluviin tuominen on tärkeää ja mer-
kityksellistä, on toiminnassa tehtävä tarpeellisia muutoksia, jotta se mo-
tivoi ja kannustaa toimintaan kuntien nuorisovaltuustoista nimettyjä 
nuoria osallistumaan ja toimimaan myös maakunnallisella tasolla. Maa-
kunnallisen nuorisovaltuuston kokoonpano, toimintakausi, toiminta ja 
toimintatavat kaipaavat pikaista muutosta, jotta kaikkien osapuolten 
valtuuston toiminnan organisointiin, kokoustamiseen ja muuhun toimin-
taan käyttämät resurssit vastaisivat tarkoitustaan.  
Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto, MaNu, on Kainuun maakun-
tahallituksen 16.9.2013 (§ 143) perustama.  Toimielimen kokoonpanoa 
ja toimintaa ratkaisevasti muuttavat muutosehdotukset tulee viedä 
maakuntahallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi. 
Nykyisiltä ja nyt syksyllä poisjääviltä edustajilta on kysytty kehittämis-
ajatuksia nuorten toimintaan sitoutumisen ja kokouksiin osallistumisen 
parantamiseksi. Kainuun liiton aluekehityspäällikkö Paula Karppinen 
kertoo Whats App –kyselyn tuloksista. 
 

Puheenjohtajan ehdotus: 
 

Kuullaan tehdyn kyselyn tuloksista. Käydään keskustelu nuorisoval-
tuuston toiminnan eri vaihtoehdoista ja tarvittavista kehittämistoimista 
sekä siitä, millainen ehdotus viedään maakuntahallitukselle nuorisoval-
tuuston toiminnan jatkosta. 

Nuorisovaltuusto: 
Paula Karppinen kertoi kesäkuussa 2019 manulaisilta saaduista vas-
tauksista koskien MaNun toiminnan ja kokoustamisen kehittämistä 
sekä sitä, miten saataisiin MaNuun nimetyt nuoret sitoutumaan parem-
min sen toimintaan ja osallistumaan kokouksiin.  
Käytiin vilkas keskustelu aiheesta. Merkitään käyty keskustelu tiedoksi. 
MaNun toiminnan uudistamista koskevat, vuoden 2020 alusta lähtien 
toteutettavat esitykset kootaan ja viedään ehdotuksen muodossa maa-
kuntahallituksen käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi. Ehdotus laaditaan ja 
hyväksytään MaNun seuraavassa kokouksessa 6.11.2019. 
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Käydystä keskustelusta viedään terveiset myös kuntien nuorisotyönte-
kijöiden kokoukseen 28.8.2019. 
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7 
Muut esille tulevat asiat 

MaNu 

Muissa asioissa nostettiin esiin keväältä 2019 kesken jäänyt toiminta-
käsikirjan viimeistely. Tia-Maria Tikkanen on työstänyt viime kokouksen 
jälkeen siihen tehtyjä täydennyksiä ja korjauksia. Käsikirja ei ollut käy-
nyt kommentointikierrosta manulaislla. Myös mahdolliset, tulevat muu-
tokset MaNun toiminnassa vuoden 2020 alusta, vaikuttavat käsikirjan 
sisältöön. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 
Paulan kesän aikana WhatsAppin kautta tekemän kyselyn mukaan 
useita manulaisia on jättänyt paikkana. Uusien jäsenien nimeämistä 
odotellaan, viimeistään vuoden lopulla tullaan pyytämään seuraavan 
kauden edustajien nimeämiset. Kajaani ja Kuhmo olivat jo lähettäneet 
tiedon nuva-kokouksissaan tekemistään uusien edustajien nimeämi-
sistä tehtävänsä jättäneiden tilalle.  
Todettiin saadut nimeämiset: 
KUHMO: Roosa Mikkosen ja Justiina Väisäsen tilalle on nimetty 
21.8.2019 varsinaisiksi jäseniksi Anni Piirainen ja Mikael Kuha, varajä-
senet nimetään myöhemmin). 
KAJAANI: Silja Inkamon ja Eetu Kosken tilalle on 22.8.2019 nimetty 
varsinaisiksi jäseniksi Jenny Kinnunen ja Sohvi Sirviö, varajäseniksi 
Oona Partanen ja Pinja Komulainen. 
Näin ollen, kun Eetu Kosken puheenjohtajuus katsotaan päättyneen, 
seuraavassa MaNun kokouksessa tulee MaNun puheenjohtajisto jär-
jestäytymään uudelleen. Samoin Eetu Kosken vastuut ja luottamusteh-
tävät jaetaan uudelleen. 
 

8 
Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous 6.11.2019 alkaen klo 10.00 

 

9 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.18. 

 


