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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/1gvuDpwJVKJwCzV3eVq0qbbQMFHTTgMRp?usp=sharing 

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

 
Maakunnallinen nuorisovaltuusto: 
 

Todettiin läsnäolijat. Todettiin kokous lailliseksi, mutta koska vain alle 
puolet varsinaisista jäsenistä on paikalla, kokous ei ole päätösvaltai-
nen. 
 
Päädyttiin päätösvaltaisuuden saamiseksi kirjalliseen menettelyyn ko-
kouksessa käsiteltävien asioiden hyväksymiseksi. Pöytäkirjan hyväk-
syntä tulee tehdä sähköpostilla ja kohtuulliseksi määritellyn ajan kulu-
essa. Kainuun liitosta laitetaan pöytäkirjan sähköpostilla jäsenille hy-
väksyttäväksi. Kirjallinen menettely tehdään myös edellisen kokouk-
sen pöytäkirjan osalta.  
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Kokoukseen oli myös toivottu skype –yhteys ja mahdollisuus osallis-
tua asioiden käsittelyyn etänä, mutta yhtään Manun jäsentä taikka 
nuorisotyön edustajaa ei osallistunut verkon kautta kokoukseen. 
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2 
Kokouksen sihteerin valinta 
 
MaNu 

Manulla ei tällä hetkellä ole erikseen nimettyä sihteeriä eikä varasih-
teeriä. 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Valitaan kokoukselle sihteeri. 
 

Nuorisovaltuusto: 
Anna Tervo valittiin kokouksen sihteeriksi. 
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3 
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 

MaNu 

Kainuun liiton hallintoäsääntöä 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 periaatte siitä, että pöytäkirjan-
tarkastusvuoro kiertää aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. 
Nuorisovaltuusto noudattaa samaa käytäntöä.  
Tällä kertaa vuorossa ovat nn ja nn. 

 
Nuorisovaltuusto: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Fanni Heikkinen ja Jenny Kinnunen. 
Todettiin, että pöytäkirjan tarkastus tehdään sähköpostitse ja hyväk-
syntäkuittauksen jälkeen kokouspalkkiot voidaan laittaa heti maksuun 
tämän kokouksen osallistujille. Kirjalliset hyväksymiskirjaukset hae-
taan pöytäkirjaan normaalisti postikierroksella. 
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4 
Kainuun kuntien nuorisovaltuustojen ja oppilaitosten opiskelijakuntien kuulumiset 
 

MaNu 

Kuntien ja oppilaitosten edustajat kertovat oman kuntansa nuvan tai 
opiskelijakuntansa ajankohtaisista asioista ja toiminnasta. 
 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Kuullaan kunkin kunnan nuvan ja opiskelijakuntien kuulumiset ja mer-
kitään tiedoksi. 
 

Nuorisovaltuusto: 
Kuultiin kunnittainen kierros ajankohtaisista asioista. 

Kuhmo:  

- mahdollisen liikenneturvatapahtuman suunnittelua 
- viimeisimmässä nuvan kokouksessa puhuttu joukkoliikenteestä 

Kajaani:  

- nuva järjestänyt Nuorten yö –tapahtuman 
- uusien jäsenten valitseminen edessä 
- vuoden 2020 suunnnittelua tulossa 

KAO –opiskelijakunta: 

- toiminnassa ei isompia muutoksia, puhetta liikenteestä 

Sotkamo: 

- kausi ja edustajat vaihtuivat syksyllä, peretymispäivä pidetty 
- koulutuspäivä tulossa ensi viikolla 
- nuva ollut mukana uuden yläkoulun suunnittelussa, Tia-Maria 

ollut mukana myös koulun suunnittelun ohjausryhmässä 
- Tia-Maria osallistui Nuorten Suomi –hankkeen ohjausryhmn 

kokoukseen ja seminaariin Jyväskylässä 25.10.2019  
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5 
Manun vuoden 2019 budjetin toteuma 
 
MaNu 

Manun toiminnan järjestämiseen on vuoden 2019 budjetiksi varattu 
10 000 euroa. Budjetin toteuma on 29.10.2019 4703,42 euroa. 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Todetaan budjetin toteuma sekä isommat jo syntyneet kustannukset, 
jotka eivät vielä kokouksessa esitettävässä tulosteessa vielä näy.   
Käydään keskustelu loppuvuoden 2019 toiminnasta ja sen kustannuk-
sista.  
 

Nuorisovaltuusto: 
Todettiin budjetin toteuma. 
 
Todettiin myös, että kirjanpidossa eivät näy vielä koko vuoden maksa-
mattomat kokouspalkkiot (noin 2200 e), laskutettavat matkakorvauk-
set ja Ka niin –tapahtuman järjestämiskustannuksista Manulle kat-
sottu osuus (1100 euroa) sekä muita osallistumiskuluja. Loppuvuoden 
osallistumisiin ja yhteiseen tekemiseen jäänee alle 1600 euroa. 
 
Keskusteltiin joulukuussa järjestettävästä manulaisten yhteisestä illan-
vietosta ja tekemisen eri vaihtoehdoista. Tia-Maria laittaa viestin ja 
vaihtoehtoja esille WA –ryhmässä ja selvittää osallistumisinnokuuden.  



KAINUUN LIITTO  PÖYTÄKIRJA
  5/2019 

 
Maakunnallinen nuorisovaltuusto 
_________________________________________________________________________
   

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät Sivu 10 
 

6 
Manun vuoden 2019 tavoite- ja toimintasuunnitelman toteutuminen ja loppuvuoden toi-
minta 
 
MaNu 

Manun vuoden toimintaa varten Manun hallituksen laatima tavoite- ja 
toimintasuunnitelma (liite 1) esiteltiin ja hyväksyttiin 19.2.2019 kokouk-
sessa.  
 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Käydään keskustelu suunnitelman toteutumisesta ja kirjataan Manun 
loppuvuoden toiminta ja osallistuminen. 
 

Nuorisovaltuusto: 
Käytiin läpi Manun puheenjohtajiston laatima ja helmikuun kokouk-
sessa käsitelty ja hyväksytty tavoite- ja toimintasuunnitelma sekä ker-
rattiin vuoden aikainen toiminta.  

Toimintasuunnitelman toteutuminen sinä määriteltyihin tavoitteisiin 
nähden: 

1) Vahvistetaan nuorten kuulemista 
- Nuorten vaikuttajien viikonloppu 18.-19.1.2019 Kainuun Opistolla, 

valmentautumista ja vaikuttamisen tapoja  
- Voitasko meitäkin kuunnella -kampanjan idean lanseeraus, itse 

kampanja jäi toteuttamatta 
- Eurovaalipaneeli 5.4.2019 (Kainuun liiton Europa Directin kanssa) 
- Manujen verkostoitumisleiri Pieksämäellä 26.4.2019 (Eetu) 
- kummivaltuutetut mukana kokouksissa  
- Kainuun LAPE –ohjausryhmä (Tia-Maria) 
- Kainuun koulutusasiain neuvottelukunta (Petri) 
- BRYC – Barents Regional Youth Council (Petri) 
- Kainuun Manun esittely Pohjois-Pohjanmaalla 24.5.2019 (Paula) 
- Ka niin –tapahtuma ja valmentautumisleiri 11.-12.10.2019 (osallis-

tujina 23 nuorta + päättäjiä, leirillä kymmenkunta nuorta) 
- Kajaanin Sammonkaaren suunnittelun ideapaja 3 5.11.2019 
- tiedottamista opettajien suuntaa tarvitaan vieläkin enemmän  
- KAOn opiskelijakunnassa ollut vähemmän kiinnostusta Manun toi-

mintaa kohtaa, ei ole osattu hyödyntää tätä vaikuttamiskanavaa 
- KAO:n puolella selkeä tarve saada lisää opiskelijoiden ja oppilas-

kunnan kuulemisia eri opetusaloilla 
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- Nuorten Kainuu –hankkeen ns. ohjausryhmään kaivataan mukaan 
manulaisia, tähän asti ei ole ollut mukana 
 

2) Parannetaan julkista liikennettä Kainuussa 
- Kainuun joukkoliikenteen palvelutason määrittelyn työpaja 

6.11.2019 
- NUMA –hankkeen kautta osallistuttu kannanottoon hyvän joukko-

liikenteen puolesta haja-asutusalueilla 
 

3) Konkreettinen asema uudessa maakunnassa 
- pj Eetu mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun aikai-

sessa Osallisuuden ja demokratian kehittämisen alatyöryhmässä 
(Paula sen pj), useita kokouksia, esitystä Manun toiminnan jatka-
misesta mukana ilman suurempia muutoksia 

- maakuntauudistuksen kaatumisen jälkeen Manun kokouksissa 
suunniteltu toiminnan jatkoa 

- Nuorten Suomi –hankkeen (ent. Nuorten ääni uudessa maakunta-
hallinnossa eli NUMA, Nuorten Keski-Suomi ry:n 2017-2019 ve-
tämä viiden maakunnan yhteinen hanke, jossa Kainuun liitto mu-
kana) osallistumisen kautta saatu paljon työpanosta eri tapahtu-
miin, valmennusta osallisuudesta ja vaikuttamisesta sekä uutta tie-
toa ja ideoita kehittää Kainuun Manun toimintaan:  
http://www.nuortensuomi.fi/ 

Tämä kooste on hyvä myös Kainuun liiton tarkastuslautakunnan 
20.11.2019 kokoukseen, johon Paula ja Manun puheenjohtajisto on 
kutsuttu kertomaan vuoden 2019 toiminnasta ja tulevan vuoden suun-
nitelmista. Puheenjohtajista kumpikaan ei pääse paikalle koeviikon 
vuoksi, mutta tarkastuslautakunta pyytää heitä kokoukseensa myö-
hemmin uudelleen. 

Loppuvuoden 2019 toiminta: 

- vaihtoehtoina voisi olla viikonloppuleiri tai illan kokoontuminen Ka-
jaanissa (elokuva tai keilaaminen sekä ruokailu) 

- vaihtoehtoina vko 49 tai 50 
- Tia-Maria viestittelee ja kyselee sopivaa ajankohtaa WA-ryhmän 

kautta 
- osallistuminen Kainuun maakuntavaltuuston kokoukseen 
- uusien edustajien nimeämispyyntö lähtee liitosta kuntiin viimeis-

tään joukukuussa, uudet edustajat oltava tiedossa vuoden 2020 
alussa 

http://www.nuortensuomi.fi/
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Vuoden 2020m toiminta: 

- Ka niin –tapahtuman työpajoissa käsiteltyjen aiheiden ja tulosten 
jatkokäsittely  

- Manun toiminnan uudistaminen nyt kokouksessa muotoiltavan toi-
mintasäännön mukaisesti  

- seuraava nuorisofoorumi eli nuorten ja päättäjien kohtaaminen 
20.3.2020 Kajaanissa, suunnitelmissa samaan yhteyteen laajempi 
maakuntien nuorisovaltuustojen tapaaminen  
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7 

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintamalli vuodesta 2020 eteenpäin 
 

MaNu 

Erityisesti nyt kuluvalla kaudella 2018-2019 on ollut paljon eri kuntien 
ja oppilaitosten opiskelija/oppilaskuntien edustajan vaihtumisia ja ko-
kouksiin osallistumisaktiivisuus on ollut suhteellisen heikkoa. Maakun-
nallisen nuorisovaltuuston toimintamalli, toiminta- ja työskentelytavat 
vaativat uudistamista.  
Koska nuorten osallistuminen ja palkitseva osallisuus maakunnan ke-
hittämistyöhön ja nuorten äänen kuuluviin tuominen on tärkeää ja 
merkityksellistä, on toiminnassa tehtävä tarpeellisia muutoksia, jotta 
se motivoi ja kannustaa toimintaan kuntien nuorisovaltuustoista nimet-
tyjä nuoria osallistumaan ja toimimaan myös maakunnallisella tasolla. 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston kokoonpano, toimintakausi, toi-
minta ja toimintatavat kaipaavat pikaista muutosta, jotta kaikkien osa-
puolten valtuuston toiminnan organisointiin, kokoustamiseen ja muu-
hun toimintaan käyttämät resurssit vastaisivat tarkoitustaan.  
Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto, MaNu, on Kainuun maa-
kuntahallituksen 16.9.2013 (§ 143) perustama.  Toimielimen kokoon-
panoa ja toimintaa ratkaisevasti muuttavat muutosehdotukset tulee 
viedä maakuntahallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi. 
Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto on kokoontunut vuoden ai-
kan neljä (4) kertaa, sen edustajia on nimetty useisiin makunnallisiin 
ryhmiin ja tilaisuuksia osallistua niin kansainvälisiin, maakuntien yhtei-
siin ja maakunnallisiin tilaisuuksiin on ollut useita. Osallistuminen nii-
hin ei ole ollut aivan odotetunlaista.   
Pohjois-Suomen AVI:n Kajaanille myöntämällä valtiontuella rahoite-
tulla (omarahoitusosuus Kainuun liitolta) Nuorten Kainuun –hank-
keella on pyritty rakentamaan ja tukemaan yhteyttä kuntien nuoriso-
valtuustojen toiminnasta maakunnan tason toiminnalle. Sekä Nuorten 
Kainuu –hankkeen myötä että viiden maakunnan yhteisen NUMA 
(Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa) eli Nuorten Suomi -
hankkeen kautta Kainuun kuntien nuvalaisille sekä manulaisille on jär-
jestetty vuoden mittaan useita koulutus- ja valmennustilaisuuksia 
osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyen. Nuorten Suomi –hanke, jota 
rahoitti OKM ja jossa liitolla pieni maksuosuus, päättyy vuoden 2019 
loppuun.  
Yhteyden rakentaminen kuntien nuvien ja maakunnallisen nuorisoval-
tuustojen kanssa vaatii edelleen työtä ja kaikkien osapuolten vankem-
paa sitoutumista nuorten maakunnallisen osallisuuden ja vaikuttami-
sen vahvistamiseen.  
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Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Käydään keskustelu Manun toiminnasta ja sen uudistamisesta. Hah-
motellaan maakunnallisen nuorisovaltuuston toimitamalli toiminta-
säännön muotoon ja tehdään esitys Kainuun maakuntahallitukselle 
toimintamallin uudistamisesta.   

Nuorisovaltuusto: 
Käytiin keskustelu Manun toiminnasta ja siinä ilmenneistä ongelmista. 
Näihin pyritään saamaan muutosta parempaan ja toimivampaan 
suuntaa uudistamalla nuorisovaltuuston toimintamallia ja toimintata-
poja seuraavalle kaudelle lähdettäessä.   

Todettiin, että kuntien nuvien ja nuorisotoimen puolelta tarvitaan ja toi-
votaan nykyistä vahvempaa sitoutumista Manun toimintaan ja osallis-
tumista yhdessä kunnasta nimettyjen nuorten jäsenten kanssa pidet-
täviin kokouksiin. 

Käytiin keskustellen läpi Paulan luonnostelema pohja Manun uudeksi 
toimintasäännöksi ja muokattiin sitä jatkokäsittelyä varten. Merkataan 
tekstiin muutokset nykyiseen menettelyyn verrattuna. 

Päätettiin, että toimintasääntöluonnos lähetetään piakkoin Manun jä-
senille kommentoitavaksi. Samalla luonnos toimitetaan myös kuntien 
nuorisovastaaville. Edellytetään, että kuntien nuorisovastaavat käyvät 
luonnoksen läpi kuntansa nuvalaisten kanssa ja kustakin kunnasta tu-
lee saada Manun jäsenen kuittaus asian käsittelystä määrättyyn ai-
kaan mennessä. Kommentointiaika määräytyy marraskuun maakunta-
hallituksen kokouspäivän ja siihen lähtevän esityslistapäivän mukaan.  

Paula lähettää kokouksessa muokatun luonnoksen em. tahoille ja ker-
too tarkistetun päivämäärän kommenttien jättämisen takarajasta. 
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8 
Osallistuminen Kainuun seudullisen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman laadin-
nan työpajaan  
 

MaNu 

Pohjois-Pohjanmaan ELY, WSP Finland Oy ja Sotkamon kunta kutsu-
vat nuorten edustajia Kainuun joukkoliikenteen palvelutasosuunnitel-
man laatimiseen liittyvään kuntatyöpajaan. Työn tilaajana on Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus ja konsulttina toimii WSP Finland Oy. Työ-
pajan järjestämisestä vastaa Sotkamon kunta. Vastaavat työpajat jär-
jestetään/on järjestetty myös muissa Kainuun kunnissa. 

Työssä laaditaan palvelutasosuunnitelma, jossa määritellään kuntien 
välisen joukkoliikenteen palvelutaso Kainuun maakunnan alueelle. 
Työssä selvitetään, millaista joukkoliikennettä Kainuussa järjestetään 
kesästä 2021 alkaen. Suunnitelmassa ei pääsääntöisesti tarkastella 
kuntien sisäistä liikennettä. Kuntien sisäistä liikennettä tarkastellaan 
vain alueilla, joilla joukkoliikenneyhteydet nojautuvat kuntien väliseen 
joukkoliikenteeseen.  
 
Työpajan järjestäjätahot ovat koonneet työpajan lähtötiedoiksi tietoja 
mm. Kainuun alueen väestön, työpaikkojen ja koulujen sijainneista 
sekä nykyisistä joukkoliikenteen reiteistä ja käyttäjämääristä. Näiden 
lisäksi kaivataan kansalaisten näkemyksiä kuntien välisistä yhteyk-
sistä ja liikkumistarpeista kuntien välillä. 

Työpajan ohjelma: 
 
klo 13.00-13.20 Joukkoliikenteen nykytila Kainuussa 

Samuli Kallio, joukkoliikennevastaava, Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus 

klo 13.20-13.45 Työpajan tavoitteet ja ohjeistus 
Susanna Kaitanen, projektipäällikkö, WSP Finland Oy 
Antti Kataja, joukkoliikennesuunnittelija, WSP Finland 
Oy 

klo 13.45-14.45 Työpajatyöskentelyä ryhmissä  
klo 14.45-15.25 Tulosten yhteenveto 
klo 15.25-15.30 Loppupuheenvuoro 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 

Todetaan työpajan ohjelma ja osallistutaan kokouksen jälkeen klo 
13.00 alkavaan työpajaan.  

Nuorisovaltuusto: 
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Todettiin, että joukkoliikenteen suunnittelun työpaja on juuri sitä, mitä 
nuoret ovat kaivanneet. Työpajan ajankohta sattui todella hyvään ai-
kaan.  
 
Tia-Maria, Anna ja Anni osallistuvat. Sama työpaja on seuraavana 
päivänä Kuhmossa. Kajaanissa työpaja oli 30.10.2019. 
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Muut asiat 

Muissa asioissa otettiin esille Ka niin –tapahtumassa hahmoteltu ja  
Petrin laatima kannanotto, Koulutus on Kainuun tärkein elinvoimate-
kijä.  

Todettiin, että tekstissä on yksi korjausta vaativa toteamus. Korjataan 
se ja viedään kannanottoa eteenpäin.  

Kannanotosta laaditaan aloite maakuntavaltuustolle 16.12.2019 ko-
koukseen. 

10 
Seuraavat kokoukset 

Seuraavan mahdollisen kokouksen ajankohta voisi olla maakuntaval-
tuuston kokouksen yhteydessä 16.12.2019. Päätetään myöhemmin. 

Mahdollisimman monen toivotaan osallistuvan maakuntavaltuuston 
kokoukseen. Pääasiana on uuden Kainuun maakuntakaavan käsit-
tely. Kokouksen alussa poliittiset ryhmät pitävät ryhmäpuheen, myös 
Kainuun Manulla on tähän tilaisuus.  

Tia-Maria ilmoitti pääsevänsä kokoukseen. 

11 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.28. 

 


