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OSALLISTUJAT 

Päätöksen
tekijät: 

 
x = paikalla 

  

 Jäsen Varajäsen Lisätietoja 
 Heikkilä Jussi  X Heikkilä Antti Sotkamo 
 Hietanen Senja  X Halonen Timo KAMK, opiskelijakunta 
 Holappa Milena Nuorala Urho   X Puolanka 
 Huotari Veeti Kemppainen Tomi KAO, oppilaskunta 
 Kinnunen Jenny Kyllönen Jonna Kajaani 
 Korpela Elina  X Eetu Oikarinen Ristijärvi 
 Kyllönen Kiia  X Klemetti Sonja Paltamo 
 Liimatta Fiinu Dunya Osman Aden   
 Liljeblad Laura  X -II-  
 Piirainen Anni  X (pj) Suontausta Janne Kuhmo 
 Pääkkö Nella  X Kyllönen Anni  
 Pääkkönen Milja Komulainen Anna  
 Tervo Anna  X (siht) Huotari Maiju  
 Vasunta Onni-Lenni  X Keränen Tiia Suomussalmi 
 - - Hyrynsalmi 
    
Muut  
osallistujat: 

   

 Karppinen Paula  aluekehityspäällikkö Kainuun liitto 
 Sovari Yrjö  Kummivaltuutettu 
 Oikarinen Markku  Kummivaltuutettu 
 Partanen Heidi  Kummivaltuutettu 
 Karppinen Heidi projektipäällikkö Kainuun liitto 
 Määttä Piia  Nuorisovalvoja 
 Komulainen Antti   
 Kyllönen Teija  Nuorisovalvoja 
 Keränen Silja  Kummivaltuutettu 
 Leinonen Minna  Kajaanin 

maahanmuuttopalvelut 
 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

___.__.2020    ___.__.2020 

  Anni Piirainen   Anna Tervo 
  Puheenjohtaja   Sihteeri 
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KÄSITELLYT ASIAT 

  1 – 9 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

___.__.2020    ___.__.2020 

Elina Korpela    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 
valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on 
kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on 
kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. 

 
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 ja muu kokousaineisto on postitettu 
9.9.2020. Kokouskutsu ja linkki kokousaineistoon on lähetetty 
sähköpostitse sekä WhatsApp –palvelun kautta kaikille 
maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenille, myös varajäsenille. 
Kokousaineisto on saatavilla sähköisesti myös osoitteesta: 

 
   https://drive.google.com/drive/folders/1NvXl_afAA-XTHSwPg-32goPC-7pcD6fs?usp=sharing  
 
 

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

 
Nuorisovaltuusto: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Kokouksen puheenjohtajana toimii Anni Piirainen (1. vpj). 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1NvXl_afAA-XTHSwPg-32goPC-7pcD6fs?usp=sharing
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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.  
 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan nn ja nn. 

 
Nuorisovaltuusto: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Korpela Elina ja Kyllönen Kiia. 
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3 
Nuorisovaltuustossa tarvittavat tehtävävastaavat, niihin nimeäminen sekä 
kokouskäytännöistä sopiminen 
 
MaNu 

Kokouksessa 15.5.2020 nuorisovaltuustolle valittiin puheenjohtajisto, 
sihteerit sekä yksi tiedottaja. Nuorisovaltuusto on jo aiemmassa 
toiminnassaan katsonut hyväksi nimetä tarvittaessa myös erilaisia 
tapahtumajärjestelyjä organisoivan toiminnanvastaavan (tai 
vastaavat) sekä toinen tiedottaja. 
Nuorisovaltuustolla on vapaus päättää tehtävien jaosta, 
tehtävävastaavien määrästä ja nimeämisestä sekä tarpeen mukaan 
myös tehtäviä hoitavien ryhmien perustamisesta. 
Nuorisovaltuuston jäseniltä on tullut toive myös kerrata 
kokouskäytäntöjä ja sopia maakunnalliselle nuorisovaltuustolle 
parhaiten sopivista käytännöistä. 
 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Käydään keskustelu nuorisovaltuuston tehtävistä, mitä 
tehtävävastaavia tulisi toiminnan ja tehtävien hoidon varmistamiseksi 
olla jatkossa. Nimetään jäsenten ja varajäsenten keskuudesta 
tarvittavat tehtävävastaavat. 
Käydään läpi kokoustamiseen liittyviä käytäntöjä sekä sovitaan 
nuorisovaltuustolle käyttöön otettavat menettelyt. 

Nuorisovaltuusto: 
Uusia tiedottajia: Korpela Elina, Liljeblad Laura ja Pääkkö Nella.  
Tiedottaja tiedottaa kokouksista niiden jälkeen, valmistelee 
viestintämateriaalia ja ilmoittaa tapahtumista. 
 
Toimintavastaaviksi: Vasunta Onni-Lenni, Kyllönen Kiia ja Nuorala 
Urho. 
Toimintavastaava suunnittelee ja valmistelee toimintoja ja tehtäviä 
tapahtumissa. 
 
Kun henkilö lähtee Manusta, hän ensin ilmoittaa kuntansa nuvalle ja 
Kainuun liittoon, jolloin Nuva päättää uuden jäsenen. Sama koskee 
myös varajäseniä. 
 
Kokeillaan jatkossa hieman yksinkertaisempaa ja 
vapaamuotoisempaa esityslistaa, jonka hallitus kokoaa. 
Verkkokokouksessa osallistujan tunnistautuminen tehdään laittamalla 
mikki ja kamera päälle. Pöytäkirjan tarkistus tehdään jatkossa 
sähköisesti. Katsottiin, että sähköinen esityslista riittää. 
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4 
Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen eri ryhmiin 
 
MaNu 

Maakunnalliselle nuorisovaltuustolle on tullut pyynnöt nimetä edustaja 
sekä varaedustaja seuraaviin ryhmiin: 

- Kainuun soten sote-uudistusta valmistelevien HELLÄ-hankkeen ja 
KaRa-hankkeen yhteiseen ohjausryhmään 

- Kainuun koulutusasiain neuvottelukunta  
Kainuun sotessa ovat käynnistyneet 1.8.2020 alkaen Kainuun sote-
uudistukseen liittyvä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
Kainuuseen –osa I: Helposti lähelläsi (HELLÄ) –hanke sekä Kainuun 
rakenneuudistus vv. 2020-2021 –alueellisen valmistelun tukena 
(KaRa) –hanke.  
Hankkeille muodostetaan yhteinen ohjausryhmä, johon pyydetään 
edustaja sekä varaedustaja myös maakunnallisesta 
nuorisovaltuustosta (25.9.2020 mennessä). Ohjausryhmän 
ensimmäinen kokous tulee olemaan lokakuussa 2020. 
Kainuun koulutusasiain neuvottelukunta on Kainuun liiton perustama 
ryhmä koulutusasioiden tiedon, kuulumisten ja kokemusten vaihtoon. 
Ryhmä ottaa lisäksi kantaa myös koulutuspoliittisiin edunvalvonnan 
kysymyksiin. Seuraava kokous neuvottelukunnalla on 22.9.2020. 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 

Käydään keskustelu ryhmistä ja niiden tehtävistä sekä nimetään 
edustajat niihin. 
 

Nuorisovaltuusto: 
HELLÄ –hankkeen ohjausryhmään osallistumisesta kiinnostuneita: 
Heikkilä Jussi ja Tervo Anna. Nimetään Jussi Manun edustajaksi ja 
Anna varalle. 
Kainuun koulutusasiain neuvottelukunnan jäsenyydestä on 
kiinnostunut Kinnunen Jenny. Nimetään Jenny Manun edustajaksi 
neuvottelukuntaan. 
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5 
Nuorisovaltuuston ja kainuulaisten nuorten osallistuminen Ilmasto- ja 
ympäristövastuullinen Kainuu 2040 –strategian valmisteluun 
 
MaNu 

Kainuun ilmasto- ja ympäristöstrategiatyössä on suunnitelman 
mukaan tulossa vuoden 2020 syyskaudella ainakin kolme työpajaa: 

o ensimmäisenä nykytilatyöpaja, joka on seminaarityyppinen 
aloitusseminaari, johon nuorilla on mahdollisuus tehdä oman 
puheenvuoro,  esim. ilmastoon/ympäristöön liittyvästä teemasta 
sekä keskustella asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa, 

o toinen työpaja on tulevaisuusskenaariot, missä pohditaan 
tulevaisuuden näkymiä ympäristö/ilmastoteemojen kautta, 
kysymys Kainuussa asuville nuorille on: ”Miltä minun Kainuu 
näyttää vuonna 2040 ja sen jälkeen?” 

o kolmannessa työpajassa haetaan askelmerkkejä, tavoitteita 
ja toimenpiteitä eli työpajaan osallistuvat määrittelevät Kainuulle 
tavoitteet ja hakevat toimenpiteitä, joilla ne saavutetaan, apuna 
nykytila- ja tulevaisuusskenaario -työpajojen aikaansaannokset. 

Työpajat järjestetään mahdollisuuksien mukaan koeviikkojen jälkeen 
ja ainakin ensimmäiseen työpajaan on etäosallistumismahdollisuus, 
jolloin osallistuminen nuorille helpompaa. Mennään nuorten ehdoilla 
ja panostuksen mukaan. Mikäli niin halutaan ja katsotaan tarpeen, 
voidaan nuorille järjestää erikseen oma työpaja 
ilmasto/ympäristöaiheesta. 

Työpajoista, ilmasto/ympäristöasioista tiedotetaan mm. koulujen 
kautta. Ilmastotyö työpajoineen on erinomainen mahdollisuus tuoda 
esiin nuorten näkökulmat, miten ja mitä päättäjien ja asiantuntijoiden 
tulisi ottaa huomioon tulevaisuutta koskevia päätöksiä tehdessään! 

Työpajoihin voivat osallistua kaikki halukkaat ja mielellään 
kaverin kanssa! 

Lue lisää: https://www.kainuunliitto.fi/ilmasto-ja-ymparistovastuullinen-
kainuu-2040 

Lisätietoja ja yhteydenotot: projektipäällikkö Heidi Karppinen, puh. 
044 7100 859, heidi.karppinen@kainuu.fi.  

Puheenjohtajan ehdotus: 
Käydään keskustelu keinoista saada manulaiset, kuntien 
vaikuttajaryhmien nuoret sekä muut alueen nuoret mahdollisimman 
suurella joukolla mukaan ilmastotyöhön. Annetaan evästys strategian 
valmisteluun ja osallistumisen järjestelyihin. 

https://www.kainuunliitto.fi/ilmasto-ja-ymparistovastuullinen-kainuu-2040
https://www.kainuunliitto.fi/ilmasto-ja-ymparistovastuullinen-kainuu-2040
mailto:heidi.karppinen@kainuu.fi
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Nuorisovaltuusto: 
Nuorten ajatuksia ja mielipiteitä nousee esille -> “Millaisessa 
Kainuussa halutaan olla?” Aikataulua työpajoille ei ole vielä päätetty. 
Innostuttaako nuoria? Mikä olisi paras tapa osallistua?  
Vastauksia: 

• etänä, yksinkertainen tapa, discord tai Teams, zoom tai 
hangout 

• on kiinnostava, kaikki voivat vaikuttaa pienillä teoilla 
Mistä näkökulmasta puhutaan? Miten nuoret näkevät ilmasto- ja 
ympäristöasiat? Isoihin tavoitteisiin? Ilmastokehityksen? 
Minne viestiä?  

• Manu, nuvat, insta 
Kysely?  

• tulisi olla valmiit vaihtoehdot ja ”muuta” -kohta kyselyn lopussa  
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6 
Nuorisovaltuuston vuosibudjetin toteuma 
 
MaNu 

Manun toiminnan järjestämiseen on vuoden 2020 budjetiksi varattu 
10 000 euroa. Budjetista on tähän mennessä käytetty vain vuoden 
ensimmäisen kokouksen kokouspalkkioiden verran.   

 
Puheenjohtajan ehdotus: 

Todetaan tilanne ja käydään keskustelu loppuvuoden 2020 
toiminnasta ja sen kustannuksista.  

Nuorisovaltuusto: 
Kustannukset tähän asti 1440 euroa, jäljellä 8560 euroa 
loppuvuodelle.  
Kokouksia ainakin yksi loppuvuoden aikana. 
Mitä muuta toimintaa halutaan? Tulevaisuus-leiri? Eduskuntavierailu? 
Ilmaisu- tai viestintäkoulutus?  
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7 
Kuntien nuorisovaltuustojen ja oppilaitosten opiskelija/oppilaskuntien kuulumiset 

MaNu 

Edellisellä kaudella sovittiin, että jokaiseen MaNun kokoukseen 
tuodaan kuulumiset kuntien ja opiskelijakuntien vaikuttajaryhmistä.  
 

Puheenjohtajan ehdotus: 
Kuullaan kunkin kunnan ja opiskelijakunnan kuulumiset ja 
ajankohtaiset asiat.  

 
Nuorisovaltuusto: 

Kuhmo: jäsenpula, ei tarpeeksi kiinnostuneita, korona rajoitti 
kokouksia 
Sotkamo: nuva on ollut uuden koulun suunnittelussa mukana, korona 
tilanteesta ja etäopiskelusta puhuttu, miten pitää opiskelijat selvin 
päin, kiinnostuneita riittää 
Ristijärvi: hygienia-passi ilmaiseksi kunnan nuorille, Elävä Kainuu -
Leaderin sähköpyörien markkinoinnista puhuttu, kiinnostuneita riittää 
KAMK: uusia opiskelijoita ja vaihto-oppilaita on juuri aloittanut 
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8 
Muut asiat 

Ka niin –tapahtuma pidetään 6.11.2020 klo 17.00-19:00 Vain nuorille! 
Virtuaalinen! 
Paula lähettää tapahtumaan laaditut kysymykset tiedottajille ja 
toimintavastaaville kommentoitavaksi.  
Maakunnan valtuuston kokous14.12.2020. Toivotaan manulaisten 
osallistumista kokoukseen. Manun edustajilla on mahdollisuus pitää 
nuorisovaltuuston puheenvuoro maakuntavaltuustolle. 

 

9 
Seuraavat kokoukset 

Seuraavan kokouksen ajankohta on 8.12.2020. Pyritään järjestämään 
fyysinen kokous, johon verkko-osallistumismahdollisuus. 

 

 


