
KAINUUN LIITTO 

KAINUUN MAAKUNNALLINEN NUORISOVALTUUSTO  PÖYTÄKIRJA 3/2020 

AIKA: Tiistai 8.12.2020, klo 9.05 – 12.04 

PAIKKA: Teams –etäkokous 

LÄSNÄ:  merkattu keltaisella 

 

 

Jäsen Varajäsen Lisätietoja 
Heikkilä Jussi Heikkilä Antti Sotkamo 
Hietanen Senja Halonen Timo Kamk opiskelijakunta 
Holappa Milena Nuorala Urho Puolanka 
Huotari Veeti Kemppainen Tomi Kao oppilaskunta 
Kinnunen Jenny Kyllönen Jonna Kajaani 
Korpela Elina Oikarinen Eetu Ristijärvi 
Kyllönen Kiia Klemetti Sonja Paltamo 
Liimatta Fiinu  

 
 
 

Liljeblad Laura Duniya Osman Aden  
 

Piirainen Anni Suontausta Janne Kuhmo 
Pääkkö Nella Kyllönen Anni  

 

Pääkkönen Milja Komulainen Anna  
 

Tervo Anna Huotari Maiju  
 

Vasunta Onni-Lenni Keränen Tiia Suomussalmi 
- - Hyrynsalmi 
 
 

 
 

 
 

Karppinen Paula aluekehityspäälikkö Kainuun liitto 
Karppinen Heidi projektipäälikkö Kainuun liitto 
Hännivirta Carita kehittämispäälikkö, 

Nuorten Suomi 
Jyväskylä 

Kyllönen Teija vapaa-ajan ohjaaja Kuhmo 
Määttä Piia nuoriso-ohjaaja Sotkamo 
Leinonen Minna perheohjaaja, 

maahanmuuttajapalvelut 
Kajaani 

 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

  Puheenjohtaja Jenny Kinnunen avasi kokouksen klo. 9.05 

 



2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto noudattaa Kainuun liiton hallintosääntöä soveltuvin osin. 

Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 103 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä 

vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja 

esityslista lähetetään sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on kokouksiin 

läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka 

sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja 

ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset 

syyt ole esteenä. Kokouskutsu, tämä esityslista ja linkki kokousaineistoon on lähetetty 

jäsenille sekä myös varajäsenille pelkästään sähköpostitse 3.12.2020. Tieto kokouksesta on 

välitetty jäsenille myös WhatsApp – palvelun kautta. Kokousaineisto on lähetetty myös 

nuorisovaltuuston kummivaltuutetuille sekä kuntien nuorisotyön edustajille, jotka voivat 

halutessaan osallistua kokoukseen. Kokousaineisto on saatavilla sähköisesti osoitteesta: 

https://drive.google.com/drive/folders/14QXcdptXkb26AeYNyJa4Th3uZYLgS44x?usp=shari

ng  

Kokouksessa toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan ja todetaan, ketkä maakunnallisen 

nuorisovaltuuston jäsenet tai varajäsenet ovat saapuvilla. 

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

 

 

3. Kokouksen sihteerin valinta 

Esitys: Kokouksen sihteerinä toimii Sonja Klemetti. 

Päätös: Sonja Klemetti toimii kokouksen sihteerinä. 

 

 

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ovat aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa Fiinu Liimatta ja 

Laura Liljeblad. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi on valittu Nella Pääkkö ja Jussi Heikkilä, sillä Fiinu Liimatta 

ja Laura Liljeblad eivät osallistuneet kokoukseen. 

 

 

5. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Hyväksytään, mutta läsnäolijat todetaan myöhemmin, sillä kaikki eivät päässeet 

kokouksen alkuun mukaan.  

https://drive.google.com/drive/folders/14QXcdptXkb26AeYNyJa4Th3uZYLgS44x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14QXcdptXkb26AeYNyJa4Th3uZYLgS44x?usp=sharing


 

 

6. Tilannekatsaus Kainuun Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 

valmistelusta sekä Kainuun maakuntaohjelman päivittämisen tulevaisuustyöhön. 

 Heidi Karppinen Kainuun liitosta esittelee töiden etenemistä. 

Esitys: Kuullaan esitys ja merkitään tilannekatsaus tiedoksi. Keskustellaan nuorten 

osallistumisesta valmistelutyöhön. 

Päätös: Kuultiin ja läpikäytiin esitys, joka liitteenä 1. Merkitty tiedoksi. 

Heidi Karppinen kertoi lyhyesti hankkeen taustoja ja mitä hankkeessa tehdään. Hanke 

käynnistyi helmikuussa 2020 ja päättyy vuonna 2021. Hankkeessa on ollut kolme työpajaa, 

joihin nuoret ovat saaneet osallistua: 1. työpaja, nykytilanne, 2. tulevaisuuden näkymät, 3. 

työpajaseminaari, jossa käytiin läpi aiemmin tehdyt skenaariot. Skenaariot ovat kirjoitettu 

kärkevästi ja mustavalkoisesti, jotta skenaarioiden väliset erot tulevat ilmi. Skenaarioista 

valitaan muutama, jonka mukaan lähdetään toteuttamaan tulevaisuuden Kainuuta. 

Hankkeessa on tarkoitus osallistaa nuoria, esimerkiksi kyselyn muodossa. Kysely aukeaa 

joulukuussa ja on auki helmikuun puoleenväliin. Karppinen kysyy, onko nuorilla manulaisilla 

halua tehdä kannanottoa ilmasto- ja ympäristöasioista loppuraporttia varten. 

Carita Hännivirta kysyi, että onko manulaisia pyydetty osallistumaan kyselyn tekemiseen. 

Esityksen aikana kävi ilmi, että hankkeessa on paljon vaikeita kohtia, jotka eivät auenneet 

nuorille täysin. Heidi Karppinen toteaa manulaisten olevan tervetulleita kyselyn 

suunnitteluun. Kysymykset laitetaan sähköpostilla manulaisille ja heillä on aikaa 

kommentoida ja esittää muokkausehdotuksia kyselyyn. 

Keskusteltiin siitä, onko kuntien nuvissa käyty ilmastoasioita läpi. Nuvissa ei ole käyty asioita 

sen tarkemmin läpi.  

Manulaisissa herätti keskustelua se, miksi Kainuun pitää olla niin ilmastoystävällinen, vaikka 

Kainuu on esityksen mukaan suuri hiilinielu. Kyselyyn on tulossa vapaa sana -osio, jossa 

asiaa voi käydä tarkemmin läpi. Keskusteltiin myös siitä, että onko kysely helposti saatavilla 

ja ymmärrettävä, jotta kaikki saa siihen mahdollisuuksien mukaan vastata. 

 

 

7. Ka niin, entä sitten? –tapahtuman tulosten kooste 

Carita Hännivirta kertoo Ka niin, entä sitten? -tapahtumassa Unelmien Kainuu –pelin kautta 

nuorilta saaduista vastauksista. 

Esitys: Kuullaan esitys nuorten vastauksista ja merkitään tiedoksi. Keskustellaan eteenpäin 

vietävistä asioista. 

Päätös: Merkitty tiedoksi. Kooste tuloksista pöytäkirjan liitteenä 2.  

Manulaisista muutama osallistui Ka niin -tapahtumaan. Tapahtumassa käytettiin seppo.io -

alustaa ja tapahtumaan osallistui nuoria Sotkamosta, Kajaanista ja Suomussalmelta. 

Tapahtuma oli verkossa. Manulaiset kertovat, mitä tekivät tapahtuman aikana. Nuoret 

kokevat, että eivät oikein saa vaikuttaa oman kuntansa asioihin. Kaikki vastaukset on 

nähtävissä osoitteessa www.nuortensuomi.fi/nuorisofoorumikainuu 

Manulaiset ottavat kantaa Kainuun hiilineutraaliuteen ja ilmastonmuutokseen.  

http://www.nuortensuomi.fi/nuorisofoorumikainuu


Nuoret ovat olleet positiivisia Kainuun maakuntaa kohtaan ja haluavat kehittää sitä 

tulevaisuudessakin. Manun halutaan vaikuttavan esimerkiksi mielenterveysasioihin ja 

Kainuun tulevaisuuteen. Mietittiin myös mahdollisuutta maakuntien välistä kilpailua/visailua 

seppo.ion avulla tai jos se järjestettäisiin omalle Manulle. 

 

 

8. Kainuun maakuntavaltuuston kokoukseen 14.12.2020 osallistuminen 

Kainuun maakuntavaltuuston kokous pidetään 14.12.2020 verkossa alkaen klo 10.00. 

Maakunnallisella nuorisovaltuustolla on maakuntavaltuuston kokouksissa läsnäolo-, aloite- ja 

puheoikeus. Manun edustajalla on myös mahdollisuus käyttää ryhmäpuheenvuoro 

kokouksessa. Maakuntavaltuuston kokouksen esityslista verkossa: 

https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202176 

Esitys: 
Manun puheenjohtajisto on saanut kutsun maakuntavaltuuston kokoukseen. Sovitaan 

Manun puheenvuoron pitäjä sekä siinä esille nostettavat asiat. Mikäli joku puheenjohtajista 

on estynyt osallistumasta, tilalle voidaan nimetä Manusta joku muu edustamaan 

nuorisovaltuustoa. Osallistumisesta maakuntavaltuuston kokoukseen tulee ilmoittaa Kainuun 

liittoon hyvissä ajoin, kuten kokouskutsussa on ohjeistettu. 
 

Päätös: Jussi Heikkilä pääsee kokoukseen, joten ainakin hän osallistuu. Muitakin 

osallistujia, mielellään manun hallituksen jäsenistä, voi osallistua. Paula Karppinen ehdotti, 

että Manun kuluvan vuoden kertaaminen maakuntavaltuustolle on hyvä lähtökohta 

esitykselle, lisäksi koko maakunnan tasolla erityisesti nuoria koskettavien, eteenpäin 

vietävien, asioiden esiin nostaminen 

Manulaiset miettivät, että puheenvuorossa voitaisiin ottaa kantaa sähkönsiirtomaksun 

korkeaan hintaan, mikä tekee aivan liian suuren loven opiskelijoiden kukkaroon, tai julkisen 

liikenteen sujuvuuteen. Anni Piirainen ja Jussi Heikkilä kokoavat yhdessä puheenvuoron, 

joka pidetään kokouksessa. 

 

9. Kainuun nuorten edustajat Barentsin alueellisessa nuorisoneuvostossa 

Kainuun maakuntajohtaja on nimennyt 6.11.2020 Kainuun nuorten edustajat Barentsin 

alueelliseen nuorisoneuvostoon, Barents Regional Youth Council (BRYC). Varsinaiseksi 

jäseneksi on nimetty Jonna Kyllönen (Kajaanista) sekä varajäseneksi Anna Komulainen 

(Kuhmosta). Maakuntajohtajan tekemä päätös linkin takaa: 

https://drive.google.com/file/d/1M5VN07B50ae6pml5gq-Ch_3jkDWrj9hI/view?usp=sharing  

Barentsin alueellinen nuorisoneuvosto (BRYC) on perustettu vuonna 2004. BRYC koostuu 

yhteensä 15 nuoresta ja heidän varajäsenistään, jotka tulevat eri puolilta Barentsin 

yhteistyöaluetta Norjassa, Venäjällä, Ruotsissa ja Suomessa. Yhteistyön tavoitteena on 

vahvistaa Barentsin alueen nuorisoyhteistyötä ja antaa nuorille mahdollisuus osallistua 

aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan. BRYC:n päätoimintamuotoja ovat vuosikokous ja 

kaikille yhteistyöalueen nuorille avoin vuositapahtuma, mutta BRYC toteuttaa myös 

kansainvälisiä hankkeita tärkeiksi katsomillaan aihealueilla. BRYC verkossa: 

http://www.barentsyouth.org/ 

https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202176
https://drive.google.com/file/d/1M5VN07B50ae6pml5gq-Ch_3jkDWrj9hI/view?usp=sharing
http://www.barentsyouth.org/


Esitys: Kuullaan katsaus BRYC:n ensimmäisestä kokouksesta, johon Anna osallistui. 

Merkitään kuulumiset tiedoksi. 

Koska Anna ei ollut paikalla Paula Karppinen kertoi lyhyesti asiasta.  

Päätös: Merkitty tiedoksi. 

 

10. Kuntien nuorisovaltuustojen, opiskelijakuntien ja muiden nuorisoryhmien tai 

verkostojen ajankohtaiset kuulumiset. 

Kootaan kuulumiset kainuulaisten nuorten vaikuttajaryhmien toiminnasta. Kootaan myös 

kuulumisia muista tapaamisista tai kokouksista niiden eri ryhmien osalta, joihin 

nuorisovaltuuston edustajia on nimetty mukaan. 
 

Esitys: Käydään kierros eri ryhmien toiminnasta ja kootaan nuorten mahdolliset terveiset 

eteenpäin vietäväksi. 

 
Päätös: Kuultiin eri nuvalaisia ja heidän päätöksistään.  

Sotkamo: Syksyllä valittu uusi nuorisovaltuusto. Nuorilta kysytty, mitä haluavat Sotkamoon ja 

sitä suunnitellaan, Sotkamon keskustan Masterplan. Nuvassa on hyvin aktiivisuutta. 

Kajaani: Uusi Nuva aloittaa tammikuussa, jäsenten valitseminen käynnissä. Live TV-

lähetyksiä tehty. Lähetyksissä on keskusteltu ajankohtaisista nuoriin liittyvistä teemoista. 

Paltamo: Kunnanjohtajan kanssa keskusteltu opiskelija-asunnoista Paltamoon. Nuva 

suunnittelee Nuorisoinfo- nimistä tapahtumaa, jossa kerrotaan kunnan päätöksistä nuorille. 

Puolanka: osallistujia ei paikalla. 

Suomussalmi: Nuva vaihtunut, muutama kokous ollut sen jälkeen. Puuhastelleet 

sivistyslautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan edustajapaikkoja. Ovat kunnanvaltuustossa 

mukana ja suunnitelleet tulevaa toimikautta. 

Kuhmo: kärsii jäsenpulasta, ensi vuoden puolella kokous, johon kutsutaan kaupunginjohtaja 

mukaan. 

Hyrynsalmi: osallistujia ei paikalla. 

Ristijärvi: Nuorisovaltuusto käsitellyt valtuustoseminaariin liittyviä asioita ja mitä edellisissä 

kokouksissa on tehty. Kunnanvaltuustolle heitetty idea kuntosalimaksuista, jotka olisivat 

halvempia tai ilmaisia kunnan nuorille.  

Kamk opiskelijakunta: Edustajisto ja uusi hallitus kasassa. Ottaneet kantaa 

sähkönsiirtohintoihin. 

 

11. Manun vuoden 2021 toiminnan suunnittelu 

Manun toiminnan vuotta 2020 on varjostanut Covid-19 virus eikä nuorten valtuusto ole 

päässyt vielä kertaakaan kokoontumaan fyysisesti yhteen. Toisiinsa tutustuminen ja 

ryhmäytyminen on siirtynyt ja siirtyy edelleen vuoden 2021 puolelle. Kuluva toimintakausi 

jatkuu tällä Manun kokoonpanolla elokuun 2021 loppuun saakka. 
 



Esitys: Hahmotellaan alustavasti vuoden 2021 toimintaa ja annetaan kaikille tehtäväksi 

miettiä tulevan vuoden tekemisen tavoitteita ja toimenpiteitä. 

Päätös:  

• ryhmäytymistä draaman keinoin 
• seppo-pelin hyödyntäminen 
• vuosikellon suunnittelu 

o manun hallitus kokoontuu suunnittelemaan vuosikelloa ja ensi vuoden 
agendaa 

• rahaa on käytettävissä 10 000€, siitä voi hyödyntää osan toimintaan. 
 

 

12. Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston seuraava kokous 

Esitys: Haetaan sopiva kokousajankohta seuraavalle kokoukselle. 
 
Päätös: Kokous viikolla 7, hallitus kokoontuu tammikuun lopussa 
 

13. Muut asiat 

Ensi vuosi on maakuntaohjelman suunnitteluaikaa ja työpajoja tulossa. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättynyt kello 12.04 

 

 


