
HUONEENTAULU 
NAISNÄKÖKULMAA KAINUUN PÄÄTTÄJILLE

Hyvä kainuulainen päättäjä,

Naisnäkökulmaa Kainuuseen -kokeiluhank-
keessa olemme syksyn  2020  — alkuvuoden 

2021 aikana tehneet selvitystä, työs kennel leet 
raadeissa ja keränneet nuorten nais ten nä ke myksiä 

Kainuun kehittämiseksi. Olem me huolissamme 
kuuluuko nuorten naisten ääni tarpeeksi 

Kainuun päätök sen teossa. Tämä huoneentaulu antaa 
10 askelta siihen, kuinka nuorten naisten mielestä Kai

nuuta tulisi yhdessä kehittää. Edistetään siis näitä yhdessä.

1. TEKEMISTÄ JA 
YHTEISTYÖTÄ

Muistetaan julkisessa keskustelussa ja vaalien alla 
positiivinen keskustelun sävy. Viedään Kainuuta 

positiiviselle kierteelle, tekemisen meininkiä esiin ja 
naisia arvostavalla Kainuu-hengellä viemme yhdessä 

kotiseutua eteenpäin! Se on kumppanuuksia, yhteistä 
tekemistä ja tulevaisuuden yhteistyötä yli kuntarajojen.
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2. OSAAMISTA KAINUUSEEN
Koulutukseen panostetaan. Korkeakoulujen 
yhteistyöllä ja uusilla kokeiluilla tarjotaan 
monipuolisempia koulutusmahdollisuuksia 
Kainuus sa. Kainuu tarjoaa menevää 
opiskelijaelämää. Kainuun osaamista kehitetään 
paikallisissa verkostoissa.

3. TYÖTÄ KAINUUSEEN
Kainuu kasvaa ja kehittyy työllä, kaupalla ja 

innovaatioilla. Sote-ala tarvitsee miehiä ja tekniikan 
alat naisia. Julkiset rekrytoinnit houkuttelevat 

uusia osaajia. Korkeakoulutettujen työmarkkinat 
on tehtävä näkyväksi. Monipaikkaisuus- ja 

etätyökehitykseen vastataan raikkailla ja 
yhteisöllisillä etätyötiloilla.

4. YLPEYTTÄ KAINUUSEEN
Ollaan ylpeästi kainuulaisia ja tuodaan parhaat puolet 
rinta rottingilla esiin. Kehutaan meidän kotiseutua. Kainuun 
heikkouksista teemme porukalla vahvuuksia. Itseironia ja 
huumori otetaan voimavaraksi. Maalaisuuden myönteiset 
puolet ja kainuulainen henki päivitetetään 2020-luvulle. 
Nostamme positiiviset puolemme esiin nälkämaan sijaan.

5. PUHDASTA 
LUONTOA KAINUUSEEN

Kainuu tehdään puhtaan luonnon edelläjävijäksi: 
ympäristö kuntoon ja luontoarvot näkyväksi. 

Kainuulainen luonto PPsäilytetään seuraavalle 
sukupolvelle monimuotoisena ja puhtaana.

6. HYVINVOIVIA 
NUORIA KAINUUSEEN

Satsataan nuorten hyvinvointiin, kitketään 
nuorisotyöttömyys ja palautetaan nuorisotalot takaisin. 
Nuorten syrjäytymistä ehkäistään voimak kaammin. 
Panostetaan erityisopetukseen.

7. UNELMA-
ASUMISTA KAINUUSEEN

Kainuun asuntomarkkinoita kehitetään. 
Kainuusta jokaiselle löytyy unelmien koti omaan 

elämäntilanteeseen. Edullisia vuokra-asuntoja on 
saatavilla helposti keskustoista. Asuminen vesistöjen 

ja luonnon lähellä on mahdollista tulevaisuudessakin. 
Kainuussa kaavoitetaan ahkerasti ja uutta laadukasta 

ja ekologista asumista kehitetään kotiseuduilla.

8. LIIKETTÄ JA 
KULTTUURIA KAINUUSEEN

Kainuussa liikuntamahdollisuudet ovat loistavia. Liikuntaa, 
musiikkia, rikasta ja monipuolista kulttuuria ja asukaslähtöistä 
järjestötoimintaa tuetaan. Kaupun kikulttuurille on tilaa ja 
ympärivuotinen tapahtuma kalenteri kerää kainuulaisia ja 
vierailijoita yhteen. Kainuun kannustava liikunta- ja kulttuuri-
ilmapiiri innostaa toiminnallaan koko Suomea.

9. ONNELLISIA 
PERHEITÄ KAINUUSEEN

Kainuu on lasten maakunta. 
Lapsiperheiden palvelut toimivat, 

varhaiskasvatus on laadukasta 
ja synnytyssairaala pidetään 

toiminnassa. Huomioidaan 
perheiden moninaisuus. Lasten 

harrastaminen on edullista. 
Kotiäitien yksinäisyyttä 

ehkäistään ja perheen ja 
työelämän yhdistäminen 

on helpompaa. Kotihoito tukee 
ikäihmisiämme.

10. NUORIA 
NAISIA KAINUUSEEN 

Puolueet tukevat myös nuoria naisia 
esiin ja johtopaikoille. Nuoret naiset 
tunnistetaan merkittävänä väestö-
ryhmänä Kainuun kehitykselle. Kainuun 
työmarkkinoilla ei ole ti laa syrjinnälle. 
Tuetaan nuorten nais ten mentorointia, 
urapolkuja ja verkostoitumista. Kerro-
taan potentiaalisille paluumuuttajille 
uutta kainuulaista tasa-arvon tarinaa. 
Nuorten naisten ääni kuuluu 
päätöksenteossa!
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