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Osoite:
Kainuun liitto,
Kauppakatu 1
87100 Kajaani

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kainuunliitto.fi
Kirjaamo 040 722 0900
www.kainuunliitto.fi

Laskutus:
Kainuun liitto
PL 9823
00026 BASWARE

Y-tunnus:
2496992-4

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston kokous

Aika: la 30.10.2021 klo 12.32-15.00

Paikka: Kainuun Opisto, Tahvintie 4, 88380 Mieslahti tai etäyhteydellä

Osallistujat:

Kunta / taho Jäsen Läsnä Varajäsen Läsnä

Hyrynsalmi Suvi Seppänen x Reetta Pylkäs x

Kajaani Jonna Kyllönen x Kiia-Maria Kuru

Kuhmo Anni Piirainen x Hannele Polvinen

Paltamo Leevi Kilpiäinen x Arttu Korhonen x

Puolanka Nelly Kemppainen x Iivari Marttanen x

Ristijärvi Irene Piipponen x Netta Hälinen

Sotkamo Juuso Korhonen x Antti Heikkilä

Suomussalmi Onni-Lenni Vasunta e Tiia Keränen

Kainuun ammattiopiston
oppilaskunta Henna Emilia Kärkkäinen x Liinu Merjomaa

Kainuun ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta, KAMO Emma Hirsimäki e Joonas Tanskanen

Avoimilta paikoilta nimetyt:

Maire Heikkinen x

Fanni Karjalainen x

Anna Tervo

Muut läsnäolijat:

Kainuun liitto Paula Karppinen x

Manun kummivaltuutettu Mari Korhonen x

Manun kummivaltuutettu Riikka Huotari e

Manun kummivaltuutettu Sari Kyllönen e

Kainuun Opisto Sinikka Korhonen x

Paltamon kunta Katariina Mikkonen x

x=paikalla, e = etänä

http://www.kainuunliitto.fi/
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--------------------------------------------------------------------------

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Kainuun nuorisovaltuuston sisältöasioissa yhteyshenkilönä toimiva Kainuun liiton
aluekehityspäällikkö Paula Karppinen avaa kokouksen.

Päätös:

Paula Karppinen avasi kokouksen ajassa 12.32 ja toivotti uudet manulaiset ja
muut läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

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, ellei erityiset
syyt ole esteenä.
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Kokouskutsu, tämä esityslista ja linkki kokousaineistoon on lähetetty
nuorisovaltuuston jäsenille sekä varajäsenille sähköpostitse 22.10.2021 sekä
WhatsApp –palvelun kautta. Kokousaineisto on lähetetty sähköpostitse myös
nuorisovaltuuston kummivaltuutetuille sekä kuntien nuorisotyön edustajille, jotka
voivat halutessaan osallistua kokoukseen. Kokousaineisto on saatavilla
sähköisesti osoitteesta:
https://drive.google.com/drive/folders/14wrmObCZcF0sC061yRrZZQhODD88aG
W7?usp=sharing

Esitys:

Todetaan läsnäolijat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus muille kokoukseen osallistuville.

Päätös:

Todettiin läsnäolijat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen puheenjohtajana toimii Paula Karppinen kirjaten samalla tehdyt
päätökset siihen saakka, kunne esityslistan mukaisesti Manulle valitaan
puheenjohtaja sekä sihteeri alkavalle kaudelle.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus muille läsnäolijoille.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Fanni Karjalainen ja Anni Piirainen.

Pöytäkirja ja sen liitteet saatavilla GoogleDrive -linkin takaa:

https://drive.google.com/drive/folders/14wrmObCZcF0sC061yRrZZQhODD88aG
W7?usp=sharing

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANON
TOTEAMINEN

Esitys:

Todetaan maakunnallisen nuorisovaltuuston kokoonpano maakuntahallituksen
11.10.2021 päätöksen (liite 1) sekä sen jälkeen liittoon tulleiden ilmoitusten
mukaan. Todetaan myös nuorisovaltuustolle nimetyt kummivaltuutetut (liite 2).

Maakuntahallituksen 11.10.2021 kokouksen pöytäkirja on julkaistu Kainuun liiton
verkkosivuilla osoitteessa:

https://drive.google.com/drive/folders/14wrmObCZcF0sC061yRrZZQhODD88aGW7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14wrmObCZcF0sC061yRrZZQhODD88aGW7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14wrmObCZcF0sC061yRrZZQhODD88aGW7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14wrmObCZcF0sC061yRrZZQhODD88aGW7?usp=sharing
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https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021
2208

Päätös:

Todettiin ja vahvistettiin maakunnallisen nuorisovaltuuston kokoonpano (liite 1)
ja kummivaltuutetuiksi nimetyt maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti (liite
2).

Kaikista Kainuun kunnista, myös Puolangalta, KAO:n oppilaskunnasta ja KAMK:in
opiskelijakunnasta on nimetyt jäsenet mukana nuorisovaltuustossa. Tämän
lisäksi vapaasti haettavien paikkojen kautta valtuuston kokoonpanossa on
mukana kolme (3) alueen nuorten edustajaa.

5. MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys:

Valitaan maakunnalliselle nuorisovaltuustolle puheenjohtaja kaudelle 9/2021-
8/2022. Puheenjohtajaehdokkaat saavat halutessaan käyttää kahden minuutin
mittaisen puheenvuoron ennen valintaa. Tarpeen vaatiessa puheenjohtajasta
käydään äänestys.

Päätös:

Kainuun maakunnalliselle nuorisovaltuustolle puheenjohtajaksi ehdotettiin Jonna
Kyllöstä. Ehdotusta kannatettiin ja Jonna valittiin puheenjohtajaksi.

6. MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJIEN
VALINTA

Esitys:

Valitaan maakunnalliselle nuorisovaltuustolle kaksi (2) varapuheenjohtajaa
kaudelle 9/2021-8/2022. Varapuheenjohtajaehdokkaat saavat halutessaan
käyttää kahden minuutin mittaisen puheenvuoron ennen valintaa. Tarpeen
vaatiessa käydään varapuheenjohtajista äänestys.

Päätös:

Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Juuso Korhosta. Ehdotusta
kannatettiin ja Juuso valittiin 1. varapuheenjohtajaksi.

2. varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Maire Heikkistä. Ehdotusta kannatettiin ja
Maire valittiin 2. varapuheenjohtajaksi.

Keskustelun jälkeen ehdotettiin myös 3. varapuheenjohtajan nimeämistä
nuorisovaltuustolle. Nelly Kemppaista ehdotettiin 3. varapuheenjohtajaksi.
Tehtyä ehdotusta 3. varapuheenjohtajan nimeämiseksi kannatettiin ja samoin
Nellyn valintaa tehtävään. Nelly valittiin 3. varapuheenjohtajaksi.

https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20212208
https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20212208
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7. MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON SIHTEERIN SEKÄ
VARASIHTEERIN VALINTA

Esitys:

Valitaan maakunnalliselle nuorisovaltuustolle sihteeri sekä varasihteeri.

Päätös:

Nuorisovaltuuston sihteeriksi ehdotettiin Fanni Karjalaista. Ehdotus sai
kannatusta ja Fanni valittiin sihteeriksi.

Varasihteeriksi esitettiin Iivari Marttasta. Ehdotusta kannatettiin ja Iivari valittiin
varasihteeriksi.

Tässä yhteydessä todettiin, että myös varajäsen voidaan nimetä
nuorisovaltuuston tehtäviin, kuten varasihteeriksi tai muihin tehtäviin, mikäli
niihin ei varsinaisista jäsenistä löydy halukkaita.

8. KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ,
TOIMINNAN VUOSIBUDJETTI SEKÄ KOKOUSKÄYTÄNNÖT

Esitys:

Maakunnallinen nuorisovaltuusto noudattaa Kainuun liiton hallintosääntöä
soveltuvin osin. Kainuun liiton hallintosääntö:
https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=
20202156-8

Käydään läpi 1.1.2020 voimaan tullut Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston
toimintasääntö (liite 3). Huomioidaan sen yhteydessä myös nuorisovaltuustoa
koskeva Kainuun liiton luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden korotus
(päivitetty hallintosääntö voimaan 1.7.2020).

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuustolle varattu vuosittainen määräraha on
10000 euroa.

Kerrataan toimintaan ja kokoustamiseen liittyviä käytäntöjä.

Luottamustehtävään liittyvät lomakkeet löytyvät Kainuun liiton verkkosivuilta,
kohdasta Materiaalipankki. Jokaisen jäsenen täytettävä henkilötietolomake:
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/04/Henkilotietolomake-taytettava-
pdf.pdf sekä tarvittaessa käytettävä matkalaskulomaketta:
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/09/Matkalaskulomake.pdf

Päätös:

Tästä asiakohdasta lähtien puheenjohtajan toimi Jonna Kyllönen ja sihteerinä
Fanni Karjalainen.

Paulan johdolla käytiin läpi aiempien kausien nuorisovaltuustojen kanssa
laadittua, maakuntahallituksen 2.12.2019 (§ 198) hyväksymää ja vuoden 2020
alusta voimaan tullutta nuorisovaltuuston toimintasääntöä (liite 3).
Toimintasääntöön on liitetty Kokoustamisen pelisäännöt (liite 4).

https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20202156-8
https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20202156-8
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/04/Henkilotietolomake-taytettava-pdf.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/04/Henkilotietolomake-taytettava-pdf.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/09/Matkalaskulomake.pdf
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Todettiin, että kokouspalkkioiden osalta noudatetaan Kainuun liiton
hallintosääntöä. Sen mukaan kokouspalkkio on jäsen 90 euroa, puheenjohtaja ja
sihteeri 135 euroa kokoukselta.

Kokouspalkkioiden ja kokouksien määrästä syntyi keskustelua. Keskustelua
käytiin erityisesti siitä, avataanko kokouksiin osallistuminen aina myös
varajäsenille ja maksetaanko kokouspalkkiot kaikille osallistujille saman
suurusina. Myös etäosallistujien kokouspalkkion suuruus herätti keskustelua.
Linjaukset ja päätökset näistä siirtyivät seuraaviin kokouksiin.

Todettiin, että noudatetaan samoja käytäntöjä kuin kuntienkin nuorisovaltuustot
(nuvat) eli kokouksissa, joissa myös varajäsenet ovat paikalla,
äänestystilanteissa äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä.

Kokouspöytäkirjan tarkastusta ehdotettiin tehtäväksi heti kokouksen jälkeen jo
paikan päällä. Muussa tapauksessa pöytäkirjantarkastus tehdään
sähköpostikierroksella. Kokouspalkkiot maksetaan vasta, kun tarkistuskierros
tehty eli kaikki, joiden allekirjoitus vaaditaan, on kuitannut hyväksyvänsä
pöytäkirjan kirjaukset. Allekirjoitukset haetaan tulostettuihin pöytäkirjoihin
postituskierroksella. Käytäntö on, että allekirjoitetut pöytäkirjat tulee viedä
jossain vaiheessa maakuntahallitukselle nähtäviksi.

Manun toiminnasta syntyneitä kustannuksia on tällä hetkellä 1125 €. Muutamat
kirjanpidossa Manulle merkityt kustannukset vaativat vielä tarkistuksen.
Opistolla 29.-30.10. järjestetyn perehtymis/ryhmäytyisviikonlopun kustannukset
tulevat sen lisäksi. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

9. MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON TYÖRYHMIEN NIMEÄMINEN JA
RYHMIIN VALINTA

Esitys:

Käydään keskustelu nuorisovaltuustosta muodostettavien tarpeen katsottavista
työryhmistä, niiden tehtävistä, koosta ja nimistä. Kunkin ryhmän ensisijaisena
tehtävänä on valmistella koko nuorisovaltuustolle valmisteltaviksi tulevia
tehtäviä tai valtuuston itsensä esiin nostamia asioita. Päätetään ryhmistä, niiden
nimistä ja valitaan jäsenet niihin.

Päätös:

Käytiin keskustelu työryhmistä ja mahdollisesti nimettävästä hallituksesta,
aiemman käytännön mukaisesti sekä hallituksen kokoonpanosta.

Onni-Lenni Vasunta ehdotti rahastonhoitajan tehtävän perustamista. Hän ehdotti
myös rahastonhoitajan ja tiedottajien mukaan ottamista hallitukseen.

Reetta Pylkästä ehdotettiin tiedottajaksi. Ehdotusta kannatettiin ja Reetta
valittiin tiedottajaksi. Tiedottaja vastaa ja hoitaa yhdessä puheenjohtajan kanssa
mm. kokoustiedottamisesta. Toista tiedottajaa ei vielä valittu.

Onni-Lenni Vasuntaa ehdotettiin rahastonhoitajaksi. Ehdotusta kannatettiin ja
Onni-Lenni valittiin rahastonhoitajaksi.
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Kokouksessa ehdotettiin tapahtumavastaavan tehtävä perustamista. Suvi
Seppästä ehdotettiin tapahtumavastaavaksi. Ehdotusta kannatettiin ja Suvi
valittiin tehtävään.

Hallitukseen ehdotettiin nimettävän puheenjohtajat, sihteerit, rahastonhoitaja,
tiedottajat sekä tapahtumavastaava. Ehdotusta kannatettiin ja Manun hallitus
koostuu em. tehtäviin nimetyistä: Jonna, Juuso, Maire, Nelly, Fanni, Iiivari,
Reetta, Onni-Lenni ja Suvi.

Onni-Lenni Vasunta poistui tämän pykälän jälkeen.

10. MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJIEN VALINTA
MAAKUNNALLISIIN TYÖ- JA VALMISTELURYHMIIN

Esitys:

Käydään keskustelu nuorisovaltuutettujen osallistumisesta ja edustajien
nimeämisestä eri maakunnallisiin valmisteluryhmiin. Näitä ovat mm.
- Kainuun koulutusasiain neuvottelukunta (aiemmin Jenny Kinnunen),
- Kainuun soten sote-uudistusta valmistelevien HELLÄ –hankkeen sekä KaRa –

hankkeen yhteinen ohjausryhmä (aiemmin Jussi Heikkilä, Anna Tervo),
- Kainuun lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmisteluryhmä ja
- Barents Regional Youth Council (BRYC): http://www.barentsyouth.org/what-

is-bryc.268291.en.html
(nyt jäsen Jonna Kyllönen ja varalla Anna Komulainen)

Nimetään edustajat tai jatkajat edellä mainittuihin ryhmiin.

Päätös:

Todettiin maakunnalliset työ- ja valmisteluryhmät, joihin on pyydetty
nuorisovaltuuston edustajia mukaan. Nimettiin tehtyjen ehdotusten perusteella
edustajat osallistumaan työryhmien kokouksiin ja muuhun työskentelyyn
seuraavasti:

- Kainuun koulutusasiain neuvottelukunta: Fanni Karjalainen.

- Kainuun soten Kainuun rakenneuudistus vv. 2020-2021 -alueellisen
valmistelun tukena (KaRa)-hankkeen todettiin jo päättyneen.

- Tulevaisuuden sote-keskus Kainuuseen – Helposti lähelläsi (HELLÄ) –hanke
jatkaa ja sen ohjausryhmä: Leevi Kilpiäinen, varalle Suvi Seppänen ja Reetta
Pylkäs.

- Kainuun lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelun ryhmä
(yhteyshenkilö Helena Saari):
Nelly Kemppainen ja Maire Heikkinen, molemmat varsinaisiksi nuorten
edustajiksi.

- Barents Regional Youth Council (BRYC): Jonna Kyllönen jatkaa. Emma
Hirsimäki varahenkilöksi.

http://www.barentsyouth.org/what-is-bryc.268291.en.html
http://www.barentsyouth.org/what-is-bryc.268291.en.html
https://sote.kainuu.fi/kainuun-rakenneuudistus-vv-2020-2021-alueellisen-valmistelun-tukena-kara
https://sote.kainuu.fi/kainuun-rakenneuudistus-vv-2020-2021-alueellisen-valmistelun-tukena-kara
https://sote.kainuu.fi/tulevaisuuden-sote-keskus-kainuuseen-helposti-lahellasi-hella
http://www.barentsyouth.org/what-is-bryc.268291.en.html
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Paula ilmoittaa valinnat asianmukaisille tahoille, jotta nimetyiksi tulleet saavat
mahdollisimman nopeasti kutsut työryhmien seuraaviin kokouksiin tai
työpajoihin.

11. LAUSUNNON ANTAMINEN KAINUU-OHJELMASTA

Esitys:

Kainuun nuorisovaltuustolta on pyydetty lausunto valmistellusta Kainuun
maakuntaohjelman luonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta (liite 5). Kainuu
-ohjelman hyväksymiskäsittely on maakuntavaltuustossa 22.12.2021, jossa
myös nuorisovaltuuston edustajilla on mahdollisuus pitää ryhmäpuheenvuoro ja
ottaa kantaa Kainuu-ohjelmaehdotukseen.

Käydään keskustelu ja päätetään, miten asiassa edetään.

Kainuu-ohjelman luonnokseen voi tutustua liiton verkkosivuilla:
https://kainuunliitto.fi/palaute_kainuu_ohjelmasta/

Päätös:

Paula esitteli Kainuu-ohjelman taustaa, ohjelman laadintaprosessia ja kertasi
lyhyesti Kainuun kehityksen kipupisteet ja kehittämistoimien pääkohdat (liitteet
5 ja 6). Lausunto pyydetään 15.11.2021 mennessä.

Torstaina 4.11. klo 15-16 Kainuun liiton aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas
esittelee Kainuu-ohjelmaa. Paula suositteli esittelyn seuraamista, Kainuu-
ohjelmaan tutustumista omatoimisesti miettien ohjelman tavoitteita ja
kehittämistoimia nuorten näkökulmasta. Tämän jälkeen Manun on syytä pitää
pyydetyn lausunnon valmistelukokous verkkokokouksena.

Kainuu-ohjelman hyväksymiskäsittely on maakuntavaltuuston kokouksessa
22.12.2021. Maakuntavaltuuston kokoukseen toivotaan Manun edustajien
(vähintäänkin puheenjohtajiston) osallistuvan ja tuovan kokouksessa esiin
nuorten näkemyksen ohjelmasta. Nuorille on varattu valtuuston kokouksessa
myös ryhmäpuheenvuoro, aivan samoin kuin poliittisille puolueryhmille.

Viikonlopun tilaisuuden aika meni tiiviisti nuorisovaltuutettujen ryhmäytymiseen
ja nuorisovaltuuston toiminnan ja pelisääntöjen läpikäyntiin, mikä on erittäin
hyvä aloitus uudessa kokoonpanossa aloittaville.

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys:

Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Päätös:

Kainuun Opiston edustaja kysyi mahdollisuutta saada maakunnalliseen
nuorisovaltuustoon mukaan opistossa opiskelevien edustaja. Tämä todettiin
mahdolliseksi, sillä kaksi paikkaa on edelleen mahdollista täyttää, haettavissa

https://kainuunliitto.fi/palaute_kainuu_ohjelmasta/
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avoimen haun kautta. Paula toimittaa opiston edustajalle linkin täytettävään
hakemukseen.

Muita asioita ei tullut esille.

13. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Esitys:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Verkkokokous perjantaina 5.11.2021, alkaen klo 18.30. Paula lähettää Teams -
linkin.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:00.

Allekirjoitukset:

__________________________________

Puheenjohtaja, sihteeri Paula Karppinen, asiat 1-7

__________________________________

Puheenjohtaja Jonna Kyllönen, asiat 8-14

__________________________________

Sihteeri Fanni Karjalainen, asiat 8-14

__________________________________

Pöytäkirjantarkastaja Fanni Karjalainen, asiat 1-7

__________________________________

Pöytäkirjatarkastaja Anni Piirainen, asiat 8-14


