Maakunnallisen nuorisovaltuuston (MaNun) lausunto Kainuun
maakuntaohjelmasta 2018-2021, Kainuu-ohjelmasta
Kommentit kriittisiin maakuntasuunnitelma –osiossa koottuihin menestystekijöihin, joissa on
onnistuttava, jotta visio 2035 toteutuisi:
-

koulutus ja osaamistason nostaminen tärkeitä

-

koulutuksesta ei saa leikata, koska osaamistasoa nostettava ja koulutusta monipuolistettava, pelkkä
koulutuksen lisääminen ei yksin auta työpaikkojen luomisessa

-

työpaikat ja työllistyminen tärkeitä

-

yritykset avainasemassa, koska työpaikkoja saadaan lisää vain yritysten menestyksen kautta

-

koulutusta ja koulutuspaikkoja lisättävä nimenomaan menestyville aloille

-

alueen huippuhyvän koulutuksen esiin tuominen

-

jos halutaan profiloitua opiskelijakaupungiksi, järjestettävä (riittävät) palvelut opiskelijoiden
tarpeiden mukaan

-

jotta tänne muualta opiskelemaan tulleet työllistyisivät alueelle, tarvitaan muutakin kuin työpaikka,
tällä hetkellä esim. tekniikan alalle valmistuneista kilpailevat myös muut alueet/maakunnat
voittaen liian usein paremmalla kilpailukyvyllään, muilla aloilta, kuten matkailu, liikunta, sote, on
Kainuuseen helpompi työllistyä

-

alueen kilpailukykyä parannettava, alueen tulisi pystyä tarjoamaan porkkanoita tänne
houkuteltaville yrityksille muihin alueisiin verrattuna

-

Kainuun saavutettavuuden parantaminen, matkaketjut saatava toimiviksi (maakunnasta mm.
Kajaani-Helsinki –junayhteyden yövuoro), myös alueen sisällä

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston lausunto Kainuu-ohjelmaan 2018-2021
Yleisiä huomioita maakuntaohjelmasta
-

ohjelmassa on paljon asiaa, kieli vaikeaselkoista kapulakieltä, termejä ”kehittää”, ”edistää”,
”vahvistaa” tai vastaavia on käytetty turhankin paljon

-

päivänselviä asioita kirjattu, ohjelmaan kaivattaisiin enemmän konkreettisuutta ja konkreettisia
esimerkkejä, miten toteuttaa tavoitteisiin pääsyä

-

tavallisille kansalaisille, suuremmalle yleisölle ja maakunnan ulkopuolisille lukijoille toivotaan
koottavan ja julkaistavan oma helppolukuinen versio ohjelmasta, mahdollisesti myös lyhyet videot
(ohjelman) eri teemoista

Yritykset, osaaminen ja Kainuun vetovoima
-

isot yritykset korostuvat ohjelmassa

-

pien- ja yksityisyritysten sekä nuorten yritykset ja niiden tukeminen jääneet ohjelmassa vähälle
huomiolle (mm. 4H)

-

yritysten konkretisointi

-

työllistämisen puolella ei puhuta nuorista yleensä, puhutaan vain nuorista osaajista, nuorista
aikuisista tai asiantuntijanuorista, entä tavalliset nuoret ja heidän työllistämisensä?

-

oppisopimuskoulutusta pitäisi Kainuussa järjestää enemmän, näin saataisiin nuorille paremmin
paikkoja työllistyä alueelle jatkossakin

-

Kainuu köyhänä alueena -mielikuva tulisi tuhota ja korostaa Kainuun positiivia puolia ja asioita
yleisesti

-

biotalousosuudessa tulisi korostaa aktiivista metsänomistajuutta, yksityiset metsänomistajat
mukaan metsien hyödyntämiseen

-

biotaloudessa tulisi vahvemmin huomioida biokaasulaitokset maatilojen yhteydessä (tuettava
niiden rakentamista) ja niiden energiantuotannon mahdollisuudet

Saavutettavuus ja kansainvälisyys
-

liikenneyhteyksiä tulisi parantaa opiskelijoiden ja koulujen aikataulujen mukaan

-

joustavia (erilaiset kuljetuspalvelut, kutsuliikenne, tilaus- ja kyytijärjestelyt, kimppakyyditykset)
liikennejärjestelyjä ja hinnoiltaan tasavertaisia linjoja tulisi lisätä (nyt Valttibussit halvempia kuin
toisen linjan bussikyydit, aikataulusyistä koululaisetkin joutuvat käyttämään kalliimpia vuoroja)

-

alueen sisäistä saavutettavuutta parannettava, esim. Kajaani-Vuokatti (myös matkailullisesti tärkeä)

-

Kajaanin eli maakuntakeskuksen lähiliikennettä tulisi myös lisätä ja joustavoittaa suurimpien
käyttäjäryhmien mukaan eli koululaisten ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan

Kansainvälisyys
-

ohjelmassa korostuvat yhteydet Venäjälle, yhteyksiä myös muualle maailmaan pitää edistää ja
nostaa esiin

-

liikenneyhteydet ulkomaille paremmiksi

-

mahdollisuuksia kansainvälistymiseen tulisi lisätä, mahdollisuuksia esim. kielimatkoihin paremmiksi,
jotta saataisiin myös nuoret kansainvälistymään

-

kansainvälistymisstipendille olisi tarvetta

-

Kainuun ja Venäjän välistä yhteistyötä tulisi kehittää. Nuorten kansainvälistyyttä tulisi lisätä.
Taloudellista tukea yrityksiltä?

Hyvinvointi
-

päivystyksen uupuminen lähialueilla

-

ongelmana on tasa-arvon puuttuminen pelastuslaitosten saavuttavuudessa

-

epäilyttää, että pystyykö sote- ja maakuntauudistus takaamaan riittävät palvelut koko maakunnan
alueelle (koska säästöjä on synnyttävä eikä rahaa palvelujen järjestämiseen sotella tule olemaan
yhtään aiempaa enemmän, pikemmin vähemmän)

-

nuorten hyvinvointi on ohjelmassa jäänyt liian vähälle huomiolle

-

nuorten täytyy lähteä pieneltä paikkakunnalta muualle opiskelemaan, peruskoulun jälkeen kotoa
pois muuttaminen on liian aikaista nuoren kehitykselle, tarjolla pitäisi olla enemmän sopivia ja
haluttuja koulutuspaikkoja

Positiivinen maakuntakuva
-

tuhotaan käsitys köyhästä Kainuusta

-

nälkämaata ei pitäisi romantisoida, koko nälkämaa –termistä ja imagosta pitäisi luopua, koska
maakunta on kehittynyt, nälkämaanlauluakin voisi käyttää vain heimohengen luomiseen

-

negatiivisten asioiden liiallinen esiintuominen on lopetettava, sillä negatiivisista asioista tulee
itsensä toteuttavia, eikä pitäisi tehdä liikaa vertailua eri alueiden kesken

-

keskittymisestä huonoihin puoliin pitää päästä pois (siitä, että Kainuusta nostetaan julkisuudessa
esiin aina vain vanhanaikaiset asiat)

-

Kainuun kaupungistumista voisi lisätä, erityisesti Kajaania tulisi kaupungistaa enemmän

-

liikenneyhteydet pitää saada toimimaan paremmin, parantaa mielikuvaa alueesta
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