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OSALLISTUJAT
Nimi

Tehtävä

Lisätietoja

Päätöksentekijät
Hoffrén Arttu
Huttu Iikka
Inkamo Silja
Keränen Karla
Pesonen Petri
Romppainen Enni
Räsänen Matti
Tikkanen TIa-Maria
Vattula Jani
Väisänen Justiina

puheenjohtaja

sihteeri

Ristijärvi
Suomussalmi
Kajaani
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Hyrynsalmi
KAMO
Sotkamo
KAMO
Kuhmo

Poissa

Mikkonen Roosa
Mäkäräinen Neea-Veera
Räisänen Liisa-Emilia
Seppänen Marika
Kankaala Jenny-Carita
Huusko Milla

pj

Kuhmo
Puolanka
Kajaani
Puolanka
KAO
Ristijärvi

Muut osallistujat

Karppinen Paula
Kyllönen Kirsi
Pyykkönen Heli
Holoppa Mikko
Määttä Piia
Kyllönen Teija
Leppänen Elina

aluekehitysasian-tuntija
palvelusihteeri
viestinnän assistentti

Kainuun liitto
Kainuun liitto
Kainuun liitto
Hyrynsalmi
Sotkamo
Kuhmo
Kuhmo

ALLEKIRJOITUKSET

Iikka Huttu
puheenjohtaja

Justiina Väisänen
sihteeri

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Sivu 2

KAINUUN LIITTO

PÖYTÄKRJA

1/2017

Maakunnallinen nuorisovaltuusto
_________________________________________________________________________
1 – 13
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
___.__.2017

___.__.2017

Räsänen Matti

Vattula Jani

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Nuorisovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 10.19.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Läsnäolijoiden toteaminen
Todetaan läsnäolijat.
Puheenjohtajan ehdotus:
Merkitään läsnä olevat pöytäkirjaan.
Nuorisovaltuusto:
Merkittiin läsnä olevat pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Maakunnallinen nuorisovaltuusto noudattaa Kainuun maakuntavaltuuston työjärjestystä soveltuvin osin.
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kutsu valtuuston
kokoukseen on lähetettävä valtuuston toimikautensa alussa päättämällä tavalla sähköisesti tai kirjallisena jäsenille ja muille erikseen
kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus, vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämispäivä mukaan lukien.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä
asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Tämän kokouksen esityslista on postitettu 15.2.2017. Esityslista on
lähetetty kaikille nuorisovaltuuston jäsenille (myös varajäsenille)
myös sähköpostitse 15.2.2017.
Puheenjohtajan ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Nuorisovaltuusto:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 33 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua,
jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
Maakuntavaltuusto on ottanut käyttöön periaatteen, että pöytäkirjantarkastusvuoro kiertää aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. Nuorisovaltuusto noudattanee samaa käytäntöä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi
J.V. ja M.R.
Nuorisovaltuusto:
Valittiin aakkosjärjestyksestä seuraavat pöytäkirjan tarkastajat. Vattula Jani ja Räsänen Matti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Manun 2016 budjetin toteuma ja budjetti vuodelle 2017
Manun vuosibudjetti on 10 000 euroa. Vuoden 2016 toiminnan kustannukset olivat yhteensä 4 176,59 euroa (liitteet 1 ja 2).
Vuoden 2017 budjetti on 10 000 euroa.
Puheenjohtajan ehdotus:
Käydään budjetin tilanne läpi ja keskustellaan varattujen määrärahojen käytöstä.
Nuorisovaltuusto:
Käytiin keskustelua budjetista. Vuodelle 2016 varattua budjettia jäi
käyttämättä, koska markkinointimateriaaleja ei ehditty tilata logon
uusimisen vuoksi. MaNun toiminnan markkinointia ja mainontaan tullaan tekemään tämän vuoden osalta, budjetissa on varauduttu siihen. Asiasta ollaan yhteydessä vielä puheenjohtajan kanssa.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Manun uusi logo ja logo-painatuksin hankittavat markkinointimateriaalit
Aiemmin vuoden 2016 aikana Manulle suunniteltu logo ei täyttänyt
maakuntavaakunan ulkoasulle asetettuja sääntöjä. Heraldiikasta tarkemmin tietoa saatavilla: https://fi.wikipedia.org/wiki/Heraldiikka
Vuoden alusta Manun logon suunnittelu annettiin Kainuun liiton kilpailuttamalle ja käyttämälle mainostoimistolle. Toimistolta saatiin
useita logovaihtoehtoja, joista manulaiset ovat nyt äänestäneet suosikkinsa.
Äänestyksessä ylivoimaisesti valituksi tullut logo esitellään kokouksessa. Logoa tullaan käyttämään tästä eteenpäin kaikessa Manun
viestinnässä ja toimintaa markkinoivissa materiaalissa tai jaettaviksi
hankittavissa tarvikkeissa.
Manun uusi logo liitteessä 3.
Puheenjohtajan ehdotus:
Käydään keskustelu asiasta sekä päätetään Manulle hankittavista
tarvikkeista.
Nuorisovaltuusto:
Käytiin keskustelua asiasta.Todettiin kynät, reput ja kangaskassit
parhaaksi. Otetaan selvää hinnoista ja katsotaan mitä muuta jatkossa. Kainuun liitto pyytää tarjoukset em. tarvikkeista. Unohdetaan
hupparien hankinta.
Kangaskassiin jotain painatuksena muutakin, kuin pelkkä logo. Kuten teksti ”Heitä pois kaikki huolet, sinusta huolehtii maakunta nuoret…” Asiasta keskustellaan vielä whatsappissa.
Tuotteista myöhemmin äänestys netissä tai videopalaveri.
Kysely kuulokkeista, että kuka tarvitsee.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Manu ja Suomi100
Viime kokouksessa Kainuun liiton viestintäharjoittelija Heli Pyykkönen esitteli Suomi100 –tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin nuorilla on
mahdollisuus osallistua ja joihin toivotaan nimenomaan nuorten osallistuvan.
Yksi monista lähiajan tapahtumista on Kansanvalistusseuran (KVS)
100askelta Suomen tulevaisuuteen –hankkeen järjestämä keskustelutilaisuus to 23.2.2017 Kaukametsässä. Hankkeessa suunnitellaan
yhdessä kansalaisvaikuttamisen keinoin, kuinka Suomi pärjää seuraavat 100 vuotta. Miten esimerkiksi digitalisaatio, maailmanpolitiikan kysymykset sekä tuloerojen kasvu vaikuttavat suomalaisiin ja tuleviin sukupolviin. Kysymme, miltä Suomi näyttää vuonna 2117?
Toiveena on, että nuoret, kuntien ja maakunnan nuorisovaltuustot
osallistuisivat aktiivisesti tulevaisuuskeskusteluun (liite 4).
Puheenjohtajan ehdotus:
Manulaisista Silja Inkamo ja Petri Pesonen ovat jo mukana eri Suomi100 –tapahtumien valmistelun toimikunnissa.
Keskustellaan asiasta ja tehdään yhdessä katsaus siihen, missä kaikessa Suomi100 –toiminnassa Manu tai manulaisia on jo mukana tai
mihin kaikkeen on mahdollisuus osallistua.
Nuorisovaltuusto:
Kuultiin viestinnän assistentti Heli Pyykkösen katsaus Suomi100 –
videokilpailuista nuorille.
Nuorten Kainuu -videokilpailun ohjeet löytyvät youtubesta Kainuun
kanavalta: https://www.youtube.com/user/kainuunliitto
Heli jakoi manulaisille esitteitä videokilpailuista kouluille jakoon vietäväksi. Toivottiin, että manulaiset järjestävät infotiilaisuuden (aamunavaus tms.) tai infoavat omilla kouluillaan videokilpailusta näyttämällä siitä tehdyn
on: https://www.youtube.com/watch?v=0FLCa0w_lRY
Nuorten Kainuu –videokilpailu on käynnistynyt helmikuussa ja päättyy 30.11.2017.
Suomen itsenäisyyden julistuksen laadintakilpailun, 100visio.fi kilpailuaika päättyy 7.4.2017, joten infoaminen siitä pitää tehdä kouluilla
mahdollisimman pian.
Sovittiin, että joka tapauksessa kunkin manulaisen tulee pitää tämän
kevään aikana omalla koulullaan info-tilaisuudes Manusta ja sen
toiminnasta. Sen yhteydessä voi infota nuorille suunnatuista ajankohtaisista kilpaiuista.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Manun tutustumismatka keväällä 2017
Manu vieraili vuoden 2014 lopulla Suomen eduskunnassa kansanedustaja Timo Korhosen kutsumana. Matka tehtiin junalla, Helsingissä yövyttiin. Eduskuntatalossa tutustuttiin taloon ja sen toimintoihin ja toimintatapoihin, kuultiin kansanedustajien ja heidän avustajiensa työstä sekä kuunneltiin itse eduskunnan tiedonantoa ja keskustelua Talvivaaran tilanteesta. Iltapäivän päätteeksi manulaiset saivat
haastatella kaikkia silloisia kainuulaisia kansanedustajia yhteisessä
tilaisuudessa.
Kauden 2016-2017 manulaiset haluavat myös tehdä tutustumismatkan eduskuntaan vuoden 2017 aikana, samalla olisi toivottavaa
päästä vierailemaan mahdollisesti myös johonkin muuhunkin nuorten vaikuttamiseen liittyvään kohteeseen. Marraskuun 2016 kokouksessa tutustumismatkan ajankohdaksi katsottiin sopivan parhaiten
huhtikuun loppupuoli.
Kansanedustaja Eero Suutarilta, avustaja Hei Raskilta asiaa on kysytty ja saatu myös vastaus eli kutsu tulla tutustumaan Suomen
eduskuntaan ja tapaamaan kainuulaiset kansanedustajat Suutari,
Jarva ja Korhonen eduskuntaan ajalla 20.-21.4.2017. Alustavasta
ohjelmasta lisää kokouksessa.
Matka tehtäisiin junalla. Manu voi tarvittaessa pitää yhden virallisen
kokouksen junakokouksena matkan aikana.
Puheenjohtajan ehdotus:
Käydään keskustelu asiasta ja suunnitellaan tulevaan vierailua.
Nuorisovaltuusto:
Käytiin keskustelua asiasta. Keskusteltiin lähtöaikataulusta torstai
aamuna. Ehdotettiin, että lähdetään aikaisemmalla junalla.
Ehdotettiin, että paluu Helsingistä olisi vasta lauantaina 22.4.2017.
Käytiin keskustelua perjantai-iltapäivän ohjelmasta Helsingissä. Ehdotuksia ohjelmasta ja/tai vierailukohteista pyydetään lähettämään
koko ryhmälle tai erikseen Paulalle/Kirsille WhatsAppissa.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Osallistuminen Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeeseen
Suomeen ollaan luomassa uusia maakunnallisia itsehallintoalueita.
Maakuntalakiluonnoksessa on osallisuus aiempaa vahvemmin mukana, mm. maakunnallinen nuorisovaltuustotoiminta on tarkoituksena käynnistää. Erilaisten nuorten äänen kuuluminen pitää varmistaa.
Nuorten kuulemisen laadukas toteuttaminen on erityisen tärkeää,
kun kyse on tulevaisuuden kansalaisten kasvattamisesta. Nuorilla on
paljon sanottavaa ja näkökulmia toimintojen kehittämiseen.
Aiemmin nuorten maakunnallisen vaikuttamisen ryhmätoimintaa on
Suomessa toteutettu Kainuussa ja Keski-Suomessa. Kainuussa on
toiminut nuorisovaltuusto Kainuun liiton alaisuudessa ja KeskiSuomessa Nuorten Keski-Suomi ry on organisoinut Nuorten ääni
Keski-Suomessa -ryhmän toimintaa Keski-Suomen liiton tuen turvin.
Nyt Nuorten Keski-Suomi ry on saanut OKM:stä rahoitusta tämän
Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen nimi kuvaa hyvin hankkeen sisältöä.
Hankkeella etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja, miten nuorten ääni
ja erilaiset nuoret saadaan mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Tämä tulisi toteuttaa siten, että
se palvelee sekä hallinnon että erilaisten nuorten tarpeita eri puolilla
maata ja tukee samalla paikallistason nuorten vaikuttamistoimintaa.
Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Työotteena on kokeilemalla kehittäminen, verkostotyö ja yhteinen oppiminen. Tässä hankkeessa tuetaan nuorten maakuntavaltuustotoiminnan käynnistämistä erityisesti aikuisten ymmärryksen ja osaamisen
kehittämisen näkökulmasta sekä tehdään kokeiluja nuorisovaltuustotoiminnan toteuttamisesta joissakin maakunnissa jo vuoden 2017 ja
2018 aikana. Lisäksi kehitetään muita toimintamalleja, joilla erilaisten
nuorten ääntä maakunnassa saadaan kuuluviin.
Tarkoituksena on, että hanke on kolmevuotinen kattaen vuodet
2017-2019, nyt rahoitus on varmistunut vuodelle 2017 (liite 5).
Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 5.4.2017
Jyväskylässä. Mukaan kokouksessa haluttaisiin Kainuusta Kainuun
liiton edustajan lisäksi kuulla myös manulaisia.
Puheenjohtajan ehdotus:
Käydään keskustelu hankkeeseen osallistumisesta sekä osallistumisesta hankkeen ohjausryhmän kokoukseen 5.4.2017 Jyväskylässä.
Nuorisovaltuusto:
Käytiin keskustelua asiasta. Kokoukseen lähtisi muutama henkilö
mukaan. Alustavasti ilmoittautuivat mukaan Silja ja Justiina sekä
mahdollisesti myös Manun pj Roosa.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Vuoden 2017 nuorisofoorumi
Edellisessä kokouksessa 14.11.2016 vuoden 2017 Nuorisofoorumia
ja sen ajankohtaa suunniteltiin jo alustavasti. Nuorisofoorumin ajankohdaksi kaavailtiin joko elokuun loppua tai syyskuun alkua. Nuorisofoorumin paikaksi ehdotettiin Suomussalmen Hossaa. Ehdotettiin
myös, että mikäli tapahtumapaikaksi päätetään Hossa, tapahtuma
voisi kestää yön yli (jo matkojenkin vuoksi).
Keskustelussa päädyttiin järjestämään kouluille äänestys vuoden
2017 nuorisofoorumin teemasta. Tarkoitus on samalla kysyä myös
nuorten kiinnostuksesta osallistua foorumiin. Tapahtuman markkinointiin päätettiin panostaa jo hyvissä ajoin keväällä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Kerrataan, mitä on tähän mennessä tehty valmistelujen suhteen.
Nuorisovaltuusto:
Nuorisofoorumista aloitetaan markkinointi jo keväällä.
Teemoista kyselyä ja keskustelua. mm. opintotuki asiat, ympäristö,
koulujen ympäristö, digitalisaatio, kulttuuri, harrastukset. Valitaan
max. kolme teemaa. Teemoista päätettiin järjestää laajempi nettikysely Manun Facebook –sivuille (ja jota manulaiset myös erikseen
voivat laittaa jakoon). Samalla kysyttäisiin opiskelijoilta/koululaisilta
halukkuutta osallistua foorumiin.
Todettiin Hossa liian hankalaksi paikaksi järjestää foorumi. Ehdotettiin uudeksi paikaksi Raatetta, Raatteen Porttia.
Ajankohtana syyskuun alku. Sopiva ajankohta selvitetään mahdollisimman pian.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Muut esille tulleet asiat
Kainuun alueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021,
luonnos, on kommentoitavana otakantaa.fi –
verkkosivuilla: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/138/
Manulaiset voivat ottaa kantaa yksittäinkin, mutta myös MaNuna olisi
syytä muodostaa yhteinen kannanotto suunnitelmaan.
Sote- ja maakuntauudistukseen voi myös ottaa kantaa Otakantaa.fi
–palvelussa: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/141/
Vuoden 2017 aikana Kainuun liitto laatii uuden maakuntaohjelman.
Nuorilta kaivataan myös mielipiteitä ja näkemustä siitä, miten kainuuta tulisi kehittää. Opiskelijoiden kannanotto on tärkeä.

12
Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään viimeistään junamatkalla 20.4.2017, jos
tulee jotain tärkeää päätettävää, on mahdollista pitää videoneuvottelukokous.

13
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.11.
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