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OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Nimi
Enqvist Mia
Haataja Antti

Tehtävä

Saapui 10.50 asian 8
aikana

Heikkinen Elina
Heikkinen Minna
Huotari Sini
Jokelainen Sasu
Kangasharju Noora
Kanerva Jere
Kemppainen Janne
Kemppainen Jenni
Kemppainen Katja
Khaikovitch Iivari
Malinen Janne
Mikkonen Katariina
Mikkonen Roosa
Pääkkönen Jarno
Pääkkönen Riina
Ronkainen Helga
Salo Hanna
Viitanen Jani
Vikström Vera
Väisänen Taru

Muut osallistujat

Turkulainen Harri
Karppinen Paula
Mäntymäki Eeva
Mustonen Minna
Pyrrö Eija
Rantanen Teemu

Lisätietoja

Saapui 10.50 asian 8
aikana

II varapuh.johtaja

sihteeri
puheenjohtaja
I varapuh.johtaja

hallintopäällikkö
aluekehitysasiantuntija
viestintäpäällikkö
projektikoordinaattori
nuorisosihteeri
vapaa-ajan ohjaaja

Allekirjoitukset

Iivari Khaikovitch
puheenjohtaja
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Kokouksen avaus
Maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Iivari Khaikovitch
avaa kokouksen.
Sihteerinä tässä kokouksessa toimii Katja Kemppainen.
Nuorisovaltuusto:
Todettiin kokouksen avaus. Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin
Riina Pääkkönen.
___________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Sivu 3

KAINUUN LIITTO

PÖYTÄKIRJA

5/2014

Maakunnallinen nuorisovaltuusto
_________________________________________________________________________

2
Läsnäolijoiden toteaminen
Kainuun kunnat sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
ja Kainuun ammattiopiston oppilaskunta ovat nimenneet edustajansa
maakunnalliseen nuorisovaltuustoon. Kainuun maakuntahallitus on
kokouksessaan 9.12.2013 vahvistanut nimitykset.
Lisäksi Kainuun maakuntahallitus ja Kainuun soten hallitus ovat nimenneet nuorisovaltuustoon kummivaltuutetut.
Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla.
Hallintopäällikön ehdotus:
Merkitään läsnä olevat pöytäkirjaan.
Nuorisovaltuusto:
Merkittiin pöytäkirjaan läsnäolijat.
____________

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 18.9.2014.
Hallintopäällikön ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Nuorisovaltuusto:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
______________
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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.
Hallintopäällikön ehdotus:
Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi
Jere Kanervan ja Janne Kemppaisen.
Nuorisovaltuusto:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katariina Mikkonen ja Roosa Mikkonen.
___________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Yhteistyö Petroskoihin
Suomussalmen lukiolla on yhteistyö Petrozavodskin koulun n.17
kanssa. He kävivät juuri opettajansa Heikki Nilkun kanssa siellä ja
ehtivät myös luennolle Venäjän kansantalous- ja virkamiesakatemian Petrozavodskin haaraosastolle. Akatemian haaraosaston rehtori
Roman Pivnenko kertoi vieraille akatemiasta ja sen toiminnasta.
Akatemia on siis perustettu 20. syyskuuta 2010 Venäjän presidentin
asetuksella.
Pivnenko kertoi yhteistyökumppaneistaan, joista yksi tärkein on
suomalainen HAUS.
Pivnenko kertoi myös kuinka paljon akatemian oppilaat vaikuttavat
itse ja sanoi, että akatemia on kiinnostunut nykyisestä nuorisopolitiikasta. Silloin puheenjohtaja Khaikovitch kertoi hänelle Suomessa
täysin uudesta asiasta, meidän MaNusta ja kysyi yhteistyöstä. Pivnenko sanoi, että hän on hyvin kiinnostunut ja sanoi puheenjohtajalle, että lähettäisimme tarkempaa tietoa MaNusta.
Olisi tulevaisuudessa hyvin mielenkiintoista saada vaikkapa meidän
MaNun porukka Petrozavodskiin ja kutsua esimerkiksi meidän forumiin porukkaa sieltä. Voisimme esitellä venäläisille hyvin mielenkiintoisen suomalaisen tavan kuunnella nuorten mielipiteitä ja ajaa niitä
eteenpäin. Venäjällä kun ei ole mitään vastaavaa.
Puheenjohtajalla on suomenkielinen artikkeli akatemiasta, hän voisi
kerätä siitä lisää tietoa ja esitellä seuraavassa kokouksessa mahdollisesti tulevan yhteistyökumppanimme.
Mainittakoon myös, että Suomussalmen lukiossa on opettaja Heikki
Nilkku, hän on myös poliitikko ja haluaisi olla mukana auttamassa
yhteistyön kehityksessä. Hänellä on myös kokemusta erilaisista projekteista.
Hallintopäällikön ehdotus:
Nuorisovaltuusto keskustelee ja päättää yhteistyön mahdollisesta
aloittamisesta.
Nuorisovaltuusto:
Hyväksyi ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Vierailu Eduskuntaan syksyllä 2014
Maakunnallinen nuorisovaltuusto on suunnitellut opinto-/tutustumismatkaa Eduskuntaan tälle syksyllä. Kainuulaiset kansanedustajat
Pentti Kettunen, Timo Korhonen, Raimo Piirainen ja Eero Suutari
ovat ilmoittaneet, että ottavat vieraat mieli hyvin vastaan.
Sopivaa ajankohtaa on soviteltu molemmin puolin. Matkasuunnitelma on, että lähtö linja-autolla Kajaanista olisi varhain aamulla. Helsingissä olisi iltapäivällä opastettu kierros Eduskunnassa, täysistunnon seuraaminen sekä alkuillasta vielä tapaaminen kansanedustajien kanssa. Seuraavana päivänä lähdetään viimeistään puolilta päivin paluumatkalle Kainuuseen.
Kainuun liitto maksaa matkan ja majoituksen sekä ainakin osan ruokailuista.
Hallintopäällikön ehdotus:
Nuorisovaltuusto tekee vierailun eduskuntaan x.-x.xx.2014 ylläkuvatun matkasuunnitelman mukaisesti.
Nuorisovaltuusto:
Päätettiin esittää kansanedustajilla vierailuajankohdaksi joko 6.-7.11.
tai vaihtoehtoisesti 13.-14.11.2014.
Kainuun liitto lähettää suunnitellusta eduskuntavierailusta kirjeen
kouluille ja pyytää kouluja suhtautumaan positiivisesti matkaan lähtevien nuorten osalta.
_____________
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Lausunto Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta 2014 2015
Lastensuojelulain (417/2007, 12 §) mukaan kunnan tai useamman
kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai
kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin
kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain
(365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Lastensuojelulaissa sekä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013, 12 §) on asetettu omat velvoitteet suunnitelman sisällölle.
Kainuun kunnille (pl. Vaala) on Kainuun soten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantatyöryhmän toimesta valmisteltu yhteinen päivitetty suunnitelma vuosille 2014–2015. Asiakirjaa on valmisteltu laaja-alaisessa yhteistyössä, minkä lisäksi asiakirjassa on huomioitu lainsäädännön muutokset. Suunnitelman ajallinen kesto on lyhyt, koska pitkällä aikavälillä on tarkoitus mahdollistaa muiden lakisääteisten suunnitteluvelvoitteiden yhdistäminen.
Hyvinvointisuunnitelma antaa luottamushenkilöille, palvelujen käytännön toteuttajille ja kuntalaisille laaja-alaisen kokonaiskäsityksen
lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista
voimavaroista.
Suunnitelmassa kuvataan lasten ja nuorten kasvuolojen, hyvinvoinnin sekä lastensuojelutarpeen kehityssuuntia. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuus on kuvattu Kainuun soten alueella
sekä lastensuojelun voimavarojen että hyvinvointia tukevien rakenteiden näkökulmasta. Suunnitelmassa on kuvaus myös keskeisistä
yhteistyömahdollisuuksista eri toimijoiden välillä. Suunnitelma sisältää myös opiskeluhuoltoa koskevan suunnitteluvelvoitteen.
Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet kohdistuvat vuosina 2014–
2015 seuraaviin asioihin:
1) lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen,
2) tuen porrastus, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä turvallisuuden
edistäminen,
3) vanhemmuuden tukeminen,
4) lastensuojelun kehittäminen.
Suunnitelman painopisteinä on kymmenen eri alatavoitetta, joilla pyritään monin eri tavoin edistämään kainuulaisten lasten ja nuorten
hyvinvointia. Alatavoitteet liittyvät esimerkiksi palvelujärjestelmän
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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osa-alueiden kehittämiseen, yhteistyön lisäämiseen ja tiivistämiseen,
toimintamallien kehittämiseen sekä henkilöstöresursseista huolehtimiseen.
Lasten suojelu on kokonaisuudessaan monimutkainen palvelujärjestelmä usean eri tahon tuottamia erilaisia opetus-, sosiaali-, terveysja hyvinvointipalveluja. On tärkeää huomata, että Kainuun alueen
kuntien välillä voi olla suuria eroja palvelukokonaisuudessa, joka voi
olennaisella tapaa heijastua myös lastensuojelupalveluiden kysyntään. Palvelujärjestelmän lisäksi lasten, nuorten ja lapsiperheiden
elämään heijastuvat monet yhteiskunnalliset muutostekijät, joten tukea tulee suunnata kohti lapsen ja perheen luonnollisia kasvu- ja kehitysympäristöjä.
Myönteistä on se, että yleisellä tasolla Kainuussa on monin tavoin jo
onnistuttu toteuttamaan erilaisiin asiantuntija-arvioihin perustuvia
suosituksia, joilla lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia voidaan edistää.
Hallintopäällikön ehdotus:
Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta.
Nuorisovaltuusto:
Hyväksyi ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Aloite: Koulujen terveystarkastukset jokavuotisiksi (kerran vuodessa) ja
terveydenhoitajalle pääsy helpommaksi
Maakunnallinen nuorisovaltuusto on jättänyt Kainuun liiton maakuntavaltuustolle (16.6.2014, § 15), joka on siirtänyt asian Kainuun sotelle. Valtuustoaloitteen sisältö:
"Koulujen terveystarkastukset jokavuotisiksi (kerran vuodessa) ja
terveyden hoitajalle pääsy helpommaksi
Perustelut:
- Mielenterveysongelmat ovat kasvussa
- Avun saanti ongelmiin nykyisellään hyvin vaikeaa
- Ongelmien ennaltaehkäisy
- Päihdepalvelujen puute alle 18-vuotiaille tällä hetkellä
- Halutaan pois leimautumisesta
- Kannustaa omasta terveydentilasta huolehtimiseen."
Yleistä
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää kouluja opiskeluterveydenhuollon palvelut valtioneuvoston asetuksen
(338/2011) mukaisesti. Valtioneuvoston asetuksessa säädetään
esimerkiksi lakisääteisistä laajoista ja määräaikaisista terveystarkastuksista sekä terveysneuvonnasta. Nämä muodostavat terveydenhuollon näkökulmasta rungon lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat osa laajempaa oppilashuoltotyötä, joka kuuluu kaikille
kouluyhteisössä toimiville aikuisille. Oppilashuoltoa tehdään yhdessä
oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltoon sisältyy
myös koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut uuden oppilas- ja
opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisesti.
Laaja terveystarkastus toteutetaan ensimmäisellä, viidennellä ja
kahdeksannella vuosiluokalla. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy
terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukset. Huoltajan kirjallisella
suostumuksella laajaan terveystarkastuksen sisällytetään opettajan
arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Määräaikaiset terveystarkastukset toteutetaan toisella, kolmannella, neljännellä, kuudennella, seitsemännellä ja yhdeksännellä vuosiluokalla
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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kouluterveydenhuollossa. Opiskeluterveydenhuollossa tarkastukset
toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Terveystarkastuksessa selvitetään tarkastettavan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Perheen hyvinvointia selvitetään haastattelulla. Tarkastettavien toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon kehitystason edellyttämällä
tavalla. Arvio terveydentilasta ja mahdollisesta jatkotutkimuksen, tuen ja hoidon tarpeesta tehdään yhdessä tarkastettavan ja tämän
ikävaiheen mukaisesti myös huoltajien kanssa. Tarkastukset sisältävät ikätasoista terveysneuvontaa joka tukee ja edistää itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja, hyvää fyysistä toimintakykyä ja mielenterveyttä sekä ehkäisee koulukiusaamista.
Tarkastukset toteutetaan ajanvarauksella ja oppilaat/opiskelijat kutsutaan tarkastukseen vuosittain. Oppilas/opiskelija voi myös varata
ajan tarvittaessa.
Jokaisella koululla on nimetty terveydenhoitaja, johon on mahdollista
saada yhteys puhelimitse/Wilman kautta tai erikseen sovittuna vastaanottoaikana.
Oppilaiden ja opiskelijoiden terveystarkastusten lisäksi asetuksessa
suunnataan huomiota opiskeluympäristöön. Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus pyritään tarkastamaan kolmen vuoden välein yhteistyössä oppilaitoksen ja sen oppilaiden/
opiskelijoiden, terveystarkastajan, työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken.
Kouluterveydenhuollossa toimii tällä hetkellä lisäksi kolme psykiatrista sairaanhoitajaa (ns. miekkarit) perustason mielenterveystyössä.
Heidän työn tavoitteena on ehkäistä ja puuttua varhain oppilaiden
psyykkiseen oireiluun ja huolenaiheisiin, sekä antaa vanhemmille ja
kouluille keinoja tukea oireilevia oppilaita.
Käynnissä olevat kehittämistoimet ja -tarpeet
Hyvinvointi hakusessa, riippuvuus riskinä – hankkeessa kehitetään
nuorten päihdepalveluita Kainuun alueelle. Hankkeen tavoitteena on
ennaltaehkäistä päihdeongelmia, lisätä henkilöstön päihdeosaamista
ja kehittää toimiva hoitoketju. Hanke päättyy vuoden 2015 aikana.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Kouluterveydenhuollon resurssit ovat terveydenhoitajan työn osalta
suositusten mukaiset, lääkärin resursseissa on vajausta. Opiskeluterveydenhuollon resursseissa on jonkin verran vajausta sekä terveydenhoitajien että lääkäreiden osalta. (ks. tarkemmin Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Kainuun soten hallitus
20.8.2014 § 175, liite 2). Osaltaan lasten ja nuorten terveyden edistämistä kehitetään Kainuussa sähköisten palveluiden avulla. Esimerkiksi Kainuun Omasote -palvelu tukee ja kannustaa oman terveyden seurantaan.
Vuosien 2014 ja 2015 talousarvioiden valmisteluissa on arvioitu, että
Kajaanin seudulle tarvittaisiin psykiatrisen sairaanhoitajan lisäresurssi nuorten perustason mielenterveystyöhön. Myös hankkeiden
toimintojen vakinaistamiseen ei ole viime vuosina ollut käytettävissä
taloudellisia lisäresursseja. Hankkeen päättymiseen liittyen on arvioitu, että lasten ja nuorten päihdepalveluiden vahvistaminen edellyttäisi työparin resurssilisäystä.
Kainuun soten jäsenkuntien viime vuosina antama tiukka taloudellinen raami ei ole mahdollistanut kaikkien tarpeellisiksi arvioitujen lisävakanssien perustamista.
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmia on käsitelty Kainuun soten hallituksessa ja yhtymävaltuustossa jo aikaisemmin (ks.
yhtymävaltuusto 11.2.2013 § 11).
Yhteenveto
Aloitteessa mainitut jokavuotiset terveystarkastukset sisältyvät jo nykyisellään vuosittain kouluterveydenhuoltoon (1.-9. lk.) joko laajoina
tai määräaikaisina terveystarkastuksina. Poikkeuksen tähän muodostaa opiskelijaterveydenhuolto, jossa terveystarkastus toteutuu
ensimmäisenä opiskeluvuotena. Terveystarkastusten toteutumista
seurataan ja tällä hetkellä toiminnan haasteina ovat esimerkiksi henkilöstöresurssien saatavuus opiskeluterveydenhuollossa. Aloitteessa
esitettyjen tarkastusten laajentamiseen ja lisäämiseen opiskelijahuollossa toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille ei ole tällä hetkellä
resursseja.
Aloitteessa mainitut perustelut ovat tärkeitä. Tällä hetkellä valmisteilla olevassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on useita
kehittämiskohteita ja konkreettisia menetelmiä, millä aloitteessa
mainittuihin ongelmiin pyritään vastaamaan. Tällainen on esimerkiksi
moniammatillisten ja monialaisten yhteistyökäytäntöjen kehittäminen
(oppilas- ja opiskelijahuolto). Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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vahvistaa niin ikään koululaisten ja opiskelijoiden mahdollisuuksia
saada tukea ja apua yhä varhaisemmassa vaiheessa. Oppilas- ja
opiskelijahuoltolain velvoitteiden täyttäminen on sekä Kainuun soten
että jäsenkuntien vastuulla. Laki varhentaa lasten ja nuorten avunsaantia (hoito- ja palvelutakuu) ja siirtää näin painopistettä ongelmien ehkäisyyn.
Lisätietoja asiasta antaa tulosyksikön päällikkö Maila Moilanen, puh.
044 797 0154, perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, puh. 044 750
2424 tai kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:
Hallitus päättää antaa oheisen vastauksen Kainuun liitolle nuorisovaltuutettu Iivari Khaikovitchin 16.6.2014 esittämään maakunnallisen
nuorisovaltuuston aloitteeseen ”koulujen terveystarkastukset jokavuotisiksi (kerran vuodessa) ja terveydenhoitajalle pääsy helpommaksi”.
Hallitus:
Hyväksyi.
_________
Hallintopäällikön ehdotus:
Nuorisovaltuusto keskustelee sote kuntayhtymän vastauksesta aloitteeseen.
Nuorisovaltuusto:
Käydyssä keskustelussa tuli esille seuraavia seikkoja:
* pääsy kouluterveydenhoitoon ei toteudu kerrotulla tavalla,
* vastaanotolle on vaikea päästä -> varattuja aikoja perutaan usein,
* kuraattoripalvelut eivät toimi
> pakollinen käynti kaikille
* erot kouluterveydenhoidossa koulujen/paikkakuntien välillä
* hyvinvointikyselyn teettäminen
> tehty Suomussalmen lukiolla syksyllä 2014
Nuorisovaltuusto hyväksyi ehdotuksen.
_______________
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Sivu 14

KAINUUN LIITTO

PÖYTÄKIRJA

5/2014

Maakunnallinen nuorisovaltuusto
_________________________________________________________________________

9
Nuorisotakuu-seminaari 3.9.2014
Kainuun ammattiopistolla järjestettiin 3.9. seminaari Nuorisotakuusta. Liitteeseen on koottu seminaarin keskeinen sisältö.
Olisiko tässä MaNun keskustelun ja kannanoton sekä edelleen aloitteen paikka (esim. nuorisolle suunnatun palvelut yhteen kokoavan
nuorisotalon perustaminen Oulun Byströmin talon malliin? Byströmin
talosta, sen toiminnasta ja tuloksista voisi vaikka tilata esittelyn seuraavaan kokoukseen tai nuorisofoorumiin?
http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/bystromin-nuorten-palvelut
Hallintopäällikön ehdotus:
Nuorisovaltuusto keskustelee Nuorisotakuusta.
Nuorisovaltuusto:
Eija Pyrrö esitteli Byströmin talon konseptia. Keskustelussa todettiin,
että olisi hyvä saada Kainuuseen vastaavanlainen talo. Tarvittaisiin
kynnyksetön palvelutalo nuorille.
Nuorisovaltuusto hyväksyi ehdotuksen.
___________
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Muut esille tulevat asiat
•

MaNu Kainuun liiton nettisivuilla – katsaus ja kommentit

•

Maakuntajuhlan ”nuorentaminen”. Kainuun maakuntajuhla järjestetään joka vuosi maakuntakukan eli Kanervan päivänä 14.8. Tänä vuonna se pidettiin Ristijärvellä. MaNulaiset voisivat osallistua
omalla paikkakunnalla järjestettävän maakuntajuhlan järjestelyihin. Vuonna 2015 maakuntajuhla järjestetään Hyrynsalmella.

•

Facebookin aktivoiminen: uskallettava kirjoittaa, vain aktiivinen
sivu kiinnostaa.

•

Yhteistyökuviot Pietarin yliopiston kanssa (Iivarilla tieto siitä) ja
tietoa Barentsin nuorisoryhmästä, BRYC

http://www.barentsyouth.org/the-barents-regional-youth-council.375116-71762.html
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