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Pöytäkirja 1/2022 

 

Aika:  Perjantai 16.9.2022 klo 9.30–14.24 
Paikka:  Kajaanin kaupungintalo, Valtuustosali, Pohjolankatu 13 Kajaani / Teams -

etäyhteys  
 
Läsnäolleet: 

Organisaatio Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla 

Hyrynsalmi Reetta Pylkäs x Pyry Sirkkala x 

Kajaani Venla Österberg x Maisa Vallius - 

Kuhmo Anni Piirainen x   

Paltamo Romeo Kinnunen x Arttu Korhonen x 

Puolanka Nelly Kemppainen - Iivari Marttanen x 

Ristijärvi Topi Kemppainen x teams Vinja Väisänen - 

Sotkamo Antti Heikkilä x Siiri Määttä - 

Suomussalmi Onni-Lenni Vasunta x Atte Seppänen - 

KAO Jonna Kyllönen - Eliisa Juntunen - 

KAMK Jessy Mettala x teams, klo 
12 alkaen 

Taneli Niskanen - 

Avoimella 
haulla 

Fanni Karjalainen x   

 Sini Huotari x teams   

 
Muut läsnäolleet:   
Teija Kyllönen, vapaa-aikaohjaaja, Kuhmo, teams 
Eija Kemppainen, Nuorisokoordinaattori Kainuun, Kuusamon ja Taivalkosken 
koordinaatiohanke/projektipäällikkö YTTY nostetta nuorille -hanke, Kainuun Opisto, teams 
Juho Karhu, nuorisotyöntekijä, Puolanka 
Tiina Kyllönen, nuorisotyöntekijä, Oulujärvi Leader ry.  
Mirva Kytömäki, vapaa-aikaohjaaja, Ristijärvi 
Anne Kemppainen, aluehallituksen jäsen, klo 12 alkaen 
Helena Saari, perhekeskuskoordinaattori, nuorisovaltuuston ohjaaja, teams 
Marja-Liisa Ruokolainen, sosiaalialan erikoissuunnittelija 
 
Ennen kokousta alueen nuorisovaltuusto osallistui kutsuttuna valtuustotyöskentelyn 
koulutukseen klo 9.30-11.15 
 
Käsitellyt asiat:  
 
§ 1. Kokouksen aloitus ja osallistujien toteaminen 

Aluehallituksen edustaja Anne Kemppainen avasi kokouksen klo 12.00. Todettiin 

kokoukseen osallistujat.  

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 



Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouksesta ilmoitettiin ajoissa ja 

nuorisovaltuuston varsinaisista jäsenistä oli yli puolet paikalla. 

§ 3 Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston järjestäytyminen toimikaudelle 2022–2024:  

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Todettiin, että nuorisovaltuuston vastuutoimijat valitaan varsinaisista jäsenistä.  

Puheenjohtajaksi esitettiin Fanni Karjalaista, Venla Österbergiä, Anni Piiraista ja Onni-

Lenni Vasuntaa. Ehdokkaat saivat esittäytyä ja heistä äänestettiin. 

Päätettiin, että äänestykset suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänioikeutettuina olivat 

varsinainen jäsen tai varsinaisen jäsenen poissa ollessa hänen varajäsenensä.  

Ääntenlaskijoina toimivat Anne Kemppainen ja Marja-Liisa Ruokolainen. Suoritettiin 

uusintaäänestys äänenlaskijoiden erilaisten tulosten takia. Toisessa äänestyksessä syntyi 

tasatulos Anni Piiraisen ja Venla Österbergin välille. Heidän kahden välillä äänestettiin ja 

puheenjohtajaksi valittiin Anni Piirainen. Anni Piirainen siirtyi suoraan johtamaan kokousta. 

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Venla Österbergiä ja Onni-Lenni Vasuntaa. Suoritettiin 

äänestys ja varapuheenjohtajaksi valittiin Venla Österberg. Onni-Lenni Vasunta valittiin 

suoraan toiseksi varapuheenjohtajaksi, sillä hän sai toiseksi eniten ääniä 

varapuheenjohtaja äänestyksessä. 

Sihteeriksi esitettiin Fanni Karjalaista, eikä muita ehdotuksia tullut. Fanni Karjalainen 

valittiin sihteeriksi ja hän aloitti heti sihteerinä kokouksessa. 

§ 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin kuntajärjestyksessä Reetta Pylkäs ja 

Venla Österberg. 

§ 5 Pöytäkirjan tarkastamisen ja julkaisemisen tavasta päättäminen 

Esitettiin hyvinvointialueen päätöksenteossa käytettävää käytäntöä, jossa 

pöytäkirjantarkistajien ei tarvitse allekirjoittaa valmista pöytäkirjaa. Tässä käytännössä 

pöytäkirjantarkistajat kommentoivat sähköpostilla pöytäkirjaa esimerkiksi ”Huomautettavaa: 

…” tai ”Ei huomautettavaa, on kokouksen kulun mukainen”, ja mahdollisten muutosten 

jälkeen kokouksen sihteeri ja puheenjohtaja allekirjoittavat pöytäkirjan. Pöytäkirja annetaan 

tiedoksi hyvinvointialueen aluehallitukselle ja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. 

Tämä käytäntö hyväksyttiin käyttöön, sillä muita ehdotuksia tai vastalauseita ei tullut. 

§ 6 Asialistan hyväksyminen 

Asialistaan lisättiin muihin mahdollisiin asioihin -kohtaan 12 Kainuun Liiton 

edustuspaikkojen tilanteen tarkastus ja muiden hyvinvointialueen nuorisovaltuuston 

vastuutehtävien valinta. Asialista hyväksyttiin näiden muutosten jälkeen. 

§ 7 Nuorisovaltuuston toimintasäännön hyväksyminen (liite) 

Pykälään kolme liittyen nuorisovaltuusto kommentoi, että toimintasääntöön lisätään 

mahdollisuus avata vapaita avoimenhaun paikkoja kesken toimintakautta. Lisäksi 

nuorisovaltuusto esitti, että avointa hakua jatketaan heti, sillä kaikki avoimet paikat eivät ole 

täyttyneet.  



Nuorisovaltuusto halusi lisätä toimintasäännön kohtaan kuusi, että vastuutehtäväksi 

lisättäisiin somevastaava. Lisäksi nuorisovaltuusto esitti, että erilaisia vastuutehtäviä 

voidaan täyttää tai olla täyttämättä nuorisovaltuuston harkinnan mukaan. Toivottiin, että 

nuorisovaltuuston hallitukseen kuuluisivat kaikki, joilla on jokin vastuutehtävä 

nuorisovaltuuston toiminnassa.  

Kohtaan kahdeksan liittyen: Nuorisovaltuuston budjettia ei ole vielä päätetty, ja 

nuorisovaltuusto aikoo ehdottaa budjetin määrää. Viime vuonna Kainuun Liiton alaisena 

nuorisovaltuustona budjetti oli 10 000 euroa ja tulevan vuoden budjetin toivotaan olevan 

ainakin tätä suurempi.  

§ 8 Nuorisovaltuuston toiminnan käynnistymiseen liittyvät asiat 

• Toimintasuunnitelman laatiminen 

• Osallistuminen hyvinvointialueen toimintaan 

Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa työstetään toimintasuunnitelmaa ja osallistumista 

hyvinvointialueen toimintaan. 

§ 9 Edustajien valinta hyvinvointialueen valtuustoon, läsnäolo- ja puheoikeus 

Hyvinvointialueen valtuuston edustajiksi ehdotettiin valittuja puheenjohtajaa ja 

varapuheenjohtajia. Ehdotettiin, että he saavat keskenään sopia, kuka osallistuu 

kokoukseen. Nämä ehdotukset hyväksyttiin ja päätettiin. 

§ 10 Ajankohtaiset asiat 

• hyvinvointialueen strategiatyöhön osallistuminen 

• edustajien valinta Metsähallituksen Luonnonvarasuunnittelua valmistelevaan 

yhteistyöryhmään  

Strategiatyöhön osallistumisen välineeksi ehdotettiin digiraatia, kannanottoa ja työpajoja. 

Asiaa käsitellään ainakin työpajoissa. Toivottiin, että kokous järjestetään koulupäivän 

aikana, mutta Teams-kokouksia voisi pitää myös iltapäivällä. Koeviikolla (17.-25.11) ei 

mielellään pidetä kokousta. 

Metsähallituksen Luonnonvarasuunnittelusta haluttiin lisäinformaatiota ennen edustajien 

valintaa. Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

§ 11 Tulevat kokoukset 

Kokouspäivämääristä päätetään seuraavassa kokouksessa toimintasuunnitelman 

yhteydessä. 

§ 12 Muut mahdolliset asiat 

Käsitellään muut esille tulevat asiat: 

Kummivaltuutettujen nimeämistä selvitetään ja asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

Nuorisovaltuusto esitti toiveenaan, että kummivaltuutettujen tulee olla aidosti kiinnostuneita 

toimimaan aktiivisesti nuorisovaltuuston kummeina. 

Valittiin varasihteeri ja rahastonhoitaja. Varasihteeriksi esitettiin Antti Heikkilää ja hänet 

valittiin tehtävään. Rahastonhoitajaksi esitettiin Onni-Lenni Vasuntaa ja hänet valittiin 

tehtävään.  



Nuorisovaltuustolle luodaan sosiaaliset mediat, ainakin Instagram, joiden tunnukset olisivat 

hallituksella tiedossa. Muut saavat tunnukset käyttöönsä tarvittaessa. Mediavastaavina 

toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri. 

Hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan ja tulevaisuuslautakunnan  

edustuspaikkojen jäsenien valintaa siirretään myöhäisempään ajankohtaan, koska 

hyvinvointialueen hallintosäännössä ei ole vielä asiasta merkintää. 

Tässä kohdassa klo 14.20 Reetta Pylkäs ja Pyry Sirkkala ja Venla Österberg poistuivat.  

Kainuun Liiton toimintaan liittyvät edustuspaikat pysyvät aikaisemmilla henkilöillä. Fanni 

Karjalainen jatkaa Kainuun koulutusasiain neuvottelukunnassa, Jonna Kyllönen Barentsin 

alueen nuorisovaltuustossa, sekä Venla Österberg Kainuun ilmasto- ja ympäristöasiain 

neuvottelukunnassa. Venla Österberg jatkaa edustajana myös Kainuun soten HELLÄ-

hankkeen ohjausryhmässä.  

Sovittiin, että käydään kokouskäytänteitä läpi ennen jotain kokousta. 

§ 13 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 14:24. 

 

Allekirjoitukset   

 

 

Anni Piirainen   Fanni Karjalainen   

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 

 

Reetta Pylkäs   Venla Österberg 

 


