
 

     
PÖYTÄKIRJA 2/2022 
  

 

Nuorisovaltuusto      12.11.2022 

Kainuun hyvinvointialueen valmistelukanslia   Verkkolaskutusosoite: 
    Kainuun hyvinvointialue 0037322133187000 
Sotkamontie 13, 87300 Kajaani   Operaattoritunnus: 003703575029, välittäjä: CGI Suomi Oy 
kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi   tai Kainuun hyvinvointialue, PL 401, 87070 Kainuu  
Y-tunnus: 3221331–8 

 
Kainuun alueellisen nuorisovaltuuston kokous 
  
Aika  12.11.2022 klo 9.00–12.00, tauko 10.00–10.15 
 
Paikka  Kainuun keskussairaala, 4. kerros luentosali, Sotkamontie 13 
  Etäosallistumismahdollisuus Teamsilla 

 
Kutsutut/Osallistujat  
 
Kunta/organisaatio Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla 
Hyrynsalmi Reetta Pylkäs  Pyry Sirkkala  
Kajaani Venla Österberg etänä Maisa Vallius  
Kuhmo Anni Piirainen X Hannele Polvinen  
Paltamo Romeo Kinnunen  Arttu Korhonen  
Puolanka Nelly Kemppainen etänä Iivari Marttanen  
Ristijärvi Topi Kemppainen etänä Vinja Väisänen  
Sotkamo Antti Heikkilä etänä Siiri Määttä  
Suomussalmi Onni-Lenni Vasunta etänä Atte Seppänen  
KAO Jonna Kyllönen  Eliisa Juntunen X 
KAMK Jessy Mettala  Taneli Niskanen  
Avoin haku Fanni Karjalainen X   
 Sini Huotari X   

 
Muut kutsutut/osallistujat: 
Helena Saari, perhekeskuskoordinaattori, nuorisovaltuuston ohjaaja 
Marja-Liisa Ruokolainen, sosiaalialan erikoissuunnittelija 
Paula Karppinen, Kainuun Liitto 
Minna Mustonen, Kainuun Liitto 
Roman Gokkoev, Kainuun Liitto 
Mirva Kytömäki, Ristijärven kunta 
 
 
Asialista 
 
§ 1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 
 päätös: Kokous avattiin 9.06 ja todettiin paikallaolijat. 
 
§ 2. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen sitä pyytäville 
 
 päätös: Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kutsutuille ja osallistujille. 
 
§ 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
§ 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
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esitys: Valitaan kuntajärjestyksessä, vuorossa Paltamon ja Puolangan edustajat. Kuhmon 
edustaja Anni Piirainen toimii puheenjohtajana, eikä siksi voi kuntajärjestyksen mukaan olla 
pöytäkirjantarkastajana. 

  
 päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Puolangan ja Ristijärven edustajat, koska Paltamon 
edustaja ei ole paikalla. Siispä pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Nelly Kemppainen ja Topi 
Kemppainen. 

 
§ 5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 
 päätös: Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 
§ 6. Toimintasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen (20-30min) 
 

esitys: Käydään keskustelu ja kootaan listaa asioista, joita ehdotetaan toimintasuunnitelmaan. 
Hallitus laatii tämän pohjalta lopullisen toimintasuunnitelman. 
 
 Alkuun Anni Piirainen esitteli hallituksen ideoita ja omia ideoitaan. Hän ehdotti 
eduskuntavaaleihin liittyvää toimintaa, esimerkiksi nuorten äänestysaktiivisuuden 
nostamiseksi, kolumnipaikan kysymistä lehtiin, maakuntamatkan tekoa, mielenterveysasioista 
keskustelua ja niihin kantaa ottamista.  
 
Onni-Lenni Vasunta ehdotti nuorisovaltuutettujen päivän esittelyjä somealustoille myday-
tyyppisesti, sekä tapahtumien järjestämistä.  
 
Venla Österberg ehdotti alnun toiminnan esittelyä tapahtumissa ja osallistumista muiden 
tahojen järjestämissä tapahtumissa. 
 
Paula Karppinen kertoi nykyisten sometilien tilasta. Facebook-tili on olemassa. Vanhaa 
Twitter-tiliä ei olla käytetty paljoa. Instagram-tili on olemassa, mutta tunnukset ovat hukassa.  
 
Marja-Liisa Ruokolainen kertoi, että tilin nimessä ja tiedoissa pitää tulla esille, että kyseessä 
on hyvinvointialueen nuorisovaltuuston tili.  
 
Onni-Lenni Vasunta ehdotti uusien markkinointituotteiden, kuten kynien, tarrojen, 
kangaskassien ja huppareiden tilaamista. Näitä voidaan suunnitella tarkemmin, kun logo on 
käytettävissä. 
 
Sini Huotari ehdotti, että vetovastuu sometilistä tai sometileistä annetaan yhdelle henkilölle 
aluksi, jonka jälkeen tunnuksia voidaan jakaa muillekin. Venla Österberg on kertonut, että voi 
ottaa vastuuta ainakin Instagram- ja Twitter-tileistä.  
 
Venla Österberg kysyi, tuleeko logon suunnittelu nuorten vastuulle. Marja-Liisa kertoi, että 
hyvinvointialueelta voidaan tiedustella pohjaa logolle. Logossa olisi hyvä käyttää 
hyvinvointialueen värejä. Vanhus- ja vammaisneuvon kanssa kannattaa jutella logosta, ja se 
voisi olla yhtenäinen.  
 
Onni-Lenni ehdotti, että keksitään oma slogan. 
 
Eliisa Juntunen kertoi, että hänellä on taitoa ja kiinnostusta tehdä logoa ja somemarkkinointia 
ja hän lupautui suunnittelemaan logoa.  
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Eduskuntavaaleihin liittyen voitaisiin tehdä somemarkkinointia, vaalipaneeleja, etenkin nuorille 
ehdokkaille ja varjovaalien järjestämistä nuorille. 
 
päätös: Luodaan uudet sometilit Instagramiin, Twitteriin ja Facebookiin. Hallitus työstää 
tarkemman toimintasuunnitelman. Jatkossa hyvinvointialueen nuorisovaltuustosta käytetään 
lyhennettä ALNU. 

 
 
§ 7. Nuorisovaltuuston budjettiehdotus ja taloussuunnitelman tekeminen (5min) 
 

esitys: Onni-Lenni Vasunta pohjustaa aihetta. Esitellään hallituksen ehdotus, aikaisempien 
vuosien budjetti, muiden alueellisten nuorisovaltuustojen budjetteja, sekä suunnitellaan 
tulevan toimikauden menoja. Taloussuunnitelma tehdään toimintasuunnitelman pohjalta. 
 
Onni-Lenni Vasunta pohjusti aihetta. Kokouspalkkiot ovat nousseet, joten rahaa menee niihin 
enemmän. Onni-Lenni Vasunta ehdotti budjetiksi 15 000–25 000 euroa, joka on Suomen 
hyvinvointialueen nuorisovaltuustojen keskiarvoa.  
 
Marja-Liisa Ruokolainen kertoi, että hyvinvointialueella on budjettilaadinta ajankohtainen ja 
tämän hetken nuorisovaltuuston budjettisuunnitelman laskelmana on ollut noin 15 000 euroa. 
Budjettia ei ole vielä vahvistettu. Budjettiehdotuksessa laskelman pohjana kokousten 
määräksi on määritelty kuusi kokousta vuodessa. Marja-Liisa ehdottaa, että kokouksia 
voidaan pitää myös Teams-kokouksina, jolloin matkakuluihin ei mene niin paljoa rahaa. 
 
Paula Karppinen kertoi, että Manun budjetista Kainuun Liiton puolelta on käyttämättä yli puolet 
eli reilu 5000 euroa. Puolet tästä käytetään kv-hankkeen suunnitteluun ja loput käytetään 
Mahku22-tapahtuman osallistumiskustannuksien kattamiseen ja vastaaviin tapahtumiin 
osallistumiseen. Ensi vuodelle on varattu Kainuun Liiton budjettiin 3000 euroa 
nuorisovaltuuston kanssa yhteistyöhön ja valmisteluun. 
 
päätös: Onni-Lenni Vasunnan esitys hyväksytään nuorisovaltuuston esitykseksi. 
Taloussuunnitelma tehdään toimintasuunnitelman pohjalta. 
 
 

 
 
§ 8. KAMKin opiskelijakunnan edustajan vaihtuminen nuorisovaltuustossa  
 
 esitys: Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan valtuustoon voidaan  
 nimetä 13–25-vuotias nuori. KAMKin opiskelijakunnan nimeämä edustaja Jessy  
 Mettala ylittää tämän ikähaarukan, joten hänen tilalleen KAMKin opiskelijakunta nimeää uuden  
 edustajan.  
 
 päätös: Uutta edustajaa ei ole tiedossa, joten käsitellään asia seuraavassa kokouksessa. 
 
§ 9. KAOn oppilaskunnan edustajan vaihtuminen nuorisovaltuustossa 
 
 esitys: KAOn oppilaskunnan varsinainen edustaja Jonna Kyllönen valmistuu marras- 
 joulukuussa, eikä voi sen jälkeen edustaa oppilaskuntaa. Varajäsen Eliisa Juntunen siirtyy 
 varsinaiseksi jäseneksi.  
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päätös: Valitaan Eliisa Juntunen KAO:n oppilaskunnan varsinaiseksi edustajaksi. Varajäsentä 
ei ole vielä tiedossa. 

 
§ 10. Jäsenen ja varajäsenen valinta hyvinvointi- ja yhdyspintalautakuntaan (10min) 
 

esitys: Marja-Liisa Ruokolainen esittelee hyvinvointi- ja yhdyspintalautakuntaa. Valitaan 
lautakuntaan jäsen ja hänelle varajäsen. 
 
päätös: Marja-Liisa Ruokolainen esitteli hyvinvointi- ja yhdyspintalautakuntaa, sekä 
tulevaisuuslautakuntaa samassa kohdassa. Valittiin Eliisa Juntunen varsinaiseksi jäseneksi ja 
Onni-Lenni Vasunta varajäseneksi. 

 
§ 11. Jäsenen ja varajäsenen valinta tulevaisuuslautakuntaan (10min) 
 

esitys: Marja-Liisa Ruokolainen esittelee tulevaisuuslautakuntaa. Valitaan lautakuntaan jäsen 
ja hänelle varajäsen. 
 
päätös: Valittiin Fanni Karjalainen varsinaiseksi jäseneksi ja Onni-Lenni Vasunta 
varajäseneksi. 

 
§ 12. Jäsenen ja varajäsenen valinta Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelua valmistelevaan 
yhteistyöryhmään (10min) 
 

esitys: Halukkuutta yhteistyöryhmään kyseltiin etukäteen ja tämän pohjalta esitetään Sini 
Huotaria ja Jessy Mettalaa Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelua valmistelevaan 
yhteistyöryhmään. Tarvittaessa äänestetään, kumpi on varsinainen jäsen ja kumpi varajäsen. 
 
päätös: Jessy Mettala on jäämässä pois nuorisovaltuustosta, joten Sini Huotari valittiin 
yhteistyöryhmään. Halukkaita varajäseneksi ei ollut. 

 
§ 13. Tilannekatsaus kummivaltuutettujen nimeämiseen (10min) 
 
 esitys: Helena Saari esittelee kummivaltuutettujen nimeämisen tilannetta. Nuorisovaltuusto  
 linjaa kummivaltuutettujen roolin ja tehtävät, odotukset kummivaltuutetuille. 
 
 Hyvinvointialueen valtuusto on nimennyt kummivaltuutetuiksi, 
 

Keskusta: Milla Veteläinen 
Vasemmisto: Merja Kyllönen 
Kokoomus: Minna Karjalainen 
Perussuomalaiset: Minna Partanen 
Sosiaalidemokraatit: Marjo Kangasharju 
Vihreät: Sari Alakurtti 
Kristillisdemokraatit: Veijo Moilanen 
 
Kainuun liiton maakuntavaltuusto on nimennyt kummivaltuutetuiksi, 
 

  Keskusta: Mari Korhonen  
 Vasemmisto: Sari Kyllönen 
 Kokoomus: Riikka Huotari 
 Perussuomalaiset: Tuukka Karjalainen 



 
5 (7) 

 
 

 Sosiaalidemokraatit: Marjo Kangasharju 
 Vihreät: Silja Keränen 
 Kristillisdemokraatit: Yrjö Sorvari  
  

Anni Piirainen kertoi, että Kuhmon nuorisovaltuustossa kaksi kummivaltuutettua kutsutaan 
kokoukseen, jossa kummivaltuutetut ja nuorisovaltuutetut voivat kysellä toisiltaan. 
 
Fanni Karjalainen kertoi, että Kajaanin nuorisovaltuustossa hallituksella ja kummivaltuutetuilla 
on yhteinen Whatsapp-ryhmä, joka helpottaa ja selkeyttää yhteistyötä. 
 
Pohdittiin yhdessä, miten nuorisovaltuusto haluaa toimia Kainuun Liiton kummivaltuutettujen 
kanssa.  
 
päätös: Asiakohtaisesti pyydetään kummeja mukaan joko hyvinvointialueelta tai Kainuun 
Liitolta. Kokouksiin kutsutaan kaikki hyvinvointialueen kummivaltuutetut, jotka estyessään 
ilmoittavat Kainuun Liiton kummivaltuutetulle osallistumismahdollisuudesta. Tarvittaessa 
samaan puolueen kummit voivat keskenään sopia, kumpi osallistuu milloinkin. Hallitus pohtii, 
onko WhatsApp-ryhmälle tarvetta. 

 
§ 14. Käydään keskustelu siitä, mitä halutaan kuulla hyvinvointialueelta ja sen asiantuntijoilta (15min) 
 

esitys: Käydään keskustelu, jossa pohditaan sitä, mitä nuorisovaltuusto haluaa kuulla 
hyvinvointialueelta. 
 
Marja-Liisa Ruokolainen avasi kysymystä. Koska työntekijöiden kalenterit ovat täynnä 
pitkällekin ajalle, olisi hyvä päättää etukäteen, milloin nuorisovaltuusto haluaa kuulla 
keneltäkin ja mitä.  
 
päätös: Ensi vuonna katsotaan tarkemmin, ketä halutaan kutsua kokouksiin. Hallitus pohtii 
tätä toimintasuunnitelmaa tehdessä. 

 
§ 15. Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston järjestämään nuorisofoorumiin osallistuminen (10min) 
 

esitys: Esitellään 21.11 Oulussa 9.00–16.00 järjestettävä nuorisofoorumi-tapahtuma. Valitaan 
Kainuun alueellisen nuorisovaltuuston edustajat tapahtumaan, joita mielellään tulisi olla 
kahdeksan. 
 
päätös: Ristijärven kunnan kautta nuorisofoorumiin lähtee Vinja Väisänen ja Topi 
Kemppainen, heidät nimettiin myös alnun edustajiksi. Onni-Lenni Vasunta selvittää 
osallistumismahdollisuuttaan, mutta on halukas lähtemään. Eliisa Juntunen lähtee edustaksi 
alnun ja KAO:n puolesta. Tapahtumaan tulee ilmoittautua 15.11 mennessä. 

 
§ 16. Kuntien nuorisovaltuustojen ja muiden organisaatioiden kuulumiset (20min) 
 

esitys: Kuntien nuorisovaltuustojen kuulumiset käydään osallistujalistan mukaisessa 
kuntajärjestyksessä. Tämän jälkeen KAO:n ja KAMKin edustajat kertovat kuulumisensa 
edustamistaan oppilaskunnan hallituksista. 
 
päätös:  
Kajaani: Kajaanin nuorisovaltuusto on suunnitellut koripallokorien hankkimista Kajaaniin ja he 
päättivät, että ostavat Kajaanin Lukion pihalle yhden koripallokorin. Nuva otti kantaa Vihreiden 
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aloitteeseen ysien aamuista. Joulukuussa nuorisvaltuusto järjestää nuorten pikkujoulut-
musiikkitapahtuman. Myös uutta jäsentenhankintaa suunnitellaan. 

 
Kuhmo: Kuhmon nuorisovaltuusto suunnittelee eduskuntavierailua alkuvuoteen. 
Kummivaltuutetut on saatu hyvin toimintaan mukaan, ja jokainen on päässyt osallistumaan 
ainakin yhteen kokoukseen. 

 
Puolanka: Puolangan nuorisovaltuusto on suunnitellut avajaisia uudelle nuorisotalolle. He ovat 
miettineet, ketä osallistujia lähtisi Oulun nuorisofoorumiin. Idea makkaranpaistopaikasta 
uimarannalle on mennyt eteenpäin. 

 
Ristijärvi: Ristijärven nuorisovaltuusto on ollut mukana ideoimassa nuorisotilojen uudistamista 
ja suunnitelleet avajaisia nuorisotilalle. 

 
Suomussalmi: Suomussalmen nuorisovaltuustossa on alkanut uusi kausi ja he pitivät vasta 
järjestäytymiskokouksen. Uudelle porukalle on suunniteltu ryhmäytymistä. Nuorisovaltuusto 
sai vihdoin pitkään kaivatut uudet edustuspaikat lautakuntiin. 

 
Kao: Kaolla oppilaskunnan hallituksen toimintaa on käynnistelty hiljaisemman ajanjakson 
jälkeen. Ajankohtaisena aiheena on ollut discon suunnittelu joulukuulle. 

 
§ 17. Nuorisovaltuustojen edustajien lähettäminen MAHKU22-tapahtumaan (5min) 
 

esitys: Iivari Marttanen ja Onni-Lenni Vasunta ovat ilmoittaneet halukkuudestaan lähteä 
tapahtumaan. 

 
päätös: Iivari Marttanen on estynyt osallistumaan. Valitaan tapahtuman osallistujaksi Onni-
Lenni Vasunta. 

 
 
§ 18. Ilmoitusasiat 
 
 esitys: Käsitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

- Kainuun Liiton kautta haetaan ehdokkaita Barents Regional Youth Council’iin. 
Nuorisovaltuuston jäsenet voivat halutessaan hakea ehdolle tehtävään oman kuntansa kautta. 
- Hankkeisiin tarvitaan edustajia esim. Kestävän kasvun Kainuu II-hankkeeseen nuorten mt. 
palveluiden kehittämiseen liittyen (Marja-Liisa Ruokolainen) 
- Käydään nopeasti läpi kokouskäytänteet (nuvalaisen_kasikirja_3painos_verkkoon.pdf 
(squarespace.com)) tiedostosta sivuilta 20–22. Samalla tiedoksi myös 
timanttisen_alnun_resepti.pdf (squarespace.com), josta voi halutessaan lukea alueellisesta 
nuorisovaltuustosta enemmän. 
 
Roman Gokkoev esitteli Barentsin Alueen nuorisovaltuustoa. Linkki jäsenhakuun   
https://kainuunliitto.fi/bryc_2022-2024/  
 
Marja-Liisa Ruokolainen kertoi lyhyesti hankkeista. 
 
Anni Piirainen esitteli tärkeimmät kokouksiin liittyvät käytänteet nuvalaisen käsikirjan 
perusteella. Nuorisovaltuutetut voivat halutessaan lukea enemmän nuva ry:n sivuilta. 
 
päätös: Ilmoitusasiat käsiteltiin. 

 

https://static1.squarespace.com/static/52d3ccd7e4b0d1fda0b2e96c/t/5f5b3787ed955d6f0e80c688/1599813519151/nuvalaisen_kasikirja_3painos_verkkoon.pdf
https://static1.squarespace.com/static/52d3ccd7e4b0d1fda0b2e96c/t/5f5b3787ed955d6f0e80c688/1599813519151/nuvalaisen_kasikirja_3painos_verkkoon.pdf
https://static1.squarespace.com/static/52d3ccd7e4b0d1fda0b2e96c/t/61eea6873ad0a2796c10b3c1/1643030152721/timanttisen_alnun_resepti.pdf
https://kainuunliitto.fi/bryc_2022-2024/
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§ 19. Muut esille tulevat asiat 
 
 esitys: Kuullaan muut esille tulevat asiat. 
 

Kainuun Liitossa on käynnissä Kainuulaisten nuorten osallisuuden vahvistaminen- 
valmisteluhanke. 1.11 – 31.12.2022 (Tatiana Petrova)  
 
Kainuun liiton yhteyshenkilöiden vaihtuminen. Kansainväliset asiat Roman Gokkoev ja muut 
asiat Minna Mustonen.  
 
Luonnonvarojen käyttöön liittyviä kysymyksiä pohditaan Metsähallituksen järjestämässä  
nuorille suunnatussa työpajassa keskiviikkona 16.11.2022 klo 16 alkaen. Nuorisovaltuuston 
jäsenille on tullut kutsu Teams linkkeineen. 
 
Nuva ry on julkaissut nuorten vaikuttamisen käsikirjan. https://indd.adobe.com/view/f9108b9e-
6e03-4daa-b6f6-fd45ae08c411  
 
Nuorisovaltuutettujen kannattaa tarkistaa ovatko he saaneet järjestäytymiskokouksesta 
asianmukaisen palkkion ja matkakorvaukset, sillä näiden maksuissa on ilmennyt ongelmia. 
 
Seuraava maakuntavaltuuston kokous on 13.12 Hyrynsalmella. Nuorisovaltuustolla on 
osallistumisoikeus tähän kokoukseen. Osallistuminen on sovittu aikaisemmin ensisijaisesti 
puheenjohtajalle. 
 
päätös: Muut esille tulevat asiat kuultiin.  

 
§ 20. Tulevat kokoukset 
 

esitys: Valitaan seuraava/seuraavat kokousajankohdat. Puheenjohtaja ehdottaa seuraavia 
kokousaikoja, ja keskustellaan siitä, ovatko ne sopivia. 

 
 päätös: Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 24.1 klo 10.00–13.00.  
 
§ 21. Kokouksen päättäminen 
 
 päätös: Päätettiin kokous ajassa klo 12.10 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
 
 
Nelly Kemppainen   Topi Kemppainen 

https://indd.adobe.com/view/f9108b9e-6e03-4daa-b6f6-fd45ae08c411
https://indd.adobe.com/view/f9108b9e-6e03-4daa-b6f6-fd45ae08c411

