MUISTIO
Pohjois-Karjalan maakunnallisen nuorisovaltuuston kokous
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Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Siltakatu 2, maakuntasali
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Nimi
Mira Puustinen
Matilda Hokka
Oskar Mannelin
Mikko Juhani Kuittinen
Netta Konttinen
Juho Pitkänen
Siiri Sivonen, vara
Arttu Ahtilinna
Anette Pottonen
Sakari Päivinen
Sokorey Mohamed
Henny Ahtiala
Minttu Kurki
Jere Juntunen
Rebekka Juntunen?
Mirja Valtanen
Vilma Timonen
Emilia Ollikainen
Anna Antikainen
Venla Vänskä
Nuutti Turunen
Milla Mikkonen
Eveliina Pulkkinen
Iida Turpeinen
Maarita Mannelin
Anitta Luhanko, Päivi
Hyytiäinen, Paula Timonen

Kunta
Heinävesi
Heinävesi
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Joensuu
Juuka
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Kontiolahti
Kontiolahti
Lieksa
Lieksa
Liperi
Liperi
Nurmes
Nurmes
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Polvijärvi
Rääkkylä
Rääkkylä
Valtimo
Tohmajärvi
Outokumpu
Outokumpu
sihteeri
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x, poistui klo 18.10
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x

ohjaajat

1. Kokouksen avaus
Pohjaesitys: Puheenjohtaja Pottonen avaa kokouksen ajassa 16:30
Kokous: Kokous avattiin klo 16.30.

2. Kokouksen laillisuuden toteaminen ja todetaan läsnäolijat, sekä toimihenkilöiden
valinta
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Pohjaesitys: Todetaan läsnäolijat. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Kokous: Kokouskutsu on lähetetty viikkoa ennen. Anette Pottonen valittiin puheenjohtajaksi,
Maarita Mannelin sihteeriksi ja pöytäkirjan tarkastajina toimivat Sokorey Mohammed ja Henny
Ahtiala.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Pohjaesitys: Käydään läpi kokouksen esityslista. Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Kokous: Esityslista hyväksyttiin.
4. Maakuntauudistuksen kyselytunti, Pekka Kuosmanen, muutosjohtaja, Meijän maakunta
Pohjaesitys: Kuullaan Pekka Kuosmasen esitys ja käydään keskustelua.
Kokous: Merkitään keskustelu tiedoksi. Pekka Kuosmanen kertoi, että maakuntauudistus on pitkä
prosessi. Maakunta aloittaa vuonna 2020, mutta esim. valinnanvapaus tulee voimaan portaittain
sen jälkeen. Esim. perusterveyden huollon valinnanvapaus 2021 ja suunterveyden valinnanvapaus
v. 2022. Teemme nyt esivalmistelua, joka jatkunee kesäkuun loppuun asti. Mikäli lait tulevat
hyväksytyksi kesäkuussa, alkaa varsinainen valmistelu, joka kestää loppuvuoden. Uudella
maakuntavaltuustolla on laaja päätäntävalta. Jatkossa maakunta vastaa siitä, että palvelut toimivat
eli on järjestäjä ja soten osalta Siun sote on tuottaja. Laki määrittää maakuntavaltuuston (59
jäsentä ja varajäsenet) ja tehtävät, lisäksi on maakuntavaltuuston valmisteleva elin
maakuntahallitus (11 jäsentä). Uusi maakunta on myös useamman yrityksen omistaja. Poliittisessa
päätöksenteossa mietitään uuden maakunnan toiminnan rakenteita, mm. mahdollisia lautakuntia
tai valiokuntia. Pekka myös toivoi, että nuorisovaltuustolaiset pitäisivät nuoria tietoisina ja nuorten
ääntä esillä, myös maakuntavaalien ehdokasasettelussa. Maakunnallinen nuorisovaltuusto tulee
olemaan yksi uuden maakunnan vaikuttajaelimistä.

5. Nuorten näkemyksiä työllistymisestä ja itsensä työllistämisestä, Jatta Herranen, pedagoginen
johtaja, Riveria
Pohjaesitys: Kuullaan Jatta Herrasen esitys ja käydään keskustelua.
Kokous: Jatta Herranen kertoi valtakunnallisesta työkokeilusta, jossa mietitään nuorten opiskelua ja
työllistymistä. Yksi osakokeilu opiskelusta työhön ryhmällä on kerätä nuorten kokemuksia ja ideoita
työllistymiseen tai yrittäjyyteen liittyen. Ensimmäiset kysymykset liittyivät työllistymiseen ja toinen
yrittäjyyden edistämiseen ja itsensä työllistämiseen yrittäjänä. Esitys liitteenä.
Käytiin keskustelua esityksen pohjalta ja päätettiin valtuuttaa MaKu ryhmä valmistelemaan
aloitetta nuorten työsetelin kehittämiseksi. Asia otetaan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa ja
päätetään jatkotoimista.
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6. Maakunta- ja soteuudistuksen vaikutukset lapsiin ja nuoriin, Anne Frimodig, lapsi- ja
perhepalvelujen (LAPE) muutosagentti
Pohjaesitys: Kuullaan Anne Frimodigin esitys ja käydään keskustelua.
Kokous: Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) kärkihankkeen tavoitteena on saada sote-palvelut
toimimaan paremmin yhteen, niin että lapset ja perheet saavat tukea ripeästi, oikea-aikaisesti ja
tarpeen mukaisesti. Esitys liitteenä.
Käytiin keskustelua esityksen pohjalta.

7. Lapsiasiaryhmä, Anne-Maria Saaristo, Pelastakaa lapset ry.
Pohjaesitys: Kuullaan Anne-Maria Saariston esitys ja käydään keskustelua.
Kokous: Lasiasiaryhmän tarkoituksena on opettaa lapsille osallisuutta, kuuntelemista ja
vaikuttamista. Lapsiasiaryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa.
Käytiin keskustelu ja päätettiin valita Maakuntanuvan edusajaksi seuraavaan lapsiasiaryhmän
kokoukseen (23.5.2018 klo 13-16 Honkalampisäätiö) Mirja Valtanen, Oskar Mannelin on varalla.
Sote-tiimi käsittelee varsinaisten edustajien valintaa.

8. Kuntien nuorisovaltuustojen kuulumisten kuuleminen
Pohjaesitys: Käydään läpi kuulumiset.
Kokous: Käytiin läpi nuorisovaltuustojen kuulumiset.

9. Maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnan valmistelua ja suunnittelua
Pohjaesitys: Käydään tiimien kuulumiset läpi ja käydään keskustelua seuraavista suunnitelmista.
Kokous: Käytiin keskusteluita tiimien toiminnasta. Sote-tiimillä suunnitteilla selvittävää
pohjoiskarjalaisten nuorten kokemuksia sote-palveluista. Viestintä-tiimi on pohtinut parhaita
keinoja viestiä ja tiedottaa maakunnallisesta nuvasta ja maakunta- ja soteuudistuksesta.
Maakunnalliselle nuorisovaltuustolle on perustettu oma sähköposti. Sähköposti on
maakunnallinen.nuorisovaltuusto@pohjois-karjala.fi . Maku-tiimi on pohtinut mitä nuorten
työllisyys asioille voisi tehdä.
10. META - muut mahdolliset esille tuotavat asiat
Pohjaesitys: Käydään META-asiat läpi.
Kokous: Käytiin keskustelua hankkeen tilanteesta. Suomen nuorisovaltuustojen liiton saama
rahoitus maakunnallisen nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeeseen päättyi
01/2018. Tällä hetkellä hankkeella ei ole työntekijöitä. Jatkorahoituspäätös tuli maaliskuun lopussa
ja nyt on haussa projektipäällikkö ja projektikoordinaattori. He aloittavat toimintansa 15.5.2018.
Jatkossa painopisteenä tulee olemaan maakuntanuvien kouluttaminen, tukeminen ja
teematapaamisten järjestäminen.
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11. Seuraava kokous
Pohjaesitys: Sovitaan seuraava kokous
Kokous: Seuraava kokous on maanantaina 4.6.2018 klo 16 Skype-kokouksena.
12. Kokouksen päättäminen
Pohjaesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen
Kokous: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

_____________________

_______________________

Puheenjohtaja Anette Pottonen
Mannelin

__________________________________
Pöytäkirjan tarkastaja
Sokorey Mohamed

Sihteeri Maarita

_____________________________

Pöytäkirjan tarkastaja Henny Ahtiala

