Pohjois-Karjalan maakunnallisen nuorisovaltuuston kokous
27.11.2018

Aika:
klo:
Paikka:

MUISTIO

27.11.2018
15:30
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pielisjoen linna, Siltakatu 2.

Osallistujat: Oskar Mannelin, Siiri Sivonen, Siiri Hakkarainen, Nuutti Turunen, Tomi J. Laakkonen,
Milla Tahvanainen, Mira Puustinen, Matilda Hokka, Sakari Päivinen, Henny Ahtiala, Tiina
Tuononen, Juuso Laine, Jere Juntunen, Anita Luhanko, Anette Pottonen ja Maarita Mannelin.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen ja todetaan läsnäolijat, sekä
toimihenkilöiden valinta
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Kuntien nuorisovaltuustojen kuulumisten kuuleminen
5. Maakunnallisen nuorisovaltuuston vuosikertomus
6. Maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2019
7. Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmät, Kirsi Autio, AVI
8. META - muut mahdolliset esille tuotavat asiat
● Muiden pilotti maakunnallisten nuorisovaltuustojen kuulumiset
● 4.12. Osallisuuspelin ja osallistuvan budjetoinnin koulutus
9. Kokouksen päättäminen
1. Kokouksen avaus
Pohjaesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 15:30
Kokous: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:33
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen ja todetaan läsnäolijat, sekä
toimihenkilöiden valinta
Pohjaesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja merkitään läsnäolijat. Valitaan
kokouksen puheenjohtajaksi Anette Pottonen, sihteeriksi Maarita
Mannelin.
Kokous: Kokous todettiin lailliseksi ja läsnäolijat todettiin. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Anette Pottonen, sihteeriksi Maarita
Mannelin. Muistio lähetetään kaikille tarkistettavaksi.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kokous: Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
4. Kuntien nuorisovaltuustojen kuulumisten kuuleminen
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Pohjaesitys: Käydään nuorisovaltuustojen kuulemiskierros.
Kokous: Joensuun Nuva on lähdössä Helsinkiin, tapaaminen mm. ministeri
Anu Vehviläisen kanssa. Uusi Nuva astuu voimaan heti vuoden alussa.
Äänestysprosentti oli hyvä (50%) ja tuli paljon uusia edustajia. Kiteellä
on kokoustettu ja suunniteltu tulevaa mm. Kiteen lukion oppilaskunnan
hallituksen kanssa. Valtimolla pari aloitetta menossa valtuustoon
(uuden laavun rakentaminen ja toinen mopoparkkiin liittyen).
Nurmeksessa aloiteltiin projektilla, jossa on valistettu 7-luokkalaisia
kiusaamisesta, 1.12 on nurmeslaisille nuorille ilmainen matka Kuopion
Matkukseen, lisäksi ostetaan uusi tietokone Nuvan käyttöön. Ilomantsi
käynnistää toimintaa, valittiin suoraan ilman vaaleja. Heinävedellä
pidetään joulukuun alussa kokous, ensi vuonna on 150-vuotis juhlavuosi
ja mietitään mitä voitaisiin tehdä nuorten eteen. Kontiolahdella
yritetään saada uusi tietokone, järjestettiin kontiolahtelaisille nuorille
matka Matkukseen ja Klodoksen keikalle. Lisäksi ollut erilaisia
kahvituksia ja pidetty Nuvaa esillä. Lieksassa on tarkoitus pitää
pikkujoulu, ensi pakohuoneella, syömässä ja sitten suunnitellaan ensi
vuoden juhlavuotta, Kontiolahti on Itä-Suomen vanhin
nuorisovaltuusto. Lieksassa suunnitellaan pikkujoulukokousta, ovat
saaneet omakotiyhdistykseltä 100€:n lahjoituksen. Lisäksi on tilattu
hupparit. Polvijärvellä ollaan osallistumassa muutamaan tapahtumaan
ja suunnitteilla on pikkujoulut. Liperissä on kokous huomenna,
keskustelussa on ajatus siitä ettei oltaisi nuoriso neuvosto vaan
nuorisovaltuusto. Hupparit voitaisiin tilata, kun nimiasia selviää.
5. Maakunnallisen nuorisovaltuuston vuosikertomus
Pohjaesitys: Käydään läpi kuluneen vuoden tapahtumat.
Kokous: Aloituskokous Hyvärilässä koettiin hyväksi. Työsetelihanke todettiin
hyväksi ja opettavaiseksi. Ruoka ja kahvi on aina hyväksi. Parasta ovat
olleet kokoukset ja ilmapiiri on ollut hyvä, kaikki voi tuoda asiat esille.
Omaan nuorisovaltuuston toimintaan on kunnissa saatu buustia.
Koetaan hyvänä että oppii tuntemaan maakunnan alueella olevia
ihmisiä ja oppii maakunnasta. Helsingin verkostoitumistilaisuus pidettiin
hyvänä ja vastaavanlaisia kaivataan lisää. Oli hyvä päästä
kunnanjohtajille ja maakuntavaltuustolle esittelemään toimintaa.
Maakunnallisen nuorisovaltuuston edustaja oli MUCF:ssä Ruotsissa.
Manuva tuo lisäbuustia kuntien nuvien toimintaan ja maakunnallinen
edustus nähdään tärkeänä ja myös paikallisia päättäjiä aktivoivana.
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Valtakunnan tasolla on ollut kriittistäkin suhtautumista maakunnallisen
nuorisovaltuustojen toimintaan, mutta meillä toiminta on alkanut hyvin
ja haluamme toiminnalla jatkoa. Lisäksi manuvan edustajia on ollut
erilaisissa työryhmissä.
6. Maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma 2019
Pohjaesitys: Käydään läpi vuoden 2019 suunnitelmat.
Kokous: Toimintasuunnitelma tehdään uuden Manuvan kanssa alkuvuodesta.
Valitaan muutama toiminnan kärki. Esillä ovat olleet mielenterveysasiat
ja nuorten tukeminen sekä mahdollisesti osallistuva budjetointi.
Toivotaan että työryhmät ottavat aktiivista roolia. Työryhmien tehtäviä
mietitään uudelleen. Mikäli maakuntavaalit tulevat tullaan
panostamaan niihin: esim. nuorten ehdokkaiden kannustaminen,
nuorten asioiden esille tuominen. Lisäksi alkuvuodesta mietitään
koulutusta kuntatasolle nuorten osallisuuden mahdollistamiseksi.
7. Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmät, Kirsi Autio, AVI
Pohjaesitys: Käydään keskustelua esityksen pohjalta.
Kokous: Esitys siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
8. META - muut mahdolliset esille tuotavat asiat
a. Muiden pilotti maakunnallisten nuorisovaltuustojen kuulumiset
b. 4.12. Osallisuuspelin ja osallistuvan budjetoinnin koulutus:
koulutukseen osallistuvat Anette Pottonen, Oskar Mannelin ja Maarita
Mannelin
c. Anette lähettää järjestäytymiskokouksen materiaalit sähköpostilla.
vuoden 2019 aloitukseen ja järjestäytymiseen
d. Anette kertoi kuulumiset liittokokouksesta, jossa valittiin uusi
liittohallitus vuodelle 2018. Anette valittiin toiseksi
varapuheenjohtajaksi, puheenjohtajaksi valittiin Sami Sallinen. Suomen
nuorisovaltuustojen liitto jakaa joka vuosi palkintoja nuvatointaan
liittyen. Tänä vuona yhden palkinnoista sai Kontiolahden
nuorisovaltuusto moposuora-projektistaan. Heidät palkittiin nuva-teko
2018 palkinnolla.
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e. Nuva ry:n Savo-Karjalan piirin vuosikokous on Kuopiossa 15.12. Piirit
tekevät alueellista edunvalvontaa ja kouluttaa paikallisia
nuorisovaltuustoja.
f. Jere Juntunen on valittu viralliseksi edustajaksi BRYCiin (Barents
Regional Youth Council). Kokouksessa tutustuttiin toimintaan ja
kerrottiin kuulumiset. Ensi vuonna teemoina mm. seksuaalisuus. Lisäksi
on ollut suunnitteilla laajaa pelaamiseen liittyvää tapahtumaa. Seuraava
kokoontuminen on Joensuussa ensi marraskuussa (2019).
g. Oskar oli edustamassa maakunnallista nuorisovaltuustoa Ruotsissa
Nordic dialoque youth seminaarissa ja he tekivät ehdotuksia
nuorisoministerille. Esitysten kooste on nähtävissä :
https://www.youtube.com/watch?v=lQnZySF17wo
9. Kokouksen päättäminen
Pohjaesitys: Puheenjohtaja päättä kokouksen.
Kokous: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.13.

_______________________________
Puheenjohtaja Anette Pottonen

______________________________
Sihteeri Maarita Mannelin

