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STRATEGIA 2035 TAUSTA-AINEISTO 
 
Johdanto 
 
Strategian luominen edellyttää yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kesken – päättäjien, 
kuntalaisten, kunnan henkilöstön, paikallisten yritysten ja muiden sidosryhmien kesken. 
Valintojen ja linjausten rinnalla on tärkeää, että syntyy yhteinen ymmärrys mahdollisimman 
laajasti kunnan poliittisessa ja ammatillisessa johdossa, toimialoilla, konserniyhteisöissä, 
henkilöstön sekä asiasta kiinnostuneiden kuntalaisten ja sidosryhmien keskuudessa. Yhteinen 
ymmärrys synnyttää sitoutumista ja sitoutuminen strategian suuntaisia tekoja. 
 
Tässä aineistossa esitellään osallistamisen tuloksia koskien yhdistyksiä. Syksyllä 2021 
toteutettuun kyselyyn on vastannut yhdistystoimijoita eri sektoreilta: liikunta- ja urheilu, kulttuuri 
ja taide, terveys ja muita. 
 
Kyselyn lisäksi 12.10.2021 järjestettiin avoin keskustelutilaisuus kaupungin ja urheilu- ja liikunta-
alan seuratoimijoiden kesken. Tilaisuudessa esiin nousseista keskustelunaiheista on tässä 
aineistossa kooste.  
 

STRATEGIAKYSELY YHDISTYKSILLE 
 

Kohderyhmä: Yhdistykset ja yhdistystoimijat 

Ajankohta: 27.9 - 25.10.2021 

Menetelmä: Kysely (kutsuttu sähköpostitse) 

Vastaajamäärä: 107 yhdistystä / yhdistystoimijaa 

Suunnittelu ja toteutus:   Riihimäen kaupunki 
 

 
Kulttuuri ja liikunta kasvattavat kaupungin elinvoimaa sekä asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. 
Riihimäellä yhdistykset ovat tärkeässä roolissa erilaisten kulttuuri- ja liikuntapalveluiden 
tuottajina, harrastustoiminnan järjestäjinä ja yhteisöllisyyden rakentajina. Useiden eri alojen 
yhdistyksillä on oma tärkeä roolinsa harrastusten tarjoajana, erityisryhmien edunvalvonnassa, 
vertaistukitoiminnassa ja hyväntekeväisyystyössä. Yhteistyö kaupungin ja yhdistysten kesken 
onnistuu kun ymmärrämme toisiamme mahdollisimman hyvin ja puhallamme yhteen hiileen. 
 
Yhdistyksissä on voimaa ja runsaasti eri alojen osaamista. Kaupungilla ja alueen yhdistyksillä on 
sama kohderyhmä ja samat tavoitteet. Siksi kysyimme tässä kyselyssä strategian painopisteiden 
lisäksi: ”Millä tavoin voimme yhdessä tukea ja kehittää Riihimäen asukkaiden terveyttä ja 
hyvinvointia sekä kaupungin viihtyisyyttä?”. Vastauksia tuli runsaasti ja niissä nousee esiin 
monipuolisesti yhdistystoimijoiden kiitokset, huolet, toiveet ja ideat.  
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1. Olen yhdistys- / seuratoimija ja yhdistyksemme toimialaa on 

 
2. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä MENESTYSTEKIJÄÄ, jotka erottavat 

Riihimäen positiivisesti muista kunnista (valitse kolme tärkeintä)? 

 
Lisäksi 1-3 % vastaajista valitsi: Puutarhakaupunginosat, Yrityselämän aktiivisuus, Kiertotalous ja 
tähän liittyvä osaaminen, Tapahtumat, Tunnettuus ja hyvä maine, Kadut ja puistot, Toimiva 
keskusta-alue, Hyvään palveluun kannustava organisaatiokulttuuri.  
 

Vaihtoehdot ”Ilmastotyö” sekä ”Tonttitarjonta ja uudet asuinalueet” ei saanut yhtään vastausta. 
 
Muu, mikä? Hyvin organisoitu vapaaehtoistyö, kaupungin yhteistyö esim. Riihimäen 
Kehitysvammatuen kanssa, Koulut, jotka lähellä lähiöiden lapsiperheitä. 
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3. Mitkä UHAT näet riskinä kaupungin kasvulle ja kehitykselle (valitse kolme tärkeintä)? 

 

 
 
 
Muu, mitä? Lähikoulujen lakkauttaminen, varsinaisen keskustan eli Hämeenkadun 
näivettyminen, kouluverkoston supistus, lähikoulujen lakkauttaminen  
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4. Arvioi kouluarvosanalla (4-10) Riihimäen nykyistä vetovoimaa? 
 

Kaikkien vastaajien keskiarvoksi tuli 7,2  

 
 

5. Mitkä ovat Riihimäen VETOVOIMATEKIJÄT vuonna 2035 (valitse kolme 
tärkeintä)? 

 
 
Muu, mikä?  

 Aktiivinen ja osallistava kansalaistoiminta ylisukupolvisesti 
 Vaikea sanoa 2035 vuonna, maailma muuttuu nopeasti, yli 10 vuoden päähän on  

vaikea ennustaa, ilmastonmuutoksesta huolehtiminen, että täällä voi vielä asua 
 Lapsiperheille kouluja ja harrastusmahdollisuuksia 
 Lapset pääsevät turvallisesti lähellä sijaitseviin kouluihin. Ei mihinkään suurkouluun.  

Niitä he lähtevät pakoon pk-seudulta. 

       4    5               6               7        8                 9                 10 
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6. Mitkä ovat sellaisia ULKOISIA tekijöitä, jotka voivat edesauttaa Riihimäen 
kasvua ja kehitystä tulevan vuosikymmenen aikana (valitse kolme tärkeintä)? 

 

 
Muu, mikä? Imago ja luotettava kaupunki, mielenterveyspalveluiden kasvu.  
 
 

7. Millä tavoin voimme yhdessä tukea ja kehittää Riihimäen asukkaiden 
terveyttä ja hyvinvointia sekä kaupungin viihtyisyyttä? 

 
 Edistetään ja ylläpidetään esikaupunkialueiden vetovoimaa. Perheelliset muuttavat 

pääkaupunkiseudun kaltaisilta alueilta Riihimäelle suurempien ja edullisempien 
asumismuotojen perässä. Lyhyet koulumatkat lisäävät muuttavien kiinnostusta alueeseen. 
Ylläpidetään nykyistä kouluverkostoa, jotta saadaan lisää lapsia alueelle.  

 Eri asiantuntijoiden sekä tavallisten ihmisten  sekä nuorten henkilöiden toistuvat neuvottelut. 
Mahdollisten ehdotusten toteuttaminen, seuranta sekä tarvittaessa muuttaminen.  

 Yhteistyö eri yhdistyksien kanssa. 
 Huolehtimalla kulttuuri ja liikuntapalveluista siten, että järjestöillä ja yksityisillä ihmisillä on 

varallisuudesta riippumatta mahdollisuus osallistua niihin. Kaupungin on nähtävä tämä 
toiminta asukkaittensa terveydenja ennaltaehkäisevänä toimintana, vaikka hyvinvointialue 
vastaa viime kädessä sairaanhoidon kustannuksista.  

 Hyvinvointi helpoksi: yritysten kulttuurin, koulutuksen ja harrastamisen helppo sovittaminen 
yhteen. Keskustan alue on kompakti, helppo toteuttaa. 

 Nykyisessä koulutuksen mallissa esim taiteen perusopetus voidaan linkittää osaksi lukioiden 
ja ammattikoulujen opetusta. Samoin hyvinvointi voidaan oikealla sijoittelulla tuoda lähelle 
yritystoimintaa. Uuteen asemanseudun yrityskiinteistöön hyvinvoinnin sali keskelle 
toimistoja. Päivällä mahdollisuus pilates tms tyyppiseen toimintaan tai hiljaiseen hetkeen 
keskellä taloa miellyttävässä rauhoittavassa ympäristössä. Samoin tähän voitaisiiin sijoittaa 
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lukio- tai ammattiopintojen ryhmille opetusta. Illalla taas samassa paikassa toimii lasten ja 
nuorten tasokasta harrastamista. Oleelliset yhteistyökumppanit tässä ovat kaupunki joka 
haluaa houkutella aseman seudulle uusia yrityksiä, tulevat yritykset, hyvinvointialan yritys 
(pilates, jooga, fysioterapia tms), taiteen perusopetuksen VOS koulut, joilla on OKM tuki 
toteuttaa kehittyvää toimintaa, lukio, ammattikoulut. Okm selvittää tällä hetkellä miten tpo 
opinnot voidaan tuoda sähköisessä järjestelmässä esiin lukiolaisille ja ammattikoululaisille. 
Nuorten viihtyvyyttä alueella voidaan kehittää huomattavasti viemällä tpo opintoja 2. asteen 
opintoihin sisälle. Riihimäki voi on sopivan kokoinen kaupunki luomaan tästä 
pilottihankkeen. Samalla voidaan pilottihankkeeseen antaa mahdollisuus yritysten hyötyä 
VOS koulujen osaamisesta. Jatkokehittelyyn👍, näin juuri viikonloppuna niin miellyttävän 
hyvinvoinnin salin Helsingin keskustassa , tarjoaa palveluja suurille yrityksille. Tämän päivän 
hyvinvointia parhaimmillaan. 

 Hyvä, selkeä ja rehellinen tiedotus kaikista asukkaita koskevissa asioissa 
 asukkaat mukaan päätöksentekoon niin paljon kuin se on mahdollista 
 monipuoliset liikuntamahdollisuut, säilytettävä vähintään nykyinen taso 
 terveydenhoitoon enemmän pysyviä ja taitavia lääkäreitä, kelkkailijoita vähemmän! 
 Hyvät palvelut kaikkien ulottuvissa.  
 Hyvät palvelut mm. terveyspalveluiden saatavuus. Koulutuspalvet 
 Hyvät sosiaali ja trveyspalvelut sekä niiden saatavuus jokaiselle ikäryhmälle. Omaishoidon 

kehittäminen ikääntyville 
 Liikuntapaikkojen kehittäminen ja niiden tarjonta monipuoliseti asukkaille  
 Asukkaiden mukaan ottaminen jatkossa ns. kylätoimikuntina ideoimaan kehitystä ja 

ympäristöä 
 Järjestämällä asukkaille, niin nuorille kuin vanhemmillekin yhteisiä tapahtumia musiikkia, 

museoesittelyitä ja toritapahtumia nykyistä viihtyisemmällä Granitin aukiolla ja lasimuseon 
ympäristössä.  

 Tarpeen olisi myös viihtyisyyden vuoksi siistiä rautatieaseman ympäristön pusikot samoin 
kuin vanhan lasitehtaan alueelta.  

 Turistiaikaan olisi hienoa, jos kaupungin nähtäävyyksiä pääsisi kiertämään kaupunkijunalla 
tai säännöllistä nähtävyysreittiä kulkevalla pikkubussilla. 

 Järjestämällä tapahtumia ja aktiivisella tiedottamisella 
 Järjestämällä yhteistyöllä monipuolisia liikuntasekä muita harrastusmahdollisuuksia 

mahdollisimman monelle 
 Järjestää tapahtumia suurelle yleisölle. Kaupunki tarjoaa tilat ja yhdistys toteuttaa 

tapahtuman. Kaupunki voisi auttaa tapahtumien viestinnässä ja markkinoinnissa.  
 Jättäkää se kovaan ääneen hyvinvoinnin ja elämänlaadun leikkauksista huutaminen pois, ja 

Panostaja hyvinvointiin ja elämisen laatuun. 
 Kaikkien asukkaiden yhteistyöllä 
 Kehitetään nykyistäkin toimivampi terveydenhuolto ja tuetaan kulttuuritoimintaa laaja-

alaisesti. Rakennetaan keskusta-alueesta toimiva kokonaisuus, joka houkuttelee myös 
yrityksiä muuttamaan alueelle.  

 Kehittämällä koko kaupunkia eikä vain keskittymällä asemanseutuun, takaamalla 
lähikoulujen pysyvyyden, muistamalla, että lapsissa on tulevaisuutemme, pitämällä kaupunki 
siistinä, vaikkapa lisäämällä boxit-kaappeja, päättäjien ja päätöksenteon avoimuudella, 
lisäämällä kaupunkilaisten mahdollisuuksia vaikuttaa oikeasti eikä vain näennäisesti. 

 Kehittämällä terveyspalveluja sekä liikunta ja ulkoilumahdollisuuksia entisestään. Katujen 
kunnossapidon parantamisella sekä kulttuuri ja muita tapahtumia lisäämällä. Kaupungista 
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puuttuu myös kunnollinen ja järkihintainen konserttisali jossa harrastaja orkesterit ja kuorot 
voivat konsertoida,  

 Keskusta elävämmäksi 
 Koko kunnan alue huomioiden 
 Liike on lääke 
 Liikunnan mahdollistaminen kaikille ikäluokille, luonnonläheisten pururatojen, uimalan ja 

liikuntahallien ylläpitäminen.  Kulttuurin tapahtumapaikka toisi lisää tapahtumia kaupunkiin 
mallina esim. Verkatehdas Hämeenlinnassa. 

 liikuntamahd. ja muiden kulttuuripalv. monipuolinen tarjonta, lähiluonnosta huolehtiminen. 
Vetovoimaa keskustaan ja aseman seutuun, maksuttomat liityntäliikennepalvelut. Jätehuolto 
palvelemaan asiakkaita,ei nykymallin valvova viranomainen,joka vain kerää maksuja. 

 Liikuntamahdollisuuksien parantaminen. 
 Uimahallin remontti ja ikäihmisten edulliset uimahalli hinnat pidetään myös tulevina vuosina. 
 Esteettömien tilojen rakentaminen esim Yksikerroksiset rivitaloasunnot. 
 Puistoalueet säilytetään. Kukkaistutukset kesäisin ja talvivalaistukset ilahduttavat ja tuovat 

tunnelmaa. Uudenvuoden juhlinta yhdessä ja kesäiset Graniitin tapahtumat toivon jatkuvan. 
 Taideteokset ovat hienoja. Valotaidetta voi vielä lisätä. 
 Liikuntapaikkojen kunnossapito ja lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista 

huolehtiminen. Luontoja lähiympäristön vaaliminen ja puistojen kunnossapito. 
 Lisätä tiedottamista ja läpinäkyvyyttä. Tekemällä asioita yhdessä. 
 Lisäämällä kulttuuria ja tapahtumia, rakentamalla viihtyisää kaupunkikuvaa hyvällä 

suunnittelulla ja taiteella, panostamalla hyvinvointipalveluiden saavutettavuuteen. 
 Mahdollistamalla kattavat liikuntamahdollisuudet kaikille varallisuudesta riippumatta. 

Lähikoulujen säilyttäminen. Palvelujen saatavuus. Ei kehitetä kaupunkia parin ostarin varaan 
vaan palvelut keskustaan. Hipsterikahviloiden rakentaminen asemanseudulle ei tätä tue. 

 Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet, luonnonläheisyyden säilyttäminen 
 monipuoliset luontoliikuntamahdollisuudet eri puolella kaupunkia 
 yhteistyössä tehtävät tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä 
 nuoret pitäisi saada liikkumaan ja heille pitää saada lisää aktiviteettejä. 
 Riihimäelle pitäisi saada oma Riihimäkisali, jolloin olisi mahdollista järjestää kunnon 

konsertteja ja muita tapahtumia paikkakunnalla. Puistot on nyt jo kunnossa. 
 Olosuhteiden parantaminen, tuki seurojen kehitykseen. 
 Ottamalla mukaan kehittämiseen kaikki ikäryhmät sekä kolmas sektori ihmistä kuunnellen. 
 palveluja tukeva organisaatiorakenne ja osaava henkilökunta 
 Palvelut pitää olla hyvin saatavilla myös vanhenevalle väestölle! 
 Panostamalla erityistesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen ja 

ylläpitämiseen. 
 Kaupungin ja seurojen yhteistyöllä saamme lapset, nuoret ja aikuiset harrastusten pariin. 
 Panostamalla liikuntaan, syrjäytymisen ehkäisyyn, turvalliseen kaupunkiin, työpaikkojen 

lisäämisen (firmoja Riihimäelle) terveysja hyvinvointipalveluihin sekä kulttuuriin. 
 Parempi keskusta 
 Perusliikuntamahdollisuuksien mahdollistaminen kaikille asukkaille. Myötämielinen 

suhtautuminen kaikkeen liikuntaan, ei vain joihinkin lajeihin (tässä oli mukana vähän 
kritiikkiä).  

 Osallistumismahdollisuuksien kehittäminen omalla asuinalueella. Mahdollisuus tehdä 
asuinalueesta oman näköinen. Esim. Liikenneympyröiden taiteen valintaan tai jopa niiden 
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suunnitteluun. Riihimäen keskustassa olevan keidasalueen kehittäminen. Maauimala ja sitä 
ympäröivän urheilu-ja puistoalueen kehittäminen.  

 Peruspalvelujen laatu ja saatavuus, monipuolisia harrastus ja toimintamahdollisuuksia, 
järjestöpalvelujen linkittäminen kaupungin peruspalveluihin, jotta asukkailla on tietoa 
järjestöjen palveluista, matalan kynnyksen palvelut jo ennaltaehkäisevästä vaiheesta 
eteenpäin. 

 Pidämme huolta saavutettavista terveysja sosiaalipalveluista kaikille asukkaille. 
 Pitäisi panostaa vanhusten viihtyvyyteen ja toiminnallisuuteen enemmän. Iäkkäät ihmiset 

ovat meille luoneet turvallisen Suomen ja me pirkomme koko turvallisuuden ja viihtyvyyden  
 Pitämällä sote palvelut kattavina ja hyvin saatavilla. Kattava varhaiskasvatus ja 

kouluverkosto.  Runsas ja laadukas kulttuuritarjonta. 
 Pitää huolta liikunta-ja kulttuuripalveluista ja siitä että alueella on tosiasialliset 

mahdollisuudet toimia yrittäjänä 
 Riksula on tämän 2021 syksyn hyvä asia. Yhteisöllisyys lisää kaupunkilaisten 
 yhteen kuuluvuutta, terveyden hoidon hintatason kohtuullisuus, nuorista ja 
 lapsista huolehtiminen, koulutus, liikunta ja usko tulevaisuuteen 
 Satsataan luontopalveluihin. WC auki ulkoliikuntapaikoille. Palveluita esim. 

hernekeittomyynti Tapiolan majalle lauantaisin 
 Säilytetään kouluverkko nykyisellään ja tarjotaan yhtä laadukkaasti kerhoja kuin tänä syksynä 

on koululaisille tarjottu.  
 Säilyttämällä sote palvelut lähellä, Aseman seudun rakentaminen, Liikuntapaikat kunnossa 
 Taata laadukkaat ja edulliset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Esimerkiksi 

Kamppailukeskus on onnistunut vetämään puoleensa valtavan määrän lapsia, nuoria ja 
aikuisia harrastamaan edullisesti. 

 Tarjoamalla asukkaille matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Kaupungin tehtävänä on luoda 
puitteet (tilat) yhdistysten toiminnalle. 

 Tarjoamalla edullisia liikuntamahdollisuuksia 
 Tarjoamalla yhdistyksille tiloja ja pysyvää tukea toimintaan sekä huomioimalla yhdistykset 

vahvoina oman alansa asiantuntijatahoina. 
 Tarpeeksi lääkäreitä. 
 Tekemällä päätöksiä eikä pelkästään ideoita jotka eivät toteudu 
 Terveyspalveluiden saannin paraneminen nn henkilöstöä lisäämällä.   Kaupungin yleisilmeen 

kehittäminen 
 Terveyspalvelut kuntoon. 
 Tukemalla vapaaehtoisia  mielenterveyspalvelija jatkossakin. 
 Tuomalla omissa puheissa ja toimisssa esille kaupunkimme myönteisiä puolia. Ensin 

tietenkin itse ne huoomioiden ja arvostaen. 
 Vahvistamalla viihtyisyyttä ja kaupallisia palveluja. Hyödynnetään sijainti niin yritysten kuin 

asukkaiden ja palvelujen kannalta. Mm. voisi hyödyntää kasvavaa kiinnostusta frisbeegolfia 
kohtaan, koska pelaajat aktiivisesti liikkuvat hyvien pelaamiskokemusten perässä. 

 Yhteistyöllä, esimerkkinä vammaisneuvosto, joka kokoontuu ja kuuntelee kaikkia alan 
järjestöjä ja toivottavasti tulee kuulluksi uimalan remontti suunnitelmia tehdessä, kuten 
myös kuultiin kirjaston remontin suunnittelussa. Tätä esimerkkiä voisi kopioida esim 
liikuntapuolelle. Urheiluseurat tulisi kuulluksi ja tekisivät yhteistyössä asioita  

 Yhteistyössä niin,  että kaikki ikäryhmät huomioidaan. Otetaan mukaan kaikki toimijat myös 
kolmas sektori. Näin kaikkien ääni kuuluu ja se lisää hyvinvointia ja terveyttä.  

 Yhteisöllinen toiminta, asukkaiden todellisten tarpeiden kuuleminen. 
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 Yhteisöllisyyden lisääminen. Eri toimijoiden mukaanottaminen (3 sektori) jo 
suunnitteluvaiheessa. Avoin vuorovaikutus ja keskustelukulttuuri. Riihimäki on meidän, ei 
pelkästään virkamiesten.  

 Ylläpitämällä ja tukemalla yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten omaehtoisia toimintaedelletyksiä 
 Ylläpitämällä lähiliikuntapaikkoja 
 Älkää säästäkö kaupunkia kuoliaaksi. Koulutus ja sote maksaa, ja laadusta pitää maksaakin. 

Kun maksaa pähkinöitä, saa apinoita. Maksakaa määräaikaisille opettajille kesän palkka, 
kuten reilusti kuuluukin. Riihimäki voisi olla reilu kaupunki, mutta nyt ei ole. 

 Mahdollistakaa kuntalaisten toiminta kunnan elävöittämiseksi, älkää olko ainakaan esteenä! 
Olkaa avoimia ja toimikaa kuntalaisten parhaaksi, unohtakaa turha byrokratia ja jäykkyys. 
Kuntalaiset haluavat elävän kaupungin. 

 Kertokaa seuratoimijoille, mitä tapahtuu. Kamppailukeskuksen nykyinen tilanne on sekava 
eikä yhtään paranna Riihimäen kaupunkikuvaa, päinvastoin. Riihimäelle nauretaan tällaisen 
sekoilun seurauksena.  

 
 

8. Mistä Riihimäki tunnetaan vuonna 2035? 
 

 Vireänä ja yhteisöllisenä kaupunkina 
 "Riihimäki on ihmistä kuuleva kaupunki" Kaupungin päätöksenteossa kuullaan asukkaita 

ja päätöksenteko on läpinäkyvää.  
 75-vuotias pikkukaupunki, joka on jäänyt naapurinsa Hyvinkään varjoon. 

Rautatieasemastaan ja jkl liikenneväylien ohikulusta. Ehkä vielä Cocks pelaa käsipalloa. 
Lasimuseosta. 

 Akun, Jannen ja Ninan näkymisellä TV:ssä. Lisäksi Cocks voittaa taas 
Suomenmestaruuden Käsipallossa. Robotiikan valtakunnallinen keskus ja sitä kautta 
uusista työpaikoista. 

 Edullisesta asuinkunnasta, jossa palvelut on lähellä muttei kasattuna keskustaan. Laajat 
harrastusmahdollisuudet pienellä kynnyksellä. 

 Erämessuista ja persoonallisesta asemanseudusta. 
 Hukkuvasta Peltosaaresta 
 Huomioiva ja välittävä kaupunki vanhuksille. Vanhukset eivät tuo tuottoa, mutta ovat 

rakentaneet meille turvallisen Suomen. Poliisi voimien lisääminen kentälle. 
 Hyvinvoivista kuntalaisistaan 
 Hyvistä kulkuyhteyksistä (rautatie), ihmisen huomioon ottavana kaupunkina, 

luonnonläheisenä ja kuitenkin palvelujen äärellä olevana. 
 Hyvistä liikuntamahdollisuuksista, koulutuksesta ja kunnallisista terveyspalveluista 
 Hyvistä palveluista ja koulutusmahdollisuuksista 
 Hyvä ja turvallinen paikka asua ja elää 
 Hyvänä lähipalvelujen ja kulttuurin kaupunkina, jossa on turvallista ja edullista asua sekä 

eri sukupolvia yhdistävää kansalaistoimintaa. 
 Hyvät liikenneyhteydet , vireä ja monipuolinen liikunta sekä kulttuuritarjonta. Hyvät 

sosiaalipalvelut ja ympäristöystävällinen lonto. Hyvät liike ja teollisuuden 
laajentamahdollisuuksien tarjonta aluelle 

 Hyvät liikenneyhteydet. 
 Ihmisen kokoinen kaupunki, jossa on hyvä asua ja elää, työmatkalaiselle loistavalla 

sijainnilla.  
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 Ihmisen kokoinen kaupunki. 
 iloisista kaupunkilaisista hyvän olon kaupunki 
 jos näin mennään niin hiipuvana pikku kylänä ... 
 Junaliikenteen solmukohtana, jossa on edullista asua ja viettää virkistävää vapaaaikaa. 
 Keskeinen sijainti, hyvät ja monipuoliset peruspalvelut, asukkaita ja järjestöjä kuuleva 

toimintakulttuuri. 
 Koulutus- ja kulttuuripalvelut. 
 Yritttäjäystävällisyys. 
 Kulttuurista ja näppäristä liikenneyhteyksistä 
 Kulttuurista ja viihtyisyydestä. 
 Kulttuurista, toimivista sote palveluista. Positiivisesta tunnelmasta. Asemanseudun 

toiminnallisuudesta tai keskustan uudesta tulemisesta. 
 Kulttuurista 
 Kultuuritapahtumista ja toimijoista sekä suhteellisen pienen yhteisön suorista 

vaikutustavoista 
 Käsipallosta, yritysmyönteisyydestä, yleisurheilijoista ja robotiikasta. 
 Lapsi- ja perheystävällisenä alueena, jossa ihmisten on hyvä olla ja elää. Lapsille tarjolla 

laadukasta opetusta kodin lähellä, ja runsaasti liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia 
omassa kunnassa. 

 Lapsiperheiden palveluista ja harrastus mahdollisuuksista jos hyvin käy. Tätä linjaa 
jatkettaessa pahoinvoinnista ja romahtaneista kiinteistöjen arvoista. 

 Lasimuseosta. Alhaisesta työttömyydestä. 
 Luonnonläheisenä, aktiivisena ja turvallisena kaupunkina lähellä pääkaupunkia. 
 Luultavasti samanlaisena tuppukylänä kuin tähänkin asti, ellei kaupungin 

toimintakulttuuriin tule selkeää muutosta. 
 museoista = historian säilyttämisestä, yrittämismyönteisyydestä, rautatie/aseman seutu 
 Nuorisoteatterista 
 Omaehtoista ja harrastusliikuntaa tukeva toimintakulttuuri joka tähtää kaikkien 

mukaanottamiseen ja liikkumattomuuden haittojen torjuntaan. Sijainti ja yritystoimintaa 
tukeva ilmapiiri mahdollistaa pk-yritysten sekä isompien logistiikka keskusten 
sijoittumisen. Riihimäellä asuu Suomen tyytyväisimmät ihmiset. 

 Omasta hyvästä prändistä! 
 Pienehkön kaupungin tiivistä asumisja palvelurakenteesta 
 Pikkukaupungin kulttuurielämälstä, hyvästä liikenteellisestä saavutettavudesta ja 

kohtuuhintaisesta asumisesta. 
 Rakas robo riksu, rakas hyvinvoiva riksu, Me pärjätään ja vanhuksista huolehditaan 
 Rauhallinen, hyvien liikenneyhteyksien päässä oleva puistomainen kulttuuri, koulutus- ja 

monipuolisia työpaikkoja tarjoava keskisuuri kaupunki jossa otetaan asukkaaat mukaan 
alueen kehittämiseen. 

 Robotiikan edelläkävijä Suomessa 
 Robotiikan pääkaupunki ja vahva osaaminen roboilussa.  
 Tieteestä ja sen tekemisestä 
 Toimivasta asukasdemokratiasta ja  kuntalaisten hyvinvoinnista. "täältä ei haluta 

muuttaa pois".  
 Toivottavasti hyvinvoinnista ja kuntalaisten tyytyväisyydestä asunpaikkaansa. Pahoin 

pelkään, että kunnassa syrjäytyminen ja turvattomuus lisääntyy > Riihimäki risteysasema 
jossa vankila sekä huono työllisyystilanne > köyhyys, syrjäytyminen, päihteiden käyttö 
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sekä eriarvoistumisen lisääntyvät. Turvallisuuteen panostaminen vähentynyt esim. 
poliisin resurssit minimaaliset > rikostutkinta ja ennaltaehkäisevä työ on nykyisin täysin 
mitätöntä > nämä jäljet näkyvät 2035. 

 Toivottavasti vireästi toimivasta ja hyvin asukkaitaan palvelevasta imagosta! 
 Turvallinen ja oikeudenmukainen asuinympäristö. Heikompiosaisten huomioiminen. 
 Turvallinen kaupunki osana pk-seutua 
 Turvallisena luonto- ja liikuntamyönteisenä kaupunkina  
 Turvallisesta ympäristöstä lähikouluineen, hyvistä ja monipuolisista 

liikuntamahdollisuuksista, PK-yrityksistä ja hyvistä palveluista. Kaikki ovat lyhyen matkan 
etäisyydellä. 

 Turvallisesta, viihtyisestä ja liikkuvasta kaupungista. 
 vaikea kysymys, toivoisin, että tunnetaan ihmisten viihtyvyytenä, hyvistä työpaikoista ja 

kouluista, menestyvistä yrityksistä, monipuolisesta taide- ja kulttuurielämästä 
 palveluista "meiltä ei enää tarvitse lähteä naapurikaupunkiin" 
 Vehreä, lapsiystävällinen kaupunki, jolla on pehmeät arvot. 
 Vetovoimastaan ja siitä,että kaupunki  tukee yrityksien toimintaedellytyksiä sekä 

asukkaiden hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.  
 Veturitallien viihdekeskus. Suomen lasimuseo. 
 Viihtyisä ja edullinen paikka asua missä ihmisille on hyviä harrastusmahdollisuuksia ja 

kattavat palvelut. 
 Viihtyisä pikkukaupunki jossa on kattava kulttuuritarjonta ja hyvät ulkoilumahdollisuudet. 

Kaupunki hyvien kulkuyhteyksien varrella.  
 Viihtyisä, vetovoimainen pikkukaupunki 
 Viihtyisästä ja edullisen hintatason asumisesta ja luonnon läheisyydestä. Hyvinvointi ja 

liikuntamahdollisuudet  tasapuolisesti kakkien saatavilla ja olosuhteet huolehdittuina 
kaikkina vuodenaikoina. 

 Viihtyisästä ja kodikkaasta asuinpaikasta. 
 Vireä  ja hyvämaineinen pikkukaupunki 
 Ympäristöä kunnioittavana ja asukkaidensa yhteishenkeä edistävänä 
 Yrittäjyydestä, rohkeasta muuttumiskyvystä.  
 Yritysten kulttuurin koulutuksen yhteistyöstä josta muodostuu arjen hyvinvointi. 
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KESKUSTELUTILAISUUS 12.10.2021 
 
Riihimäen kaupunki kutsui seura- ja yhdistystoimijoita liikunnan saralta esittäytymis- ja 
infotilaisuuteen 12.10.2021 klo 18. Tilaisuuden avasi kaupunginjohtaja Jere Penttilä. 
Tapahtumassa vs. liikunta- ja hyvinvointipäällikkö Markus Rantsi viestintäpäällikkö Mia 
Miettinen kertoivat kaupungin ajankohtaisista asioista. Liikunnan ja urheilun teemoista  
käytiin hyvää keskustelua eri toimijoiden kesken.  
 
Keskustelussa nousi esiin mm. seuraavia asioita 
 
 Seurat ovat huolissaan kamppailukeskuksen tulevaisuudesta. 
 Uimahallin remontin aikana toteutettavan vesiliikunnan järjestäminen huolettaa. 
 Lentopalloverkkojen ja –tolppien kunto pitäisi kartoittaa sekä tehdä tarvittavat 

parannukset. 
 Urheilutalon pitäisi olla vain urheilukäytössä, koska korvaavaa paikkaa tälle ei 

kaupungilla ole tarjota. 
 Jäähallin remonteista tulisi tietää aikaisemmin ja sinne tulisi saada internet myös 

seurojen käyttöön. 
 Parkettia toivotaan lattiamateriaaliksi koripallon pelaamista varten koulujen saleihin. 
 Peltosaaren yleisurheilukentälle toivotaan perusparannuksen yhteydessä tehtäväksi 

edes pieni pätkä katettua katsomoa.  
 Frisbeegolf kenttiä toivotaan perustettavaksi lisää ja vanhoja perusparannettavaksi. 
 Erityisryhmien huomioiminen liikuntatiloissa ja niiden suunnittelussa pitää ottaa 

huomioon 
 Vuoromaksujen poistamista toivottiin junioritoiminnasta kokonaan ja aikuisten maksujen 

alentamista 
 Riutan alueen kehittämistä liikuntakäytössä tulisi lisätä 
 Urheiluvalmennus tulisi saada takaisin toisen asteen opinto-ohjelmaan (myös 

yläasteikäisille)  
 Toivottiin, että seurat saisivat enemmän vuoroja alkuiltoina myös aikuisten 

harrastustoiminnalle 
 Kaupungin ja seurojen yhteistyötä sekä tiedottamista pitää parantaa. 


