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Riihimäen kaupunki     
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialue  PÖYTÄKIRJA  
Nuorisopalvelut   16.8.2021 
Nuorisovaltuusto    
 
NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 
 
Aika Maanantai 16.8.2021 kello 18.05 – 19.17 
Paikka  Nuorisovaltuuston Discord-serveri (https://discord.gg/EQrrm6T) 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05. 
  

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Ollakseen päätösvaltainen (eli kokouksen päätökset sitovat 
nuorisovaltuustoa), kokouksissa pitää olla puheenjohtajan lisäksi paikalla 7 
nuorisovaltuuston jäsentä. 
Ellei näin ole, kokous voidaan pitää ja asioista keskustella mutta päätöksiä ei 
voida tehdä. 
Kokouksen sihteeri pitää jokaisen kokouksen alussa nimenhuudon, jolla 
todetaan läsnäolijat.  
Päätös: Nimenhuudossa oli paikalla 10 nuorisovaltuutettua. Todettiin kokous 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nimilista liitteenä. LIITE 1. 

 
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.  
Vakiintunen tavan mukaan ääntenlaskijoiksi valitaan nimilistalta aina kaksi 
seuraavaa jäsentä. Jos valittava ei ole paikalla, siirrytään listalla seuraavaan 
nimeen. 
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kasma Korjus ja Salla Luokkala. 
Toimitaan samalla tavalla kuin korona-ajan pöytäkirjojen kanssa 
aikaisemminkin; pöytäkirjantarkastajille lähetetään sähköinen versio. 
Mahdollisten korjausten jälkeen nuorisosihteeri allekirjoittaa pöytäkirjan. 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Salla Luokkala ja Riikka Pasanen. 

 
4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Tässä kohdassa voidaan esittää lisäyksiä käsiteltäviin asioihin. Ne voidaan 
lisätä omiksi kohdikseen tai käsitellä kohdassa Muut esille tulevat asiat 
(META). 
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5. LAUTAKUNTIEN KUULUMISET 
 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

o Polarin rehtori vaihtuu 
o Uudet kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 
o Helmi vaihtuu Wilmaksi 

 Kaupunkikehityslautakunta 
o Ei nuoria koskevia asioita 

 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

o Voimaperheet-mallin käyttöönotto Riihimäen Perhe-keskuksessa 
sekä Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän 
lastenneuvoloissa 

 lausunnossaan terveyskeskuksen kuntayhtymä ei 
kannata toimintamallin käyttöönottoa 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa aloitteen 
osaltaan loppuun käsitellyksi ja lähettää sen kaupungin-
hallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 

 
6. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖUUDISTUS 
 Riihimäen kaupungille on elokuun alussa tullut voimaan uusi hallintosääntö. 

Sen johdosta tulee nuorisovaltuustoa koskemaan seuraavat muutokset: 
a) Kaupunkikehityslautakunta jakaantuu kahdeksi uudeksi 

lautakunnaksi: elinvoimalautakunta sekä tekninen lautakunta 
b) Ympäristö- ja rakennuslautakunta sulautuu elinvoimalautakuntaan   
c) Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan nimeksi vaihtuu sivistyksen ja 

osaamisen lautakunnaksi 
d) Nuorisovaltuusto saa nimetä edustajan kaupunginvaltuuston 

kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella.  
 
Elinvoimalautakunta vastaa kaupungin maankäytön suunnittelusta, 
kaupunkikuvasta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön 
tilan seurannasta ja hoidosta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, 
museopalveluista ja kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, kaupungille kuuluvien 
ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaistehtävien järjestämisestä 
sekä kaupungin ympäristönsuojelun strategisesta suunnittelusta ja 
kehittämisestä. Lisäksi elinvoimalautakunta seuraa ja ohjaa toiminnan 
muutoksia, toteutusta ja tuloksellisuutta. 
 
Tekninen lautakunta vastaa kaupungin liikenteen ja yleisten alueiden 
suunnittelusta, katujen ja muiden yleisten alueiden toteuttamisesta, 
ylläpidosta, ja hallinnasta, metsänhoidosta, joukkoliikenteen ja 
asiakaskuljetusten järjestämisestä, jätehuollon järjestämisestä, kaupungin 
kone-, kuljetus- ja korjaamopalveluista, kaupungin toimitilojen hallinnasta, 
toteuttamisesta ja ylläpidosta, kaupungin varastosta, tehtävistä, jotka 
liikuntalain mukaan kuuluvat kunnalle, ellei erikseen ole toisin säädetty tai 
määrätty sekä kaupungin asunto-olojen kehittämisestä. Tämän lisäksi 
tekninen lautakunta seuraa ja ohjaa toiminnan muutoksia, toteutusta ja 
tuloksellisuutta. 
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Sivistyksen ja osaamisen lautakunta huolehtii tehtävistä, jotka 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, taiteen 
perusopetuksen, kirjastotoimen, nuorisotoimen ja vapaan sivistystyön 
lainsäädännön mukaan kuuluvat kunnalle, ellei erikseen ole toisin säädetty 
tai määrätty. 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa ja huolehtii toimialansa toiminnan, 
talouden ja organisaation kehittämisestä sekä seuraa ja  
ohjaa toiminnan muutoksia, toteutusta ja tuloksellisuutta. Lautakunta vastaa 
sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöstä. Omistajaohjauksen osalta lautakunta 
vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen päätettäväksi. 
 
Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on 
läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole 
läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. 
Päätös: Annettiin nuorisovaltuustolle tiedoksi. 
 

7. NUORISOVALTUUSTON LAUTAKUNTAEDUSTAJIEN VALINTA 
Edellisessä kohdassa esiteltiin uudet lautakunnat. Muutosten johdosta ainakin 
elinvoimalautakunnan ja teknisen lautakunnan edustajia täytyy miettiä 
uudelleen. Sivistyksen ja osaamisen (entinen SIHY) kohdalla vaihtuu 
ainoastaan nimi, sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta ei vaihdu mikään. 
Näidenkin lautakuntien edustajia voidaan tarvittaessa muuttaa.  
Lautakuntien määrä pysyy samana eli edustajia ei tarvita enempää. 
Esitys: Nuorisovaltuusto päivittää lautakuntaedustajansa. 
Päätös: Elinvoimalautakuntaan valittiin yksimielisesti Peppi Sola ja Juho 
Rintakoski. 
Tekniseen lautakuntaan valittiin yksimielisesti Juho Rintakoski ja Riikka 
Pasanen. 
Sivistyksen ja osaamisen lautakuntaan valittiin yksimielisesti Helena Kuronen 
ja Peppi Sola. 
Sosiaali- ja terveyslautakuntaan valittiin äänestyksen jälkeen Iris Kekki. 
Toisesta edustajasta jouduttiin järjestämään uusintaäänestys Riikka Pasasen 
ja Juho Rintakosken välillä. Uusintaäänestyksen voitti Riikka Pasanen äänin 
6-4.   
Sihteeri ilmoittaa uusien edustajien nimet ja yhteystiedot lautakuntiin. 
 

8. NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN VALINTA 
KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSIIN 

 Nuorisovaltuuston edustajan toivotaan pysyvän samana koko 
valtuustokauden. Tämä asettaa omat haasteensa, sillä nuorisovaltuuston 
toimikausi päättyy vuoden 2021 lopussa.  

 Esitys: Istuva nuorisovaltuusto valitsee edustajansa loppuvuodeksi 2021. 
Tuleva nuorisovaltuusto tekee järjestäytymiskokouksessaan uuden valinnan 
edustajasta.  

 Päätös: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja toimii nuorisovaltuuston edustajana 
kaupunginvaltuuston kokouksissa. Varaedustajana toimii nuorisovaltuuston 
varapuheenjohtaja. 

 Mikäli lautakuntaedustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen, tulee hänen 
hankkia itselleen mahdollisuuksien mukaan varaedustaja. 
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9.  NUORISOVALTUUSTON ALOITE SKEITTIPARKIN LAAJENTAMISESTA 

Vanhan jäähallin takana (Hj. Elomaan katu 4, 11130 Riihimäki) sijaitsevassa 
betonirakenteisessa skeittiparkissa voi skeitata, skootata ja pyöräillä. 
Skeittiparkki on betonirakenteinen. Nuorisovaltuustoa on pyydetty auttamaan 
mahdollista laajennushanketta koskevassa aloitteessa. 
Aloitetta sorvaa työryhmä.  
Esitys: Päivitetään työryhmän kuulumiset aloitteen etenemisestä. 
Päätös: Työ jatkuu. Tulossa mahdollisesti esim. kysely alan harrastajille 
(parkille vaikka QR-koodi). 

 
10. OPPILAS- JA OPISKELIJAKUNTIEN TERVEISET 

Kara:  
Harju:  
Polari:  
Rilu:  
Hyria: 

 
11. KUULUMISET ERI SIDOSRYHMIEN KOKOUKSISTA 

LYK: Kokous kouluaikana, mutta listalla mm. Jaana Ahtonen-Huuskasen 
siirtyminen muihin tehtäviin, koordinaatioryhmän kokous torstaina 19.8.2021.  

 
12.  NUORISOVALTUUSTON TALOUS 
 Toteuma 1- 6/2021  Muutettu KS 2021   Jäljellä MKS 2021   Toteuma-% MKS 2021 
 -2649,9           -4100                    -1450,1     64,63% 
 
13. NUORISOVALTUUSTON VAALIT  

Päätös: Seuraavan kuukauden aikana asia keskustellaan valmiiksi WA-
ryhmässä ja päätökset asiasta tehdään syyskuun kokouksessa. 

 
14. TOIMINTASÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 

Sihteeri tekee muutokset, hyväksyttää ne nuorisovaltuuston WA-ryhmässä ja 
päivittää kaupungin verkkosivuille. 

 
15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuutta voisi vielä tälle syksylle harkita 
esim. Zoomissa. 
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16. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 
Nuorisovaltuuston seuraava kokous Discordissa maanantaina 6.9.2021  
klo 18.05 alkaen.  
Huom! Mikäli etäkokoukseen ei ole tarvetta, kokouksen paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi Riihimäellä 17.8.2021 
 
 
 
Helena Kuronen    Heikki Leväniemi 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
 
 
 
 
Salla Luokkala    Riikka Pasanen 
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 
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      LIITE 1        
  
RIIHIMÄEN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 16.8.2021 
 
Kaukiainen Lara  
Kekki Iris 
Kuronen Helena (kokouksen PJ)  
Luokkala Salla  
Pasanen Riikka  
Povenius Eerik 
Povenius Kasper 
Puolanne Aatu  
Rintakoski Juho  
Sola Peppi  
 
Nuorisopalveluiden työntekijä(t) 
Leväniemi Heikki (Kokouksen sihteeri) 
Nurminen Kaisa 


