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Riihimäen nuorisovaltuusto 
Uudenmaankatu 1, 11100 RIIHIMÄKI 
riihimaki.fi/nuorisovaltuusto 

 

 
Riihimäen kaupunki     
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialue  PÖYTÄKIRJA  
Nuorisopalvelut   3.5.2021 
Nuorisovaltuusto    
 
NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 
 
Aika Maanantai 3.5.2021 kello 18.06 – 19.43 
Paikka  Nuorisovaltuuston Discord-serveri (https://discord.gg/EQrrm6T) 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

 Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06. 
  

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: Kokouksessa oli läsnä 11 nuorisovaltuutettua. Todettiin kokous 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujalista 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 Mikael Aalto ja Mirella Aalto. Toimitaan 
samalla tavalla kuin korona-ajan pöytäkirjojen kanssa aikaisemminkin; 
pöytäkirjantarkastajille lähetetään sähköinen versio. Mahdollisten korjausten 
jälkeen nuorisosihteeri allekirjoittaa pöytäkirjan. 
Päätös: Esityksen mukainen. 

 
4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Tässä kohdassa voidaan esittää lisäyksiä käsiteltäviin asioihin. Ne voidaan 
lisätä omiksi kohdikseen tai käsitellä kohdassa Muut esille tulevat asiat 
(META). 
Päätös: Lisättiin kohdaksi 9 NUVAN BLOGI-KIRJOITUS. 
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5. LAUTAKUNTIEN KUULUMISET 
 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

o Ei ole kokoontunut 
 Kaupunkikehityslautakunta 

o Nuorisovaltuustolle ehdotettiin somekampanjaa 
pyöräilyturvallisuudesta. Juho Rintakoski kutsuu työryhmän koolle 
WA-ryhmässä. 

 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 
o Ei nuoria koskevia asioita. 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta 
o Ei nuoria koskevia asioita, mutta keskusteltiin mielenterveys- ja 

päihdeneuvottelukunnan toiminnan jatkamisesta. Nuorisovaltuuston 
edustus koettiin tärkeäksi ja edustajakin olisi jo valmiina. 

 
6. NUORISOVALTUUSTON ALOITE AIRSOFT-KENTÄSTÄ RIIHIMÄELLE 
 Nuorisovaltuusto hyväksyi yksimielisesti aloitepyynnön ja laittaa sen 

eteenpäin. Sihteeri selvittää, mille lautakunnalle se esitetään. Sen jälkeen ko. 
lautakunnan/lautakuntien edustaja/t laittavat aloitteen eteenpäin. Aloite 
liitteenä. LIITE 2. 

 
7.  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. 
Päätös: Helena Kuronen kutsuu koolle työryhmän nuorisovaltuuston WA-
ryhmässä. Aloite esitellään nuvan seuraavassa kokouksessa 7.6.2021. 

 
8. KUNNALLISVAALIPANEELI 15.5.2021 

Paneeli lauantaina 15.5.2021 klo 13.00-15.30.  
Kutsut lähetetään heti Vapun jälkeen. 
Zoom-linkki tapahtumaan alla: 
https://us02web.zoom.us/j/87432022566?pwd=MEZ6dGRheStma2VEbUN1MlhHQUptdz09  
Päätös: Äänestyskysymykset sihteerille asap. Helena Kuronen ja Juho 
Rintakoski lähettävät kutsut puhujille.  

  
9. NUVAN BLOGI-KIRJOITUS 

Kirjoitus alkaa olla valmiina. Lopullinen versio esitellään kesäkuun 
kokouksessa.  

 
10. TYÖRYHMIEN KUULUMISET 

Kunnallisvaalipaneeli-työryhmä teki muistinvirkistyksen asioista ja katsoi, että 
kaikki ovat ajan tasalla, kun työ jäi tauolle kunnallisvaalien siirtyessä. 
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11. OPPILAS- JA OPISKELIJAKUNTIEN TERVEISET 
Kara: Asiat ovat menneet parempaan suuntaan ja esim. säännöt on saatu 
tuotua esille paremmin. 
Harju:   
Polari: Oppilaskunta ei ole kokoontunut. Välipalamyynti on lähtenyt hyvin 
käyntiin.  
Rilu:  
Hyria:   

 
12. KUULUMISET ERI SIDOSRYHMIEN KOKOUKSISTA 

LYK kokoontui, katsottiin missä mennään ja tehtiin uudet työnjaot alaryhmiin. 
Yksi alaryhmistä kokoontui keskustelemaan lapsivaikutusten arvioinneista. 

 
13.  NUORISOVALTUUSTON TALOUS 
 Sihteerillä talousohjelman koulutus tiistaina.  
  
14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 Koronan vaikutus nuorten mielenterveyteen-kysely toivottavasti ensi viikolla. 

Juho Rintakoski selvittää, missä vaiheessa kyselyn toteuttamisen kanssa 
mennään. 

 
15. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 
 Nuorisovaltuuston seuraava kokous Discordissa maanantaina 7.6.2021  
 klo 18.05 alkaen.  
 
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi Riihimäellä 14.5.2021 
 
 
 
Benjamin Pakarinen     Heikki Leväniemi 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
 
 
 
 
Mirella Aalto    Mikael Aalto 
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 
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LIITE 1  
 
RIIHIMÄEN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 3.5.2021 
 
Aalto Mikael  
Aalto Mirella  
Kekki Iris 
Korjus Kasma  
Kuronen Helena  
Luokkala Salla  
Pakarinen Benjamin (Kokouksen puheenjohtaja)  
Povenius Eerik 
Povenius Kasper 
Puolanne Aatu  
Rintakoski Juho  
  
 
Nuorisopalveluiden työntekijä(t): 
Leväniemi Heikki (Kokouksen sihteeri) 
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      LIITE 2 
 
ALOITE AIRSOFT-PELIALUEEN JÄRJESTÄMISESTÄ RIHIMÄELLE 
 
Riihimäen nuorisovaltuusto on saanut riihimäkeläisiltä airsoft-harrastajilta pyynnön 
aloitteen tekemisestä Riihimäen kaupunkikehityslautakunnalle.  
 
Riihimäen nuorisovaltuusto kannattaa nuorille uuden liikuntamahdollisuuden, airsoftin, 
tarjoamista, sillä haluamme huolehtia, että Riihimäki on nuortennäköinen kaupunki. 
Nuorisovaltuustoon otettiin yhteyttä asian tiimoilta, ja toivottiin aloitetta. Riihimäellä olisi 
paljon kyseisestä harrastuksesta kiinnostuneita nuoria, ja tämä olisi juuri sellaista mitä 
nuoret haluavat.  
 
Airsoftissa yhdistyy sosiaalinen vuorovaikutus kavereiden kanssa ja aerobinen liikunta.  
Vaatimukset pelialueelle ja harrastuksen järjestämiselle eivät olisi isoja: Pelikentäksi riittää 
2-3 hehtaarin kokoinen alue, joka olisi metsän lähellä eikä asutuksen välittömässä 
läheisyydessä. Airsoftissa käytettävät kuulat ovat biohajoavia, joten ympäristöhaittaa ei 
koituisi. 
  
Koemme tärkeänä tarjota mahdollisuuden nuorille harrastaa liikuntaa lähellä ja helposti, 
sillä nykytilanteessa monet joutuvat matkaamaan vieraalle paikkakunnalle, jos airsoftia 
haluavat harrastaa. Kaikki nuoriin kohdistettu toiminta tekee Riihimäestä 
vetovoimaisemman ja lapsiystävällisemmän kaupungin. On parempi, että nuoret pääsisivät 
liikkumaan raittiissa ulkoilmassa, mieluummin kuin istuisivat kotona ruudun äärellä yksin. 
Airsoft-pelejä järjestetään viikonloppuisin, viikoittaisen harjoittelun ohessa.  
 
Näemme aloite-ehdotuksen pelkästään hyvänä asiana sen parantaessa sekä fyysistä että 
henkistä terveyttä.  
 
Nuorisovaltuusto esittää, että Riihimäelle perustetaan airsoft-harrastajille oma pelialue.  
 
Riihimäellä 14.5.2021 
 
 
 
Helena Kuronen 
Riihimäen nuorisovaltuuston puheenjohtaja 
 
 
  
 
 
 
  


