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Uudenmaankatu 1, 11100 RIIHIMÄKI 
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Riihimäen kaupunki     
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialue  PÖYTÄKIRJA  
Nuorisopalvelut   12.4.2021 
Nuorisovaltuusto    
 
NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 
 
Aika Maanantai 12.4.2021 kello 18.05 – 19.22 
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: Kokoukseen osallistui 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 Aatu Puolanne ja Juho Rintakoski. 
Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Peppi Sola ja Juho Rintakoski. 
Toimitaan samalla tavalla kuin korona-ajan pöytäkirjojen kanssa 
aikaisemminkin; pöytäkirjantarkastajille lähetetään sähköinen versio. 
Mahdollisten korjausten jälkeen nuorisosihteeri allekirjoittaa pöytäkirjan. 

 
4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Tässä kohdassa voidaan esittää lisäyksiä käsiteltäviin asioihin. Ne voidaan 
lisätä omiksi kohdikseen tai käsitellä kohdassa Muut esille tulevat asiat 
(META). 
Päätös: Lisätään kohdaksi 8 nuorisovaltuustolle tullut pyyntö airsoft-kentän 
perustamiseksi Riihimäelle. 
Metaan kysely koronaan liittyvistä ongelmista. 
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5. LAUTAKUNTIEN KUULUMISET 
 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

o Polarin sisäilmaongelmiin on investoitu paljon rahaa, mutta 
oireiden aiheuttajaa ei ole vieläkään varmuudella selvitetty. 

o Liikkuva opiskelu-hanke annettiin tiedoksi. 
 Kaupunkikehityslautakunta 

o Ei nuoria koskevia asioita 
 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 

o Ei nuoria koskevia asioita. 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

o Ei edustajia paikalla nuorisovaltuuston kokouksessa. 
 
6. NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJA SOSIAALI- JA 

TERVEYSLAUTAKUNTAAN 
 Nuorisovaltuuston edustaja on estynyt toimimasta sotelassa, joten hänen 

tilalleen valitaan uusi edustaja. Lautakunnan kokoukset ovat pääsääntöisesti 
joka kuun neljäs tiistai. 

 Päätös: Valittiin yksimielisesti nuorisovaltuuston uudeksi edustajaksi Iris Kekki. 
 
7. NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJA SIVISTYS- JA HYVINVOINTI-

LAUTAKUNTAAN 
 Nuorisovaltuuston edustaja on estynyt toimimasta sihyssa, joten hänen 

tilalleen valitaan uusi edustaja. Kokouspäivämäärät löytyvät täältä. 
Päätös: Valittiin yksimielisesti nuorisovaltuuston uudeksi edustajaksi Peppi 
Sola.  

 
8. NUORISOVALTUUSTOLLE TULLUT PYYNTÖ ALOITTEESTA AIRSOFT-

KENTÄSTÄ RIIHIMÄELLE 
 Päätös: Perustetaan työryhmä valmistelemaan lausuntoa. Linkki työryhmään 

tässä: https://chat.whatsapp.com/KhtY1mk2PC9KE2bZvW3FzY Linkki löytyy 
myös nuvan WA-ryhmästä. 

 
9. KUNNALLISVAALIT 2021 
 Kuntavaalien aikataulu on muuttunut. Vaalit pidetään 13.6.  
 Päätös: Työryhmä kokoontuu tilannekatsausta varten asap. 
  
10. TYÖRYHMIEN KUULUMISET 
 LYK-työryhmä kokoontui. Kts. kohta 16.  
  
11. OPPILAS- JA OPISKELIJAKUNTIEN TERVEISET 

Kara: Oppilaskunta ei ole kokoontunut. 
Harju: - 
Polari: Oppilaskunta ei ole kokoontunut. Välipalamyynti pyritään aloittamaan 
mahdollisimman pian. 
Rilu: Ei ole kiinnostunut yhteistyöstä nuorisovaltuuston kanssa.  
Hyria: Toimintaa ei juurikaan ole.  

 
12. KUULUMISET ERI SIDOSRYHMIEN KOKOUKSISTA 
 LYK-toiminta ollut aktiivista.  
 Siisti Riksu: Kerrottiin terveiset kokouksesta.  
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13.  NUORISOVALTUUSTON TALOUS 
  
14. NUORISOVALTUUSTON KAUPUNGINVALTUUSTOALOITE 
 Asia etenee. 
  
15. NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJA NOTUS-TYÖRYHMÄÄN 
 Lisätietoja täältä. 
 Äänestyksen jälkeen edustajaksi valittiin Peppi Sola (5 ääntä). 

Varaedustajaksi valittiin Juho Rintakoski (3 ääntä). Tyhjiä ääniä annettiin 3 kpl. 
 
16.  NUORISOVALTUUSTON LAUSUNTO UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN 

KUNTA-TOIMINTASUUNNITELMASTA kuva liitteeksi 
 Unicefin lapsiystävällinen työryhmä toivoo nuvalta 12.4.2021 kokouksesta 

lausunnon toimintasuunnitelmasta liittyen erityisesti sen suunnitelman 
tavoitteisiin ja toteutukseen liittyen nuorten osallisuuden lisäämiseksi ja 
kiusaamisen ehkäisemiseksi.  

 Mitä mieltä nuorisovaltuusto on suunnitelluista toimenpiteistä niin kiusaamisen 
ehkäisyn kuin myös osallisuuden lisäämisen suhteen? Miten osallisuuteen voi 
innostaa? 

 Toimenpideohjelman osallisuus-sivu on kokouskutsun liitteenä. 
 Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi lausunnon. Kokouksen sihteeri laittaa 

lausunnon eteenpäin. Lausunto liitteenä. LIITE 2. 
  
17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 Juho Rintakoski on tekemässä kyselyä riihimäkeläisille yläkoululaisille koronan 

mahdollisesti aiheuttamista ongelmista. 
  
18. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 
 Nuorisovaltuuston seuraava kokous Discordissa maanantaina 3.5.2021  
 klo 18.05 alkaen.  
 
19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi Riihimäellä 12.4.2021 
 
 
 
Helena Kuronen    Heikki Leväniemi 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
 
 
 
 
Peppi Sola     Juho Rintakoski 
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 
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      LIITE 1 
RIIHIMÄEN NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 12.4.2021 
 
Osallistujat: 
 
Aalto Mikael  
Aalto Mirella  
Hannonen Hilla  
Kaukiainen Lara  
Kekki Iris 
Kuronen Helena (Kokouksen puheenjohtaja)  
Luokkala Salla  
Povenius Eerik 
Povenius Kasper 
Rintakoski Juho  
Sola Peppi  
  
Nuorisopalveluiden työntekijä(t): 
Leväniemi Heikki (Kokouksen sihteeri) 
Nurminen Kaisa 
 
Muut osallistujat: 
Turunen Terho 
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      LIITE 2 
 
Riihimäen nuorisovaltuusto kiittää Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmää 
lausuntopyynnöstä.  
 
Kokonaisuudessaan toimenpideohjelma näyttää meidän mielestämme hyvältä, sillä se 
sisältää aidosti konkreettisia toimia, jotka edistävät lasten ja nuorten osallisuutta. 
  
Nuorisovaltuusto haluaa huomauttaa, että pidämme kiinni puhe- ja läsnäolo-oikeudesta 
kunnanvaltuuston kokouksissa, sillä se on parhain tapa saada nuorten ääni kuuluviin 
suoraan päättäviin pöytiin. Nuorisovaltuuston kohdalle suunnitellut toimenpiteet ovat hyvät 
ja tehokkaat ja juuri sitä, mitä tarvitsemme toimintamme vahvistamiseksi.  
 
Nuorisovaltuustolle suunnattu osallistuva budjetointi olisi tapa innostaa ja osallistaa 
riihimäkeläisiä nuoria. Se on merkittävää, kun heidän ajatuksia ja ideoita pääsee 
toteuttamaan, joka luo nuorille oloa, että heidän äänellään todella on merkitystä.  
 
Toivomme, että lapsiparlamenttia perustettaessa käytätte aikaa ja vaivaa sen 
aloittamiseen ja toiminnan tukemiseen. Nuorisovaltuuston silmissä tavoite lapsiparlamentin 
kokoontumisesta 1-2 kertaa vuodessa ei toimi, jolloin sen kokoontumismäärän tulisi olla 
vähintään 3-4 kertaa. Niin vähäisissä näkemiskerroissa toiminta on passiivista ja 
olematonta, eikä anna lapsille aitoa mahdollisuutta vaikuttaa. Koemme, että lasten 
kohdalla kokoontuminen tulee olla nopeampaa ja tehokkaampaa, eikä järjestäytymisen 
välillä voi olla näin pitkä aika. Pohdimme, että harvat aivan pienimmistä lapsista muistavat 
enää huhtikuuhun mennessä olevansa kyseisessä toiminnassa. Nuorisovaltuusto on 
valmis olemaan tukena lapsiparlamentin perustamisessa ja opastamisessa, sillä toiminta 
tulee olemaan joissain määrin samanlaista kuin meidän.  
 
Suunnitellut toimenpiteet ovat vahvin tapa innostaa nuoria vaikuttamaan, sillä kaiken 
ytimessä on tieto siitä, että konkreettisesti pääsee vaikuttamaan, eikä kaikki jää vain 
sanahelinäksi. Nuorilta tulee kysyä useasti mielipiteitä ja tarjota tilaisuuksia aktiivisesti 
vaikuttaa, ja rohkaista tuomaan äänensä kuuluviin. Vaikuttaminen pitäisi tuoda lasten ja 
nuorten äärelle heitä läheisempänä tietona, ymmärrettävämpänä. Vaikuttaminen voi 
monien silmään vaikuttaa vaikealta ja mahdottomalta kaikkine vaikeine käytäntöineen ja 
sanastoineen, mutta se pitää tuoda riihimäkeläisiä nuoria ja lapsia lähemmäksi ja välittää 
kuva siitä, että kuka vain voi olla mukana ja tehdä muutosta isoihin tai pieniin asioihin. 
Nuorilta ja lapsilta ei voi olettaa samoja valmiuksia tai ymmärrystä, mitä aikuisilla 
vaikuttamista kohtaan on.  
 
Kiusaamisen kannalta pohdimme, että lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
vahvistamisella on suurin rooli kiusaamisen vähentämisessä. Toivomme myös, että koulut 
uskaltaisivat puuttua ja myöntää koulujensa kiusaamiseen, eikä kiusaamista katsottaisi 
sormien välistä ja samalla muille kuuluteta, kuinka meidän koulussa ei kiusata. Pieniinkin 
syrjimisiin ja haukkumisiin tulisi meidän mielestä tarttua, sillä niissä voi olla paljon pintaa 
syvemmälle asiaa esimerkiksi juurikin kiusaamista. 
 
Riihimäki 12.4.2021 
 
 
Helena Kuronen 
Riihimäen nuorisovaltuuston puheenjohtaja 


