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Riihimäen kaupunki   PÖYTÄKIRJA  

Sivistyksen ja osaamisen toimialue   

Nuorisopalvelut 
Nuorisovaltuusto 
NUORISOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 

Aika Maanantai 24.1.2022 kello 18.05 – 20.02 

Paikka  ZOOM/Kokoustila Asema, Eteläinen Asemakatu 2 
  

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 Edellisen nuorisovaltuuston 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 13 nuorisovaltuuston jäsentä. Todettiin 
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nimilista liitteenä. LIITE 1.  

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 
Vakiintuneen tavan mukaan ääntenlaskijoiksi valitaan nimilistalta aina kaksi 
seuraavaa jäsentä. Jos valittava ei ole paikalla, siirrytään listalla seuraavaan 
nimeen. 
Mikäli kokous on verkossa tai hybridi, toimitaan samalla tavalla kuin korona-
ajan pöytäkirjojen kanssa aikaisemminkin; pöytäkirjantarkastajille lähetetään 
sähköinen versio luettavaksi. Mahdollisten korjausten jälkeen sihteeri 
allekirjoittaa pöytäkirjan. 
Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Aalto Mirella ja Aalto Mikael. 
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Peppi Sola ja Benjamin Pakarinen. 
Jälkimmäinen kuitenkin valittiin myöhemmin nuorisovaltuuston uudeksi 
puheenjohtajaksi, joten nuorisovaltuuston WA-ryhmässä toiseksi 
pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Lemmi Sovio. 
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4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Tässä kohdassa voidaan esittää lisäyksiä kokouksessa käsiteltäviin asioihin. Ne 
voidaan joko lisätä omiksi kohdikseen tai käsitellä (ei siis tehdä päätöksiä) 
kohdassa Muut esille tulevat asiat (META). 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
Päätös: Esityksen mukainen. 

5. NUORISOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA 
Riihimäen nuorisovaltuuston puheenjohtajan kausi kestää koko 
nuorisovaltuuston toimikauden, ellei tarvetta muutokseen ilmene. 
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja toimii myös nuorisovaltuuston edustajana 
kaupunginvaltuuston kokouksissa. 
Jokainen nuorisovaltuuston jäsen voi halutessaan asettua ehdokkaaksi 
puheenjohtajaa valittaessa. Puheenjohtajan valinta suoritetaan suljetulla 
äänestyksellä.  
Ennen äänestystä jokaisella ehdokkaalla on tilaisuus kertoa kokouksen 
osallistujille, miksi hän olisi paras vaihtoehto puheenjohtajaksi. Ehdokkaalle voi 
tässä vaiheessa myös esittää kysymyksiä. 
Puheenjohtajaksi valittu henkilö siirtyy järjestäytymiskokouksen 
puheenjohtajaksi. 
Esitys: Valitaan nuorisovaltuustolle puheenjohtaja kaudelle 2022-2023. 
Päätös: Puheenjohtajavaaliin ilmoittautuivat Benjamin Pakarinen, Peppi Sola, 
Amanda Lautto ja Juho Nurminen.  
Puheenjohtajaksi valittiin Benjamin Pakarinen (5 ääntä).  
Tässä vaiheessa kokouksen puheenjohtajaksi vaihtui Benjamin Pakarinen. 

6.  NUORISOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 
Puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtaja toimii nuorisovaltuuston 
puheenjohtajana esim. kokouksissa. 
Varapuheenjohtajan valinta suoritetaan samoin kuin puheenjohtajan valinta.
 Esitys: Valitaan nuorisovaltuustolle varapuheenjohtaja kaudelle 2022-2023. 
Päätös: Varapuheenjohtajavaaliin ilmoittautuivat Peppi Sola, Terho Turunen ja 
Juho Nurminen.  
Varapuheenjohtajaksi valittiin Peppi Sola (7 ääntä). 

7. LAUTAKUNTAEDUSTAJIEN VALINTA 
Nuorisovaltuustolla on kaksi edustajaa Riihimäen kaupungin lautakunnissa 
läsnäolo- ja puheoikeudella.  
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Lautakunnat päättävät sekä valmistelevat asioita kaupunginhallitukselle. 
Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa 
erilaista palvelujen tuottamista kaupungissa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös 
vahvistaa ja tuoda esille kaupunkilaisten ideoita ja ajatuksia palvelutuotannon 
kehittämiseen. 
*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. 
*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. 
*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. Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen 
toimija, sivistyksen ja osaamisen lautakunta toimii ko. palveluiden tilaajana. 
*Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii tehtävistä, jotka sosiaali- ja 
terveyslainsäädännön mukaan kuuluvat kunnalle, ellei erikseen ole toisin 
säädetty tai määrätty. Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu 
ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden 
tilaajana. 
Lisätietoja ja esim. lautakuntien kokouspäivämäärät löytyvät täältä: 
Riihimäen kaupungin lautakuntien kokouspäivämäärät 
Lautakuntaedustajat saavat käyttöönsä iPadit. 
 Esitys: valitaan kaksi edustajaa jokaiseen lautakuntaan. 
Päätös: Elinvoimalautakuntaedustajan vaaliin ilmoittautuivat Peppi Sola, 
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Amanda Lautto ja Juho Rintakoski. Lautakuntaedustajiksi valittiin Peppi Sola (13 
ääntä) ja Amanda Lautto (8 ääntä). 
Teknisen lautakunnan edustajavaaliin ilmoittautuivat Juho Nurminen, Juho 
Rintakoski ja Iris Kekki. Lautakuntaedustajiksi valittiin Juho Nurminen (11 ääntä) 
ja Juho Rintakoski (8 ääntä). 
Sivistyksen ja osaamisen lautakunnan edustavaaliin ilmoittautuivat Helena 
Kuronen, Peppi Sola ja Okko Lausmaa. Lautakuntaedustajiksi valittiin Helena 
Kuronen (11 ääntä) ja Peppi Sola (11 ääntä). 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustavaaliin ilmoittautuivat Iris Kekki, Juho 
Rintakoski, Okko Lausmaa ja Manja Kääriäinen. Lautakuntaedustajiksi valittiin 
Iris Kekki (8 ääntä) ja Manja Kääriäinen (7 ääntä). 

8. KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN VALINTA 
Kehittämistyöryhmä vastaa nimensä mukaisesti nuorisovaltuuston toiminnan 
kehittämisestä ja sekin kokoontuu tarvittaessa, yleensä puheenjohtajan tai 
nuorisopalveluiden työntekijän kutsumana. 
Työryhmässä on 3-5 jäsentä, mutta sitä voidaan tarvittaessa laajentaa, eli 
käytännössä jokainen työryhmään haluava pääsee mukaan. 
Esitys: Valitaan kehittämistyöryhmä ja sen kokoonkutsuja. 
Päätös: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja luo ryhmän WA-ryhmään, johon 
jokainen voi liittyä. 

9. TIEDOTUSTYÖRYHMÄN JA TIEDOTUSVASTAAVAN VALINTA 
Nuorisovaltuuston tiedotustyöryhmä vastaa kaikesta tiedottamisesta esim. 
kouluilla tai erilaisissa tapahtumissa, haastatteluissa jne. Puheenjohtaja on 
kuitenkin ensi-sijainen tiedottaja, samoin nuorisopalveluiden työntekijä(t). 
Työryhmässä on 3-5 jäsentä. Sitä voidaan tarvittaessa laajentaa. 
Työryhmä kokoontuu tarvittaessa, yleensä nuorisovaltuuston puheenjohtajan 
tai nuorisopalveluiden työntekijän kutsumana. 
Esitys: Valitaan tiedotustyöryhmä ja sen kokoonkutsuja, tiedostusvastaava sekä 
päätetään nuorisovaltuuston tiedotus-strategiasta – mitä, missä, milloin, miten 
ja kuka.  
Päätös: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja luo ryhmän WA-ryhmään, johon 
jokainen voi liittyä. 

10.  NUORISOVALTUUSTON TALOUS 
 Nuorisovaltuustolla on nuorisopalveluiden talousarviossa oma  
kustannuspaikka, jossa vuodelle 2022 nuorisovaltuuston toimintaan ja 
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hankintoihin on varattu 12.800€. Tästä summasta noin puolet eli 6.700€ on 
varattu kokouspalkkioihin.  
Nuorisovaltuuston taloudelle on varattu kokousten esityslistalla oma 
asiakohtansa ja tilanne päivitetään jokaiseen kokoukseen. 
Päätös: Annettiin tiedoksi. 

11.  TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
Toimintasuunnitelmasta käy ilmi kaikki, mitä nuorisovaltuusto tekee seuraavan 
vuoden aikana: kokoukset, tapahtumat, kampanjat yms. 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 tehtiin edellisen nuorisovaltuuston aikana. 
Nyt se päivitetään tammikuun aikana ja hyväksytään helmikuun kokouksessa. 
Toimintasuunnitelman päivittämistä varten kootaan nuorisovaltuuston WA-
ryhmässä työryhmä. Työryhmän kokoa ei ole rajoitettu, vaan jokainen pääsee 
halutessaan mukaan.  
Toimintasuunnitelmaa voidaan tarpeen vaatiessa päivittää myös myöhemmin, 
samoin työryhmän kokoonpanoa. 
Toimintasuunnitelma liitteenä. LIITE 1. 
Esitys: Valitaan työryhmä päivittämään toimintasuunnitelmaa. 
Päätös: Esityksen mukainen. Työryhmä valitaan nuorisovaltuuston WA-
ryhmässä. 

12. MIRELLA AALLON MANDAATTI MAAKUNNALLISESSA 
NUORISOVALTUUSTOSSA 
Mirella lopettaa Riihimäen nuorisovaltuustossa, mutta toivoo saavansa 
Riihimäen nuorisovaltuustolta mandaatin jatkaa maakunnallisen 
nuorisovaltuuston puheenjohtajistossa Riihimäen edustajana. 
Esitys: Myönnetään Mirella Aallolle mandaatti jatkaa puheenjohtajistossa 
Riihimäen edustajana toimikauden loppuun.  
Päätös: Myönnettiin yksimielisesti Mirella Aallolle mandaatti jatkaa 
puheenjohtajistossa.  

13.  NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN MUUTOS 
 Tällä hetkellä toimintasäännössä ei ole mainintaa jäseneen kohdistuvista 
sanktioista, mikäli jäsen toiminnallaan hankaloittaa tai vahingoittaa jollain lailla 
nuorisovaltuuston toimintaa ja imagoa. 
Esitys: Nuorisovaltuusto kokoaa työryhmän päivittämään toimintasääntöä. 
Myös muut muutokset ovat mahdollisia. Päivitetty toimintasääntö käsitellään 
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nuorisovaltuuston helmikuun kokouksessa. 
Päätös: Esityksen mukainen. 

14.   ERI SIDOSRYHMIEN JA TYÖRYHMIEN EDUSTAJIEN VALINNAT 
Koska kokoukset ovat useimmiten kesken koulupäivän, on perusteltua maksaa 
näiden ryhmien kokouksista normaali kokouspalkkio, 8€/kokous.   
Listaa voidaan täydentää tarvittaessa, mutta ainakin seuraavissa sidos- ja 
työryhmissä on ollut nuorisovaltuuston edustaja/edustajat: 

• liikenneturvallisuus-ryhmä 
• Lapsiystävällinen kunta-ohjausryhmä 
• Siisti Riksu-ohjausryhmä 
• NOTUS (nuorten ohjaus- ja tukipalvelujen ohjausryhmä)  
• Reilun kaupan kannatustyöryhmä 
• Riihimäen taidetyöryhmä RITA 

Esitys: Valitaan sidos- ja työryhmiin nuorisovaltuuston edustaja(t).  Päätetään 
kokouspalkkion maksamisesta myös näistä kokouksista.  
Päätös: Edustajat valitaan nuorisovaltuuston WA-ryhmässä, kunhan selviää, 
voiko sidos- ja työryhmissä toimia 2 nuorisovaltuuston edustajaa.  
Esim. NOTUS jatkaa yhdellä edustajalla (ja varaedustajalla), Siisti Riksu-
ohjausryhmään voi osallistua kaksi nuvalaista. 

15.  EDUSKUNTAVIERAILU SEKÄ RYHMÄYTYS KEVÄÄLLÄ 2022 
Alustavasti on sovittu vierailusta alueen kansanedustajien vieraana 
eduskunnassa. Korona-rajoitukset vielä toistaiseksi estävät tämän, mutta 
tautitilanteen parantuessa tämä toteutuu. 
Vierailun yhteydessä tai rajoitusten poistuttua pidetään Hausjärven, Riihimäen 
ja Lopen nuorisovaltuustojen yhteinen ryhmäytymisviikonloppu. 
Esitys: Annetaan tiedoksi ja jäädään odottamaan rajoitusten poistumista. 

16.  VEROKORTIT 
 Nuorisovaltuuston sekä lautakuntaedustajille lautakuntien kokouksista 
maksetaan kaikille osallistuneille kokouspalkkio. Nuorisovaltuuston 
kokouspalkkio on ainakin vielä tällä hetkellä 8€/kokous, puheenjohtajalla 
20€/kokous. Lautakuntaedustajien kokouspalkkio on 42,50€/kokous. 
Kaupunginvaltuuston edustajan kokouspalkkio on 60€/kokous.  
Kokouspalkkiot maksetaan kolmen kuukauden välein; maalis-, kesä-, syys- ja 
joulukuun viimeisenä pankkipäivänä. 
Kokouspalkkioiden maksamista varten tarvitaan verokortit vuodelle 2022. 
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Verokortit saat parhaiten ottamalla yhteyttä verohallintoon, p. 029 497 000 tai 
www.vero.fi. 
Päätös: Annettiin tiedoksi. 

 Kysyttäessä kertyneistä tuloista voit vastata summan olevan, 
luottamustehtävistä tietysti riippuen, n. 800€. 
Kun olet saanut verokortin, lähetä siitä kopio (esim. skannaus tai hyvälaatuinen 
valokuva) heikki.levaniemi@riihimaki.fi. Allekirjoittanut hoitaa ne sitten kootusti 
henkilöstöpalveluyritys Sarastialle.  
 Päätös: Annettiin tiedoksi. 

17. LAUTAKUNTAEDUSTAJIEN PUHEENVUOROT 

• Elinvoimalautakunta 
• Tekninen lautakunta 
• Sivistyksen ja osaamisen lautakunta 
• Sosiaali- ja terveyslautakunta 

18. KUULUMISET ERI SIDOSRYHMIEN KOKOUKSISTA 

19. YHTEYSTIEDOT JA WHATSAP-RYHMÄÄN LIITTYMINEN 
 Uusilta jäseniltä tarvitaan nykyisten tietojen lisäksi vielä henkilötunnus ja  
 tilinumero. HUOM! Mikäli kokouspalkkiot maksetaan jonkun muun kuin 
nuorisovaltuuston jäsenen tilille, tarvitaan myös tilin omistajan nimi.  
Sihteeri liittää jäsenet nuorisovaltuuston WA-ryhmään. 
Päätös: Annettiin tiedoksi. 

20.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Muita esille tulevia asioita ei ollut. 

21.  SEURAAVAN KOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ 
Seuraava kokous pidetään maanantaina 14.2.2022 klo 18.05. Kokouspaikka 
ilmoitetaan myöhemmin.  

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02. 

  

Pöytäkirjan vakuudeksi Riihimäellä 27.1.2022 
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Helena Kuronen  Benjamin Pakarinen Heikki Leväniemi 
Puheenjohtaja 1-5  Puheenjohtaja 6-22 Kokouksen sihteeri 
 
 

Lemmi Sovio       Peppi Sola 
Pöytäkirjantarkastaja     Pöytäkirjantarkastaja 
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     LIITE 1 

NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 24.1.2022 

OSALLISTUJALISTA      

Aalto Mikael   

Kaukiainen Lara   

Kekki Iris   

Kuronen Helena (Kokouksen PJ 1-5)  

Kääriäinen Manja  

Lantto Amanda   

Lausmaa Okko   

Nurminen Juho   

Pakarinen Benjamin (Kokouksen PJ 6-22)  

Rintakoski Juho   

Sola Peppi   

Sovio Lemmi   

Turunen Terho 

Nuorisopalveluiden työntekijät: 

Leväniemi Heikki (Kokouksen sihteeri) 

Truhponen Janni (ei kokouspalkkiota) 


