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Riihimäen kaupunki   PÖYTÄKIRJA  

Sivistyksen ja osaamisen toimialue   

Nuorisopalvelut    

Nuorisovaltuusto    

NUORISOVALTUUSTON KOKOUS  

Aika Maanantai 10.10.2022 kello 18.36-20:31 

Paikka  Riihimäen kirjasto, Monitoimitila, Kauppakatu 16 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 Päätös: Avataan kokous ajassa 18:36 

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Ollakseen laillinen ja päätösvaltainen, nuorisovaltuuston kokouksessa tulee 

puheenjohtajan lisäksi olla paikalla seitsemän (7) nuorisovaltuuston jäsentä. 

Kokouksen sihteeri toteaa läsnäolijat ja lisää listan pöytäkirjaan (LIITE 1). 

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juho Rintakoski ja Lemmi Sovio. 

 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juho Rintakoski ja Mikael Aalto 

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 Päätös: Muutetaan esityslistaa niin että KOHTA 5. KV-HANKE 

5. KV-HANKE 

 Kerrottiin tapahtumasta Policing the Policies. 

 Kertomassa oli Kati Nurmi, ilmoittautumiset Katille 

 Päätös: Ilmoittautumiset omatoimisesti, Kati Nurmen yhteystiedot WhatsApp-

viestipalvelussa 
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6. KAUPUNGINVALTUUSTON JA LAUTAKUNTIEN EDUSTAJIEN PUHEENVUOROT 

•  Kaupunginvaltuusto 

 Ei edustajaa kokouksessa 

 •     Sivistyksen ja osaamisen lautakunta 

  Ei edustajaa kokouksessa   

•     Tekninen lautakunta 

  Ei nuoria koskevia asioita 

 •     Elinvoimalautakunta 

  Viime kokouksessa Riihimäkeläinen Nuori Taiteilija ja  

•     Sosiaali- ja terveyslautakunta 

  Ei kokousta 

7. KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAKUNTIEN KUULUMISET 

• Harju 

Ei kokouksia 

• Kara 

Uusi Hallitus Valittu 

• Polari 

Halloween Järjestelyt 

• Hyria 

Ei kokouksia 

• Rilu 

Ei edustajaa kokouksessa 

8. LAPSIPARLAMENTIN TUTORIT 

 Molemmat vanhempien (3.-5. luokkalaiset) ryhmälle valitut tutorit ovat   

 lopettaneet nuorisovaltuustossa.  

 Esitys: Valitaan kaksi tutoria lapsiparlamentin 3.-5. luokkalaisten ryhmälle. 

 Päätös: Valitaan tutoreiksi Jonne Purhonen ja Juho Rintakoski. 
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9. NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 

Nuorisovaltuustolla ei ole voimassaolevaa, nuorisovaltuuston hyväksymää 

toimintasääntöä. Liitteenä on ehdotus uudeksi toimintasäännöksi. LIITE 2. 

Esitys: Nuorisovaltuusto tekee korjaukset ja hyväksyy toimintasäännön. 

 Päätös: Lähetetään toimintasääntö kaupungin lakimiehelle ja hyväksytään se 

sitten kun se tulee takaisin. 

10. LAUSUNTOPYYNTÖ MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2023-2033 

Nuorisovaltuustolta on pyydetty lausuntoa koskien Riihimäen kaupungin 

maankäytön toteuttamisohjelmasta. Lausuntoa pyydetään 31.10.2022 

mennessä. Maankäytön toteuttamisohjelma on KOKOUSKUTSUN liitteenä.  

 Päätös: Perustetaan työryhmä ja tehdään lausunto lokakuun loppuun 

mennessä. Työryhmään halusivat Terho Turunen, Amanda Lantto, Juho 

Rintakoski, Jenny Kankaantähti ja Heikki Leväniemi 

11. HUPPARITILAUS JA LOGON UUSIMINEN 

Esitys: Päivitetään logon ja hupparitilauksen tilanne. 

 Päätös: Heikki laittaa tarjouspyynnön Visualworks painotaloon Logot. Ensi 

kokouksessa testataan huppareita. 

12. KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KUULUMISET 

 Ei kokoontunut 

13. TIEDOTUSTYÖRYHMÄN KUULUMISET 

● IG-vastaava vaihtuu, uusi IG-vastaava Okko Lausmaa. 

14. SIDOSRYHMIEN KUULUMISET 

 Yksikään sidosryhmä ei ole kokoontunut 
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15. ALOITE ILMASTONMUUTOKSEN NOPEUTUMISEN VASTAISISTA TOIMISTA 

Nuorisovaltuuston ja Riihimäen lukion opiskelijakunnan hallituksen aloite 

ilmastonmuutoksen nopeutumisen vastaisista toimista on jätetty 2.5.2019. 

Se on kuitenkin jostain syystä jäänyt käsittelemättä ja nyt kaupungin taholta 

kysytään, koetaanko aloite edelleen ajankohtaisena sellaisenaan tai halutaanko 

aloitetta esimerkiksi päivittää käsittelyä varten.  

Osa aloitteessa mainituista toimenpiteistä on jo toteutunut joko sellaisenaan tai 

muutettuina. 

Aloite liitteenä. LIITE 3. 

Esitys: Aloite on valmis käsiteltäväksi nuorisovaltuuston kokouksessa.  

Mikäli aloite hyväksytään, nuorisopalveluiden työntekijä lähettää sen 

hallinnon asiantuntija Pauliina Merjomaalle jatkotoimenpiteitä varten. 

 Päätös: Hyväksytään aloite ja laitetaan aloite eteenpäin 

16. NUVA-MYÖNTEINEN KUNTA SERTIFIKAATTI 

Seuraava hakukausi on keväällä 2023.  

Riihimäellä täyttyvät kaikki muut pakolliset kriteerit paitsi nuorisovaltuuston 

aloiteoikeus kaupunginvaltuustossa. Riihimäki on kuitenkin mukana Suomen 

Nuorisovaltuustojen Liiton Nuvan Aloitteesta-kampanjassa, jonka tavoitteena  

on korjata tämä asia. (Kts. kohta 20) 

Lisätietoja: http://www.nuva.fi/nuvamyonteinen-kunta ja 

http://www.nuva.fi/nuvanaloitteesta  

17. LIITTOKOKOUS 18.–20.11. LAPPEENRANNASSA 

Halukkaat voivat ilmoittautua kokoukseen. Nuorisovaltuusto vastaa matkan 

kuluista. 

http://www.nuva.fi/liittokokous  

18. ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA  

 Jatketaan WhatsApp viestipalvelussa 

19. NUORISOVALTUUSTON TALOUS 

 Jäljellä 5500€ 

 

 

 

http://www.nuva.fi/nuvamyonteinen-kunta
http://www.nuva.fi/nuvanaloitteesta
http://www.nuva.fi/liittokokous
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20. KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Riihimäelle ehdotetaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimista. 

Suunnitelman laatimista varten perustetaan monialainen työryhmä. 

Kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa avataan kulttuurihyvinvoinnin käsitteitä ja 

merkitystä sekä esitellään nykyistä kulttuurihyvinvointitoimintaa ja 

toimijaverkostoa Riihimäellä.  

Niiden lisäksi suunnitelma sisältää ehdotuksen kulttuurihyvinvoinnin 

toimintasuunnitelmaksi, johon kirjataan toiminnan tavoitteet, mahdolliset 

toimenpiteet, vastuutahot sekä yhteistyökumppanit ja rahoitus. 

Selvitysaineiston kokoamisesta vastaa kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden 

vastuualue. 

Esitys: Päivitetään työryhmän tilanne. 

 Päätös: Valmistellaan ja siirretään seuraavaan kokoukseen. 

21. NUVAN ALOITTEESTA-KAMPANJA 

Riihimäen nuorisovaltuusto on ilmoitettu mukaan Suomen Nuorisovaltuustojen 

Liiton Nuvan aloitteesta – kampanjaan, jonka tavoitteena on tukea 

nuorisovaltuustoja aloiteoikeuden saamisessa kunnanvaltuustoon ja toisaalta 

kannustaa nuorisovaltuustoja tekemään aloitteita.  

Nuorisovaltuuston jäsenille on 8.8.2022 lähetetty sähköposti, jossa on linkki 

NUVa ry:n materiaaleihin. 

Esitys: Nuorisovaltuusto päättää, miten asiassa edetään. 

 Päätös: Riihimäen nuorisovaltuusto on liittynyt kampanjaan, mutta jäädään 

odottamaan Nuorisovaltuustojen Liiton ohjeistuksia. 

22. JÄSENTEN YHTENÄISET SÄHKÖPOSTIOSOITTEET 

  Ei luotu yhteisiä sähköpostiosoitteita 
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23. KUULUMISET ABC/HC-PÄIVILTÄ 

 Nuoriso-ohjaaja, Heikki Leväniemi:  

 Ohjaajat juttelivat nuvien vetovoiman lisäämisestä. Mitään ihmelääkettä ei 

keksitty, tiedottamisen lisääminen entisestään luultavasti auttaa. 

 Nuorisovaltuutettu, Iris Kekki:  

 Aktiivipäivät oli hyvät ja kiinnostavat, mutta joissain osissa ohjelmaa olisi ollut 

parantamisen varaa. 

 Nuorisovaltuuston Sihteeri, Terho Turunen: 

 Oli hyvät keskustelut ja muutenkin ohjelma pääasiassa hyvää tasoa, joissain 

asioissa kuitenkin parantamisen varaa. Ruoka oli täyttävää, mutta ei maukasta. 

24. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 

 Hyväksyttiin yksimielisesti nuorisovaltuuston jäseneksi Sonja Alakotilo 

25. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 WhatsApp-viestipalvelussa jatketaan keskustelua erinäisistä aiheista. 

26. SEURAAVAN KOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 14.11.2022 klo 18.30 

kaupunginkirjastolla, Kauppakatu 16, Kokouspaikka saattaa muuttua. 

27. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 Päätös: Päätettiin kokous ajassa 20:31 

 

 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

Jenny Kankaantähti   Terho Turunen 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

Juho Rintakoski   Mikael Aalto 



LIITE 1 Kokouksen 10.10.2022 osallistujat

Etunimi Sukunimi Paikalla Ei Paikalla Saapui paikalle/poistui paikalta

Mikael Aalto x

Sonja Alakotilo x Valittiin Nuvaan klo 20:19 (24.)

Lara Kaukiainen x

Iris Kekki x

Helena Kuronen x

Manja Kääriäinen x

Amanda Lantto x

Aino-Liisa Mämmelä x

Juho Nurminen x vapaalla seuraavan vuoden

Jonne Purhonen x

Juho Rintakoski x

Lemmi Sovio x

Jenny Kankaantähti: Puheenjohtaja x

Riikka Pasanen: 1. Varapuheenjohtaja x

Okko Lausmaa: 2. Varapuheenjohtaja x

Terho Turunen: Sihteeri x

Kati Nurmi: Erityis-Opettaja Hyriassa: poistui 19:01 13 3

Heikki Leväniemi: Nuoriso-ohjaaja
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      Liite 2 

RIIHIMÄEN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ (EHDOTUS 10.10.2022)  

1 § Nuorisovaltuuston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää 

kaupunginhallitus. 

2 § Nuorisovaltuuston toimintasäännön hyväksyy ja tarvittaessa muuttaa nuorisovaltuusto. 

Ennen hyväksymistä muutosten laillisuus tarkistetaan esim. kaupunginlakimiehen kanssa.  

3 § Nuorisovaltuusto on riihimäkeläisten nuorten, sivistyksen ja osaamisen toimialueen 

nuorisopalveluiden ohjauksessa oleva, vaaleilla valittava nuoria koskevien asioiden 

asiantuntija- ja yhteistyöelin. Nuorisovaltuusto laatii toiminnastaan vuosittain 

toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman. 

4 § Nuorisovaltuuston tarkoitus on: 

- nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksien edistäminen 

- antaa valmiuksia nuorille osallistumaan ja vaikuttamaan 

yhteiskunnallisiin asioihin 

- tuoda nuorten näkökulma esille kaupungin päätöksenteossa 

- antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita nuoria koskevissa asioissa 

- Hoitaa nuorisovaltuustolle muut määrätyt tehtävät 

- seurata nuorisolain 8§:n toteutumista 

5 § Riihimäen nuorisovaltuusto koostuu 25 varsinaisesta jäsenestä. Kauden ollessa lopussa, 

vanha valtuusto nimeää joukostaan 7 uuteen valtuustoon jatkavaa jäsentä, joiden on 

täytettävä 7 §:n vaalikelpoisuusehdot. 

6 § Nuorisovaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuussa. Tarvittaessa 

voidaan kutsua koolle ylimääräinen kokous.  

Poikkeusoloissa tai muuten tarvittaessa nuorisovaltuustosta vastaava nuorisopalveluiden 

työntekijä vahvistaa allekirjoituksellaan pöytäkirjan oikeellisuuden. Muuten pöytäkirjan 

tarkastavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kokouksessa valitut nuorisovaltuuston 

jäsenet. 

7 § Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuusto valitaan joka toinen 

vuosi syksyllä. Toimikausi alkaa tammikuussa pidettävällä järjestäytymiskokouksella.  
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Vaalit järjestetään riihimäkeläisissä yläkouluissa, lukiossa, sekä toisen asteen ammatillisissa 

oppilaitoksissa. Lisäksi varataan mahdollisuus äänestää esimerkiksi nuorisotiloilla.  

Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat riihimäkeläiset vaalivuonna 13–20-vuotta täyttävät 

nuoret.  

Mikäli toimintaa häiritsevä määrä valtuutettuja on estynyt osallistumasta 

valtuustotyöskentelyyn, järjestetään täydennysvaalit nuorisovaltuuston parhaaksi 

katsomalla tavalla. Nuorisovaltuusto voi tarvittaessa kesken toimikauden ja 

toimintasäännössä määritellyn jäsenmäärän puitteissa kutsua muut kelpoisuusehdot 

täyttävän henkilön jäseneksi ilman vaaleja. 

8 § Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi 

kerrallaan.  

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan ennakkoon sovitulla tavalla joko uuden 

nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksen yhteydessä tai muuten sopivana ajankohtana.  

Sihteeri valitaan pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan. 

Puheenjohtajan tehtävänä on nuorisovaltuuston kokousten johtaminen, kokousasioiden 

valmistelu, ja ellei toisin päätetä, nuorisovaltuuston edustajana toimiminen. 

Varapuheenjohtajat toimivat tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena.  

9 § Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja ja vähintään seitsemän (7) 

jäsentä on paikalla. 

10 § Nuorisovaltuusto edustaja kaupunginvaltuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-

oikeudella toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Varaedustajana toimii 

nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja tai näiden ollessa estyneitä, joku muu 

nuorisovaltuuston jäsen. 

Nuorisovaltuusto valitsee kaksi edustajaa kaupungin elinvoimalautakuntaan, tekniseen 

lautakuntaan, sivistyksen ja osaamisen lautakuntaan sekä sosiaali- ja terveyslautakuntaan. 

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa. 

Nuorisovaltuusto seuraa lautakuntaedustajien kokouksiin osallistumista ja tarvittaessa 

vaihtaa edustajaa. Lisäksi nuorisovaltuusto nimeää edustajat kaikkiin sidos- ja työryhmiin, 

joihin sitä pyydetään, ja joissa toimimisen se näkee tarkoituksenmukaiseksi. 

Mikäli nuorisovaltuuston edustaja ei pääse osallistumaan lautakuntien tai sidosryhmien 

kokoukseen, voi hän pyytää itselleen sijaista muista nuorisovaltuuston jäsenistä esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa niin, että kaikki jäsenet tulevat kohdelluiksi tasavertaisesti. 
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11 § Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Nuorisovaltuuston kokoukset kutsuu koolle 

nuorisovaltuustosta vastaava nuorisopalveluiden työntekijä. 

12 § Kaupungin talousarvioon varataan vuosittain nuorisovaltuuston toimintaan 

määräraha ja laskujen hyväksyjänä on nuorisopalvelupäällikkö. Nuorisovaltuusto seuraa 

määrärahan käyttöä säännöllisesti. 

Nuorisovaltuuston toimintaa voivat halutessaan tukea myös ulkopuoliset tahot, joiden 

arvoihin nuorisovaltuusto voi sitoutua. 

13 § Nuorisovaltuuston toiminta on kiusaamisvapaata. Nuorisovaltuusto ei ole poliittisesti 

tai uskonnollisesti sitoutunut.  

14 § Mikäli nuorisovaltuuston jäsen jollain tavoin vahingoittaa tai vaikeuttaa 

nuorisovaltuuston toimintaa, voidaan hänelle kuulemisen jälkeen määrätä teoistaan 

sanktio. 
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    LIITE 3 

Riihimäen Nuorisovaltuuston ja Riihimäen lukion opiskelijakunnan hallituksen 

aloite ilmastonmuutoksen nopeutumisen vastaisista toimista 

Maailman Luonnon Säätiö sanoo ilmastonmuutoksesta seuraavaa: “Ilmaston 

lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista 

kriiseistämme. Se vaikuttaa kielteisesti jo nyt ihmisiin ja luontoon ympäri maailmaa, myös 

meillä Suomessa. Voimme kuitenkin edelleen hillitä ilmastonmuutosta, ja myös sinä voit 

olla mukana. Vaikuttavat ilmastoteot eivät ole vaikeita.” 

Nämä ilmastoteot eivät ole välttämättä vaikeita, mutta ne vaativat tottumuksiemme ja 

omaksuttujen elintapojen muuttamista. Muutos tuskin tapahtuu, jos kunnat ja valtio eivät 

ota vastuuta tai toimi esimerkkinä. 

Riihimäen tulee edelleen näyttää kuntalaisilleen tietä ympäristöystävällisempään elämään 

ja luoda mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen estämiseen. Meillä on mahdollisuus toimia 

edelläkävijänä ja näyttää mallia Suomen muille kunnille.  

Riihimäen kaupungin tulee taata mahdollisuus ekologisesti vastuulliseen elämään. Arjen 

valintoja tulee ohjata kohti kestävää kehitystä, jossa kierrätys, koulutus, ruoka sekä 

liikkuminen ovat suuressa roolissa. 

Vaadimme kaupungin päättäjiltä toimintaa - taimien istuttaminen ei riitä. 

Riihimäen Nuorisovaltuusto ja Riihimäen lukion opiskelijakunnan hallitus esittävät 

seuraavaa: 

1. Kunnan kustantamissa laitoksissa tarjottavan ruuan ekologinen jalanjälki tulee olla 

mahdollisimman pieni, kuten kasvispainotteisessa lähiruoassa. Jokapäiväisen 

kasvisruokavaihtoehdon lisäksi tulee tarjota vegaaniruoka, mikäli kysyntää on. 

2. Kunnan ylläpitämissä laitoksissa ja rakennuksissa, kuten kouluissa, tulee olla mahdollista 

lajitella erikseen biojäte, lasi, metalli, kartonki sekä paperi ja muovi. Pulloille tulee olla omat 

keräysastiat. Lajittelupisteiden käyttö tulee olla helppoa, selkeää ja esteetöntä. 

 

Riihimäki, 4.6.2022 

Peppi Sola    Aleksi Heino 

Puheenjohtaja   Puheenjohtaja 

Riihimäen nuorisovaltuusto  RILU opiskelijakunnan hallitus 


