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Riihimäen kaupunki   PÖYTÄKIRJA  

Sivistyksen ja osaamisen toimialue   

Nuorisopalvelut    

Nuorisovaltuusto    

NUORISOVALTUUSTON KOKOUS  

Aika Maanantai 12.12.2022 kello 17.57-21.15 

Paikka  Kokoustila Asema, Eteläinen Asemakatu 2 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.57. 

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. 
Päätös: Nimenhuudossa oli paikalla 11 nuorisovaltuutettua. Todettiin kokous 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nimilista liitteenä. LIITE 1. 

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Helena Kuronen ja Manja Kääriäinen. 
 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Manja Kääriäinen ja Okko Lausmaa. 

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
Päätös: Lisätään METAan nuva ry:n tapahtumissa käytettäväksi toivottu 
heilutus-tervehdys. 
Lisätään kohdaksi 5. MPY-kysely. 

5. MPY-KYSELY 
Kyselyn valmistelu ei ole edistynyt. Palataan asiaan alkuvuodesta 2023. 
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6.  KAUPUNGINVALTUUSTON JA LAUTAKUNTIEN EDUSTAJIEN PUHEENVUOROT 

• Kaupunginvaltuusto 
o Ei nuorisovaltuuston edustajaa KV:n kokouksessa 

•     Sivistyksen ja osaamisen lautakunta 
o Tehdään kartoitus nuorille apua antavista tahoista Riihimäellä. 

Kartoituksen on tarkoitus valmistua keväällä 2023. 

•     Tekninen lautakunta 

o Käytiin keskustelua uimahallin remontista ja nuvan edustajan 
esiin nostamana kouluruoan laadusta. 

•     Elinvoimalautakunta 

o Ei edustajaa lautakunnan kokouksessa 

  •     Sosiaali- ja terveyslautakunta 

o Ei nuoria koskevia asioita 

7. KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAKUNTIEN KUULUMISET 

• Harju 
o Ei edustajaa paikalla nuvan kokouksessa 

• Kara 
o Ei edustajaa nuvan kokouksessa 

• Polari 
o Ei kokousta 

• Hyria 
o OPKH:ta ei tällä hetkellä ole olemassa 

• Rilu 

8. JÄSENEN EROILMOITUS 
Helena Kuronen on estynyt jatkamasta nuorisovaltuuston jäsenenä ja esitti 
eroanomuksensa. 
Esitys: Myönnetään Helenalle ero nuorisovaltuustosta. 
Päätös: Esityksen mukainen.  
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9. NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 
Kaupunginlakimies näytti vihreää valoa toimintasääntöuudistukselle, mutta sen 
jälkeen on tullut sijaisten käyttämisen kieltävä sääntö kaupungin taholta. Tämä 
ei kuitenkaan vaikuta toimintasäännön hyväksymiseen. 
Esitys: Muutetaan toimintasääntöä sijaiskäytäntöjen osalta (poistetaan 
punaisella merkityt kohdat) ja hyväksytään Riihimäen nuorisovaltuuston uusi 
toimintasääntö.  
Päätös: Tehtiin pieniä korjauksia esim. ikärajaan. Korjausten jälkeen 
hyväksyttiin Riihimäen nuorisovaltuuston uusi toimintasääntö. Hyväksytty 
toimintasääntö on pöytäkirjan liitteenä. LIITE 2. 

10. LAUSUNTOPYYNTÖ RIIHIMÄEN LUONNONSUOJELUOHJELMASTA 
Nuorisovaltuustolta on pyydetty lausuntoa Riihimäen 
luonnonsuojeluohjelmasta. Ison tiedostokoon takia kyseinen lausuntopyyntö 
laitettiin nuorisovaltuuston WA-ryhmään 2.12.2022. 
Esitys: Nuorisovaltuusto valmistelee lausunnon, jonka sihteeri toimittaa 
eteenpäin. Lausunnon deadline on tammikuun 2023 loppuun mennessä. 
Päätös: Jenny Kankaantähti, Riikka Pasanen ja Terho Turunen valmistelevat 
lausunnon nuorisovaltuuston tammikuun kokoukseen. 

11. LAUTAKUNTAEDUSTAJIEN UUDELLEENVALINTA 
Osa lautakuntaedustajista ei ole syystä tai toisesta pystynyt osallistumaan 
lautakuntien kokouksiin. Sijaiskielto on tullut voimaan, joten sijaisten 
käyttäminenkään ei ole enää mahdollista. Jatkuvat poissaolot eivät anna hyvää 
kuvaa nuorisovaltuuston aktiivisuudesta. 
Elinvoimalautakunnan kokouksiin on osallistunut aktiivisesti 1 edustaja. 
Teknisen lautakunnan kokouksiin ovat osallistuneet molemmat edustajat 
aktiivisesti. 
Sivistyksen ja osaamisen lautakunnan kokouksiin on osallistunut aktiivisesti 1 
edustaja. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksiin on osallistunut aktiivisesti 1 
edustaja. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta lopettaa vuodenvaihteessa, eli siihen ei tarvitse 
valita uutta edustajaa, mutta elinvoimalautakunta sekä sivistyksen ja 
osaamisen lautakunta tarvitsevat uudet, aktiivisemmat edustajat. 
Esitys: Valitaan ei-aktiivisen tilalle uusi edustaja siosiin ja elvoon. 
Päätös: Sivistyksen ja osaamisen uusi toinen edustaja on Riikka Pasanen, 
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elinvoimalautakunnan uusi edustaja on Iris Kekki. Muutokset tulevat voimaan 
1.1.2023 alkaen. Sihteeri toimittaa päivitykset hallinnolle.  

12. HYVINVOINTIALUEEN NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJIEN VALINTA 
Kanta-Hämeen aluehallitus pyytää alueen kuntien vastaavia toimielimiä 
nimeämään edustajansa tuleviin hyvinvointialueen vanhusneuvostoon, 
vammaisneuvostoon ja nuorisovaltuustoon. Jotta tuleviin hyvinvointialueen 
vaikuttamistoimielimiin saadaan monipuolisesti jäseniksi sekä miehiä että 
naisia, pyydämme jokaisesta kunnasta esittämään yhtä miestä ja yhtä naista 
sekä hyvinvointialueen vanhusneuvostoon että vammaisneuvostoon ja kahta 
miestä ja kahta naista hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon. 
Esitys: Valitaan edustajat hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon aluehallituksen 
toivetta kunnioittaen. Aluehallitus pyytää kuntien esityksiä hyvinvointialueen 
vanhusneuvostoon, vammaisneuvostoon ja nuorisovaltuustoon 16.12.2022 
kello 15.00 mennessä. Nimeämiset tulee toimittaa hyvinvointialueen 
kirjaamoon (omahame@hame.fi). Sihteeri toimittaa nimet yhteystietoineen 
aluehallitukselle. 
Päätös: Ehdolle nais-jäsenten vaaleissa asettuivat Jenny Kankaantähti, Iris Kekki 
ja Riikka Pasanen. Äänestyksen jälkeen valituiksi tulivat Riikka Pasanen ja Jenny 
Kankaantähti. 
Ehdolle mies-jäsenten vaaleissa asettuivat Terho Turunen, Juho Rintakoski ja 
Okko Lausmaa. Äänestyksen jälkeen valituiksi tulivat Juho Rintakoski ja Okko 
Lausmaa. 

13. KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMINEN 
Kulttuurituottaja Lyti Aaltonen tulee kertomaan suunnitelmasta, 
lausuntopyynnön sisällöstä ja aikataulusta. 
Esitys: Päivitetään työryhmän tilanne ja valitaan nuorisovaltuuston edustaja 
hyvinvointisuunnitelman työryhmään. 
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti yksimielisesti, että Terho Turunen on nuvan 
edustaja ko. työryhmässä. 

14. HUPPARITILAUS JA LOGON UUSIMINEN 
Esitys: Päivitetään logon ja hupparitilauksen tilanne. Visual Worksilta tulee 
näytekappaleita kokoukseen. 
Päätös: Tammikuun kokouksessa tehdään tilaus ja päätetään logo. Logo-ideat 
toimitetaan Visual Worksille puhtaaksi piirrettäväksi.  
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15. KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KUULUMISET 

16. TIEDOTUSTYÖRYHMÄN KUULUMISET 
Iris Kekki on toinen IG-vastaava. 

17. SIDOSRYHMIEN KUULUMISET 

18. TERVEISET LIITTOKOKOUKSESTA, HÄMEEN PIIRIN KOKOUKSESTA JA NUVA-
GAALASTA 

19. YSTÄVYYSJULISTUS NUORISOVALTUUSTOJEN VÄLILLÄ 
 Nuorisovaltuustojen välinen ystävyysjulistus on keino saada lisättyä kuntien 
nuorten yhteistyötä.  
Päätös: Jokainen miettii itsekseen sopivia vaihtoehtoja, joista keskustellaan lisää 
tammikuun kokouksessa. Yhteydenottoja muihin nuorisovaltuustoihin ei siis 
tehdä vielä. 

20. NUORTEN JA PÄÄTTÄJIEN KESKUSTELUTILAISUUS 
Esitys: Tammikuu tulee lomien takia liian nopealla aikataululla, joten lienee 
parasta, että siirretään tilaisuutta hieman myöhemmäksi. 
Lyödään lukkoon keskustelutilaisuuden yksityiskohdat; ajankohta, aikataulu, 
teemojen auki kirjoitus, jne. Tilaisuuden kutsukirje pöytäkirjan liitteenä. LIITE 3. 
Päätös: Siirretään tilaisuus helmikuulle, uusi päivä 15.2. Kellonaika 10-14. 

21. SUORA ALOITEOIKEUS JA NUVA-MYÖNTEINEN SERTIFIKAATTI 
Riihimäen kaupungin uudessa hallintosäännössä (tulee voimaan 1.1.2023) 
nuorisovaltuustolle on myönnetty KV:n kokouksiin suora aloiteoikeus ja 
aloitteet käsitellään kuten valtuustoaloitteet. 
Tämän päätöksen myötä Riihimäki on kelvollinen hakemaan Nuva-myönteisen 
kunnan sertifikaattia.  
Seuraava hakukausi on alkuvuodesta 2023. 

22. NUORISOVALTUUSTON TALOUS 
Kunhan talousohjelma saadaan sihteerin koneella jälleen toimimaan, 
toimitetaan ajantasainen laskelma nuvan tietoon. 

23. TYÖRYHMILLE KOKOUSPAIKKA ALENNETUIN HINNOIN 
Työryhmien kokouksia varten olisi hyvä löytää paikka, jossa nuvalaiset saisivat 
syötävää/juotavaa hieman normaalihintoja halvemmalla. 
Esitys: Päivitetään tilanne. 
Päätös: Kokouspaikan etsintää ei koettu tarpeelliseksi. Kokouksia voi pitää 
esim. Nuorisokeskus Monarilla, jonne saadaan pientä tarjottavaa edullisesti. 



   6 

 
Riihimäen kaupunki  PL 125, 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi 

24. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 
Uusia jäsenehdokkaita ei ollut. 

25. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Muistutettiin nuvan jäseniä uudesta tavasta taputtaa varsinkin nuva ry:n 
tapahtumissa. 
Suoran aloiteoikeuden myötä esitetään nuvan kokouspalkkioiden maksamista 
konsernin rahoista. 
Nuvalaisten esittely IG:iin, osallistuminen on vapaaehtoista. 

26. SEURAAVAN KOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ 
Seuraava kokous pidetään maanantaina 16.1.2023 klo 17.45. 
Paikkana kokoustila Asema, Eteläinen Asemakatu 2. 

27. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15. 
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     LIITE 1 

NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 12.12.2022   

OSALLISTUJAT 

 

1. Kankaantähti Jenny (kokouksen PJ) 
2. Kaukiainen Lara 
3. Kekki Iris 
4. Kääriäinen Manja 
5. Lausmaa Okko 
6. Mämmelä Aino-Liisa 
7. Pasanen Riikka 
8. Purhonen Jonne 
9. Rintakoski Juho 
10. Sovio Lemmi 
11. Turunen Terho 

Nuorisopalveluiden työntekijä(t) 

Leväniemi Heikki (Kokouksen sihteeri) 
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     LIITE 2 

RIIHIMÄEN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ (VAHVISTETTU 12.12.2022)  

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 enintään 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. 
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7§ Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuusto valitaan joka toinen 
vuosi syksyllä. Toimikausi alkaa tammikuussa pidettävällä järjestäytymiskokouksella.  

Vaalit järjestetään riihimäkeläisissä yläkouluissa, lukiossa, sekä toisen asteen ammatillisissa 
oppilaitoksissa. Lisäksi varataan mahdollisuus äänestää esimerkiksi nuorisotiloilla.  

Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat riihimäkeläiset vaalivuonna 13–23 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§ Nuorisovaltuuston edustajana kaupunginvaltuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-
oikeudella toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Varaedustajana toimii 
nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja. Nuorisovaltuusto valitsee kaksi edustajaa kaupungin 
elinvoimalautakuntaan, tekniseen lautakuntaan, sivistyksen ja osaamisen lautakuntaan. 
Lisäksi nuorisovaltuusto valitsee kaksi mies- ja kaksi naisedustajaa hyvinvointialueen 
nuorisovaltuustoon. 

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa. 
Nuorisovaltuusto seuraa lautakuntaedustajien kokouksiin osallistumista ja tarvittaessa 
vaihtaa edustajaa. Lisäksi nuorisovaltuusto nimeää edustajat kaikkiin tahoihin, joihin sitä 
pyydetään, ja joissa toimimisen se näkee tarkoituksenmukaiseksi. 

11§ Nuorisovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Nuorisovaltuuston kokoukset kutsuu koolle 
nuorisovaltuustosta vastaava nuorisopalveluiden työntekijä. 
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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. 

 

 

  



   11 

 
Riihimäen kaupunki  PL 125, 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi 

     LIITE 3 

KUTSU NUORTEN JA PÄÄTTÄJIEN VÄLISEEN KESKUSTELUTILAISUUTEEN 

Riihimäen nuorisovaltuustolla on ilo kutsua Sinut nuorten ja päättäjien väliseen 

keskustelutilaisuuteen Nuorisokeskus Monarilla (Uudenmaankatu 1) keskiviikkona 

15.2.2023 klo 10.00 alkaen. 

Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista 

nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ja nuoria on kuultava heitä 

koskevissa asioissa. 

Nuorten kuuleminen ja osallisuus vaatii toteutuakseen monenlaisia keinoja ja 

nuorisovaltuusto on yksi edustuksellinen nuorten vaikuttamisen muoto. Nuorten ja 

päättäjien keskustelutilaisuus on nuorten kuulemisen menetelmä ja väline päättäjien ja 

nuorten välisen vuoropuhelun synnyttämiseen mahdollistaen nuorten näkökulmien 

tuonnin kunnan peruspalveluiden arviointiin. 

Tilaisuudessa nuoret ja päättäjät arvioivat etukäteen nuorisovaltuuston päättämien 

teemojen sisältämiä asioita ja kokoontuvat tilaisuuden loppuhuipentumana yhteiseen 

keskusteluun asioiden kehittämistarpeista ryhmissä käytyjen keskustelujen pohjalta.  

Tänä vuonna teemat ovat: 

• Kouluruoan laatu Riihimäellä 

• Moottoriparkki 
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Päivän alustava aikataulu on seuraava: 

10.00 Tervetuloa 

10.10 Päivän agenda.  

Teemojen esittely. Päivän tavoitteena nuorten ja päättäjien vuoropuhelu paitsi teemoista 

myös muista esille nousevista asioista.  

10.15 Jakautuminen työryhmiin. Tämä hoidetaan perinteisellä jako neljään-menetelmällä, 

koska kaikissa ryhmissä kuitenkin käsitellään samat teemat. 

Työryhmien yhteenvedot käsitellään keskustelussa klo 14.00 alkaen. 

10.30–11.45 Teemaryhmien työskentelyä, noin 35 minuuttia/teema.  

Nuorisovaltuuston edustajat toimivat ryhmissä puheenjohtajina ja sihteereinä ja 

huolehtivat, että aika ei lopu kesken. 

Ryhmille jaetaan työkirjapohjat, kummastakin teemasta omansa, sekä äänestyslaput, joilla 

tarvittaessa voidaan äänestää KYLLÄ, EI tai EOS paitsi työkirjapohjan kysymyksestä, myös 

muista keskustelussa esille nousevista asioista.  

Osallistujat saavat myös puheenvuoropohjia, joilla voidaan iltapäivän yhteisessä istunnossa 

esittää kysymys, väite, esitys tai aloite. Myös päättäjillä on mahdollisuus käyttää 

puheenvuoropohjia ja esittää läsnä oleville nuorille kysymyksiä. Myös äänestyslappuja voi 

hyödyntää. HUOM! Puheenvuoroja voi käyttää myös muista, itselle ja/tai esim. luokalle 

tärkeistä asioista. Niiden ei tarvitse siis olla päivän teemoihin liittyviä. 

11.45–12.00 Kahvitauko  

12.00–14.30 Yhteenveto salissa 

- työryhmissä esille tulleita ongelmakohtia/asioita 

- päättäjille, yleisölle ja nuorille yhteisiä kysymyksiä (lappuäänestys) 

14.30 Kiitos innovatiivisesta päivästä! 
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Ilmoittautumiset sähköpostilla nuoriso-ohjaaja Heikki Leväniemelle viimeistään 8.2.2023 

mennessä, kiitos. 

Häneltä saatte myös tarvittaessa lisätietoja tilaisuudesta. 

 

Tervetuloa Monarille yhteisten asioiden pariin! 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Heikki Leväniemi   Jenny Kankaantähti 

Nuoriso-ohjaaja   Nuorisovaltuuston PJ 

heikki.levaniemi@riihimaki.fi 

040 330 4715 

 


