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§ 27
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
sekä hyväksyi työjärjestyksen.
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§ 28
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varatarkastaja. Pöytäkirja on
tarkastettava viimeistään 4.9.2019.
Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen
mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pirjo Riskilä ja varatarkastajaksi Ritva
Määttä.
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§ 29
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Tiedotuslehti
Aluelautakuntien yhteinen tiedotuslehti jaetaan kaikkiin talouksiin viikolla 42 (14-
18.10.2019). Aineisto toimitetaan nimetyille aluevastaaville:
Alakemijoki Satu Söderlund
Alaounasjoki Sanna-Maria Suopajärvi
Ranuantie Päivi Saarijärvi
Sodankyläntie Hillevi Vitikka
Yläkemijoki Sami Vaara
Yläounasjoki Pirjo Riskilä
Aluesihteerille materiaali toimitetaan keskitetysti 8.9.2019 mennessä.
Kevään lehden jakelu hoidettiin Postin toimesta, mutta valitettavasti sitä ei jaettu
kaikkiin aluelautakuntien talouksiin. Tästä on reklamoitu Postia ja sieltä on saatu pieni
korvaus. Jakelun toimivuuteen kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota ja alueilta tulisi
saada mahdollisimman nopeasti tieto aluesihteerille jakeluongelmista.

Liikenneturvallisuussuunnitelman kylätilaisuudet
Rovaniemen kaupunki, Ranua ja Sodankylän kunnat sekä Lapin ELY-keskus käynnistivät
keväällä 2019 liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen. Rovaniemen osalta
asemakaavoitettu keskustan alue jää tämän suunnitelman ulkopuolelle.
Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on selvittää alueen
liikenneturvallisuusongelmat ja suunnitella toimenpiteitä niiden parantamiseksi.
Suunnitelma valmistuu joulukuussa 2019. Keväällä toteutetun asukakyselyn avulla
selvitettiin asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia kotialueidensa
liikenneturvallisuusongelmista. Rovaniemellä toteutetaan kylätilaisuudet, johon kaikki
alueiden asukkaat ovat tervetulleita. Tilaisuuden tavoitteena on käydä läpi alueen
vaaranpaikkoja ja liikenneverkon epäkohtia sekä pohtia niihin yhdessä ratkaisuja.
Kylätilaisuudet:
Alue

Pvm

Aika / klo Paikka

Ranuantie

3.9.2019 17-18

Taipaleen koulu

Yläkemijoki

3.9.2019 19-20

Yläkemijoen koulu

Alaounasjoki

4.9.2019 17-18

Ounasjoen koulu

Yläounasjoki

4.9.2019 19-20

Meltauksen koulu

Sodankyläntie

5.9.2019 17-18

Vikajärven koulu

Alakemijoki

5.9.2019 19-20

Muurolan koulu

Muut
Oikarainen, Koskenkylä
Nivankylä, Vesalanperä

Niskanperä
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Sadonkorjuumarkkinat
Sadonkorjuumarkkinat järjestetään Rovaniemen kotiseutumuseolla Pöykkölässä 7.
-8.9.2019 klo 10-16. Markkinoille pääsee myymään omatekoisia tuotteita ja mukaan
toivotaan myös kyläyhdistyksiä esittelemään esim. vapaita tontteja ja kylän palveluita.
Myyntipöydän hinta on 80 euro (70 x 220 cm) Myyntipaikkoja voi tiedustella alueellisilta
palveluilta / anitta.palovaara@rovaniemi.fi. Aluelautakunta maksaa kyläyhdistysten
paikanvuokrat.

Vanhustenviikko 2019
Vanhustenviikko toteutetaan viikolla 41 (6.-11.10.2019). Avajaiset järjestetään 6.10.2019
klo 12-14 Lappia-talolla. Ohjelmassa on mm. musiikki- ja tanssiesityksiä ja teatteria.
Avajaisiin järjestetään kyläalueilta ilmaiset kuljetukset (Yläkemijoki, Sodankyläntie,
Ranuantie, Alakemijoki ja Ounasjoki). Ilmoittautumiset kuljetuksiin 2.-13.9.2019 anitta.
palovaara@rovaniemi.fi, puh. 040 654 6095. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan
ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lasten liikuntakerhot
Kouluilla on toteutettu lasten WAU-liikuntakerhoja jo useamman vuoden ajan. Järjestäjä
ajautui keväällä konkurssiin. Kerhotoiminnasta on erinomaiset tulokset ja
aluelautakunta on osallistunut toiminnasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen.
Liikuntakerhot jatkuvat ja uudeksi toteuttajaksi on valittu voimisteluseura
Taipumattomat. Vetäjänä toimii Tuomas Kosunen, joka on ohjannut aiemmin WAU-
kerhoja. Taipumattomilla on resursseja lisätä liikuntakerhotarjonaa kylillä.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi ja välittää tiedon edelleen oman
kylänsä toimijoille.
Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti.
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§ 30
Tiekuntien perustaminen / Yläounasjoki
ROIDno-2018-3532
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019 ja laki edellyttää, että mikäli teitä
avustetaan julkisen tahon toimesta, niin teille on perustettava tiekunnat. Laki
mahdollistaa myös laajempien tiekuntien perustamisen.
Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 25.2.2019 § 76 mm. että;
kaupunki osallistuu avustaviin tiekuntien perustamistoimiin
kaupungin varoja voidaan käyttä avustavien tiekuntien
perustamistoimenpiteiden suorittamiseen
tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä
tekninen lautakunta laatii 1.2.2020 mennessä uudet yksityistielaissa
tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit.
kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden
avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi
30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan huomioon erityisesti tarveharkinta
ja sosiaaliset perusteet.
Kylillä tiekuntien perustaminen on käynnistynyt hitaasti. Ongelmaksi on muodostunut,
että kyliltä nyt tulleissa hakemuksissa eivät täyty yksityistielain mukaiset vaatimukset
ja lain asettamat velvoitteet. Tiekunnissa ei ole tietoa tiekuntien osakkaista, ja niissä ei
ole laadittu yksikkö- ja maksuunpanoluetteloita.
Rovaniemen kaupungin tekninen toimi ja Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ovat
varanneet määrärahat asiantuntijapalveluiden hankkimiseen tiekuntien
perustamiseksi. Palvelu on tiekuntien osakkaille maksutonta.
Narkauksen kylälle toimitus on vireillä maanmittauslaitoksessa kyläkohtaisen
tiekunnan perustamisesta.
Tieisännöitsijä Jorma Pöllänen antaa kokouksessa tietoa tiekuntien perustamiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunta merkitsee annetun katsauksen tiedoksi ja jäsenet edesauttavat
kylätilaisuuksien järjestämistä ja asiantuntija-avun hankkimista paikalle tiekuntien
perustamiseksi annettujen aikataulujen puitteissa. Aluesihteeri auttaa käytännön
järjestelyissä.
Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan
ehdotuksen mukaisesti.
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§ 31
VESKU - Vesistöjen kunnostushanke / Yläounasjoki
ROIDno-2019-2583
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Lapin järvi- ja virtavesissä on runsaasti kunnostustarvetta. Maa- ja metsätalous,
turvetuotanto sekä haja-asutus kuormittavat alueen vesistöjä aiheuttaen liettymistä ja
rehevöitymistä. Rehevöitymisestä kärsivien järvien kalakanta on muuttunut
särkikalavaltaiseksi ja järvikalojen keskikoko on pienentynyt. Rehevöityvissä järvissä
vesikasvit valtaavat alaa ja niittotarve kasvaa.
Vesilain mukaan vesistöjen kunnostus- ja hoitovastuu kuuluu vesialueen omistajalle eli
osakaskunnalle. Eri toimijat tarvitsevat koulutusta ja opastusta mm. vesistöjen tilan
arviointiin, kunnostusmahdollisuuksiin ja –menetelmiin. Useiden toteutettujen
kunnostushankkeiden tuloksellisuus kärsii kohteiden jälkihoidon ja ylläpidon
puuttumisesta.
VESKU -hanke tarjoaa asiantuntija-apua pienimuotoisten paikallisten
vesistökunnostus- ja hoitohankkeiden käynnistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on
järjestää 8 yleisö- ja työpajatilaisuutta järjestöille, yhdistyksille, yrityksille ja
osakaskunnille. Tilaisuudet painottuvat Rovaniemelle ja Ranualle.
Lisäksi tavoitteena on, että osa hankealueen järjestäytymättömistä osakaskunnista
järjestäytyy sekä osakaskunnat yhdistävät järvien vesialueita, jolloin lähivesien
kunnostus- ja hoitotyö tehostuu.
Hankkeen sisältö ja toimenpiteet:
Toimijoiden aktivointi ja tiedon lisääminen
Neuvonta
Esimerkkisuunnitelmat ja hankkeistamisen toimintamalli
Verkostoituminen
Hankkeen toteuttamisaikataulu on 1.6.2019 - 30.11.2020. Hankkeen kustannusarvio
on 120 000 euroa ja sillä katetaan palkka-, matka ja vuokrakustannuksia
sekä ostopalveluita. Hankkeeseen on saatu Ympäristöministeriöltä 90 000
euron
(75 %) avustus. Lisäksi 5 000 euron rahoitusosuudella ovat mukana Ranua,
Simo, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Stora Enso Oyj ja Osuuskunta
Virtatiimi. Hanke sisältää vastikkeetonta työtä 5 000 euroa.
Hankkeen hallinnoijana on Osuuskunta Virtatiimi Simosta ja projektikoordinaattorina
toimii Eero Hiltunen, joka esittelee hankkeen kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
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ehdotuksen mukaisesti.
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§ 32
Yhteistyöverkosto Pajakylän ja ympäröivän maaseudun kanssa
ROIDno-2017-286
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Joulupukin Pajakylän osuuskunta on toteuttamassa Joulupukin kylän (Santa Claus
Village) kehittämishanketta. Hanke on Leader rahoitteinen ns. tiedonkeruuhanke,
jonka omarahoitus tulee osuuskunnan jäsenyrityksiltä. Hanke päättyy tänä vuonna.
Hankkeen tavoitteena on, että hankkeen selvitysten tuloksena yhteistyö tiivistyy
Joulupukin kylän yritysten ja maaseudulla toimivien yrityksien sekä kyläyhdistysten
välillä. Tiiviimpi yhteistyö hyödyttää sekä Joulupukin kylässä toimivia yrityksiä että
maaseudulla toimivia yrityksiä. Hankkeessa on haastateltu noin 50 yritystä ja 10
sidosryhmien edustajaa.
Yhteistyöhön toivotaan erityisesti maaseudulla toimivia osaajia, ohjelma- ja
ruokapalvelujen tuottajia, majoittajia ja tuotteita tekeviä yrityksiä. Matkailijat ovat yhä
enemmän kiinnostuneita myös kylätapahtumista. Joulupukin kylässä käy vuosittain
noin puoli miljoonaa asiakasta ja alueella on jo noin 1 000 vuodepaikkaa.
Vuodepaikkojen takia matkailijoiden viipymä alueella on pidentynyt ja siten erilaisten
palvelujen tarve on kasvanut.
Joulupukin Pajakylän osuuskunnasta on muodostumassa Joulupukin kylän yritysten
yhteisten kehittämistoimien koordinoija. Maaseutuyritysten palveluista ja tuotteista ei
ole olemassa yhdestä paikasta löytyvää tietoa. Tällaisen koordinoidusti kerätyn tiedon
olemassaolo helpottaisi yhteistyön rakentamista Joulupukin yritysten kanssa ja
kehittäisi myös maaseutuyrityksien omaa liiketoimintaa.
Hankevastaavat Erkki Kautto ja Antti Nikander esittelevät hankkeen kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja päättää mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.

Päätös
Yläounasjoen aluelautakunta merkitsi esittelyn tiedoksi.
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§ 33
Kehittämistukien jatkohaku 2019 / Yläounasjoki
ROIDno-2019-110
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Liitteet

1 Talouden seuranta 2019 Kehittämistuet Yläounasjoki
2 Talouden seuranta 2019 Kehittämistuet alueltk yhteenveto
Aluelautakunnille myönnettiin Rovaniemen kylien kehittämisäätiön määrärahoista
kehittämistoimintaan raha, jonka käytöstä lautakunnat ovat saaneet itse päättää.
Tämän lisäksi kaupungin budjetista aluelautakunnille myönnettiin 10 000 euroa
/aluelautakunta, joka aikoinaan korvamerkittiin ympäristönhoitohankkeisiin. Tätä
määrärahaa ei huomioitu vielä kevään jaossa, eli se on käyttämättä. Lapin
ammattikorkeakoulun kanssa on käyty neuvottelut maisemanhoitosuunnitelmien
toteuttamisesta oppilastyönä. Aluelautakuntien yhteiskokouksessa 28.5.2019 kaikki
lautakunnat ilmoittivat kiinnostuksen hankkeelle. Yläounasjoen aluelautakunta on
päättänyt järjestää aiheesta alueella yhteisen tiedotustilaisuuden.
Liitteenä on yhteenveto ja aluelautakuntakohtaiset taulukot kehittämismäärärahojen
käytöstä, sidonnasta ja loppuvuoden aikana käytettävissä olevista määrärahoista.
Kulttuuri- ja liikuntatoimen määrärahat tulevat toteutumaan suunnitellusti.
Kotiapukuponkia käytetään edelleen heikosti kaikilla muilla alueilla lukuun ottamatta
Yläkemijokea. Sinne kuponkeja on myönnetty 4 800 eurolla, joista on maksettu 782,17
euroa. Käytäntö on osoittanut, että kaikki eivät myönteisestä päätöksestä huolimatta
käytä kuponkia.
Kotiapukupunkihakemuksia Yläounasjoen alueelta ei ole tullut ja niihin on varattu 4
000 euroa.
Kehittämistoimenpiteisiin on käytettävissä liitteenä olevan laskelman mukaan
loppuvuodelle 27 760,31 euroa.
Yläounasjoen alueltautakunta on päättänyt keskittyä kehittämisen toteutuksessa
seuraaviin toimenpiteisiin:
yhteisöllisyyden lisääminen (kulttuuri- ja puuhasteluillat)
turvalliset liikuntamahdollisuudet (kylien hiihtoladut kartalle ja polkujen
kuntokartoitukset)
maisemanhoito
Yläounasjoen kyläyhdistyksille on lähetetty 5.7.2019 kysely, jossa yhdistyksiä on
pyydetty kartoittamaan kunnostustarpeet kylien laavuille, veneenlaskupaikoille,
kuntoradoille ja luontopoluille. Hakemukset toimitetiin 15.8.2019 mennessä
aluelautakunnan puheenjohtaja Brenda Hervalle.
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Määräaikaan mennessä hakemuksia saatiin kaksi kappaletta seuraavasti:
Lohinivan kyläyhdistys - Portaiden toteutus laavulta rantaan
Puutavara 1 000 €, kuivabetoni 100 €, kiinnitystarvikkeet 160 €, yhteensä 1 260 euroa.
Lisäksi hankkeen toteutus vaatii talkootyötä (4 hlöä x 4 pv x 8 h/pv) 128 h x 15 €/h = 1
920 euroa.
Porokarin kyläyhdistys - hiihtoladun/kävelyreitin kunnostus (raivaus, sillan
rakentaminen, pohjan tasoitus ja levennys)
Kaivuutyö 600 €, sillan materiaalit 300 €, mönkijän käyttö 100 € = 1 000 euroa. Lisäksi
hankkeen toteutus vaatii talkootyö 20 h x 15 €/h = 300 €
Törmängin kyläyhdistys on lisäksi lähettänyt 5 000 euron avustushakemuksen Iso-
Törmänkijärven kunnostussuunnitelman luvituksesta aiheutuvien kulujen
kattamiseen. Vesistöihin on toteutettu vuosien varrella seuraavia toimenpiteitä:
järven vedenpintaa on 1950 luvulla laskettu lisämaiden toivossa
uittoa varten Väli- ja Törmänkijoki oiottiiin, syvennettiin ja perkattiin
Välijoen siltatyömaalla 1970-luvulla TVH muokkasi ja roppasi jokea
kyläläiset halusivat omatoimisesti pelastaa järvensä ja vahvistivat Välijoen
kosken niskalla olevaa kivisiltaa vuonna 1992, jolloin vedenpinta nousi,
vesikasvustoa niitettiin ja särkikalaa nuotattiin.
Välijoen padosta tehtiin2010-luvulla viranomaisille kantelu ja vedottin, että se on tehty
ilman lupaa. Tämän seurauksena viranomaiset vaativat padon laillistamista. Kyläläiset
tekivät vuosien varrella useita esityksiä ja selvityksiä, jotka eivät olleet riittäviä
viranomaisille. Vuonna 2018 kyläyhdistys palkkasi Pohjois-Suomen
Suunnittelupalvelut Oy:stä Jouni Taipaleen laatimaan vesistön
kunnostussuunnitelmat, jotka jätettiin viranomaiskäsittelyyn 19.12.2018.
Lupahakemus on saamassa viranomaisten hyväksynnän. Aluehallintovirasto perii
luvasta 10 000 euroa, josta ELY-keskus on lupautunut maksamaan puolet 5 000 euroa.
Padon rakentaminen tulee suunnitelmien mukaan maksamaan 35 979 euroa.
Kyläyhdistyksen tavoitteena on toteuttaa työ mahdollisimman pitkälle talkootyönä,
jolloin kulut oleellisesti pienenevät.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunta vahvistaa kylät, joihin toteutetaan maisemanhoitosuunnitelmat ja
varaa toteutukseen 7 000 euron määrärahan.
Aluelautakunta pääättää myöntää seuraavat avustukset:
Lohinivan kyläyhdistykselle 1 260 euroa portaiden rakentamiskustannuksiin.
Porokarin kyläyhdistykselle 1 000 euroa hiihtoladun/kävelyreitin
kunnostustoimenpiteisiin
Törmängin kyläyhdistykselle 5 000 euroa viranomaisille meneviin lupamaksuihin.
Aluelautakunta julistaa kyläyhdistyksille haettavaksi kehittämismäärärahoja yhteensä
13 500 euroa.
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Hankkeet tulisi suunnata pääasiallisesti yhteisöllisyyden lisäämiseen (kulttuuri- ja
puuhasteluillat) ja turvallisiin liikuntamahdollisuuksiin (kylien hiihtoladut kartalle ja
polkujen kuntokartoitukset)
Hakuaika päättyy 4.10.2019
Hankkeiden toteutus on mahdollista ajoittaa vuodelle 2020.

Päätös
1. Lohinivan kyläyhdistys ry:
Jäsen Kati Koukkula poistui esteellisenä Lohinivan kyläyhdistys ry:n asiasta käydyn
keskustelun ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, 5 kohta) klo 17:38 - 17:40.
2. Porokarin kyläyhdistys ry:
Jäsen Ritva Määttä poistui esteellisenä Porokarin kyläyhdistys ry:n asiasta käydyn
keskustelun ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, 5 kohta) klo 17:38 - 17:40.
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen
mukaisesti.
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§ 34
Kehittämismäärärahojen siirto vuodelle 2019/ Yläounasjoki
ROIDno-2019-110
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Porokari-Maijanen Jääskö kylät Ry
Porokari-Maijanen Jääskö kyläyhdistykselle myönnettiin vuonna 2018 tukea 1 100
euroa Taljasuvannon uitonpirtin ja saunarakennuksen kunnostukseen ja
keittiötarvikkeiden hankintaa. Tukea on käytetty 574,57 euroa . Loppuosalle 525,43
euroa haetaan siirtoa käytettäväksi vuonna 2019 alkuperäisen tarkoituksen
mukaisesti keittiötarvikkeiden hankintaan.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Yläounasjoen aluelautakunta hyväksyy Porokari-Maijanen Jääskö kylät ry:n
määrärahojen siirtohakemuksen.
Päätös
Porokari-Maijanen-Jääskö kylät ry:
Jäsen Anri Marjomaa poistui Porokari-Maijanen-Jääskö kylät ry:n asiasta käydyn
keskustelun ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, 5 kohta) klo 18:00 - 18:02.
Jäsen Ritva Määttä toimi sihteerinä tämän pykälän aikana jäsen Marjomaan ollessa
esteellinen asian käsittelyyn.
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen
mukaisesti.
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§ 35
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Välikangas
heli.valikangas@rovaniemi.fi
alueellisten palvelujen johtaja
Älylaitteiden käyttökoulutukset
Kansalaisopiston järjestämät älylaitteiden koulutukset jatkuvat syyslukukaudella 2019
seuraavasti:
Perustaitoja vahvistavat kurssit:
Paikka

Pvm

Aika / klo

Tiaisen kylätalo

28.-31.10.2019

ma-to 15-17.15

Porokarin kylätalo

16-19.09.2019

ma-to 15-17.15

Perunkajärven kylätalo

23.-26.09.2019

ma-to 15-17.15

Sinetän kyläkrouvi

07.-10.10.2019

ma-to 15-17.15

Marrasjärven Pehtoori

11.-14.11.2019

ma-to 15-17.15

Digitaalisia taitoja vahvistavat työpajat:
Paikka

Pvm

Aika / klo

Meltauksen koulu

02.-10.09.2019

ma-ti 17.00-19.15

Tapion kylätalo

04.-12.09.2019

ke-to 15.00-17.15

Saarenkylän kirjasto

16.-19.09.2019

ma-to 14.45-17.15

Muurolan kirjasto

17.-18.09.2019

ti-ke 12.00-14.15

Taipaleen koulu

23.09.-01.10.2019

ma-ti 17.00-19.15

Vikajärven koulu

25.09.-03.10.2019

ke-to 17.00-19.15
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Lisäksi Vikajärven koulun kirjastossa järjestetään pe 6.9. tai 13.9.2019 kello 13-15
opastusta oman älypuhelinen, tabletin tai tietokoneen käyttön. Opastus on ilmaista ja
tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

RoiKylät sivustojen kehittäminen
Kaikki aluelautakunta-alueet ovat sitoutuneet kehittämään RoiKylät –sivustoa. Sivusto
toteutettiin Leader –rahoituksella ja hankkeen yhteydessä valittiin myös VIVE -
viestintäverkosto, johon kuuluu yli 40 sivuston kehittäjäksi lupautunutta henkilöä.
Sivustojen kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä, joka ei toteudu yksistään vapaaehtoisten
toimesta. Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallitus on päättänyt avustaa Kylien
Osuuskunta PatoPirttiä RoiKylät –sivuston ylläpidon edistämiseksi. Käytännön
toteutustyöstä vasta Sami Vaara, joka tulee tarvittaessa avustamaan henkilöitä kylille.
Avustus kohdistuu ajalle 1.8.2019-31.7.2020.
Sami Vaara esittelee kokouksessa RoiKylät sivuston nykytilan ja kehittämisnäkemykset.

Tietosuojan koulutus
Aluelautakuntien jäsenet on velvoitettu osallistumaan tietosuojan verkkokoulutukseen
sähköisellä verkko-oppimisalustalla ja suorittamaan hyväksytysti lopputestin
kaupunginhallitusen päätöksen mukaisesti vapaasti valitsemanaan ajankohtana
30.11.2019 mennessä.

Sponsorointi ja tukeminen
Pohjolan Osuuspankki haluaa tukea alueemme yhdistyksiä tai seuroja ja niiden
toimintaedellytyksiä uudenlaisen yhteistyön kautta. Pankki käynnistää sähköisen
sponsorointihaun, jolla varmistetaan hakemusten tasapuolisen käsittelyn. Yhdistykset ja
seurat voivat hakea sponsorointia täyttämällä sähköisen kyselyn viimeistään 31.12.2019.
Avustusta ei myönnetä yksittäisille urheilijoille tai urheilujoukkueille. Tukea ohjataan
yhdistyksille ja seuroille lapsien ja nuorten harrastustoimintaa.
Hakuajan päätyttyä pankki on yhteydessä kaikkiin hakijoihin sähköpostitse helmikuun
2020 aikana.
Lisätietoja pohjolan(a)op.fi.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Aluelautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja pyrkii omaltaosaltaan sitouttamaan
osallistujia digikoulutukseen ja nettisivujen päivitykseen.
Päätös
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Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen
mukaisesti.
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§ 36
Seuraavat kokoukset

Alue

Pvm

Aika / klo

Sodankyläntie

23.09.2019

15.00

Alaounasjoki

24.09.2019

15.00

Ranuantie

26.09.2019

15.30

Alakemijoki

01.10.2019

15.00

Yläkemijoki

02.10.2019

15.00

Yläounasjoki

03.10.2019

15.00

Aluelautakuntien jäsenten ja Rovaniemen kyläyhdistysten yhteinen kehittämispäivä
lauantaina 9.11.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja
Yläounasjoen aluelautakunnan seuraava kokous pidettään to 3.10.2019 alkaen kello
15.00. Kokouspaikaksi esitetään Marrasjärven kylätila Pehtooria.
Aluelautakunnan puheenjohtajat järjestävät syyskuun aikana yhteistapaamisen alueen
kyläyhdistysten kanssa.
Aluelautakuntien jäsenten ja Rovaniemen kyläyhdistysten yhteinen kehittämispäivä
järjestetään lauantaina 9.11.2019.
Päätös
Yläounasjoen aluelautakunnan seuraava kokous pidettään to 3.10.2019 alkaen kello
16.00, poiketen esittelijän ehdotuksesta kello 15. Kokouspaikkana on Marrasjärven
kylätila Pehtoori.
Yläounasjoen aluelautakunnan ja alueen kyläyhdistysten yhteistapaaminen on tiistaina
24.9.2019 kello 18 Patokosken vpk:n tiloissa.
Yläounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen
mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§27, §28, §29, §30, §31, §32, §35, §36
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§33, §34
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
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alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi
sähköpostitse tai sen liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Yläounasjoen aluelautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

