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Petri Keihäskoski
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
24.4.2019 alkaen.
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§ 35
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta toteaa kokouksen hallintosäännön 130, 131 ja 138 §:ien
mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy
työjärjestyksen.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 36
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.5.2019.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Vapaa-ajanlautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Petri Keihäskosken ja varalle
Vesa Haapalan.

Rovaniemen kaupunki
Vapaa-ajanlautakunta

Pöytäkirja
24.04.2019

4/2019

6 (33)

§ 37
Ajankohtaiset asiat
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
- TEAviisari toimitettu ja lautakunnalle lähetetty materiaalia kulttuuria, koskien kunnan
toiminnassa
- Pohjoisten kulttuurilautakuntien tapaaminen Torniossa 23. - 24.4.2019
- Vapaa-ajanlautakunnan talousseminaari 9.5, Hotelli Metsähirvas
- Wihurisäätiön taidelahjoitus
- Yhtiöittämisselvityksiä
- TTU -ohjelma

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 38
Toiminta- ja talousraportti 1.1.-31.3.2019
ROIDno-2017-146
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
Liitteet

1 Vapaa-ajanlautakunta Talousraportti 1.1.-31.3.2019
Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien Vuoden 2019 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:
"Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja
toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen
yhteydessä.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden
toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä
tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.
Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin
toimenpiteisiin."
Maaliskuun kirjanpito valmistui 16.4.2019. Tasaisen toteuman mukaan
toteumaprosentin tulisi olla maaliskuun jälkeen 25,00 %. Vapaa-ajanlautakunnan
käyttöprosentti on maaliskuun jälkeen 23,25 %.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta merkitsee tiedoksi talousraportin 1.1. - 31.3.2019.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi

Rovaniemen kaupunki
Vapaa-ajanlautakunta

Pöytäkirja
24.04.2019

4/2019

8 (33)

Vapaa-ajanlautakunta, § 9,29.01.2019
Vapaa-ajanlautakunta, § 8,29.01.2019
Vapaa-ajanlautakunta, § 39, 24.04.2019
§ 39
Kulttuuriavustukset 2019
ROIDno-2019-175
Vapaa-ajanlautakunta, 29.01.2019, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Soili Kaihua
soili.kaihua@rovaniemi.fi
hallintosihteeri
Vapaa-ajan palvelualueen avustusten hakeminen 2019
Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 29.1.2019 päättänyt vapaa-
ajanpalvelualueen uudet avustusohjeet. Avustusten hakuaika on helmikuu 2019.
Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia haetaan sähkösillä lomakkeilla, jotka löytyvät
Rovaniemen kaupungin www-sivuilta.
Liikuntatoiminta-avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella Innofactor-järjestelmässä.
Kulttuuriavustukset
Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen
kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja
harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja
harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen
kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92).
Vapaa-ajanlautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt
kulttuuriyhdistykset sekä ryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle
yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.
Liikuntatoiminta-avustukset
Liikuntalaki 5 §, kohta 2, ”Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden
liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta” (390/2015).
Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta tukee rovaniemeläisiä liikuntajärjestöjä
niiden toiminnan tulosten perusteella.
Avustuskelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen Rovaniemelle rekisteröity
yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii liikuntalain 2 §:
ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Sen mukaisesti tavoitteena on edistää eri
väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja
terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten
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kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta,
huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita, sekä
eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.
Nuorisoavustukset
Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnan jakamien avustusten tarkoituksena
on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja
edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä,
yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten
harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten
kasvu- ja elinoloja, kuten Nuorisolaki (2016) velvoittaa. Tavoitteen toteuttamisen
lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo,
monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän
kunnioittaminen.
Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen
vaikuttavuus sekä, miten toimija edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja
osallisuutta.
Toiminta-avustus:
Toiminta-avustusta myönnetään rovaniemeläisille, vähintään edellisenä
kalenterivuonna 1.6 mennessä toimintansa aloittaneille nuorisoyhdistyksille, niiden
sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan
toteuttamiseen.
Kohdeavustus:
Kohdeavustusta myönnetään nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille
nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen. Kohdeavustus on
kertaluonteinen ja sitä myönnetään jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana
toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta päättää julistaa vuoden 2019 vapaa-ajan palvelualueen
kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustukset haettavaksi ajalla 1.2. - 28.2.2019 klo 16.00
mennessä, sekä lisäksi nuorisotoiminnan kohdeavustukset, jotka ovat haettavana
koko vuoden ajan. Avustusprosesseissa noudatetaan vapaa-ajan palvelualueen
avustusohjeistusta.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Vapaa-ajanlautakunta, 29.01.2019, § 8
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Vapaa-ajanpalvelualueen avustusohjeita on tarpeen päivittää.
Avustusohjeet liikuntatoiminnan tukemiseen toimivat avustusprosessissa pääosin
toivotulla tavalla. Ehdotetaan kuitenkin jätettäväksi pois kaksi hakemusten
pisteytyskriteeriä: liikunta- tai lajijaostojen määrä, sillä seuran toiminnan laajuutta on
kartoitettu jo muissa kriteereissä; sekä nuorten ja yleisten sarjojen kilpailumenestys,
sillä huippu-urheilun tukeminen ei kuulu liikuntalain mukaan kunnan tehtäviin. Viime
vuonna käytössä ollut Seuraverkko-järjestelmä on lopetettu, ja liikuntatoiminta-
avustushakemukset laaditaan Innofactor-järjestelmän avulla.
Kulttuuriavustusten osalta painotus on rovaniemeläisten rekisteröityjen yhdistysten
ja toimintaryhmien tukemisessa. Yksityisille taiteenharjoittajille ja -harrastajille ei
myönnetä kohdeavustuksia.
Nuorisoavustusten yleisiä ohjeistuksia, painotuksia sekä toiminta- ja kohdeavustusten
jakoa selkiytetään. Jatkossa toiminta-avustukset suunnataan nuorisojärjestöille ja
kohdeavustukset nuorisotyötä tekeville yhdistyksille ja yhteisöille sekä nuorten omille
toimintaryhmille. Nuorisoavustuksia myönnetään edelleen nuorisojärjestöille,
nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä nuorten ryhmille, joiden kotikunta on
Rovaniemi.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta päättää hyväksyä vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeet
tehdyin muutoksin.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Vapaa-ajanlautakunta, 24.04.2019, § 39
Liitteet

1 Esitys kulttuuriavustusten saajista
Valmistelija kulttuurituottaja Eija-Riitta Jauhiainen:
Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta julisti vuoden 2019 kulttuuriavustukset
haettavaksi 28.2.2019 klo 16.00 mennessä. Kulttuuriavustuksiin budjetoitu määräraha
on 100 000 euroa vuonna 2019. Avustusprosessi perustuu vapaa-ajanlautakunnan
hyväksymään avustusohjeeseen, joka on käsitelty ja päivitetty lautakunnan
kokouksessa 29.1.2019 § 8.
Haettavana olivat seuraavat kulttuuriavustukset:
1. Toiminta-avustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle
2. Kohdeavustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle tai -ryhmälle
Vapaa-ajanlautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt
kulttuuriyhdistykset sekä työryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle
yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.
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Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen
kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja
harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja
harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen
kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92)
Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia
myönnettäessä vapaa-ajanlautakunta huomioi avustuksen tarpeen sekä avustuksella
tuettavan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden Rovaniemen kulttuurikentässä.
Avustuksella tuetaan erityisesti toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.
Kulttuuriavustuksilla täydennetään rovaniemeläistä kulttuuritarjontaa ja kehitetään
esim. lastenkulttuuria, erityisryhmille tarjottavaa kulttuuria sekä vaalitaan paikallista
kulttuuriperintöä/kulttuuriympäristöä. Kulttuuriavustuksilla voidaan kehittää myös
kulttuurimatkailua ja lisätä kaupungin vetovoimaisuutta.
Määräaikaan 28.2.2019 klo 16.00 mennessä vapaa-ajanlautakunnalle saapui
ennästysmäärä 93 hakemusta (vuonna 2018 saapui 64 kpl:tta). Hakemusten
yhteissumma oli 365 927,80 euroa. Toiminta-avustuksia haettiin 162 800 euroa ja
kohdeavustuksia 203 127,80 euroa.
Vapaa-ajanlautakunta velvoittaa, että avustuksen saajan tulee toimittaa raportti
avustuksen käytöstä vapaa-ajanlautakunnalle 31.12.2019 mennessä. Raportointi
tehdään sähköisellä lomakkeella, ja sen tulee sisältää 1) avustuksen
käyttötarkoituksen ja kuvauksen työsuunnitelman toteutumisesta, 2) selvityksen
hakemuksessa esitetyn kustannusarvion toteutumisesta ja 3) oman arvioinnin
avustuksen vaikuttavuudesta.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy kulttuuriavustukset liitteen 1 mukaisesti.
Kulttuuriavustuksia myönnetään vuonna 2019 yhteensä 100 000 €. Avustuksen
maksuunpanon edellytyksenä on, että avustushakemuksen liitteet tulee olla
toimitettuna kulttuuripalveluihin 14.6.2019 mennessä. Vapaa-ajanlautakunta
edellyttää, että avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä
31.12.2019 mennessä. Selvitys tehdään sähköisellä lomakkeelle ja sen tulee sisältää 1)
avustuksen käyttötarkoituksen ja kuvauksen työsuunnitelman toteutumisesta, 2)
selvityksen hakemuksessa esitetyn kustannusarvion toteutumisesta ja 3) oman
arvioinnin avustuksen vaikuttavuudesta.
Avustusta saaneelta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa ja
toimintakertomuksessa ilmoitetaan, että hakija on saanut avustusta Rovaniemen
kaupungin vapaa-ajanlautakunnalta.
Päätös
Palvelualuepäällikkö Merja Tervo poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
(Hallintolaki 28 § kohta 5). Kulttuurituottaja Eija-Riitta Jauhiainen osallistui
asiantuntijana kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan.
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Kaupunginhallituksen edustaja Sanna Karhu poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen.
Esteellisyys
Rosa Vetri (Hallintolaki 28 § kohta 5)
Tiedoksi
Avustusta hakeneet
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Vapaa-ajanlautakunta, § 9,29.01.2019
Vapaa-ajanlautakunta, § 8,29.01.2019
Vapaa-ajanlautakunta, § 40, 24.04.2019
§ 40
Liikuntatoiminta-avustukset 2019
ROIDno-2019-175
Vapaa-ajanlautakunta, 29.01.2019, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Soili Kaihua
soili.kaihua@rovaniemi.fi
hallintosihteeri
Vapaa-ajan palvelualueen avustusten hakeminen 2019
Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 29.1.2019 päättänyt vapaa-
ajanpalvelualueen uudet avustusohjeet. Avustusten hakuaika on helmikuu 2019.
Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia haetaan sähkösillä lomakkeilla, jotka löytyvät
Rovaniemen kaupungin www-sivuilta.
Liikuntatoiminta-avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella Innofactor-järjestelmässä.
Kulttuuriavustukset
Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen
kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja
harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja
harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen
kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92).
Vapaa-ajanlautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt
kulttuuriyhdistykset sekä ryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle
yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.
Liikuntatoiminta-avustukset
Liikuntalaki 5 §, kohta 2, ”Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden
liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta” (390/2015).
Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta tukee rovaniemeläisiä liikuntajärjestöjä
niiden toiminnan tulosten perusteella.
Avustuskelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen Rovaniemelle rekisteröity
yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii liikuntalain 2 §:
ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Sen mukaisesti tavoitteena on edistää eri
väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja
terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten
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kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta,
huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita, sekä
eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.
Nuorisoavustukset
Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnan jakamien avustusten tarkoituksena
on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja
edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä,
yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten
harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten
kasvu- ja elinoloja, kuten Nuorisolaki (2016) velvoittaa. Tavoitteen toteuttamisen
lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo,
monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän
kunnioittaminen.
Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen
vaikuttavuus sekä, miten toimija edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja
osallisuutta.
Toiminta-avustus:
Toiminta-avustusta myönnetään rovaniemeläisille, vähintään edellisenä
kalenterivuonna 1.6 mennessä toimintansa aloittaneille nuorisoyhdistyksille, niiden
sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan
toteuttamiseen.
Kohdeavustus:
Kohdeavustusta myönnetään nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille
nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen. Kohdeavustus on
kertaluonteinen ja sitä myönnetään jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana
toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta päättää julistaa vuoden 2019 vapaa-ajan palvelualueen
kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustukset haettavaksi ajalla 1.2. - 28.2.2019 klo 16.00
mennessä, sekä lisäksi nuorisotoiminnan kohdeavustukset, jotka ovat haettavana
koko vuoden ajan. Avustusprosesseissa noudatetaan vapaa-ajan palvelualueen
avustusohjeistusta.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Vapaa-ajanlautakunta, 29.01.2019, § 8
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Vapaa-ajanpalvelualueen avustusohjeita on tarpeen päivittää.
Avustusohjeet liikuntatoiminnan tukemiseen toimivat avustusprosessissa pääosin
toivotulla tavalla. Ehdotetaan kuitenkin jätettäväksi pois kaksi hakemusten
pisteytyskriteeriä: liikunta- tai lajijaostojen määrä, sillä seuran toiminnan laajuutta on
kartoitettu jo muissa kriteereissä; sekä nuorten ja yleisten sarjojen kilpailumenestys,
sillä huippu-urheilun tukeminen ei kuulu liikuntalain mukaan kunnan tehtäviin. Viime
vuonna käytössä ollut Seuraverkko-järjestelmä on lopetettu, ja liikuntatoiminta-
avustushakemukset laaditaan Innofactor-järjestelmän avulla.
Kulttuuriavustusten osalta painotus on rovaniemeläisten rekisteröityjen yhdistysten
ja toimintaryhmien tukemisessa. Yksityisille taiteenharjoittajille ja -harrastajille ei
myönnetä kohdeavustuksia.
Nuorisoavustusten yleisiä ohjeistuksia, painotuksia sekä toiminta- ja kohdeavustusten
jakoa selkiytetään. Jatkossa toiminta-avustukset suunnataan nuorisojärjestöille ja
kohdeavustukset nuorisotyötä tekeville yhdistyksille ja yhteisöille sekä nuorten omille
toimintaryhmille. Nuorisoavustuksia myönnetään edelleen nuorisojärjestöille,
nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä nuorten ryhmille, joiden kotikunta on
Rovaniemi.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta päättää hyväksyä vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeet
tehdyin muutoksin.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Vapaa-ajanlautakunta, 24.04.2019, § 40
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Liitteet

1 Esitys liikuntatoiminta-avustusten saajista
Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta julisti vuoden 2019 liikuntatoiminta-
avustukset haettavaksi 28.2.2019 klo 16.00 mennessä. Liikuntatoiminta-avustuksiin
budjetoitu määräraha on 180 000 euroa vuonna 2019. Avustusprosessi perustuu
vapaa-ajanlautakunnan hyväksymään avustusohjeeseen, joka on käsitelty ja päivitetty
lautakunnan kokouksessa 29.1.2019, § 7.
Liikuntatoiminta-avustus on tarkoitettu Rovaniemelle rekisteröidyille urheilu- ja
liikuntayhdistyksille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille
yhdistyksille, joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta ja joiden
jäsenmäärä on yli 20. Edellytyksenä avustuksen myöntämisellle on myös
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rekisteröitynä yhdistyksenä toimiminen vähintään kahden vuoden ajan. Lisäksi
yhdistyksellä on oltava Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän
valtionapukelpoisen järjestön jäsenyys.
Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon liikuntaa edistävän järjestön
toiminnan laatu ja laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja se, miten järjestö
toteuttaa liikuntalain tavoitteita, liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita sekä edistää
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Pisteytyksessä saavutettu kahdentoista (12) pisteen
raja oikeuttaa hakijan liikuntatoiminta-avustuksen saamiseen.
Avustuksia haettiin Innofactor-järjestelmän kautta. Yhteensä hakemuksia saapui 66,
joista 14 on liikuntaa järjestävien erityisyhdistysten hakemuksia.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy liikuntatoiminta-avustukset jaettavaksi liitteen 1
mukaisesti. Avustuksen maksuunpanon edellytyksenä on, että avustushakemuksen
liitteet tulee olla toimitettuna liikuntapalveluihin 30.6.2019 mennessä.
Myönnetty avustus voidaan maksaa saajan ilmoittamalle pankkitilille sen jälkeen kun
avustuspäätös on saanut lainvoiman. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli
avustus on haettu väärin perustein tai käytetty väärään tarkoitukseen.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys
Petteri Pohja (Hallintolaki 28 § kohta 5), Pirjo Kumpula (Hallintolaki 28 § kohta 5)
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Vapaa-ajanlautakunta, § 9,29.01.2019
Vapaa-ajanlautakunta, § 8,29.01.2019
Vapaa-ajanlautakunta, § 41, 24.04.2019
§ 41
Nuorisoavustukset 2019
ROIDno-2019-175
Vapaa-ajanlautakunta, 29.01.2019, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Soili Kaihua
soili.kaihua@rovaniemi.fi
hallintosihteeri
Vapaa-ajan palvelualueen avustusten hakeminen 2019
Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 29.1.2019 päättänyt vapaa-
ajanpalvelualueen uudet avustusohjeet. Avustusten hakuaika on helmikuu 2019.
Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia haetaan sähkösillä lomakkeilla, jotka löytyvät
Rovaniemen kaupungin www-sivuilta.
Liikuntatoiminta-avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella Innofactor-järjestelmässä.
Kulttuuriavustukset
Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen
kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja
harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja
harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen
kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92).
Vapaa-ajanlautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt
kulttuuriyhdistykset sekä ryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle
yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.
Liikuntatoiminta-avustukset
Liikuntalaki 5 §, kohta 2, ”Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden
liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta” (390/2015).
Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta tukee rovaniemeläisiä liikuntajärjestöjä
niiden toiminnan tulosten perusteella.
Avustuskelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen Rovaniemelle rekisteröity
yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii liikuntalain 2 §:
ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Sen mukaisesti tavoitteena on edistää eri
väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja
terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten
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kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta,
huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita, sekä
eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.
Nuorisoavustukset
Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnan jakamien avustusten tarkoituksena
on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja
edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä,
yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten
harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten
kasvu- ja elinoloja, kuten Nuorisolaki (2016) velvoittaa. Tavoitteen toteuttamisen
lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo,
monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän
kunnioittaminen.
Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen
vaikuttavuus sekä, miten toimija edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja
osallisuutta.
Toiminta-avustus:
Toiminta-avustusta myönnetään rovaniemeläisille, vähintään edellisenä
kalenterivuonna 1.6 mennessä toimintansa aloittaneille nuorisoyhdistyksille, niiden
sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan
toteuttamiseen.
Kohdeavustus:
Kohdeavustusta myönnetään nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille
nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen. Kohdeavustus on
kertaluonteinen ja sitä myönnetään jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana
toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta päättää julistaa vuoden 2019 vapaa-ajan palvelualueen
kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustukset haettavaksi ajalla 1.2. - 28.2.2019 klo 16.00
mennessä, sekä lisäksi nuorisotoiminnan kohdeavustukset, jotka ovat haettavana
koko vuoden ajan. Avustusprosesseissa noudatetaan vapaa-ajan palvelualueen
avustusohjeistusta.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Vapaa-ajanlautakunta, 29.01.2019, § 8
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Vapaa-ajanpalvelualueen avustusohjeita on tarpeen päivittää.
Avustusohjeet liikuntatoiminnan tukemiseen toimivat avustusprosessissa pääosin
toivotulla tavalla. Ehdotetaan kuitenkin jätettäväksi pois kaksi hakemusten
pisteytyskriteeriä: liikunta- tai lajijaostojen määrä, sillä seuran toiminnan laajuutta on
kartoitettu jo muissa kriteereissä; sekä nuorten ja yleisten sarjojen kilpailumenestys,
sillä huippu-urheilun tukeminen ei kuulu liikuntalain mukaan kunnan tehtäviin. Viime
vuonna käytössä ollut Seuraverkko-järjestelmä on lopetettu, ja liikuntatoiminta-
avustushakemukset laaditaan Innofactor-järjestelmän avulla.
Kulttuuriavustusten osalta painotus on rovaniemeläisten rekisteröityjen yhdistysten
ja toimintaryhmien tukemisessa. Yksityisille taiteenharjoittajille ja -harrastajille ei
myönnetä kohdeavustuksia.
Nuorisoavustusten yleisiä ohjeistuksia, painotuksia sekä toiminta- ja kohdeavustusten
jakoa selkiytetään. Jatkossa toiminta-avustukset suunnataan nuorisojärjestöille ja
kohdeavustukset nuorisotyötä tekeville yhdistyksille ja yhteisöille sekä nuorten omille
toimintaryhmille. Nuorisoavustuksia myönnetään edelleen nuorisojärjestöille,
nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä nuorten ryhmille, joiden kotikunta on
Rovaniemi.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta päättää hyväksyä vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeet
tehdyin muutoksin.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Vapaa-ajanlautakunta, 24.04.2019, § 41
Valmistelija / lisätiedot:
Nella Sepänheimo
Liitteet

1 Esitys nuorisoavustusten saajista
Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta julisti vuoden 2019 nuorisotoiminta-
avustukset haettavaksi 28.2.2019 klo 16.00 mennessä. Avustusprosessi perustuu
vapaa-ajanlautakunnan hyväksymään avustusohjeeseen, joka on käsitelty ja päivitetty
lautakunnan kokouksessa 29.1.2019 § 8. Vapaa-ajanlautakunta on varannut vuoden
2019 talousarvioon yhteensä 25 000 euron avustusmäärärahan paikallisten
nuorisoyhdistysten ja muun nuorisotoiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksina
esitetään jaettavaksi 10 600 euroa ja kohdeavustuksiin varataan 14 400 euroa.
Haettavat avustukset:
1) Toiminta-avustukset rovaniemeläisille nuorisoyhdistyksille 28.2.2019 mennessä.
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2) Kohdeavustukset nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille nuoriso- ja
asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen ovat haettavina ympäri vuoden.
Nuorisotoiminta-avustusesitys perustuu pisteytykseen, jonka tavoitteena on tehdä
avustusten jaosta tasapuolista ja helpottaa hakijoiden toiminnan arvioimista.
Määräaikaan 28.2.2019 klo 16.00 mennessä saapui neljä hakemusta, joista yksi hakija
ei täyttänyt nuorisoyhdistyksen kriteereitä, heidän hakemuksensa siirrettiin
kulttuuriavustuksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy nuorisotoiminta-avustukset jaettavaksi liitteen 1
mukaisesti. Nuorisotoiminta-avustusten yhteissumma on 25 000 euroa vuonna 2019.
Päätös
Jäsen Raija Kivilahti saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.41.
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Avustuksen hakijat
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§ 42
Yläkemijoen nuorisotila
ROIDno-2019-882
Valmistelija / lisätiedot:
Nella Sepänheimo
Taustaa
Rovaniemen kaupunki on jaettu nuorisotyön näkökulmasta seitsemään eri alueeseen,
joissa on alueen nuorisotyön keskuksena toimiva nuorisotila. Nuorisotilaverkosto
noudattaa ylä- ja yhtenäiskoulujen verkostoa ja kaikki nuorisotilat sijaitsevat kouluilla
tai ovat siirtymässä koulujen yhteyteen.
Nuorisotilojen ja koulun yhteistyöstä on paikallisesti sekä valtakunnallisesti
löydettävissä hyviä ja kannustavia kokemuksia. Kouluilla tehtävän nuorisotyön avulla
tavoitetaan määrällisesti paljon nuoria, myös niitä nuoria, joilla ei ole iltaisin
mahdollisuutta osallistua nuorisotilatoimintaan.
Yläkemijoen alueella nuorisopalveluja on järjestetty Vantuksen nuorisotilalla. Tila
vuokrattiin Rovaniemen seurakunnalta ja se sijaitsee Vanttauskosken kylässä, entisen
pubin tiloissa. Kaupungin nuorisopalvelut oli tilassa Rovaniemen seurakunnan
alivuokralaisena. Vantuksen nuorisotiloilla kävi vuonna 2018 keskimäärin 10,6 nuorta
/ilta.
Vanttauskoskella toimii Yläkemijoen monitoimitalo. Kiinteistössä yhdessä koulun
kanssa toimii myös muita kaupungin palveluita, kuten kotihoito, kirjasto ja päiväkoti.
Perusteet
Yläkemijoen monitoimitalossa on monipuoliset tilat, jotka ovat iltaisin vajaakäytöllä.
Nuorisotilan siirto koululle lisää tilojen käyttöastetta sekä parantaa ja laajentaa
nuorten toimintamahdollisuuksia (kirjasto, liikuntasali, keittiötilat). Nuoriso-ohjaajan
työskentelyä varten monitoimitalossa on valmiina toimivat verkkoyhteydet (kaupungin
verkko) ja tämä nopea verkkoyhteys myös mahdollistaa erilaisten pelitoimintojen sekä
lanien järjestämisen nuorille.
Nuorisotilan sijainti koulun yhteydessä edistää koulunuorisotyötä, moniammatillista
yhteistyötä sekä nuoriso-ohjaajan työjärjestelyjä. Siirto myös mahdollistaa
monipuolisten nuorisopalvelujen tarjoamisen, joita entistä useammat nuoret pääsevät
käyttämään. Välituntitoiminta, oppilaskunta- ja tukioppilasyhteistyö, erilaiset kerhot,
työpajat ja teematunnit ovat koulunuorisotyötä, joita tehdään koulupäivien aikana ja
mahdollisilla hyppy- ja odotustunneilla. Koulukuljetuksia käyttävillä oppilailla on
mahdollisuus osallistua em. toimintaan. Nuoriso-ohjaajan osaamista on myös
mahdollista hyödyntää kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämisessä, ja näin
osaltaan parantaa opiskelumotivaatiota sekä ennaltaehkäistä esimerkiksi
koulukiusaamista. Monitoimitaloissa nuoriso-ohjaaja on osa aikuisten
kasvatuskumppanuutta ja nuorten asiakkaiden saavutettavissa.
Nuoriso-ohjaajan työskentely yksin on työhyvinvoinnin sekä työturvallisuuden
näkökulmasta riski. Nuorisotilan siirto monitoimitaloon vähentäisi riskitekijöitä, sillä
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koululla työskentelee myös muita kasvatusalan ammattilaisia ja
yhteistyökumppaneita, joista osa toimii tiloissa myös iltaisin. Työturvallisuuden
näkökulmasta työsuojelu ja työterveyshuolto tukevat tilan siirtämistä
monitoimitaloon. Liitteessä työsuojeluvaltuutetun sekä vt. henkilöstöjohtajan
lausunnot.
Nykytilanne ja toimenpiteet
Rovaniemen seurakunnan oma toiminta nuorisotilassa oli vähentynyt viime vuosien
aikana, joten Rovaniemen seurakunta irtisanoi kaupungin kanssa tehdyn
alivuokraussopimuksen. Seurakunta oli tilassa päävuokralaisena ja vastasi kiinteistön
kustannuksista (vuokra, siivous, sekä sähkö-, vesi- ja verkkoyhteyskustannukset).
Vuokrasopimuksen irtisanomisen saavuttua aloitettiin nuorisopalveluissa välittömästi
valmistelemaan nuorisotilan siirtoa kaupungin omiin toimitiloihin. Valtuuston
hyväksymän TTU-ohjeistuksen mukaisesti palvelut ja toiminta pyritään järjestämään
kaupungin omistamissa tiloissa. Vantuksen nuorisotilan siirtoa Yläkemijoen
monitoimitaloon puoltavat erityisesti sekä toiminnalliset että turvallisuuteen liittyvät
tekijät.
Ensimmäinen alustava katselmus Yläkemijoen monitoimitalon tiloihin tehtiin
24.1.2019, jossa paikalla olivat Tilaliikelaitoksen, koulun, kirjaston sekä
nuorisopalvelujen edustajat. Koska tarkastelussa oli useiden toimijoiden
yhteiskäyttötila ja käyttäjillä erilaisia tarpeita, tilojen suunnitteluun päätettiin ottaa
palvelumuotoilija.
Palvelumuotoilijan johdolla järjestettiin kolme erillistä työpajaa:
19.2. talon toimijoille, mukana myös kyläyhdistyksen ja aluelautakunnan
edustajia
21.2 työpaja nuorille
26.2 talon toimijoille, mukana myös aluelautakunnan edustaja
Palvelumuotoilija kartoitti eri toimijoiden tila- ja toimintatarpeita sekä teki
monitoimitalon tilojen ajankäyttöselvityksen, jonka perusteella kaikki toimijat sopivat
toiminnallisesti sekä ajallisesti käyttämään tiloja, lisäksi toimintoja voidaan osittain
aikatauluttaa uudelleen.
Työpajojen tulokset toimitettiin Tilaliikelaitoksen suunnitteluasiantuntijalle, joka teki
toimijoiden ja nuorten toiveiden mukaisen alustavan tilasuunnitelman 28.3.2019.
Suunnittelussa tavoiteltiin erityisesti nuorten tarpeiden ja toiveiden huomioimista ja
niiden toteuttamista mahdollisimman hyvin. Alustava suunnitelma tarkentui
vielä kommenttikierrosten jälkeen 10.4.2019.
Palvelumuotoilijan työpajojen lisäksi nuorisotilan siirrosta järjestettiin myös muita
tiedotus- ja kuulemistilaisuuksia:
Vapaa-ajan lautakunta kuuli 26.3 kokouksensa aluksi nuoria, vanhempien sekä
kylätoimijoiden edustajaa.
1.4 järjestettiin Yläkemijoen koululla nuorisotilan vanhempainilta, jossa
nuorisotilajärjestelyistä kertomassa ja kysymyksiin vastaamassa olivat
sivistyspalveluiden toimialajohtaja Antti Lassila, koulupalveluiden
palvelualuepäällikkö Kai Väistö, varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö Tarja
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Kuoksa, kirjastotoimenjohtaja Mikko Paajala, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Riitta Björkberg ja nuorisopalveluiden esimies Nella Sepänheimo
Nuorten kuuleminen
Nuorisotilan muutto monitoimitaloon vaikuttaa moniin eri toimijoihin, mutta
erityisesti muutos koskettaa nuoria. Nuoria kuultiin prosessin aikana monin eri tavoin:
Nuorille järjestettiin 21.2 koulupäivän aikana työpaja, johon oli kutsuttu kaikki 5-
9. luokkien oppilaat. Työpajan vetivät palvelumuotoilija sekä kaupungin
verkostokoordinaattori Jukka Hakola, jotka erilaisilla menetelmillä kartoittivat
nuorten toiveita ja haaveita unelmien nuorisotilasta sekä nuorisotoiminnasta,
mutta myös keskustelivat muutoksen aiheuttamista peloista ja uhkista. Tämän
työpajan tuotoksia käytettiin pohjaratkaisuja tehdessä
Vapaa-ajan lautakunta kuuli nuoria 26.3.2019 kokouksensa alussa
9.4.2019 pidettiin palaveri nuorten kanssa suunnitteluasiantuntijan tekemästä
pohjapiirrustuksesta
Järjestettyjen kuulemistilaisuuksien lisäksi nuorten yhteydenottoihin ja kysymyksiin on
vastattu puhelimitse, sähköpostitse sekä sosiaalisen median kanavien kautta. Nuorten
tukena koko prosessin ajan on ollut heidän nuoriso-ohjaajansa.
Tilasuunnitelma
Tilasuunnitelman mukaan Yläkemijoen monitoimitalon aulatiloihin tehtäisiin remontti,
jonka avulla tilaa jaetaan siten, että se on hyödyllinen ja toimiva sitä käyttäville eri
toimijoille.Tilajaon avulla varhaiskasvatus saa toivomansa pukeutumistilan ja koulu
puolestaan jakotiloja. Aulaan sijoitettaisiin erillinen odotustila sekä kirjaston palautus-
ja lainausautomaatti, jota on mahdollista käyttää myös iltaisin nuorisotilan ollessa
avoinna. Nuorisotilaksi sisustetaan ja varustetaan nykyinen kirjasto (60 neliötä). Tilaa
voidaan käyttää monitoimijaisesti yhdessä koulun ja kirjaston kanssa. Toiminnot
aikataulutetaan siten, etteivät ne ole päällekkäisiä. Lisäksi ruokalan opetuskeittiön
varustusta lisätään siten, että myös nuorisotyön iltakäyttö mahdollistuu. Toimijoiden
toive on, että remontti suoritetaan kesän 2019 aikana.
Helmikuun lopulla viimeisessä palvelumuotoilun työpajassa, ennen pubin
vuokrasopimuksen umpeutumista, sekä koulu että kirjasto toivottivat nuorisopalvelut
tervetulleiksi väliaikaistiloihin monitoimitaloon toukokuun loppuun saakka, jolloin
nuorisotilatoiminta jää perinteisesti kesätauolle.
Väliaikaistiloihin monitoimitalolle päädyttiin, sillä tiloja tarvittiin ajallisesti ainoastaan
kolmen kuukauden ajalle. Nuoriso-ohjaajan talviloman sekä pääsiäispyhien ajan
nuorisotila on suljettuna. Nuorisotilatoiminnan järjestäminen väliaikaisesti pubissa
olisi vaatinut kaupungilta vuokra-, sähkö-, vesi- ja verkkoyhteyssopimusten tekemistä
sekä tilan kalustamista ja siivouspalvelun hankintaa, ja näin ollen aiheuttanut
lisäkustannuksia.
Kustannusvaikutukset
Vantuksen nuorisotilan vuoden 2019 talousarviossa on vuokriin varattu 3000€. Lisäksi
Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämismäärärahoista on varattu 5500€ nuorisotilan
kalusteisiin.
Nuorisotila monitoimitalossa
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Nuorisotilojen siirtyessä Yläkemijoen monitoimitaloon, toimialalle ei tule säännöllisiä
kuukausittaisia lisäkustannuksia, sillä kyseessä on sisäiset jyvitykset. Yläkemijoen
monitoimitalon kustannukset jyvitetään nuorisopalveluille käytettyjen neliömäärien
mukaan ja ne ovat 16 810€ / vuosi sisältäen kaupungin verkkoyhteyden, veden,
sähkön, kiinteistöhuollon, jätehuollon ja siivouksen. Tämä on kaupungin sisäistä
tulonsiirtoa ja alentaa vastaavalla summalla kirjaston ja koulun kustannuksia. Lisäksi
hyötynä monitoimitaloon siirtymisessä on se, että eri toimijat voivat käyttää yhteisiä
kalusteita ja laitteita (tietokoneet, tulostimet yms) ilman lisäkustannuksia.
Kertaluontoisena kustannuksena tulevat nuorisotilan kalusteet, arviolta 5500 euroa,
sekä aulatilojen remontin kustannukset 23 175€.
Nuorisotila Pubissa
Kun nuorisotila perustetaan yksityiseltä vuokrattuun tilaan, ovat kustannukset ulkoisia
menoja. Näiden lisäksi tulee huomioida vielä kaupungin toimintaan tarvittavan infran
perustamiskustannukset sekä tarvittavien laitteiden leasing- tai hankintakustannukset.
Säännölliset vuosittaiset kustannukset pubin kiinteistössä olisivat arviolta yhteensä
17135,20€/vuosi. Arvio perustuu vuoden 2018 kuluihin koskien vuokra-, vesi,
sähkö- ja jätehuollon kustannuksia. Lisäksi muita säännöllisiä vuosittaisia
kustannuksia ovat siivouspalvelut, verkkoyhteydet sekä tietokoneiden leasing-
kustannukset. Kaupungilla on mahdollista saada seurakunnalta vuokratuloja 3000 €
/vuosi.
Kertaluonteisia kustannuksia ovat tilan kalustaminen, arviolta 5500 euroa, sekä
kaupungin verkkoon ja intranettiin pääsyn mahdollistava LapIT:n verkon
rakentaminen.
Vantuksen nuorisotilaan (pubin kiinteistö) on 1.3.2018 tehty työterveyshuollon
toimesta työpaikkaselvitys. Työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön mukaan tilat
olivat välttävät ja kaipasivat remonttia.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Esitän, että vapaa-ajanlautakunta perustaa Vantuksen nuorisotilan Yläkemijoen
monitoimitaloon suunniteltuihin tiloihin. Vantuksen nuorisotilan perustamista
Yläkemijoen monitoimitaloon puoltavat erityisesti sekä toiminnalliset että
turvallisuuteen liittyvät tekijät.
Kokouskäsittely
Kokouksessa jaettiin pöydälle valitus liitteineen: Yläkemijoen nuorisotila Vantuksen
muuttotoimet 2019, antaja: Yläkemijoen vanhempainyhdistys, Yläkemijoen nuoret ja
vanhemmat sekä alueen muut asianosaiset, ja tiloissa toimijoiden edustus.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti yksimielisesti perustaa nuorisotilan Yläkemijoen
monitoimitaloon. Monitoimitaloon tulevat uudet tilat suunnitellaan yhteistyössä
nuorten kanssa ja suunnittelu aloitetaan mahdollisimman pian ja aikaa siihen
käytetään riittävästi. Suunnittelun ja uuden nuorisotilan valmistumisen ajaksi
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nuorisotila palautetaan yksityiseltä vuokrattuun tilaan. Vuokrasopimuksen
aloittaminen neuvotellaan alkamaan mahdollisimman pian ja tarvittaessa kestämään
31.12.2019 saakka.
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§ 43
Maakunta- ja taidemuseon toimintasääntöjen päivitys
ROIDno-2019-817
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Rovaniemen taidemuseon toimintaa ohjaavat säännöt
2 Lapin maakuntamuseon toimintaa ohjaavat säännöt
Rovaniemen kaupunki on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä maakuntamuseo-
ja aluetaidemuseojärjestelmän korvaavaa vastuumuseo-statusta nykyiselle
toimialueelleen. Hakemus on jätetty ja se edellyttää, että museoilla on ajanmukaiset
toimintaa ohjaavat säännöt. jotka liitetään hakemukseen 30.6.2019 mennessä.
Ammatillisesta museotoiminnasta tulee olla kunnan päättävä asiakirja, jossa sen
vastuualue ja toiminta on määritelty (=säännöt). Sääntöihin tulee kirjata myös
museokokoelmien säilymistä koskeva lauseke.
Lapin maakuntamuseon ja Rovaniemen taidemuseon säännöt ovat vanhentuneet.
Uusi museolaki tulee voimaan 1.1.2020 ja se edellyttää muutoksia museoiden
sääntöihin.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta toteaa, että Rovaniemen kaupunki ylläpitää Rovaniemen
taidemuseota ja Lapin maakuntamuseota. Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy molempien
museoiden toimintaa ohjaavat säännöt.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 44
Arktisen taiteen huippukokous - Arctic Arts Summit 2019
ROIDno-2019-1083
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Arktisen taiteen huippukokous järjestetään Rovaniemellä 3.-5. kesäkuuta 2019
teemalla ”Arktinen kestävän taide- ja kulttuuripolitiikan laboratoriona”. Teeman
taustalla ovat arktisella alueella meneillään olevat nopeat muutokset, jotka luovat
haasteita alueen hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle. Keskeiseksi kysymykseksi
nousee, miten voimme vastata vastuullisesti muutoksista nouseviin ekologisiin,
kulttuurisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin ja voiko muutoksista seurata uusia
mahdollisuuksia?
Huippukokous on järjestyksessään toinen, ensimmäinen järjestettiin Harstadissa
Norjassa vuonna 2017 osana Norjan puheenjohtajuusvuotta. Huippukokouksessa
taide- ja kulttuuripolitiikan edustajat sekä taiteen tekijät pureutuvat valittuihin
aiheisiin, tuoden esille ratkaisuja ja edistäen sirkumpolaarista yhteistyötä kestävään
kehitykseen tähtäävässä taide- ja kulttuuripolitiikassa.
Kokoukseen osallistuu taide- ja kulttuuripolitiikan toimijoita sekä taiteilijoita kaikista
kahdeksasta Arktiseen neuvostoon kuuluvasta maasta (Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi,
Suomi, Tanska (Grönlanti ja Färsaaret), Venäjä ja Yhdysvallat (Alaska). Myös Japanista,
Kiinasta ja Skotlannista kutsutaan osallistua. Taide- ja kulttuuripolitiikan ja taiteen
tekijöiden lisäksi kokoukseen kutsutaan muun muassa elinkeinojen kehittämisestä
vastaavia toimijoita, maakuntien hallinnon edustajia ja aluekehitysviranomaisia. Myös
median edustajia kutsutaan maailmanlaajuisesti. Kokoukseen odotetaan noin 350
osallistujaa.
Kokouksessa pyritään tunnistamaan, kehittämään ja edistämään kestäviä ja
vastuullisia toimintamuotoja, pitkäjänteistä suunnittelua, luovan alan infrastruktuuria
ja koulutusyhteistyötä. Alkuperäiskansojen taide- ja kulttuuripolitiikka sekä
monialainen tutkimus taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden arvioimiseksi sisältyvät
olennaisina osina käsiteltäviin teemoihin.
Rovaniemen kaupunki on mukana huippukokouksen järjestelyissä. Kokoukseen liittyy
tiiviisti laaja taideohjelma: näyttelyitä, konsertteja ja esityksiä, joita lappilaiset
taidealan instituutiot ja järjestöt tuottavat Arktisen alueen kansainvälisten
partnereidensa kanssa. Päänäyttely tulee esille Rovaniemen taidemuseoon. Arktisen
taiteen huippukokouksen vastuutahona toimii Lapin yliopisto. Valtakunnalliseen
ohjausryhmään kuuluvat sen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen
edistämiskeskus, Saamelaiskäräjät, Rovaniemen kaupunki, Lapin liitto sekä University
of Arctic.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
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Vapaa-ajan lautakunta nimeää kaksi edustajaa Arctic Arts Summit - Arktisen taiteen
huippukokoukseen Rovaniemellä 3.-5.6.2019.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta nimeää Arctic Arts Summit - Arktisen taiteen huippukokoukseen
edustajiksi Veera Kuuren, Reino Rissasen ja Petteri Pohjan.
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§ 45
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Hallintopäällikkö Sivistyspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkan korottaminen, 03.04.2019
§ 7 Nuorisopalveluiden henkilökohtaiset lisät, 04.04.2019
§ 8 Liikuntapalveluiden henkilökohtaiset lisät, 04.04.2019
§ 10 Kirjaston henkilökohtaiset lisät, 11.04.2019
§ 11 Nuorisotoiminnan koordinaattorin tehtäväkohtainen palkka, 15.04.2019
§ 12 Liikuntajohtajan tehtäväkohtainen palkka, 15.04.2019
Liikuntajohtaja
Tilanvuokrauspäätös:
§ 4 Liikuntapaikkojen harjoitusvuorot kesällä 2019, 09.04.2019
Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Ero erikoiskirjastonhoitajan toimesta (vakanssi nro 19870006), 25.03.2019
§ 12 II-viulun äänenjohtajan toimi (vakanssi no 69310001) - toimen täyttäminen,
29.03.2019
§ 13 Ero kirjaston johtajan (vakanssinumero 19910001) virasta, 10.04.2019
§ 14 Ero kirjastoamanuenssin (72353002) toimesta, 11.04.2019
§ 15 Museoavustajan (vakanssi nro 47590001) toimi, 12.04.2019
§ 16 Kirjastotoimenjohtajan (vakanssi nro 71776001) sijaisuus, 12.04.2019
Toimialajohtaja Sivistyspalvelut
§ 24 Täyttölupa kirjastonhoitaja (vakanssi nro 19870001), 26.03.2019
§ 31 Täyttölupa erikoiskirjastonhoitajan (vakanssi nro 19870006) toimeen, 09.04.2019
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila toimialajohtaja, Petteri Pohja
Vapaa-ajanlautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää, että vapaa-ajanlautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin
päätöksiin. Vapaa-ajanlautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä
Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta. Puhelin 016 332 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 46
Ilmoitusasiat
ROIDno-2019-137
- Vammaisneuvoston pöytäkirja 29.3.2019
- Vanhusneuvoston pöytäkirja 6.3.2019
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§35, §36, §38, §45, §46
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
§39, §40, §41, §42, §43, §44
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 päätöksentiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 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.
Oikaisuvaatimus on toimitettava 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 (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa
ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka
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sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää
suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai
niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Vapaa-ajanlautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
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
Telefax: 016 322 6450
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.

