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§ 66
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
Hyväksyttiin muutoksella: esittelijä poisti esityslistalta asian § 76: Auttin valaistu
kuntorata/latu.
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§ 67
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.9.2019.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Reino Rissanen ja varalle Rosa Vetri.
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§ 68
Ajankohtaiset asiat
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
- Auttin kuntorata/latu
- Vantuksen nuorisotila
- Liikuntapaikkoja valmistuu, Vennivaaran ulkoilureitti, Ounasrinteen kenttä; avajaiset
Rovaniemi viikolla
- European City of Sport 2020
- Ampumaurheilijoiden talviolosuhteet
- Yksityisen liikuntapaikkarakentamisen työryhmä
- Liikunnan vakiovuorot ja vuokratuet on jaettu
- Liikunnan väistötilat on Keltakankaalla
- Valtuuston talousarvioon muutos
- Teatterin palaveri
- Korkalovaaran kehittämisessä on vapaa-ajan palvelut mukana
- Vapaa-ajanlautakunnan palkitsemistilaisuus Rovaniemi päivänä 7.9. klo 12.00
kaupunginkirjaston Aalto-salissa
- Vastuumuseohakemukset on toimitettu, päätös tuodaan lautakuntaan
- Organisaatiouudistus
- Kuvataideyhdistys Maahiset ry:n ja Kuvataideseura Palas ry:n kirje
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 69
Toiminta- ja talousraportti 1.1.-31.7.2019
ROIDno-2017-146
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Sarala
arto.sarala@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Talousraportti 1-7/2019
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."
Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla heinäkuun jälkeen 58,33 %.
Vapaa-ajanlautakunnan toteumaprosentti on heinäkuun jälkeen 58,03 %
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta merkitsee tiedoksi talousraportin 1.1. - 31.7.2019
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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§ 70
Toimenpiteet vuoden 2019 talousarvion tasapainottamiseksi (vapaa-ajanlautakunta)
ROIDno-2019-2514
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Sarala
arto.sarala@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.6.2019 §200 Vuoden 2019 talousarvion 1.
osavuosikatsaus todettiin seuraavaa: "Koko kaupungin osalta tavoitellaan 9,1 miljoonan
euron alijäämäistä tulosta ja 3,1 miljoonan euron positiivista vuosikatetta.
Osavuosikatsauksen perusteella voidaan todeta, että talousarvio on toteutumassa
suunniteltua heikompana, eikä määrärahaylityksille ole osoitettavissa riittävää katetta.
Tämän johdosta on kaikilla toimialoilla pitäydyttävä tiukasti talousarviossa ja
huolehdittava siitä, että taloudenhoidossa noudatetaan kaupunginhallituksen 17.12.2018
antamia talousarvion täytäntöönpano-ohjeita."
Saman pykälän päätösehdotuksen kohdassa 2 kaupunginhallitus päätti seuraavaa:
"Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat valmistelevat esityksen toimenpiteistä vuoden
2019 talousarvion tasapainottamiseksi 23.8.2019 mennessä."
Vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksesta vapaa-ajanlautakunnan osalta todettiin,
ettei talousarvion ylitysuhkaa ole. Heinäkuun toteuman perusteella voidaan todeta,
että kevään arviota ei tarvitse korjata.
Lyhyellä aikavälillä merkittävien säästötoimenpiteiden aikaansaaminen on
mahdotonta. Menoista suurin osa on vuokria (32 %), henkilöstökuluja (29 %) ja
avustuksia (14 %), jotka on käytännössä sidottu jo pidemmäksi aikaa. Menolajeista
palvelujen ostot (19 %) pieneltä osin sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat (6 %) ovat
nopeammin vaikutettavissa olevia.
Kaupunginhallituksen edellyttämiä vuoden 2019 tasapainottamistoimenpiteitä vapaa-
ajan palveluissa ovat seuraavat:
1) Avoinna olevia tehtäviä jätetään täyttämättä mahdollisuuksien mukaan
2) Uusia hankkeita ei aloiteta
3) Virkamatkoja, edustamisia, ja tapahtumiin osallistumisia rajoitetaan siten, että niitä
arvioidaan tapauskohtaisesti
4) Koulutuksiin osallistutaan etänä tai ne järjestetään massakoulutuksina
mahdollisuuksien mukaan
5) Hankintoja rajoitetaan siten, että tehdään vain välttämättömimmät hankinnat ja
niitä arvioidaan tapauskohtaisesti
6) Vapaaehtoisten vapaiden (koodi 44) pitämistä suositellaan
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy esitetyt vuoden 2019 tasapainottamistoimenpiteet.
Päätös
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Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Vapaa-ajanlautakunta, § 30,26.03.2019
Vapaa-ajanlautakunta, § 71, 27.08.2019
§ 71
Kulttuuripalkinnot 2019
ROIDno-2017-822
Vapaa-ajanlautakunta, 26.03.2019, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunki on jakanut taide- ja kulttuuripalkintoja vuodesta 1964 lähtien.
Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhteisiä kulttuuripalkintoja jaettiin vuosina
1996 - 2005. Yhdistyneen kaupungin kulttuuripalkintoja on jaettu vuodesta 2006
alkaen.
Vapaa-ajanlautakunnalla on talousarviossaan varaus kulttuuripalkintoon sekä kahteen
kulttuuritekopalkintoon. Kulttuuripalkinto myönnetään erityisestä
kulttuurisaavutuksesta tai pitkäaikaisesta työstä Rovaniemen kulttuurin hyväksi.
Palkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai ryhmälle, jota ei aiemmin ole
palkittu Rovaniemen kulttuuripalkinnolla.
Kulttuuritekopalkintojen (2) saannin perusteena on erityinen ponnistus kulttuurin
alueella kuluneen vuoden aikana. Palkinnon voi saada vuoden aikana tehdystä tai
esiin nousseesta kulttuuriteosta (esimerkiksi tapahtuma, tuote, organisaatio tai
henkilö), joka on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt ja rikastuttanut
kaupungin kulttuurielämää. Kulttuuritekopalkinto voidaan myöntää joko yksityiselle
henkilölle tai ryhmälle, jota ei aiemmin ole palkittu Rovaniemen
kulttuuritekopalkinnolla. Vapaa-ajan lautakunta voi halutessaan
myöntää kulttuuritekopalkinnon myös Rovaniemen kaupungin tunnettuuden
edistämisestä. Tällöin ei edellytetä, että palkittava on kirjoilla Rovaniemen
kaupungissa.
Vapaa-ajanlautakunta pyytää perusteltuja esityksiä kulttuuripalkinnon ja
kulttuuritekopalkintojen saajiksi. Ehdotukset pyydetään toimittamaan sähköisesti
erillisellä lomakkeella ajalla 1.5. – 6.8.2019 klo 16.00 mennessä. Lomakkeet löytyvät
osoitteesta rovaniemi.fi/kulttuuripalkinnot. Vapaa-ajanlautakunta päättää palkittavat
elokuun kokouksessaan.
Ehdotuksia jättäneiden kesken arvotaan palkinto. Arvonta suoritetaan
kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen julkistamisen yhteydessä Rovaniemi-
viikolla.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta pyytää esityksen mukaisesti perusteltuja esityksiä vuoden
2019 kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen saajista ajalla 1.5. – 6.8.2019 klo
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16.00 mennessä. Vapaa-ajanlautakunta päättää palkittavat elokuun kokouksessaan.
Kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen saajat julkaistaan ja palkitaan
Rovaniemi-viikon 2019 yhteydessä.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Vapaa-ajanlautakunta, 27.08.2019, § 71
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Ehdotukset kulttuuripalkinnon saajaksi
2 Ehdotukset kulttuuritekopalkintojen saajiksi
Vapaa-ajanlautakunta pyysi kuntalaisilta perusteltuja ehdotuksia kulttuuripalkinnon ja
kulttuuritekopalkintojen saajista. Ehdotuksia pyydettiin toimittamaan
sähköisesti ajalla 1.5. - 6.8.2019.
Vapaa-ajanlautakunta sai yhteensä 86 ehdotusta, joista 61 kohdistui
kulttuuripalkintoon. Kahteen kulttuuritekopalkintoon jätettiin 25 ehdotusta. Aiemmin
palkitut löytyvät osoitteesta: rovaniemi.fi/kulttuuripalkinnot.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuoden 2019 kulttuuripalkinnon ja
kulttuuritekopalkintojen saajat. Päätös valituista julkistetaan
palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivänä 7.9.2018 klo 12.00 kirjaston Aalto-salissa.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi vapaa-
ajanlautakunta päätti jakaa yhden kunniamaininnan.
Päätös valinnoista julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivien yhteydessä
7.9.2019 klo 12.00 kaupunginkirjaston Aalto-salissa.
Tiedoksi
Valituille
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Vapaa-ajanlautakunta, § 31,26.03.2019
Vapaa-ajanlautakunta, § 72, 27.08.2019
§ 72
Vuoden liikuntateko tai -tapahtuma 2018
ROIDno-2017-815
Vapaa-ajanlautakunta, 26.03.2019, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Liitteet

1 Urheilupalkitsemisten kriteeristön päivitys
Liikunta- ja urheilutoimijoiden palkitsemiskriteerejä ehdotetaan tarkistettavaksi siten,
että liikuntalain mukainen kunnan vastuu näkyy paremmin palkitsemisissa.
EHDOTETTU UUSI KRITEERISTÖ
Vuoden liikuntateko tai –tapahtuma:
1 Teko tai tapahtuma, joka on edistänyt liikuntamuodon tai -ryhmän toimintaa.
2 Teko tai tapahtuma on toteutettu Rovaniemellä.
3 Yksittäisen henkilön suorittama merkittävä teko liikunnan edistämiseksi.
4 Vuoden liikuntateoksi tai -tapahtumaksi voidaan valita sama teko tai tapahtuma vain
kerran.
5 Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden liikuntateosta ja -tapahtumasta.
Vapaa-ajanlautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.
6 Valituksi tullut palkitaan muistolahjalla.
Vuoden seuratoimitsija:
1 Henkilö, joka merkittävästi vaikuttaa pyyteettömällä työllä rovaniemeläisessä
urheiluseurassa tai liikuntayhdistyksessä.
2 Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden seuratoimitsijaksi valittavasta
henkilöstä. Vapaa-ajanlautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.
3 Vuoden seuratoimitsijanimityksen voi saada sama henkilö vain kerran.
4 Vuoden seuratoimitsija palkitaan muistolahjalla.
Vuoden urheilija:
1 Urheilijan tai urheiluseuran on oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa ennen
urheilusaavutustaan.
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2 Valintaan oikeutettava tulos on saavutettava virallisissa olympia-, EM-, MM-, SM -
kisoissa tai maailman cupin kokonais- tai osakilpailussa.
3 Lapin Urheilutoimittajakerho ry ja vapaa-ajanlautakunnan jäsenet tekevät esitykset
vuoden urheilijaksi. Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuoden rovaniemeläisen urheilijan.
4 Vuoden urheilija palkitaan rahapalkinnolla.
Esitykset vuoden liikuntateoksi tai –tapahtumaksi sekä vuoden seuratoimitsijaksi
perusteluineen pyydetään liikunta- ja urheiluseuroilta.
Esitys vuoden urheilijaksi perusteluineen pyydetään Lapin Urheilutoimittajakerho ry:
ltä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy esitetyn kriteeristön päivityksen ja pyytää
ehdotuksia esitetyllä tavalla vuoden 2019 liikuntateosta tai –tapahtumasta,
seuratoimitsijasta ja urheilijasta sekä päättää valinnoista elokuun kokouksessaan.
Urheilupalkitsemiset julkaistaan ja palkitaan Rovaniemi-viikon 2019 yhteydessä.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Vapaa-ajanlautakunta, 27.08.2019, § 72
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta päätti kokouksessaan 26.3.2019 §:ssä 31 vuoden liikuntateon
tai -tapahtuman valintakriteerit.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuoden 2018 liikuntateon tai -tapahtuman. Päätös
valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivänä 7.9.2019 klo 12.00
kirjaston Aalto-salissa.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivien yhteydessä
7.9.2019 klo 12.00 kaupunginkirjaston Aalto-salissa.
Tiedoksi
Valittu
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Vapaa-ajanlautakunta, § 31,26.03.2019
Vapaa-ajanlautakunta, § 73, 27.08.2019
§ 73
Vuoden rovaniemeläinen urheilija 2018
ROIDno-2017-815
Vapaa-ajanlautakunta, 26.03.2019, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Liitteet

1 Urheilupalkitsemisten kriteeristön päivitys
Liikunta- ja urheilutoimijoiden palkitsemiskriteerejä ehdotetaan tarkistettavaksi siten,
että liikuntalain mukainen kunnan vastuu näkyy paremmin palkitsemisissa.
EHDOTETTU UUSI KRITEERISTÖ
Vuoden liikuntateko tai –tapahtuma:
1 Teko tai tapahtuma, joka on edistänyt liikuntamuodon tai -ryhmän toimintaa.
2 Teko tai tapahtuma on toteutettu Rovaniemellä.
3 Yksittäisen henkilön suorittama merkittävä teko liikunnan edistämiseksi.
4 Vuoden liikuntateoksi tai -tapahtumaksi voidaan valita sama teko tai tapahtuma vain
kerran.
5 Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden liikuntateosta ja -tapahtumasta.
Vapaa-ajanlautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.
6 Valituksi tullut palkitaan muistolahjalla.
Vuoden seuratoimitsija:
1 Henkilö, joka merkittävästi vaikuttaa pyyteettömällä työllä rovaniemeläisessä
urheiluseurassa tai liikuntayhdistyksessä.
2 Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden seuratoimitsijaksi valittavasta
henkilöstä. Vapaa-ajanlautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.
3 Vuoden seuratoimitsijanimityksen voi saada sama henkilö vain kerran.
4 Vuoden seuratoimitsija palkitaan muistolahjalla.
Vuoden urheilija:
1 Urheilijan tai urheiluseuran on oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa ennen
urheilusaavutustaan.
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2 Valintaan oikeutettava tulos on saavutettava virallisissa olympia-, EM-, MM-, SM -
kisoissa tai maailman cupin kokonais- tai osakilpailussa.
3 Lapin Urheilutoimittajakerho ry ja vapaa-ajanlautakunnan jäsenet tekevät esitykset
vuoden urheilijaksi. Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuoden rovaniemeläisen urheilijan.
4 Vuoden urheilija palkitaan rahapalkinnolla.
Esitykset vuoden liikuntateoksi tai –tapahtumaksi sekä vuoden seuratoimitsijaksi
perusteluineen pyydetään liikunta- ja urheiluseuroilta.
Esitys vuoden urheilijaksi perusteluineen pyydetään Lapin Urheilutoimittajakerho ry:
ltä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy esitetyn kriteeristön päivityksen ja pyytää
ehdotuksia esitetyllä tavalla vuoden 2019 liikuntateosta tai –tapahtumasta,
seuratoimitsijasta ja urheilijasta sekä päättää valinnoista elokuun kokouksessaan.
Urheilupalkitsemiset julkaistaan ja palkitaan Rovaniemi-viikon 2019 yhteydessä.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Vapaa-ajanlautakunta, 27.08.2019, § 73
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta päätti kokouksessaan 26.3.2019 §:ssä 31 vuoden
rovaniemeläisen urheilijan valintakriteerit.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuoden 2018 rovaniemeläisen urheilijan. Päätös
valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivien yhteydessä
7.9.2019 klo 12.00 kirjaston Aalto-salissa.

Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
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Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivien yhteydessä
7.9.2019 klo 12.00 kaupunginkirjaston Aalto-salissa.
Tiedoksi
Valittu
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Vapaa-ajanlautakunta, § 31,26.03.2019
Vapaa-ajanlautakunta, § 74, 27.08.2019
§ 74
Vuoden seuratoimitsija 2018
ROIDno-2017-815
Vapaa-ajanlautakunta, 26.03.2019, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Liitteet

1 Urheilupalkitsemisten kriteeristön päivitys
Liikunta- ja urheilutoimijoiden palkitsemiskriteerejä ehdotetaan tarkistettavaksi siten,
että liikuntalain mukainen kunnan vastuu näkyy paremmin palkitsemisissa.
EHDOTETTU UUSI KRITEERISTÖ
Vuoden liikuntateko tai –tapahtuma:
1 Teko tai tapahtuma, joka on edistänyt liikuntamuodon tai -ryhmän toimintaa.
2 Teko tai tapahtuma on toteutettu Rovaniemellä.
3 Yksittäisen henkilön suorittama merkittävä teko liikunnan edistämiseksi.
4 Vuoden liikuntateoksi tai -tapahtumaksi voidaan valita sama teko tai tapahtuma vain
kerran.
5 Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden liikuntateosta ja -tapahtumasta.
Vapaa-ajanlautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.
6 Valituksi tullut palkitaan muistolahjalla.
Vuoden seuratoimitsija:
1 Henkilö, joka merkittävästi vaikuttaa pyyteettömällä työllä rovaniemeläisessä
urheiluseurassa tai liikuntayhdistyksessä.
2 Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden seuratoimitsijaksi valittavasta
henkilöstä. Vapaa-ajanlautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.
3 Vuoden seuratoimitsijanimityksen voi saada sama henkilö vain kerran.
4 Vuoden seuratoimitsija palkitaan muistolahjalla.
Vuoden urheilija:
1 Urheilijan tai urheiluseuran on oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa ennen
urheilusaavutustaan.
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2 Valintaan oikeutettava tulos on saavutettava virallisissa olympia-, EM-, MM-, SM -
kisoissa tai maailman cupin kokonais- tai osakilpailussa.
3 Lapin Urheilutoimittajakerho ry ja vapaa-ajanlautakunnan jäsenet tekevät esitykset
vuoden urheilijaksi. Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuoden rovaniemeläisen urheilijan.
4 Vuoden urheilija palkitaan rahapalkinnolla.
Esitykset vuoden liikuntateoksi tai –tapahtumaksi sekä vuoden seuratoimitsijaksi
perusteluineen pyydetään liikunta- ja urheiluseuroilta.
Esitys vuoden urheilijaksi perusteluineen pyydetään Lapin Urheilutoimittajakerho ry:
ltä.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy esitetyn kriteeristön päivityksen ja pyytää
ehdotuksia esitetyllä tavalla vuoden 2019 liikuntateosta tai –tapahtumasta,
seuratoimitsijasta ja urheilijasta sekä päättää valinnoista elokuun kokouksessaan.
Urheilupalkitsemiset julkaistaan ja palkitaan Rovaniemi-viikon 2019 yhteydessä.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Vapaa-ajanlautakunta, 27.08.2019, § 74
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksessaan 26.3.2019 §:ssä 31 vuoden
seuratoimitsijan valintakriteerit.
Vuoden seuratoimitsijat vuosina 2011-2017:
- Vuoden seuratoimitsija 2011: Tellervo Laitila-Gröndahl, Ounasvaaran Hiihtoseura ry
- Vuoden seuratoimitsija 2012: Kalevi Mikkonen, Ounaksen Pyörä-Pojat ry
- Vuoden seuratoimitsijat 2013: Osmo Pähti, Rovaniemen Reipas ry ja Oskari Jänkälä,
Rovaniemen Palloseura ry
- Vuoden seuratoimitsija 2014: Matti Immonen, Muurolan Kisaveikot ry
- Vuoden seuratoimitsija 2015: Pasi Rautio, Woman Volley ry
- Vuoden seuratoimitsijat 2016: Hannu Heikkilä, Ounaksen Pyörä-Pojat ry ja Harri
Norberg, Ounasvaaran Atleettiklubi ry
- Vuoden seuratoimitsija 2017: Veli-Pekka Still, Napapiirin Pesis-Team ry
Rovaniemeläisiä urheiluseuroja on pyydetty sähköpostitse julkaistulla ilmoituksella
toimittamaan vuoden seuratoimitsija 2018 ehdotukset.
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Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuoden 2018 seuratoimitsijan. Päätös valinnasta
julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivien yhteydessä 7.9.2019 klo
12.00 kirjaston Aalto-salissa.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivien yhteydessä
7.9.2019 klo 12.00 kaupunginkirjaston Aalto-salissa.
Tiedoksi
Valittu

Rovaniemen kaupunki
Vapaa-ajanlautakunta

Pöytäkirja
27.08.2019

7/2019

19 (25)

Vapaa-ajanlautakunta, § 32,26.03.2019
Vapaa-ajanlautakunta, § 75, 27.08.2019
§ 75
Vuoden nuorisoteko 2019
ROIDno-2017-821
Vapaa-ajanlautakunta, 26.03.2019, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Nella Sepänheimo
Vuonna 2012 nuorisolautakunta on päättänyt perustaa vuoden nuorisotekopalkinnon.
Yksi palkinnon perustamiseen johtavista syistä oli nuorisotyön ja toimijoiden
näkyvyyden lisääminen Rovaniemellä. Vuoden nuorisoteon valinnan/nimeämisen
perusteina ovat seuraavat kriteerit:
1 Teko, joka on edistänyt nuorisotyötä Rovaniemellä.
2 Yksittäisen henkilön, ryhmän tai järjestön tekemä työ nuorten hyväksi.
3 Valitun teon/henkilön voi valita vain yhden kerran.
4 Esityksiä voivat tehdä nuorisotyön kentällä toimivat tahot, vapaa-ajanlautakunnan
jäsenet, nuoret sekä muut nuorisotyöstä kiinnostuneet kuntalaiset.
5 Palkintona rahapalkinto.
Vuoden 2019 nuorisotekopalkintoon esitykset tulee tehdä 1.5. - 6.8.2018 klo 16.00
mennessä ja esitykset tulee tehdä perusteluineen Otakantaa.fi palvelussa
tai sähköpostitse (hanne.ojuva@rovaniemi.fi). Vapaa-ajanlautakunnan päättää
nuorisotekopalkinnon saajan elokuun kokouksessaan.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta pyytää perusteltuja vuoden 2019 nuorisotekoehdotuksia
ajalla 1.5. - 6.8.2019. Vapaa-ajanlautakunta päättää palkittavat elokuun
kokouksessaan. Vuoden nuorisoteko 2019 julkaistaan ja palkitaan Rovaniemi-viikon
2019 yhteydessä.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Vapaa-ajanlautakunta, 27.08.2019, § 75
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet
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1 Ehdotukset vuoden 2019 nuorisotekopalkinnon saajaksi
Vapaa-ajanlautakunta pyysi perusteltuja ehdotuksia vuoden
2019 nuorisotekopalkinnon saajasta. Ehdotuksia vastaanotettiin Otakantaa.fi
palvelussa sekä sähköpostitse ajalla 1.5. - 6.8.2019.
Vapaa-ajanlautakunta vastaanotti 5 ehdotusta.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuoden 2019 nuorisotekopalkinnon saajan. Päätös
valitusta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivänä 7.9.2019 klo 12.00
kirjaston Aalto-salissa.
Päätös
Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivien yhteydessä
7.9.2019 klo 12.00 kaupunginkirjaston Aalto-salissa.
Tiedoksi
Nuorisopalvelut, palkinnon saaja
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§ 77
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Liikuntajohtaja
Avustuspäätös:
§ 5 Liikuntatilavuorot ja vuokratuet syksyllä 2019 ja keväällä 2020, 20.08.2019
Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 34 Nimikemuutos / liikunnanohjaaja, erityisliikunnanohjaaja, 26.06.2019
§ 35 Erikoiskirjastonhoitajan toimen (vakanssi 71852001) sijaisuus, 28.06.2019
§ 36 Ero maakuntamuseon johtajan (vakanssi nro 72227001) virasta, 28.06.2019
§ 37 Ero kirjastovirkailijan toimesta, 19.08.2019
§ 38 Ero nuoriso-ohjaajan toimesta, 19.08.2019
§ 39 Ero nuoriso-ohjaajan toimesta (vakanssinumero 36435007), 20.08.2019
Taidemuseonjohtaja
Hankintapäätös:
§ 17 Taidehankinta Rovaniemen kaupungin kokoelmaan, 15.08.2019
Toimialajohtaja Sivistyspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 36 Erikoiskirjastonhoitajan toimen (vakanssi nro 71852001) toimen sijaisuus ajalle
2.9.2019 - 30.8.2020, 30.04.2019
Muu päätös:
§ 47 Hankintamenettelyn keskeyttäminen: Ounasvaaran ulkoilureittien rakentaminen,
24.06.2019
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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Muutoksenhakukielto
§66, §67, §68, §69, §71, §72, §73, §74, §75, §77
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
§70, §76
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 (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
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
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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
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.

