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§ 114
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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§ 115
Pöytäkirjan tarkastus
Sivistyslautakunta valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan ja yhden
varatarkastajan. Sivistyslautakunta tarkastaa tämän kokouksen
pöytäkirjan välittömästi kokouksessa niiden pykälien osalta, jotka päätetään
yksimielisesti ehdotuksen tai muutetun ehdotuksen mukaisesti. Multa osin
pöytäkirjantarkastaja tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua.
Pöytäkirja julkaistaan maanantaina 7.9.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.
rovaniemi.fi/päätöksenteko.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Sakke Rantalan ja varalle Timo
Tolosen.
Päätös
Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Lindroosin ja varalle Antti
Väänäsen.
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§ 116
Vuoden urheilija vuonna 2019
ROIDno-2017-815
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Liitteet

1 EI JULKINEN Vuoden rovaniemelainen urheilija vuonna 2019.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
Sivistyslautakunta on käsitellyt vuoden urheilija vuonna 2020 kokouksessaan
13.8.2020 § 110. On havaittu, että pöytäkirjalla on ollut virheellinen
muutoksenhakuohje, joten asia käsitellään uudelleen.
Vapaa-ajanlautakunnan hyväksymien kriteereiden (Vapaa-ajanlautakunta 26.3.2019, §
31) mukaan vuoden urheilija valitaan seuraavasti:
1. Urheilijan tai urheiluseuran on oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa ennen
urheilusaavutustaan.
2. Valintaan oikeutettava tulos on saavutettava virallisissa olympia-, EM-, MM-, SM -
kisoissa tai maailman cupin kokonais- tai osakilpailussa.
3. Lapin Urheilutoimittajakerho ry ja sivistyslautakunnan jäsenet tekevät esitykset
vuoden urheilijaksi. Sivistyslautakunta valitsee vuoden rovaniemeläisen urheilijan.
4. Vuoden urheilija palkitaan rahapalkinnolla.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Ehdotus: Vuoden rovaniemeläinen urheilija 2019 on Johanna Peiponen.
Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-
päivänä Rovaniemen kirjastossa maanantaina 7.9.2020 klo 12.00.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Palkinnonsaaja
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§ 117
Vuoden liikuntateko- tai tapahtuma vuonna 2019
ROIDno-2017-815
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Liitteet

1 EI JULKINEN Vuoden liikuntateko tai tapahtuma vuonna 2019.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
Sivistyslautakunta on käsitellyt vuoden liikuntateko- tai tapahtuma vuonna
2019 kokouksessaan 13.8.2020 § 109. On havaittu, että pöytäkirjalla on ollut
virheellinen muutoksenhakuohje, joten asia käsitellään uudelleen.
apaa-ajanlautakunnan hyväksymien kriteereiden (Vapaa-ajanlautakunta 26.3.2019, §
31) mukaan vuoden liikuntateko- tai tapahtuma valitaan seuraavasti:
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.
Sivistyslautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.
6. Valituksi tullut palkitaan muistolahjalla.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Ehdotus: Vuoden 2019 liikuntateko tai -tapahtuma on Power Cup -turnaus.
Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-
päivänä Rovaniemen kirjastossa maanantaina 7.9.2020 klo 12.00.
Merkittiin, että Mari Jolanki ja Markku Kallinen jääväsivät itsensä ja poistuivat
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Palkinnonsaaja
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§ 118
Vuoden seuratoimitsija vuonna 2019
ROIDno-2017-815
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hämäläinen
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi
liikuntajohtaja
Liitteet

1 EI JULKINEN Vuoden seuratoimitsija 2019.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
Sivistyslautakunta on käsitellyt vuoden seuratoimitsija vuonna 1029 kokouksessaan
13.8.2020 § 108. On havaittu, että pöytäkirjalla on ollut virheellinen
muutoksenhakuohje, joten asia käsitellään uudelleen.
apaa-ajanlautakunnan päättämien kriteereiden (Vapaa-ajanlautakunta 26.3.2019, §
31) mukaan vuoden seuratoimitsija valitaan seuraavasti:
1. Henkilö, joka merkittävästi vaikuttaa pyyteettömällä työllä rovaniemeläisessä
urheiluseurassa tai liikuntayhdistyksessä.
2. Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden seuratoimitsijaksi valittavasta
henkilöstä. Sivistyslautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.
3. Vuoden seuratoimitsijanimityksen voi saada sama henkilö vain kerran.
4. Vuoden seuratoimitsija palkitaan muistolahjalla.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Ehdotus: Vuoden seuratoimitsija 2019 on Jarno Mustonen.
Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-
päivänä Rovaniemen kirjastossa maanantaina 7.9.2020 klo 12.00.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Palkinnonsaaja
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§ 119
Kulttuuripalkinnot 2020
ROIDno-2020-2324
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Tervo
merja.tervo@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Ehdotukset kulttuuripalkinnon 2020 saajaksi
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
2 Ehdotukset kulttuuritekopalkintojen saajiksi
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
3 EI JULKINEN Ehdotukset kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen saajiksi 2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
Sivistyslalutakunta on käsitellyt kulttuuripalkinnot 2020 kokouksessaan § 107. On
havaittu, että pöytäkirjalla on ollut virheellinen muutoksenhakuohje joten asia
käsitellään uudelleen.
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.
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. Sivistyslautakunta voi halutessaan
myöntää kulttuuritekopalkinnon myös Rovaniemen kaupungin tunnettuuden
edistämisestä. Tällöin ei edellytetä, että palkittava on kirjoilla Rovaniemen
kaupungissa.
Sivistyslautakunta pyysi kuntalaisilta perusteltuja ehdotuksia kulttuuripalkinnon ja
kulttuuritekopalkintojen saajista. Ehdotuksia pyydettiin toimittamaan sähköisesti 27.7.
mennessä.
Sivistyslautakunta sai yhteensä 75 ehdotusta, joista useat sisälsivät sekä
kulttuuripalkinto- että kulttuuritekoehdotuksia. Kulttuuripalkintoehdotuksia
vastaanotettiin 72 kappaletta ja kahteen kulttuuritekopalkintoon jätettiin 39
ehdotusta. Aiemmin palkitut löytyvät osoitteesta: rovaniemi.fi/kulttuuripalkinnot.
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Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2020 kulttuuripalkinnon saajaksi Piste
Kollektiivin, kulttuuritekopalkintojen saajiksi Kotimuseotalo ja kesäkahvila Liinan
ja Kulttuuriyhdistys Valsa ry - Ilmastonmuutos - Kuumempaa hottia - näyttelysarjan.
Päätös valituista julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivänä Rovaniemen
kirjastossa maanantaina 7.9.2020 klo 12.00.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
Tiedoksi
Valitut
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§ 120
Vuoden nuorisoteko 2020
ROIDno-2017-821
Valmistelija / lisätiedot:
Nella Sepänheimo
nella.sepanheimo@rovaniemi.fi
nuorisopalvelujen esimies
Liitteet

1 EI JULKINEN Ehdotukset vuoden 2020 nuorisotekopalkinnon saajaksi
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
2 EI JULKINEN Ehdotus ja perustelut vuoden nuorisotekopalkinnon 2020 saajaksi
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32
Sivistyslautakunta on käsitellyt nuorisoteko palkinnot 2020 kokouksessaan 13.8.2020 §
111. On havaittu, että pöytäkirjalla on ollut virheellinen muutoksenhakuohje, joten
asia käsitellään uudelleen.
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.
Sivistyslautakunta pyysi perusteltuja ehdotuksia vuoden 2020 nuorisotekopalkinnon
saajasta. Ehdotuksia vastaanotettiin Otakantaa.fi palvelussa sekä sähköpostitse ajalla
1.5. - 6.8.2020.
Sivistyslautakunnalle osoitettiin 7 ehdotusta (tilanne 4.8).

Ehdotus
Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja
Ehdotus: Vuoden nuorisotekopalkinto 2020 myönnetään Turbojonneille.
Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivien yhteydessä
Rovaniemen kirjastossa maanantaina 7.9.2020 klo 12.00.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
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Muutoksenhakukielto
§114, §115
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
§116, §117, §118, §119, §120
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.
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, Sivistyslautakunta
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.

