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HETI VALMIS – AINA VARMA -kyläviestintähanke
Ohjausryhmän kokous

Aika:
Paikka:
Osallistujat:

16.8.2017 klo 14.30–17:55
Rovaniemen kaupungintalo
Kari Mehtälä, Alaounasjoki
Satu Söderlund, Alakemijoki
Sami Vaara, Yläkemijoki
Pirjo Kunnari, Ranuantie (saapui 14.42)
Juha Seurujärvi, Sodankyläntie
Seppo Selmgren, Peräpohjolan Leader ry (saapui 14.35)
Riitta Anetjärvi, Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto (saapui 15.07)
Riitta Niemelä, RovaTokka ry
Riikka Heikkilä, Rovaniemen kaupungin viestintäyksikkö
Maarit Alikoski, Rovaniemen kaupunki, hallintopalvelut
Eija Pajula, Heti valmis – aina varma -kyläviestintähanke

Poissa:

Anna Väänänen, Yläounasjoki
Maarit Pirttijärvi, POSKE

Käsitellyt asiat

1. Kokouksen avaaminen
Rovaniemen kaupungin erityisasiantuntija Maarit Alikoski avasi kokouksen ja toivotti ohjausryhmän
jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.
2. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Riikka Heikkilä esitti Maarit Alikoskea ohjausryhmän puheenjohtajaksi. Esitystä kannatettiin. Maarit
Alikoski ehdotti varapuheenjohtajaksi Riikka Heikkilää ja sihteeriksi hankkeen projektipäällikkö Eija
Pajulaa. Ohjausryhmä hyväksyi esitykset yksimielisesti.
3. Pöytäkirjan tarkastamiskäytännöstä sopiminen
Ohjausryhmä päätti, että sihteeri lähettää pöytäkirjan ohjausryhmän jäsenille sähköpostitse kolmen
vuorokauden kuluessa tarkastamista varten. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
Ohjausryhmä valitsee jatkossa pöytäkirjan tarkastajan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Kokouksen
ensimmäisen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Riikka Heikkilä.
4. Hankkeen sisältö ja tavoitteet
Projektipäällikkö Eija Pajula esitteli hankkeen sisällön ja tavoitteet. Ohjausryhmä keskusteli asiasta ja
painottaa seuraavia asioita:
- Ennakkoselvitys; asukkaiden ja pilottikylien näkemykset hankkeen laadullisista tavoitteista
(vaikutusten ennakkoarviointi)
- Kyläviestintäkonseptin konkreettiset hyödyt; mitä jää kylille hankkeen loputtua ja mikä taho
ylläpitää kyläviestintää?
- Hankeen toteutus kylien asukkaat ja kylät edellä
- Digitalkkarin tehtäväkuva on perinteistä laajempi, ml. sisältötuotanto
- Sitoutumisen konkreettinen huomiointi hankkeen toteuttamisessa
- Kaupungin julkaisujärjestelmän hyödyntäminen.
Ohjausryhmä keskusteli:
- Toteutetaanko hankeen viestintä osana kaupungin julkaisujärjestelmää vai hankitaanko oma,
jonka ylläpidosta vastaa Rovaniemen RovaTokka ry?
Ohjausryhmä päätti, että Projektipäällikkö valmistelee seuraavaan kokoukseen 2-3 vaihtoehtoista
julkaisujärjestelmän toteuttamistapaa (rakenne, sisältö ja kustannukset).
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5. Hankkeen tukipäätös ja siihen liittyvät ehdot
Lapin ELY-keskuksen virallinen tukipäätös (20.2.2017/hankenro 25701) jaettiin ohjausryhmälle.
Puheenjohtaja esitteli päätöksen keskeiset sisällöt ja pyysi ohjausryhmän jäseniä tutustumaan
tukipäätökseen tarkemmin.
6. Hankkeen vastuuhenkilöt
Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Rovaniemen kaupungin alueellisten palvelujen johtaja Heli
Välikangas. Projektipäällikkö ilmoittaa vastuuhenkilön Maaseutuvirastolle.
7. Hankkeen talouden hoito
Rovaniemen kaupungin taloushallintoyksikkö on avannut hankkeelle alueellisten palvelujen
projektinumeron, kustannuspaikan ja kohdenumerot välittömille ja välillisille kustannuksille.
Talousasioiden kokonaisvastuu on Jukka Ylinammalla.
8. Hankkeen toiminnan seuranta ja raportointimenettely
Kyläviestintähanke viestii rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Projektipäällikkö seuraa viestintää
päivittäin ja kokoaa tietoja hankkeen raportointia varten.
9. Ohjausryhmän tehtävät ja työskentely
Puheenjohtaja totesi ohjausryhmän tehtävät Lapin ELY-keskuksen virallisesta tukipäätöksestä ja
kehotti tutustumaan niihin. Ohjausryhmä hyväksyi tehtävät ja työskentelytavat päätöksessä esitetyn
mukaisesti.
10. Hankkeen viestintä
Ohjausryhmä päätti, että hankkeen viestintäsuunnitelma siirretään käsiteltäväksi ohjausryhmän
seuraavassa kokouksessa.
11. Ohjausryhmän jäsenten matka- ja ym. kulujen korvaaminen
Ohjausryhmän jäsenten matka- ja ym. kulut sekä kokouspalkkiot korvataan Rovaniemen kaupungin
hallintosäännön mukaisesti.
Ohjausryhmän kokousmatkakustannusten korvaaminen:
- Rovaniemen kaupungin luottamushenkilöt hakevat kilometrikorvaukset M2matkanhallintajärjestelmän kautta
- Muut ohjausryhmän jäsenet tekevät kilometrikorvauksista matkalaskun. Projektipäällikkö toimittaa
matkalaskut Taitoalle maksatusta varten.
12. Muut esille tulevat asiat
Ohjausryhmä päätti, että sihteeri valmistelee hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä aikataulutuksen
ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen. Aikatalutus sisältää ensimmäisen hankevuoden aikana
valmiiksi saatettavat toimenpiteet.
13. Seuraava kokous
Ohjausryhmä päätti ohjausryhmän seuraavaksi ajankohdaksi keskiviikon 20.9. klo 14.30–17.00.
Ohjausryhmä päättää seuraavassa kokouksessa kokoontumiskertojen tarpeen.
14. Kokouksen päättäminen
Ohjausryhmän puheenjohtaja Maarit Alikoski päätti kokouksen klo 16.55.
Allekirjoitukset
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puheenjohtaja

Eija Pajula
sihteeri

Riikka Heikkilä
pöytäkirjan tarkastaja

