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JULKAISUVAPAA KESKIVIIKKONA 6.12.2017 klo 13.30 
 
 
Rauman itsenäisyyspäivän juhlassa 2017 jaetut palkinnot  
 
Rauman kaupungin sivistysvaliokunta on kokouksessaan 25.10.2017 päättänyt jakaa 
kulttuuripalkinnon, nuorisotekopalkinnon ja liikunnan edistämis- ja kehittämispalkinnon, sekä palkita 
vuonna 2017 menestyneimmät urheilijat. Palkinnot jaettiin Rauman kaupungin järjestämässä 
itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2017 Rauma-salissa. 
 
 
KULTTUURIPALKINTO  
 
Rauman kaupungin kulttuuripalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle merkittävästä kulttuuriteosta. 
Palkinto voidaan myöntää myös kannustukseksi nuorelle taiteilijalle. Palkinnon voi saada vain yhden 
kerran. Palkinnon myöntää sivistysvaliokunta ilman hakemusta vuosittain. 
 
Olli Luntamo on Raumalla tunnettu erityisopettaja ja soitonopettaja. Hänet tapaa usein eri lauluryhmien 
ja kuorojen harjoituksissa ja konserteissa pianistina ja laulajien säestäjänä. Luntamo toimii mm. 
Veteraanikuoro Rauman Iskun, Eliksiirikuoron, Lappi-kvartetin, Rauman Senioriopettajien kuoron ja Ilo-
trion säestäjänä, joskus myös Rauman Työväen mieslaulajien säestäjänä. 
 
Luntamo on syntynyt Turussa ja valmistunut opettajaksi Turun va. opettajakorkeakoulusta. Lisäksi hän 
on suorittanut Jyväskylän yliopistossa erityisopettajan tutkinnon sekä pianotutkinnon Raumalla. 
Raumalla Luntamo on aloittanut kansakoulun opettajana vuonna 1964 Karin koulussa. Työskenneltyään 
9 vuotta Karin koulussa, Luntamo siirtyi Rauman musiikkiopistoon musiikkileikkikoulun säestystehtäviin 
ja myöhemmin pianonsoiton opettajaksi. Rauman musiikkiopistossa Luntamo toimi opettajana yhteensä 
32 vuoden ajan.  
 
Luntamo tunnetaan loistavana pedagogina ja pianistina, mutta myös henkilönä joka uhraa paljon vapaa-
aikaansa lukuisille eri musiikkiryhmille toimien näille ryhmille tärkeänä tukena säestystehtävissä. 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi vuonna 2012 Luntamolle director musices -arvonimen. 
 
Vuoden 2017 kulttuuripalkinto myönnetään director musices Olli Luntamolle. 
 
Palkinto: 1 000 € 
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NUORISOTEKOPALKINTO   
 
Nuorisotekopalkinto myönnetään henkilölle, yhdistykselle, yhteisölle tai vapaalle toimintaryhmälle 
toiminnasta nuorten kasvun ja kehityksen edistämiseksi, elinolojen ja elämänhallinnan parantamiseksi tai 
nuorten osallisuuden lisäämiseksi. Palkinto voidaan myöntää myös nuoren tai nuorisoryhmän 
opiskelussa, tieteenalalla tai yhteiskunnallisessa toiminnassa. 
 
Relmu ry on elävän musiikin yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää raumalaista musiikkielämää 
järjestämällä musiikkitapahtumia ja tarjoamalla samalla musiikinharrastajille esiintymismahdollisuuksia. 
Relmu ry tekee myös merkittävää työtä nuorten bänditoiminnan edistämiseksi. Kun Rauman kaupunki 
joutui luopumaan vanhan vesilaitoksen vuokraamisesta nuorten bänditoimintaan, Relmu ry otti 
toiminnasta vastuun ja vuokrasi kaupungilta nämä tilat edelleen bänditoiminnan käyttöön. Näin yhdistys 
turvasi tämän perinteiseen nuorisokulttuuriin kuuluvan toiminnan jatkumisen Raumalla. Tilojen 
järjestämisen lisäksi yhdistys antaa nuorille soittajille ohjausta ja neuvontaa bänditoimintaan liittyvissä 
asioissa kuten harjoittelussa, bändikaluston hankinnoissa ja keikkailussa. Toiminnassaan Relmu ry 
ohjaa bändinuoria myös yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen.  

 
Relmu ry on mukana myös Rock Akademyn bändikoulutustoiminnassa, jossa valmennetaan jo 
taidoissaan edenneitä bändejä etenemään urallaan. Tähän toimintaan on osallistunut kaksi raumalaista 
nuorisobändiä. 

 
Vuoden 2017 nuorisotekopalkinto myönnetään Relmu ry:lle merkittävästä työstä raumalaisen 
nuorisobänditoiminnan hyväksi. 

 
Palkinto: 1 000 € 
 
 
LIIKUNNAN EDISTÄMIS- JA KEHITTÄMISPALKINTO 
 
Rauman kaupungin liikunnan edistämis- ja kehittämispalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle 
merkittävästä työstä liikunnan edistämiseksi ja kehittämiseksi. Palkinnon myöntää sivistysvaliokunta 
vuosittain ilman hakemusta. 

 
Rauman Seudun Tules ry on ollut aktiivinen terveysliikunnan toimija Raumalla. Yhteisö on myös 
kehittänyt ja laajentanut järjestötaloa tapahtumien ja järjestöjen kokoontumispaikaksi. Järjestötalo on 
siten mahdollistanut monien järjestöjen ja yhdistysten kokoontumisen. Tules ry järjestää myös suosittua 
tanssitoimintaa järjestötalolla. 
 
Liikunnan edistämis- ja kehittämispalkinto myönnetään vuonna 2017 Rauman Seudun Tules ry:lle 
pitkäaikaisesta liikunta- ja urheilukulttuurin eteen tehdystä työstä.  

 
Palkinto: 1 000 € 
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VUONNA 2017 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN  
 
Stipendillä palkitaan paras tyttö-, poika-, nais- ja miesurheilija sekä joukkue. Esitykset pyydettiin 
urheiluseuroilta 16.10.2017 mennessä. Menestyksen lisäksi valinnoissa huomioidaan vuosittain myös 
palkittavien lajikirjo. 
 
Paras miesurheilija, palkintosumma 700,00 € 
Janne Hyvönen (salibandy) 
Salibandyn SM-hopea, Suomen-cupin voitto 

  
Paras naisurheilija, palkintosumma 700,00 € 
Eveliina Suonpää (jääkiekko) 
MM-pronssi, SM-sarjan paras maalivahti 
 
Paras poikaurheilija, palkintosumma 300,00 € 
Ville Petman (jääkiekko) 
U18 maajoukkuepelaaja 

  
Paras tyttöurheilija, palkintosumma 300,00 € 
Julia Valtanen (yleisurheilu) 
Euroopan nuorten olympialaiset, kultamitali 

  
Paras joukkue, palkintosumma 500,00 € 
Rauman Frisbee 
Sekajoukkuefrisbeegolfin SM-kulta 
 
 
 
 
Lisätietoja palkitsemisesta antavat: 
 
Kulttuurijohtaja Risto Kupari, p. 02 834 3520 

 
Nuorisopäällikkö Anja Hämäläinen, p. 02 834 3269 

 
Vs. liikuntatoimenjohtaja Ari Rajamäki, p. 02 834 3571 
 


