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§ 31
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 32
Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätösehdotus
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:
hallinnon harjoittelija Petra Järvinen tämän kokouksen ajaksi
hankearkkitehti Jarmo Viljakka § 36 ajaksi
koordinaattori Elina Kalliohaka § 37 ja 38 ajaksi
suunnittelija Anna Henttonen § 39 ja 40 ajaksi
johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen § 41 ajaksi
suunnittelija Susanna Lundström § 42-45 ajaksi
kulttuuripalvelupäällikkö Elise Pedersen § 46 ajaksi
koordinaattori Ulla Majamaa § 47 ajaksi
johtava koordinaattori Päivi Laukamo § 48 ja 49 ajaksi
johtava koordinaattori Maris Reinson § 50 ajaksi
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§ 33
Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Islam al-Nassar ja Antti Hiitti (varalle
Matti Joki ja Sofia Julin).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana sekä sähköisesti että käsin viimeistään
maanantaina 25.3.2019.
Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt silloin
suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä
kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.
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§ 34
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2018
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:6231/02.02.01/2017
Valmistelijat / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiapäällikkö
Lotta Perämaa, puh. 040 838 0393, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti
tammi-joulukuu 2018 hyväksytään.
Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa
toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne.
Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan
palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sivistys- ja
kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan keskeiset toimenpiteet etenivät
pääosin suunnitellulla tavalla.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 4,6 milj. euroa
vuosisuunnitelmaa heikompana. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu
on 17,4 milj. euroa eli 5,0 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvua nostaa
osaltaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen aleneminen
lakimuutoksen vuoksi. Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa kunta-alan
palkkaratkaisun lisäksi lasten määrän kasvuun vastaaminen
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.
Toimintatuotot toteutuivat 1,8 milj. euroa budjetoitua suurempina.
Myyntituottojen ylitys johtui mm. museoiden ravintola- ja tilapalvelujen
myynneistä. Maksutuotot toteutuivat vuosisuunnitelmaa pienempinä
liikuntapalvelujen asiakasmaksujen kertymästä johtuen. Tuet ja
avustukset ylittyivät, mikä johtui perusopetuksen sekä kulttuuri- ja vapaa-
aikapalvelujen projektien ja hankkeiden budjetoimattomista
rahoitusosuuksista. Muut toimintatuotot ylittyvät, mikä johtui muilta
kunnilta laskutetuista osuuksista osaamisen kehittämisen ja
koulunkäynnin ohjauspalvelujen kuluihin.
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Toimintakulut ylittyivät 6,4 milj. euroa. Henkilöstökulujen ylitys johtui
pääosin varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvuun vastaamisesta.
Suurimmat toimintakulujen ylitykset olivat palvelujen ostoissa, mikä
johtui mm. varhaiskasvatuksen ateriapalveluista, päivähoitopalvelujen
ostosta, työterveyden kuluista, Tampereen ulkopuolella koulua käyvien
lasten koulunkäyntikustannuksista, perusopetuksen
oppilaskuljetuskustannuksista sekä liikuntapalvelujen
kunnossapitokustannuksista ja Sara Hildénin taidemuseon
näyttelytoiminnasta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulujen
säästö johtui kasvatus- ja opetuspalvelujen rakennushankkeiden
viivästymisestä ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden
kohdistamisesta tarvike- ja kalustohankintoihin. Avustusten ylitys johtui
pääosin palvelusetelipäivähoidon laajentamisesta. Muiden
toimintakulujen ylitys aiheutuu pääosin liikunnan tukitoiminnan kulujen
kasvusta.
Investoinnit toteutuivat 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.
Vuosisuunnitelmaa alhaisempi investointitaso johtui pääosin eräiden
päiväkotien ja koulujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kohteiden
valmistumisaikataulujen viivästymisestä.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Lauri Savisaari, Jukka Männikkö,
Markus Kiviaho, Erja Viitala, Lotta Perämaa, Vesa-Matti Kangas
Liitteet

1 sikula 21.3_Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja
vuosisuunnitelmaraportti_joulukuu2018
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§ 35
Katsaus vuoden 2018 kuntalaisaloitteisiin (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:874/00.01.03/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Pauliina Aittala
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Katsaus vuoden 2018 kuntalaisaloitteisiin merkitään tiedoksi.
Perustelut
Tampereen kaupungin hallintosäännön 144 §:n mukaan lautakunnan
tehtäväalueella tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista on esitettävä
tiedot asianomaiselle lautakunnalle sen päättämällä tavalla. Samalla
lautakunta toteaa, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti 16.8.2017 § 7, että lautakunnalle on
esitettävä maaliskuun loppuun mennessä selvitys sen toimivaltaan
kuuluvista edellisenä vuonna tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista
ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Vuonna 2018 sivistys- ja kulttuurilautakunnan tehtäväalueella tehdyt,
lautakunnan toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet:
Kansalaissota valotaideteoksen saaminen Kalevankankaalle -
kuntalaisaloite (TRE:2583/12.03.00/2018)
Nekalan kirjaston sijoittaminen Mustanmetsän neuvola-päiväkoti
uudisrakennukseen (TRE:3536/12.03.01/2018)
Viinikka-Nekalan lähikirjastopalveluiden säilyttäminen - vetoomus ja
adressi (TRE:2702/12.03.01/2018)
Edellä mainitut aloitteet on käsitelty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa
11.9.2018, § 125 ja kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn
yhteydessä 19.11.2018, § 214.
Curlingratojen saaminen Tampereelle (TRE:23/12.04.00/2019)
Aloitteeseen on vastattu kirjeellä 19.2.2019.
Ulkoliikuntapaikkojen hoito yrittäjävetoiseksi (TRE:302/12.04.01/2018)
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Aloitteeseen vastataan vuoden 2019 aikana.
Tiedoksi
Tuire Nyyssönen
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§ 36
Lielahden päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma
TRE:1788/10.03.07/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarmo Viljakka
Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Lielahden päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään
jatkosuunnittelun pohjaksi.
Perustelut
Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä
palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen
perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä
vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy
asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että
tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden
käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään
kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat.
Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä
käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu
hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy
hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta.
Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy
toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan
toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy asunto- ja kiinteistölautakunta.
Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä
tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin
toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti
hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 %
hankesuunnitelmasta.
Tilan tarve
Päiväkodissa on kahdeksan ryhmää, yhteensä 160 lasta. Henkilökuntaa
on yhteensä noin 30. Hankesuunnitelman mukainen laajuus: bruttoala
2 398 brm², huoneistoala 2 180 htm² ja tilaohjelman mukainen hyötyala
1 677 hym².
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Aikataulu
Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen
huhtikuussa 2019. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa joulukuun 2019
ja maaliskuun 2020 välisenä aikana, jolloin hankkeen toteutus-
suunnitelma olisi hyväksyttävänä maaliskuussa 2020. Rakennustyöt on
tarkoitus ajoittaa huhtikuun 2020 ja toukokuun 2021 väliselle ajalle,
jolloin rakennus voidaan varustella kesä–heinäkuun aikana ja ottaa
käyttöön elokuussa vuonna 2021.
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen
24.5.2018. Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta eikä
toiminnallisia muutostarpeita tullut esille. Tarveselvitysvaiheessa tutkittiin
rinneratkaisuvaihtoehtoa ja pihalla sijaitsevan kallion säilyttämistä.
Hankesuunnitteluvaiheessa todettiin rinneratkaisun, jossa osa tiloista
sijoittuu osin maan alle, olevan liian riskialtis. Hankesuunnitelmassa
esitetäänkin nykyisen pihan tasoerojen pienentämistä siten, että tontille
on mahdollista rakentaa kaksikerroksinen päiväkoti, josta on suora
yhteys piha-alueelle. Muutoksen myötä rakennuksen kokonaisalaa saatiin
pienennettyä. Teknisten tilojen mitoitus tarkentui hankesuunnittelu-
vaiheessa.
Lielahden päiväkoti sijaitsee Lielahden kaupunginosassa osoitteessa
Ollinojankatu 6, 33400 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-263-2583-1.
Etäisyys keskustorilta on noin 7 km. Tarveselvityksen ja uuden
asemakaavan mukaisesti on päädytty vanhan päiväkodin ja
neuvolarakennuksen purkamiseen ja korvaamaan se päiväkodin
uudisrakennuksella. Asemakaava hyväksyttiin 14.8.2018. Kaavamääräys
on YL (Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue).
Pääkäyttötarkoituksen mukaista rakennusoikeutta on käytettävissä 3 000
kem², jonka lisäksi tontille saa rakentaa varastotiloja 120 kem². Suurin
sallittu kerrosluku on kaksi. Lisäksi Autopaikkojen korttelialue (LPA) kaava-
alueen eteläpuolella palvelee henkilökunnan ja saattoliikenteen
pysäköintiä sekä muuta yleistä pysäköintiä. Ne osoitetaan
liikennemerkein. Tontilta tulee varata kaksi inva-autopaikkaa ja
polkupyöräpaikkoja yksi polkupyöräpaikka/100 k-m². Suunnitelma on
asemakaavan mukainen. Alueella on hyvät kevyenliikenteen yhteydet.
Lähin linja-autopysäkki on Pohtolankadulla, aivan päiväkodin vieressä.
Ollinojankadun eteläpuolella sijaitsee yleiseen pysäköintiin varattu alue
(LPA), josta osoitetaan päiväkodille henkilöstön pysäköinti- ja
saattoliikenteen paikat liikennemerkein. Pysäköintialueen käytöstä
tehdään erillinen sopimus. Asemakaavavaiheessa tutkitut Ollinojankadun
liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet pyritään ajoittamaan
päiväkodin rakentamisen valmistumisen aikatauluun (ei kuulu päiväkodin
investointiin). Tontin koko on noin 5 310 m². Tontti rajautuu etelässä
Ollinojankatuun, lännessä Pohtolankatuun ja muissa suunnissa läheisiin
asuinkerrostalotontteihin. Naapurissa itäpuolella sijaitsee Lielahden
kirkko. Rakennus tulee sijoittumaan asemakaavan mukaisesti tontin
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lounaiskulmaan. Tontin oleva hyväkuntoinen puusto pyritään
säilyttämään tontin pohjois-/koilliskulmalla. Piharakennukset ja
oleskelukatokset sijoitetaan Ollinojankadun vastaiselle sivulle. Piha
suunnitellaan esteettömäksi ja nykyinen kallio poistetaan.
Jalankulkuyhteydet pihalle sijoittuvat Pohtolankadun ja Ollinojankadun
puoleisille sivuille. Huoltoyhteys ja -piha sijoittuu Ollinojankadun varteen.
Ryhmien sisäänkäynnit sijaitsevat pihan puolella. Tontille sijoitetaan kaksi
autopaikkaa (huolto- ja invapaikat). Iltakäytön sisäänkäynti sijoitetaan
siten, että se on helposti saavutettavissa kadun puolelta. Polkupyörä-
paikkoja tontille suunnitellaan noin 24 kpl, joista puolet sijaitsevat
katoksissa. Päiväkodin leikkipiha aidataan. Leikkipihan mitoitus on noin
16,5 m²/lapsi. Pohjoissivulle rakennetaan pieni tekonurmi-pintainen ja
aidattu pelikenttä. Vanhan päiväkodin kellarissa sijainnut aluemuuntaja
siirretään tontilla asemakaavan mukaiseen paikkaan.
Päivähoidon tilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Pinta-ala koostuu
päivähoidon ryhmätiloista, keittiöstä ja ruokasalista, pienestä
liikuntasalista, hallinnon tiloista ja niitä palvelevista aputiloista.
Ilmastointikonehuone sijaitsee 2. kerroksessa. Rakennuksessa on
henkilöhissi. Kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy. 1. kerroksessa sijaitsevat
neljä päiväkodin ryhmätilaa, ruokasali linjastoineen, liikuntasali,
palvelukeittiö, keskusvarasto, siivouskeskus ja tekstiilihuoltotila sekä
pienkeittiötila. Ruokasali on osin kaksi kerrosta korkea tila. Sali on
yhdistettävissä ruokasaliin esimerkiksi isompia yleisötilaisuuksia varten.
Salin seinälle sijoitetaan siirrettävä tai seinälle nostettava näyttämö.
Kaikista ryhmätiloista on suora yhteys yhteistiloihin sekä leikkipihalle
märkäeteisten kautta. Kaikki ryhmätilat on erotettavissa yhteisistä tiloista
lasiseinin ja -ovin. Märkäeteisten yhteyteen rakennetaan kuivaus-
huoneet. Väestönsuojassa sijaitsevat henkilökunnan sosiaalitilat (puku- ja
pesutilat). 2. kerroksessa sijaitsevat neljä päiväkodin ryhmätilaa,
hallinnon tilat, kaksi päivähoidon monitoimitilaa sekä
ilmastointikonehuone. Lasten kulku 1. kerrokseen tapahtuu sisäportaan
kautta. Yhteys ryhmätiloista leikkipihalle on kylmien ulkoportaiden
kautta. Hallinnon tilat ovat yhteiskäyttöiset koko rakennuksen
henkilökunnalle. Lähtökohtaisesti kaikki tilat suunnitellaan iltakäytön
mahdollistaviksi. Jatkosuunnittelussa huomioidaan iltakäytön vyöhykkeet;
esimerkiksi sali ja liikuntasali ovat vuokrattavissa kahdelle eri toimijalle
samanaikaisesti. Tästä syystä liikuntasaliin on suunniteltu erillinen
sisäänkäynti.
Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja,
viranomaisohjeita, rakentamismääräyskokoelman asetuksia
perustelumuistioineen sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen
Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita.
Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään; perustukset ja
runko 100 vuotta, muut rakennusosat 50 vuotta. Rakennuksen
kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 -
järjestelmää. Runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan sääsuojan
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alla. Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan riittävän korkealle
huomioiden pintavesien poisjohtaminen rakennuksen vierustoilta. Piha-
alueella suoritetaan louhintaa, jotta viereiseltä kalliokumpareelta valuvat
pintavedet saadaan hallitusti johdettua sadevesijärjestelmään. Rakennus
perustetaan maanvaraisin teräsbetonianturoin murskearinan välityksellä.
Tarkempi pohjatutkimus teetetään vanhan rakennuksen purkamisen
jälkeen. Anturoiden alapuolelle tehdään kapillaarikatkot ja koko
rakennuksen alla perusmaa/kalliopinta muotoillaan salaojiin päin
kallistavaksi. Alapohjat rakennetaan maanvaraisina. Täyttökerrokseen
asennetaan radon-putkitus. Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan
teräsbetoninen S1-luokan väestönsuoja. Rakennuksen runkona on
teräsbetoniseinät ja -pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina
matalaleukapalkeilla. Rakennuksen runko suunnitellaan mahdollisimman
muuntojoustavaksi. Kantavien ja jäykistävien seinien määrä
minimoidaan. Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena
kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuotoluku 1,0 m³/hm² täyttyy.
Lämmöneristykset mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön
asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja
lämpöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien
vertailuarvoja. Julkisivumateriaalina on pääosin puhtaaksimuurattu tiili.
Ulkopuoliset portaat tasoineen toteutetaan teräsbetonirakenteisina.
Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen
sadevedenpoistojärjestelmä. Vesikatteeseen tehtävät läpimenot
minimoidaan. Ullakkotiloihin sekä muihin huoltokohteisiin suunnitellaan
turvalliset kulkuyhteydet. Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten
järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren
aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Rakennuksen
energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 90(kWhE/m²
vuosi).
Investointi- ja käyttökustannukset
Lielahden päiväkodin uudisrakennuksen on laskettu tilaohjelma-
pohjainen kustannusarvio 7 060 000 € (2 952 €/brm²).
Tarveselvitysvaiheen kustannusarvio oli 6 875 000 €. Kustannusten nousu
johtuu pääosin rakennusindeksin 4,6 % kasvusta (tarveselvitys 97,0/5.
2018–hankesuunnitelma 101,5/3.2019 / Tampereen pisteluku), suora
indeksimuutos verrattuna vanhaan arvioon noin 316 000 €. Hankkeelle
on varattu määrärahaa vuosille 2019–2021 yhteensä
6 900 000 €. Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja
hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen
todellisten kustannusten mukaiseksi.
Tampereen Voimia muuttui Pirkanmaan Voimia Oy:ksi 1.1.2019. Keittiön
laitteet ovat jatkossa palveluntuottajan oma investointi. Ne kuitenkin
kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi
Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin
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keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 80 000 €.
Investointi sisältää muuntamon siirrosta ja valokuidun uudistamisesta
kaupungille osoitettavia kustannuksia yhteensä 10 000 €.
Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää
alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista.
Kiinteistön valmistuttua vuonna 2021 vuosivuokra on yhteensä
596 207 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti:
varhaiskasvatus 577 451 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 18 756 euroa.
Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason,
hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anni
Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Kirsi Lahtinen, Elina Lahti,
Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Sinikka Vähämaa, Maija Sihvonen
Liitteet

1 Liite Sikula 21.3.2019 Lielahden päiväkoti hankesuunnitelma
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§ 37
Lamminrahkan koulukeskuksen tarveselvitys
TRE:1832/10.03.07/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Kalliohaka
Valmistelijan yhteystiedot
Koordinaattori Elina Kalliohaka, puh. 040 486 4918 ja
hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Tampere hyväksyy osaltaan Tampereen ja Kangasalan kaupunkien
yhteisen Lamminrahkan yhtenäiskoulun tarveselvityksen.
Merkitään tiedoksi, että rahoitusmuodosta päätetään erikseen
kaupunkien talousarviovalmistelun yhteydessä.
Perustelut
Ojala-Lamminrahkan aluekokonaisuus on yksi Tampereen seudun
merkittävimmistä uusista asuin- ja työpaikka-alueista. Tampereen ja
Kangasalan kaupungit toteuttavat aluetta tiiviissä yhteistyössä.
Kangasalan Lamminrahkaan rakentuu koti noin 8 000 asukkaalle,
Tampereen Ojalan puolelle noin 4 500 asukkaalle. Ensimmäiset asukkaat
muuttavat Ojalaan arviolta vuonna 2022–2024 ja Lamminrahkaan vuonna
2023. Kangasalan ja Tampereen välillä on allekirjoitettu
toimeenpanosuunnitelman päivitys keväällä 2017. Hyväksytyllä
sopimuksella (Kangasala TE 233/2017, TRE:1262/10.00.02/2017) on
sovittu kaupunkien tärkeimmistä yhteishankkeista, mm. että osapuolet
toteuttavat yhdessä Lamminrahkaan 3.–9.-vuosiluokkien yhtenäiskoulun
ulkoliikuntapaikkoineen.
Ojalan ja Lamminrahkan alueita palveleva yhtenäiskoulu suunnitellaan
Lamminrahkan keskustaan. Koulu on tarkoitus toteuttaa kahdessa
vaiheessa.
Tilan tarve
Yhtenäiskoulun mitoitus on 1. vaiheessa 500 oppilasta (luokat 3–6, 25
oppilasta/perusopetusryhmä) ja toisessa vaiheessa 430 (luokat 7–9)
oppilasta. Oppilasmäärien on arvioitu kasvavan tulevien uusien alueiden
vähitellen tapahtuvan väestönkasvun mukaisesti. Kun yhtenäiskoulu (3.
–9. lk) on kokonaisuudessaan valmis, on arvioitu, että Kangasalta on
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koulussa 580 oppilasta ja Tampereelta 350 oppilasta eli yhteensä 930
oppilasta.
Aikataulu
Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat keväällä 2021 ja ne
valmistuvat kesäkuussa 2023. Tilat otetaan käyttöön elokuussa 2023.
Toisen rakennusvaiheen arvioitu valmistumisajankohta on vuosi 2027,
sisältäen pääosin yläkoulun tiloja. Ajankohta on riippuvainen yläkoulun
tarpeesta alueella laajemmin. Oppilasmääriä seurataan jatkuvasti
alueiden rakentuessa ja toisen vaiheen rakennustöiden aikataulua
tarkennetaan tarpeen mukaan.
Hankeen asemakaava, liikenne ja piha
Lamminrahkan alue asemakaavoitetaan useassa osassa. Alue on
Kangasalan kaupungin omistuksessa. Eteläosan asemakaavaehdotus on
ollut nähtävillä ja asemakaava hyväksytään valtuustossa keväällä 2019.
Jos kaavasta ei valiteta, se on lainvoimainen keväällä 2019.
Koulukeskuksen tontti sijoittuu uuden Mossin puistokadun varteen,
liikuntapuiston viereen ja se osoitetaan yleisten rakennusten
korttelialueeksi (YL). Tontti jaetaan myöhemmin kahdeksi tontiksi,
yhtenäiskoululle ja Kangasalan omalle pienten lasten yksikölle. Tulevan
yhtenäiskoulun tontin kooksi arvioidaan 18 600 m² ja rakennusoikeudeksi
12 000 k-m². Kerrosluvuksi on merkitty enintään IV.
Yhtenäiskoululle tulee olemaan hyvät joukkoliikennepalvelut, bussi-
/raitiotiepysäkit sijoittuvat aivan koulun läheisyyteen. Mossin puistokatu
toimii aluksi autoliikenteen ja bussien käytössä, myöhemmin katu
muuttuu joukkoliikennekaduksi. Huoltoliikenne molemmille tonteille
hoidetaan Mossin puistokadulta. Yhtenäiskoulun pihaan varataan n. 700
pyöräpaikkaa. Koulun tontille varataan loppuvaiheessa pysäköintitilaa 20
kpl välttämättömiä paikkoja varten. Koulun saattoliikenne osoitetaan
torin eteläpuoliselle LPY-alueelle. Koulukeskuksen henkilökunnan autojen
pysäköintialueita varataan 1. vaiheessa koulun tontille paikkaan, johon
myöhemmin rakennetaan laajennusosa/-osat. Myöhemmässä vaiheessa
henkilökunnan pysäköinti ratkaistaan alueellisella keskitetyllä
pysäköintiratkaisulla.
Yhtenäiskoulun 3.–9. luokkien kaupunkien yhteiseen hankkeeseen kuuluu
tontin piha-alue, jonka arvioitu pinta-ala on rakennuksen massoittelusta
riippuen n. 10 000 m² (n. 11 m²/oppilas). Piha-alueelle sijoittuvat leikki- ja
liikuntavälineet, oleskelualueet, pyörien säilytys ym. Tontin piha-alueen
investointi jaetaan sovitun prosenttiosuuden mukaan. Välitunneilla ja
liikuntatunneilla on mahdollista käyttää myös koulun tontin viereistä
liikuntapuistoa. Liikuntapuistoa tulee kiertämään hiihtolatu, joka yhtyy
Tampereen ja Kangasalan seudulliseen latuverkkoon. Koulukeskuksen
piha-alueet ovat myös alueen asukkaiden käytössä.
Rakennustiedot
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Lamminrahkan koulukeskuksesta tavoitellaan koko uuden asuinalueen
kohtauspaikkaa, joka on avoin aamusta iltaan. Rakennus tulee toimimaan
alueen yhteisöllisenä keskuksena, jota voivat käyttää perusopetuksen
lisäksi kolmas sektori ja liikuntaseurat. Myös alueen asukkaat voivat
käyttää tilaa kokoontumiseen. Koulutilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja
eri toimintoihin soveltuvaksi. Iltakäyttöä varten rakennus on jaettavissa
erilaisiin osiin ovi- ja lukitusjärjestelyin. Iso liikuntasali voidaan jakaa
kolmeen osaan.
Tavoitteena on tilojen tehokas käyttö ja sitä kautta mahdollisimman suuri
käyttöaste. Tilojen suunnittelussa varaudutaan sekä toiminnan
muutoksiin että erilaiseen käyttöön. Monikäyttöiset ja muunneltavat
tilaratkaisut mahdollistavat erilaisten ja erikokoisten ryhmien toiminnan
sekä vaikuttavat lasten ja aikuisten väliseen vuorovaikutukseen. Liikuntaa
ja retkeilyä on suunniteltu koulukeskuksen painotuksiksi. Liikkumisen
mahdollisuudet sisä- ja ulkotiloissa huomioidaan jatkosuunnittelussa.
Tilat tulevat vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia.
Rakennuksen 1. vaiheen bruttoala on alustavan tilaohjelman mukaan
6 959 brm² ja 2. vaiheen 3 676 brm². Rakennuksen kerrosluku on
todennäköisesti 3–4.
Investointi- ja käyttökustannukset
Hankkeen rahoitusvaihtoehtoina selvitetään pääomarahoitusta,
vuokrausta, leasing-rahoitusta ja hankkeen toteuttamista nk.
elinkaarihankkeena. Lisäksi selvitetään vaihtoehtoa, jossa Tampere
maksaisi oppilaskohtaista maksua kuntien väliseen yhteistyö-
sopimukseen perustuen. Päätöstä hankkeen rahoitusmallista ei ole vielä
tehty. Mikäli koulukeskus toteutetaan ns. perinteisellä mallilla,
Kangasalan kaupunki toimii sen rakennuttajana. Tampereen kaupunki
rahoittaa tällöin yhtenäiskoulun (kokonaisuus 930 oppilasta) rakentamis-
ja ylläpitokustannuksista omaa oppilasmääräänsä (350 oppilasta)
vastaavan osuuden eli 37,63 % ja Kangasalan kaupunki oppilasmääränsä
(580 oppilasta) mukaisesti 62,37 %. Hankesuunnittelu ja toiminnan
suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien kesken.
Kustannukset on arvioitu tavoitehinta-arviona alustavien tilaohjelmien
perusteella. Lamminrahkan yhtenäiskoulun ensimmäisen vaiheen
tavoitehintamenettelyllä laskettu kustannusarvio on 19,44 milj. €. Tästä
Kangasalan osuus on 12,14 milj. € ja Tampereen 7,30 milj. €.
Yhtenäiskoulun 2. vaiheen kustannusarvio on 10,38 milj. €. Tästä
Kangasalan osuus on 6,47 milj. € ja Tampereen 3,91 milj. €.
Tavoitehintoihin sisältyvät kiinteät kalusteet ja varusteet sekä pihan
rakentaminen.
Kaupungit vastaavat yhdessä yhtenäiskoulun huolto-, ylläpito- ja
korjauskustannuksista. Vuosittainen kokonaisvuokran määrä koostuu
pääomavuokrasta, ylläpito- ja kunnossapitokustannuksista sekä
tontinvuokrasta. Kangasalan kaupungin osuus vuokrasta arvioidaan
olevan 1. vaiheessa yhteensä 0,94 milj. €/vuosi ja Tampereen kaupungin
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osuus yhteensä 0,57 milj. €/vuosi. 2. vaiheen valmistumisen jälkeen
ylläpitokustannukset kasvavat 0,52 milj. €/vuosi (Kangasala) ja 0,31 milj. €
/vuosi (Tampere). Kustannukset tarkentuvat rahoitusvaihtoehdon
ratkettua.
Toiminnan kustannukset
Lamminrahkan yhtenäiskoulun toiminnan kustannuksista laaditaan oma
erillinen sopimuksensa. Kustannukset jaetaan kaupunkien kesken
todellisten oppilasmäärien mukaan. Tarveselvityksessä kulut on arvioitu
investoinnissa käytettyjen prosenttiosuuksien mukaan. Vuosittaisten
henkilöstökustannusten arvioidaan olevan 1. vaiheessa Kangasalan
osalta 1,90 milj. €/vuosi ja Tampereen kaupungin osuus yhteensä 1,14
milj. €/vuosi. Rakennuksen laajennuksen jälkeen toiminnan kustannukset
kasvavat 1,63 milj. €/vuosi (Kangasala) ja 0,98 milj. €/vuosi (Tampere).
Vuoden 2023 taloussuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisen
kalustuksen kustannukset, jotka ovat yhteensä 1,25 milj. €. Tästä
Kangasalan osuus on arviolta 780 000 € ja Tampereen 470 000 €.
Toisessa vaiheessa ensikertainen kalustus on 1,29 milj. €. Kangasalan
osuus on 800 000 € ja Tampereen 490 000 €.
Arkkitehtuurikilpailu
Koulukeskus sijoittuu merkittävään paikkaan, Ojalan ja Lamminrahkan
yhteisen pääkadun varteen ja torin pohjoisreunaan. Koulu on
ensimmäisiä alueelle nousevia rakennuksia ja sillä on tärkeä merkitys
alueen maamerkkinä ja identiteetin luojana. Koulukeskus ympäristöineen
on alueen kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen ydin. Koulukampus tulee
toimimaan uuden alueen yhteisöllisenä keskuksena, johon kilpailulla
haetaan ideoita. Myös oppimistilojen järjestämisestä halutaan uusia ja
innovatiivisia ajatuksia.
Idealuonteinen kilpailu järjestetään Lamminrahkan koulukeskuksen
kokonaisuuden suunnittelusta vuoden 2019 aikana. Suunnittelutehtävä
sisältää yhtenäiskoulun, Kangasalan pienten lasten yksikön sekä näiden
piha-alueet. Kilpailun tavoitteena on kartoittaa hyviä ideoita ja erilaisia
ratkaisumahdollisuuksia jatkosuunnittelun pohjaksi sekä löytää
hankkeelle pää- ja arkkitehtisuunnittelija.
Suunnittelutehtävä on haastava koulukeskuksen vaiheistusten vuoksi.
Kilpailuehdotusten parissa päästään eri osapuolien kanssa
keskustelemaan rakennusten ja pihan toiminnan tavoitteista ja
ratkaisuista konkreettisten esimerkkien kautta.
Kilpailun kustannusarvio on tällä hetkellä yhteensä n. 170 000 €.
Kustannusten jako kaupunkien kesken tämän hetkisten pinta-alatietojen
suhteessa on seuraava: Tampereen osuus n. 47 400 € ja Kangasalan
osuus n. 122 600 €. Kustannukset ja kustannusarvio tarkentuvat kilpailun
edetessä. Kilpailulautakuntaan nimetään edustajat molemmista
kaupungeista.
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Lapsivaikutusten arviointi
Terveys: Lamminrahkan koulu mahdollistaa lapsille terveellisen ja
turvallisen oppimisympäristön. Koulukeskuksen oppilashuolto toimii
saumattomassa yhteistyössä oppilaiden terveyden ja
opiskeluolosuhteiden edistämiseksi. Uudet opiskelutilat luovat
viihtyvyyttä ja koulumyönteistä asennetta oppilaisiin ja perheisiin.
Turvallisuus ja liikkuminen: Koulu sijaitsee keskellä hyviä kävely- ja
pyöräilyteitä. Huoltoajolle suunnitellaan erillinen kulkuyhteys Mossin
puistokadulta. Koulun alueella liikenne on erittäin vähäistä mm.
parkkipaikkojen vähyyden vuoksi. Mahdollinen saattoliikenne ohjataan
viereisen torialueen parkkipaikalle. Oppilaiden on helppo tulla kouluun
kävellen tai polkupyörillä. Koulun alue ja sen välittömässä yhteydessä
olevat liikuntapaikat mahdollistavat monipuolisen liikkumisen sekä koulu-
että vapaa-ajalla. Koulukeskuksen yhtenäinen toimintakulttuuri tukee
oppilaan koulupolkua esiopetuksesta yläkoulun loppuun. Opetuksen
nivelvaiheet sujuvat saumattomasti ja turvallisesti.
Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden
arjen sujumiseen, kun varhaiskasvatus, esiopetus sekä ala- ja yläkoulu
tarjotaan samassa korttelissa lähipalveluna. Rakennuksen tilat tulevat
olemaan monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista vuokrata iltakäyttöön,
esim. lasten harrastustoimintaa varten. Yhtenäinen toimintakulttuuri
mahdollistaa yhtenäisen asiointitavan koulupolun eri vaiheissa asiakkaan
näkökulmasta ja oppilaan edun mukaisesti.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Jarmo Viljakka, Elina
Kalliohaka, Ville Raatikainen
Liitteet

1 Liite Sikula 21.3.2019 Lamminrahkan yhtenäiskoulu Tarveselvitys
2 Liite Sikula 21.3.2019 Lamminrahkan yhtenäiskoulu, tilaluettelot ja
tavoitehinnat 20181126
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§ 38
Hervannan siirtokelpoisen päiväkodin vuokrakustannuksen vaikutus
varhaiskasvatuspalveluiden käyttötalouteen
TRE:1833/02.07.03/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Kalliohaka
Valmistelijan yhteystiedot
Koordinaattori Elina Kalliohaka, puh. 040 486 4918, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Hervantaan tulevan siirtokelpoisen päiväkodin vuokrakustannus ja
kustannuslisäys varhaiskasvatuspalveluiden käyttötalouteen merkitään
tiedoksi.
Perustelut
Kasvatus- ja opetuspalveluissa koulu- ja päiväkotitilojen
vuokrakustannukset määräytyvät 2019 alkaen niiden tilakustannusten
mukaan, missä todellisesti toimitaan. Väistötiloissa olon ajalta peritään
vuokra väistötilasta. Pääsääntöisesti väistötilan vuokra on suurempi kuin
varsinaisen koulu- ja päiväkotitilan vuokra, jolloin kasvatus- ja
opetuspalveluiden vuokramenot kasvavat merkittävästi. Aikaisempina
vuosina koulun tai päiväkodin toiminnan siirtyessä väistötilaan
tilakustannukset eivät muuttuneet. Väistötilan kustannuksista vastasi
Tilakeskus ja kasvatus- ja opetuspalvelut vastasivat korjauksen kohteena
olevien koulujen ja päiväkotien kiinteistökuluista.
Hervannan alueella on sisäilmaongelmien vuoksi jouduttu vähentämään
terveydensuojelu-yksikön ohjeiden mukaisesti lasten määrää
päiväkodeissa. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen kannalta ei ole
tarkoituksenmukaista toimia yksiköissä, joissa lasten määrää on jouduttu
vähentämään merkittävästi, mutta tilakustannukset pysyvät samalla
tasolla. Väistötilaratkaisu tarvitaan Hervantaan akuuttiin tilatarpeeseen
riittävän varhaiskasvatuspalvelun järjestämiseksi peruskorjausten ja
uudisrakentamisen ajaksi. Kanjonin koulun pihalle siirrettävään
väistötilaan siirtyvät alkuvaiheessa Pelipuiston, Pulmusen ja Pääskysen
päiväkodit. Määräaikaisesti väistötilassa järjestettävät
varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät uuteen, Etelä-Hervannan koulun
yhteyteen tulevaan päiväkotiin. Päiväkodin arvioitu valmistumisaika on
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elokuussa 2023. Hervannassa on lisäksi suljettu myös Telkän päiväkoti
vuoden 2018 lopussa ja Kisapuiston päiväkodin toiminta päättyy kesällä
2019.
Tampereen Tilapalvelut Oy pyysi tarjouksen Cramo Adapteo Oy:ltä
olemassa olevan, aiemmin Irjalan päiväkodin käyttöön vuokratun ja nyt
vapaana olevan väistötilan siirtämisestä Kanjonin koulun tontille,
Hervannan päiväkotien väistötilaksi.
Tarjouksen mukainen kiinteä vuokra-aika on 36 kuukautta, joka alkaa
1.7.2019 ja päättyy 30.6.2022. Optioaika on 24 kuukautta ja sen käytöstä
sovitaan viimeistään kuusi kuukautta ennen varsinaisen vuokra-ajan
päättymistä. Tarjouksen mukainen väistötilan vuokrahinta on 52 000
euroa kuukaudessa kiinteältä vuokra-ajalta. Kiinteän vuokra-ajan jälkeen
vuokra on 21 000 euroa.
Pelipuiston, Pulmusen ja Pääskysen päiväkotien nykyiset vuokrat ovat
yhteensä 12 695 euroa kuukaudessa.
Siirtokelpoisen tilan käyttöönoton myötä varhaiskasvatuspalveluiden
käyttömenot kasvavat 235 830€ vuonna 2019.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Jaana Hartman, Elina Kalliohaka, Anni
Andrejeff, Teemu Alavenetmäki
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§ 39
Liikuntapalvelujen toiminta-avustukset vuonna 2019
TRE:6/12.04.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Henttonen
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Liikuntapalvelujen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen
mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011,
sisäinen tilaus 23925, liikuntapalvelujen avustukset.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta
sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa
avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä
vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Perustelut
Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019.
Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä
liikuntapalvelujen toiminta-avustusta haki 108 yhteisöä. Vuonna 2018
hakijoita oli 111. Hakijayhteisöt, esitykseen perustuva avustussumma ja
edellisen vuoden avustus on esitetty liitteessä.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle
2019 varattiin liikuntapalvelujen avustuksiin 779 000 euroa. Lasten ja
nuorten liikunnan tukeminen on huomioitu vuoden 2019 toiminta-
avustusten jaossa aiempaa enemmän. Painopisteen muutos toteutettiin
säästöjen sopeuttamisohjelman mukaisesti (KH, 23.4.2018).
Avustusesitys on valmisteltu siten, että liikuntapalvelujen toiminta-
avustuksina esitetään myönnettäväksi tamperelaisille yhteisöille yhteensä
741 000 euroa. Lisäksi esitetään lautakunnan kokouksessa 21.3.2019
erikseen päätettäväksi toiminta-avustuksen myöntämistä Tampereen
Urheiluakatemian toimintaan.
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Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (sikula 22.11.2018). Liikuntapalvelujen
toiminta-avustuksia voidaan kriteerien mukaan myöntää Tampereella
toimiville yhteisöille, joiden toiminta keskittyy pääosin tamperelaisille
suunnattuun terveyttä edistävään liikuntaan, kilpa- ja huippu-
urheiluun sekä niihin liittyvään kansalaistoimintaan. Avustuksia ei
pääsääntöisesti myönnetä yhdistykselle, jolla ei ole lapsille ja/tai nuorille
suunnattua harrastetoimintaa eikä yhdistykselle, jonka toiminnan piirissä
on alle 30 harrastajaa. Avustuksia ei myönnetä oppilaitosten sisäisille
opiskelijajärjestöille eikä pääsääntöisesti valtakunnallisille tai
piirijärjestöille.
Sisällöllisessä arvioinnissa määrällinen painotus on 80 prosenttia ja
laadullinen vastaavasti 20 prosenttia. Toimintaan aktiivisesti
osallistuneiden alle 20-vuotiaiden jäsenmäärä muodostaa suurimman
osan määrällisestä painotuksesta. Toisena määrällisenä painopisteenä on
kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä syntyneet kustannukset.
Laadullisessa arvioinnissa on otettu huomioon urheilullinen
menestys, terveyden edistäminen, yhteiskunnallinen toiminta ja
tapahtumat.
Arviointikriteerit toteuttavat edelleen kaupungin strategisia linjauksia.
Avustusesitykset pohjautuvat sekä kriteeristön tuottamaan
euromääräiseen että aiempien vuosien avustussummien väliseen
arviointiin.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli
yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida
todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella
tapahtuvassa toiminnassa.
Avustusesitys
Lautakunnan hyväksymien avustuskriteerien mukaan liikuntapalvelujen
toiminta-avustuksia ei esitetä myönnettäväksi sellaisille yhdistyksille,
joiden edellisen toimintakauden varsinainen toiminta, lapsi- ja
nuorisoliikunta tai tilitapahtumat ovat olleet vähäisiä.
Yhdistykset (18 kpl), joille ei näillä perusteilla esitetä avustusta vuonna
2019 ovat Aitolahden Riento ry, Bike Polo Tampere ry, KUNTO-PIRKAT RY.,
Muurinmurtaja Buhurt Ry, Respeite Capoeira ry, Seigikai ry, Tampere
Rugby Club ry, Tampereen Harrasteurheilijat ry, Tampereen Jousiampujat
ry, Tampereen Kuntoliikunta ry TAKU, Tampereen Laskuvarjokerho Ry,
Tampereen Sisu ry Veteraanijaosto Sisukkaat, Tampereen Taivaltajat ry,
Tampereen Talviuimarit ry, Tampereen Urheiluautoilijat ry, Tampereen
vesikiitäjät ry, Tanssiseura Hurmio ry, Unlimited Frisbee Organization ry.
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Tampereen kaupunki ja Niihaman maja ovat tehneet sopimuksen, jonka
mukaan yrittäjä saa Niihaman majan tilat vastikkeetta käyttöönsä ja
sitoutuu huolehtimaan majan aukiolosta ja tilojen kunnossapidosta.
Sopimuksella toimija saa myös oikeuden harjoittaa kohteessa
liiketoimintaa, eikä kaupungin lisäavustukselle katsota olevan tarvetta.
Niihaman majalle ei esitetä avustusta.
VellusTa Oy / LegendTrick Gym:lle ei esitetä avustusta, koska
liikuntapalvelujen toiminta-avustusta voidaan myöntää Tampereella
toimiville yhteisöille, eikä pääsääntöisesti yritystoimintaan.
Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi 87
yhdistykselle yhteensä 741 000 euron arvosta. Liitteessä on kooste
avustusta vuonna 2019 hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä
avustussummista.
Päätöksenteon ehdollisuus
Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan
vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen
tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden
vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron avustuksen saajilta
voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat tarkistettavaksi
ennen maksatusta. Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa viimeistään
31.5.2019.
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen
suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3.
krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen
kokoushuoneessa.
Tiedoksi
hakijat, Teemu Irri, Susanna Lundström, Pekka P. Paavola, Päivi Lehtinen,
Anna Henttonen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen, Petra Järvinen,
Jenna Pihlamäki
Liitteet

1 sikula 21.3.2019_Liikuntapalvelujen toiminta-avustukset vuonna 2019
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§ 40
Avustus Tampereen Urheiluakatemian toiminnan organisointiin vuodelle 2019
TRE:1871/12.04.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Henttonen
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Varalan urheiluopistolle myönnetään 38 000 euroa Tampereen
urheiluakatemian toimintaan vuonna 2019.
Avustus maksetaan liikuntapalvelujen toiminta-avustuksiin varatusta
määrärahasta, kustannuspaikka 137011, sisäinen tilaus 23925.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta
sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa
avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä
vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Perustelut
Varalan Urheiluopisto hakee Tampereen kaupungilta 40 000 euron
suuruista avustusta Tampereen Urheiluakatemian toimintaan vuonna
2019. Kaupunki on tukenut toimintaa vuonna 2018 36 965 euron
suuruisella summalla.
Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan vuoden 2014 liikunta- ja
urheiluseurojen toiminta-avustusten myöntämistä koskevassa
päätöksessä (27.3.2014, 36 §) todetaan, että urheiluseurojen esittämän
toiveen mukaisesti jatkossa liikunta- ja urheiluseurojen
avustuskokonaisuudessa päätetään vain seuratoiminnan avustuksista.
Tästä syystä Tampereen Urheiluakatemian avustushakemus käsitellään
lautakunnassa erillisenä asiana.
Urheiluakatemiatoiminnan tavoitteena on tukea huippu-urheilijoita
opintojen ja urheilun yhdistämisessä, välittää urheilun ja valmennuksen
tukipalveluja, järjestää koulutusta ja tapahtumia urheilijoille, valmentajille
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ja huoltojoukoille sekä kehittää valmennusta, seurojen välistä yhteistyötä
ja urheilun olosuhteita. Urheiluakatemiat ovat suurille opiskelu- ja
urheilupaikkakunnille syntyneitä yhteistyöverkostoja.
Urheiluakatemioiden toiminta perustuu mukana olevien tahojen
osaamisen ja asiantuntijuuden sekä olemassa olevien rakenteiden
mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen.
Tampereen Urheiluakatemia sai huippu-urheiluakatemian statuksen
keväällä 2009 toteutetussa olympiakomitean auditoinnissa. Huippu-
urheilun muutostyön ja uuden huippu-urheiluyksikön myötä on Varalan
urheiluopistoon perustettu 1.1.2013 alkaen valmennuskeskus, jonka
toiminnan painopiste on Tampereen ja lähiseudun kilpa- ja huippu-
urheilun kehittämisessä. Jatkossa huippu-urheiluyksikön
urheiluakatemiaohjelma ohjaa valtakunnallisesti urheiluakatemioiden
toimintaa. Tampereella paikallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä
vastaa Varalan Urheiluopiston valmennuskeskus.
Tampereen Urheiluakatemia on avoin yhteistyöverkosto, jonka toimijoita
ovat pirkanmaalaiset korkea-asteen ja toisen asteen
yhteistyöoppilaitokset, eri lajien lajiliitot ja paikalliset urheiluseurat,
Tampereen kaupunki sekä valmennuksen ja terveydenhuollon
tukipalvelujen tarjoajat. Tampereen Urheiluakatemian toiminta on
tarkoitettu kansainvälisellä huipulla urheileville ja sinne tähtääville
nuorille. Erityisen merkittävää on olympiatason ja kansainvälisen tason
urheilijoiden tukeminen. Tampereen Urheiluakatemian korkea-asteen
yhteistyöoppilaitoksia ovat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen
yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu.
Tampereen urheiluakatemiaan voivat hakeutua ensisijaisesti
Pirkanmaalla opiskelevat, oman lajinsa huipulla urheilevat ja sinne
tähtäävät urheilijat korkea-asteelta (ammattikorkeakoulut ja yliopistot)
sekä toiselta asteelta (lukiot ja ammattiopistot). Akatemian jäsenyyden
saamiseen vaikuttaa oman lajiliiton pisteytys. Suomen Olympiakomitea
on määritellyt kaikille lajeille yhteiset pisteytysohjeet, joihin pohjaten
arvioidaan urheilijan kilpaurheilumenestystä.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle
2019 varattiin liikuntapalvelujen avustuksiin 779 000
euroa. Liikuntapalvelujen avustuksiin varattu määräraha mahdollistaa
Tampereen Urheiluakatemian toiminnan tukemisen. Toimintaan
esitetään myönnettäväksi 38 000 euron avustusta.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli
yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida
todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella
tapahtuvassa toiminnassa. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden
mukaan hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron
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avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden
asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Täydentävät asiakirjat tulee
toimittaa viimeistään 31.5.2019. Mikäli vaadittuja asiakirjoja ei erillisestä
pyynnöstä huolimatta toimiteta määräaikaan mennessä, mainitulle
yhteisölle myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä peruuttaa.
Hakemusaineisto on osana liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-
avustuskokonaisuuden aineistoa. Hakemusasiakirjat liitteineen ovat
nähtävinä 14.3.2019 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin
työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä
kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.
Tiedoksi
hakija, Teemu Irri, Susanna Lundström, Pekka P. Paavola, Päivi Lehtinen,
Anna Henttonen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen, Petra Järvinen,
Jenna Pihlamäki
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§ 41
Soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) toiminta-avustukset vuonna 2019
TRE:7/12.04.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Lahtinen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen, puh. 050 554 5874, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Soveltavan liikunnan toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan
esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26818,
soveltavan liikunnan avustukset.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta
sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa
avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä
vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Perustelut
Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019.
Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä soveltavan
liikunnan (erityisliikunnan) toiminta-avustusta haki 17 yhteisöä. Vuonna
2018 hakijoita oli 18.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle
2019 soveltavan liikunnan avustuksiin varattiin 25 000 euroa. Soveltavan
liikunnan toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhteisöille, jotka
järjestävät soveltavaa liikuntaa Tampereella. Soveltavan liikunnan
määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia ja pitkäaikaissairaita.
Iäkkäiden henkilöiden kohdalla soveltavan liikunnan ryhmiin lasketaan
kuuluvaksi ne henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän,
vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Näin ollen ikä sinänsä ei ole
peruste liikunnalliselle erityispalvelulle. Avustus kohdennetaan terveyttä
ja toimintakykyä edistävään harrastustoimintaan.
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Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (sikula 22.11.2018). Soveltavan liikunnan
toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia. Avustettavan
toiminnan tulee olla kohderyhmälle avointa ja ympärivuotista
Tampereelle sijoittuvaa perustoimintaa. Lisäksi toiminnan tulee edistää
kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja täydentää kaupungin
toimintaa.
Avustusesitys
Avustusta esitetään myönnettäväksi 17 yhteisölle yhteensä 25 000 euroa.
Hakijayhteisöt, esitykseen perustuva avustussumma ja kahden edellisen
vuoden avustus on esitetty liitteessä. Avustusesityksessä on huomioitu
toiminnan laatu ja laajuus. Tämän lisäksi huomiota on kiinnitetty
toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä
kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen
toteutumiseen.
Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten toivotaan
käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.
Päätöksenteon ehdollisuus
Avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan hakijoiden, joille
lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee
toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen
jälkeen. Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 31.5.2019.
Mikäli vaadittuja asiakirjoja ei erillisestä pyynnöstä huolimatta toimiteta
määräaikaan mennessä, mainitulle yhteisölle myönnetty avustus voidaan
viranhaltijan päätöksellä peruuttaa.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli
yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida
todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella
tapahtuvassa toiminnassa.
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen
suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3.
krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen
kokoushuoneessa.
Tiedoksi
hakijat, Anne Lahtinen, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen,
Marja Pärssinen, Mira Siltanen, Petra Järvinen, Susanna Lundström, Jenna
Pihlajamäki
Liitteet
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§ 42
Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset vuonna 2019
TRE:2/12.03.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Susanna Lundström
Valmistelijan yhteystiedot
Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan
esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23917,
kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustukset.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta
sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa
avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä
vuoden 2018 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Perustelut
Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019.
Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä kulttuuri- ja
taideyhteisöjen toiminta-avustusta haki 60 yhteisöä (siirtojen jälkeen 41).
Vuonna 2018 hakijoita oli siirtojen jälkeen 50.
Hakijayhteisöt, esitykseen perustuva avustussumma ja kahden edellisen
vuoden avustus on esitetty liitteessä. Avustusesitys on valmisteltu siten,
että kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksina esitetään
myönnettäväksi yhteensä 670 943 euroa. Vuonna 2018 tästä
kokonaisuudesta avustuksia myönnettiin 671 959 eurolla.
Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (sikula 22.11.2018). Kulttuuri- ja
taideyhteisöjen toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia,
joita voidaan myöntää paikallisesti keskeisille kulttuuri- ja
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taideyhdistyksille, joiden toiminta on vakiintunutta ja ammattimaisesti
toteutettua. Avustustoiminnan tavoitteena on turvata kulttuurin
monimuotoinen toimintakenttä. Avustusta voidaan myöntää kulttuuri- ja
taideyhdistyksille, esittävän taiteen toimijoille, tuotantoyhteisöille,
valtakunnallisille aluekeskuksille sekä kulttuuritaloille ja -keskuksille.
Toiminta-avustusta myönnetään toimijan säännölliseen ja
ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Avustusta ei
myönnetä hankkeisiin tai investointeihin. Avustusta ei myöskään
myönnetä palkintoihin, julkaisutoimintaan, tallenteisiin,
valtakunnallisille liitoille tai toimintaan, jonka mahdollinen tuotto
käytetään omistajiensa eduksi. Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä
taiteen perusopetukseen.
Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon avustettavan toiminnan
laatu, vaikuttavuus ja laajuus. Toiminnan tulee edistää kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tulee täydentää
kaupungin toimintaa. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään toiminnan
suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen, hakijan omaan
rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien
avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen. Julkisen tuen osuus
menoista saisi ohjeellisesti olla maksimissaan 80 %.
Hakemusten siirtäminen
Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada
avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten
hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa
luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin. Tällä
perusteella joitakin avustushakemuksia on siirretty käsiteltäväksi muissa
avustuskokonaisuuksissa tai yksiköissä.
Seuraavien yhteisöjen hakemukset (12 kpl) on siirretty kulttuuri- ja
taideyhteisöjen kokonaisuudesta kulttuuriharrastusyhdistysten
avustuskokonaisuuteen:
Eliisa-teatteri (Teatteriyhdistys Eliisa ry)
Finland Improv ry
Händel- kuoro ry
Kehitysvammaisteatteriyhdistys La Strada ry
Lasten Tampere ry
Mieskuoro Laulajat
NeoElement Ry
Pro TSO ry (Tampereen Salonkiorkesteri)
Tampereen Big Band ry
Tampereen Rautatieläisten Soittokunta r.y.
Viihderyhmä Säihke ry
Viitapiiri Ry
Lisäksi Kurpitsaliike ry:n hakemus siirrettiin käsiteltäväksi
kaupunginosayhdistysten avustuskokonaisuuteen.
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Vastaavasti kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuuteen osoitetuista
hakemuksista kulttuuri- ja taideyhteisöjen
avustuskokonaisuuteen siirrettiin Ahjolan setlementti ry/kansalaisopiston
jaTampereen Ylioppilasteatteri ry:n hakemukset.
Avustusesitys
Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia
Kulttuuri- ja taideyksiköstä sekä Kulttuurikummit ry:stä. Arvioinnin
perusteella It's All In Jazz ry:lle ja Pispalan musiikkiyhdistys ry:lle ei esitetä
toiminta-avustusta toiminnan vähäisyyden vuoksi. Näiden yhteisöjen on
kuitenkin mahdollista erikseen hakea kulttuuripalvelujen tuotantotukea
yleisölle suunnattujen, yksittäisten tapahtumien ja projektien
toteuttamiseen.
Avustusta esitetään myönnettäväksi 39 yhteisölle yhteensä 670 943
euroa, josta raha-avustusta on 450 307 euroa ja tila-avustusta 220
636 euroa. Vuonna 2018 myönnettiin 37 yhteisölle yhteensä 671 959
euroa, josta raha- avustusta oli 431 000 euroa ja tila-avustusta 240
959 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2019 hakeneista
yhteisöistä, esitetyistä avustussummista ja kahden edellisen vuoden
avustukset. Ahjolan Setlementti ry/kansalaisopiston avustus
kohdennetaan yhdistyksen perustoimintaan.
Pirkkalaiskirjailijat ry, Tampereen kansainvälisen toiminta-keskuksen tuki
ry, Tampereen Taiteilijaseura ry ja Tampere-seura ry saavat tiloja
vastikkeetta käyttöönsä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla on kyseisistä
tiloista vuokrasopimus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -
yksikön kanssa, jolle kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut maksaa päätöksessä
mainitut tilakustannukset laskua vastaan.
Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja
yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa
viestinnässään.
Päätöksenteon ehdollisuus
Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden
mukaan vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron
avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden
asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron
avustuksen saajilta voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset
asiakirjat tarkistettavaksi ennen maksatusta. Seuraavalta yhteisöltä, jolle
esitetään alle 10 000 euron avustusta, edellytetään edellisen
toimintakauden asiakirjat: Kulttuuriosuuskunta TRELMU. Täydentävät
asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 31.5.2019. Mikäli vaadittuja
asiakirjoja ei erillisestä pyynnöstä huolimatta toimiteta määräaikaan
mennessä, myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä
peruuttaa.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
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23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli
yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida
todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella
tapahtuvassa toiminnassa.
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen ts.
suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3.
krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen
kokoushuoneessa.
Tiedoksi
hakijat, Teemu Irri, Elise Pedersen, Minnakaisa Kuivalainen, Taina
Myllyharju, Jaakko Laurila, Tuula Martikainen, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa
Länkinen, Marja Pärssinen, Petra Järvinen, Jenna Pihlajamäki
Liitteet

1 sikula 21.3.2019_kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustukset
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§ 43
Tila-avustus Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle vuonna 2019
TRE:1808/12.03.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Susanna Lundström
Valmistelijan yhteystiedot
Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle myönnetään tilat vastikkeetta
käyttöön Kulttuuritalo Laikusta. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla on
kyseisistä tiloista vuokrasopimus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -
yksikön kanssa, jolle kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut maksaa päätöksessä
mainitut tilakustannukset laskua vastaan kustannuspaikalta 137012.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty.
Perustelut
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto hakee kaupungilta tiloja
vastikkeetta käyttöönsä vuodelle 2019 Kulttuuritalo Laikusta. Tila-
avustuksen suuruus on 7607,04 euroa. Suomen lastenkulttuurikeskusten
liitto edistää ammattimaisesti toimivien lastenkulttuurikeskusten
toimintaedellytyksiä ja koordinoi valtakunnallisia ja kansainvälisiä
yhteishankkeita.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli
yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida
todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella
tapahtuvassa toiminnassa.
Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja
yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa
viestinnässään.
Tiedoksi
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hakija, Teemu Irri, Elise Pedersen, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen,
Marja Pärssinen
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§ 44
Museopalvelujen toiminta-avustukset vuonna 2019
TRE:1820/12.03.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Toimi Jaatinen
Valmistelijan yhteystiedot
Kulttuuri- ja taide -yksikön johtaja Toimi Jaatinen, puh. 050 550 2172,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Vuoden 2019 museopalvelujen toiminta-avustukset myönnetään
seuraavasti:
Lauri Viita -seura ry
700 €
Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistys ry
2 300 €
Suomen Vakoilumuseo oy
7 500 €
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry 1 600 €
Teisko-Seura ry
8 900 €
Avustukset maksetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23922, museot.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta
sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa
avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä
vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Perustelut
Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019.
Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä tulleista
hakemuksista ohjattiin 6 hakemusta museopalvelujen
avustuskokonaisuuteen.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle
2019 varattiin museopalvelujen toiminta-avustuksiin 21 000 euroa.
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Museopalvelujen avustuskokonaisuuteen ohjattiin kulttuuri- ja
taideyhteisöjen avustuskokonaisuuteen hakemuksensa toimittaneet
Lauri Viita -seura ry, Suomen Vakoilumuseo Oy, Tampereen
Teatterimuseo ry, Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry ja
Teisko-Seura ry sekä kulttuuriharrastusyhdistysten
avustuskokonaisuuteen hakemuksensa toimittanut Suomen
Nyrkkeilymuseoyhdistys ry.
Suomen Vakoilumuseo on erikoismuseo, joka on vakiinnuttanut
paikkansa kaupungin museokentässä. Suomen Nyrkkeilymuseo on
vapaaehtoistoisvoimin ylläpidetty erikoisalan museo. Teisko-Seura
ylläpitää Teiskon museota pääosin vapaaehtoisvoimin ja on alueella
aktiivinen toimija. Lauri Viita -seura ylläpitää Lauri Viita -museota ja
järjestää muuta kirjailijan tunnettavuutta lisäävää toimintaa. Tampereen
teatterimuseo ry hakee toiminta-avustusta tamperelaiseen
teatterihistoriaan liittyvien kokoelmien valmisteluun ja valokuvien
digitoimiseen. Museon avajaisnäyttely on kesällä 2019, jota valmistellaan
yhdessä museokeskus Vapriikin kanssa. Koska näyttely toteutetaan
taloudellisessa yhteistyössä Kulttuuri- ja taide -yksikön kanssa, toiminta-
avustusta ei esitetä myönnettäväksi Tampereen teatterimuseo ry:lle.
Alla on esitys myönnettävistä avustuksista vuonna 2019 verrattuna
vuonna 2018 myönnettyihin avustuksiin:

Lauri Viita -seura ry
Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistys ry
Suomen Vakoilumuseo oy
Tampereen Suojeluskunta- ja
Lottamuseoyhdistys ry
Tampereen Teatterimuseo ry
Teisko-Seura ry

Haettu
2019
3 000 €
6 000 €
20 000 €

Myönnetty
2018
800 €
2 500 €
8 100 €

Esitys
2019
700 €
2 300 €
7 500 €

3 500 €

ei hakenut

1 600 €

12 500 € 0 €
13 000 € 9 600 €

0€
8 900 €

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten toivotaan
käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli
yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida
todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella
tapahtuvassa toiminnassa.
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen ts.
suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3.
krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen
kokoushuoneessa.
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hakijat, Susanna Lundström, Toimi Jaatinen, Marja Pärssinen, Lauri
Savisaari, Teemu Irri, Pirjo-Liisa Länkinen, Petra Järvinen
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§ 45
Ammattitaiteilijoiden stipendit vuonna 2019 (ei julkisuuteen ennen 24.4.2019 klo 18.00)
TRE:16/12.03.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Susanna Lundström
Valmistelijan yhteystiedot
Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Perustelut
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Tiedoksi
Salassapidettävät tiedot poistettu.
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§ 46
Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset vuonna 2019
TRE:3/12.03.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Venla Moisala, Elise Pedersen, Anna Szalay
Valmistelijan yhteystiedot
Kulttuuripalvelupäällikkö Elise Pedersen, puh. 050 553 8673, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset jaetaan liitteenä
olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23918,
kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta
sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa
avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä
vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Perustelut
Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019.
Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä
kulttuuriharrastusyhdistyksen toiminta-avustusta haki 54 yhteisöä
(siirtojen jälkeen 61). Vuonna 2018 hakijoita oli siirtojen jälkeen 66.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle
2019 kulttuuriharrastusyhdistysten avustuksiin varattiin 45 000 euroa.
Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (sikula 22.11.2018). Toiminta-avustusta
voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen
toiminta keskittyy kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen
taiteen ja kulttuurin eri osa-alueilla. Tästä kategoriasta avustusta voidaan
myöntää vain säännölliseen, tavoitteelliseen ja osallistavaan
harrastustoimintaan.
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Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli
yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida
todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella
tapahtuvassa toiminnassa.
Hakemuksen siirtäminen
Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada
avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten
hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa
luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin.
Tällä perusteella Ahjolan setlementti/kansalaisopiston ja Tampereen
Ylioppilasteatteri ry:n hakemukset siirrettiin
kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuudesta kulttuuri- ja
taideyhteisöjen kokonaisuuteen. Lisäksi kulttuuriharrastusyhdistysten
kokonaisuudesta siirrettiin Pirkanmaan Lottaperinne ry:n hakemus
ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen, Suomen
Nyrkkeilymuseoyhdistys ry:n hakemus museopalveluiden
kokonaisuuteen, União da Roseira ry:n hakemus
nuorisotyön kokonaisuuteen ja Messukylän perinneseura ry:n hakemus
kaupunginosayhdistysten kokonaisuuteen.
Vastaavasti seuraavien yhteisöjen hakemukset siirrettiin kulttuuri- ja
taideyhteisöjen kokonaisuudesta
kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuuteen:
Eliisa-teatteri (Teatteriyhdistys Eliisa ry)
Finland Improv ry
Händel- kuoro ry
Kehitysvammaisteatteriyhdistys La Strada ry
Lasten Tampere ry
Mieskuoro Laulajat
NeoElement Ry
Pro TSO ry (Tampereen Salonkiorkesteri)
Tampereen Big Band ry
Tampereen Rautatieläisten Soittokunta r.y.
Viihderyhmä Säihke ry
Viitapiiri Ry
Lisäksi Tango aMoroso ry:n hakemus siirrettiin liikuntapalvelujen
kokonaisuudesta kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuuteen.
Avustusesitys
Avustusta esitetään myönnettäväksi 59 yhteisölle yhteensä 45 300 euroa.
Hakijayhteisöt, esitykseen perustuva avustussumma ja edellisen vuoden
avustus on esitetty liitteessä. Avustusesityksessä on huomioitu toiminnan
laatu ja laajuus. Tämän lisäksi huomiota on kiinnitetty toiminnan
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suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin
edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen
toteutumiseen. Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien
yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa
viestinnässään.
Arvioinnin perusteella joidenkin avustusta hakeneiden yhteisöjen ei voida
katsoa täyttävän kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskriteereitä.
Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry:lle ei esitetä avustusta,
koska avustusta ei kohdenneta oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille
eikä retkitoimintaan. Lisäksi Torvikopla ry:lle ei esitetä avustusta, koska
he eivät useista pyynnöistä huolimatta toimittaneet tarvittavia asiakirjoja
määräajan puitteissa.
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen
suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3.
krs (Aleksis Kiven katu 14–16) sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen
kokoushuoneessa.
Tiedoksi
hakijat, Teemu Irri, Elise Pedersen, Venla Moisala, Anna Szalay,
Minnakaisa Kuivalainen, Taina Myllyharju, Jaakko Laurila, Tuula
Martikainen, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen,
Susanna Lundström, Petra Järvinen, Jenna Pihlajamäki
Liitteet

1 sikula 21.3.2019_Kulttuuriharrastusyhdistysten avustukset
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§ 47
Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset vuonna 2019
TRE:4/00.01.08/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Majamaa
Valmistelijan yhteystiedot
Koordinaattori Ulla Majamaa, puh. 040 510 4079, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan
esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus
26370, kaupunginosayhdistykset.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta
sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa
avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä
vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Perustelut
Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019.
Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan
mennessä kaupunginosayhdistysten toiminta-avustusta haki 14 yhteisöä
(siirtojen jälkeen 17). Vuonna 2018 avustuksen hakijoita oli siirtojen
jälkeen 16.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle
2019 kaupunginosayhdistysten toiminta-avustuksiin varattiin 5
000 euroa. Vuonna 2018 vastaavalle ryhmälle myönnetty avustussumma
oli 4 900 euroa.
Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (sikula 22.11.2018).
Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia
avustuksia yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy
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asuinympäristön yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistamiseen.
Toiminta-avustusta myönnetään toimijan säännölliseen ja
ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Avustettavan
toiminnan tulee olla osallistavaa ja yhteisöllistä sekä tavoittaa laajasti
tietyn alueen asukkaita asumismuodosta riippumatta. Avustusta ei
kohdenneta retkitoiminnan kuluihin eikä julkaisutoimintaan.
Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon avustettavan toiminnan
laatu ja laajuus. Toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten
tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tulee täydentää kaupungin
toimintaa. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään toiminnan
suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin
edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen
toteutumiseen.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli
yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida
todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella
tapahtuvassa toiminnassa.
Hakemusten siirtäminen
Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada
avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten
hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa
luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin. Tällä
perusteella Messukylän perinneseura ry:n hakemus siirrettiin
kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuudesta, Kurpitsaliike ry:n
hakemus kulttuuri- ja taideyhteisöjen kokonaisuudesta ja Pohtola-
Vattulan kyläyhdistys ry:n hakemus omaehtoisen ympäristönsuojelun
kokonaisuudesta kaupunginosayhdistysten avustuskokonaisuuteen.
Avustusesitys
Avustusta esitetään myönnettäväksi 15 yhteisölle yhteensä 5
200 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2019 hakeneista
yhdistyksistä, esitetyistä avustussummista sekä kahden edellisen vuoden
avustukset. Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien
yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa
viestinnässään.
Arviontikriteerien mukaan toiminnan tulee tavoittaa laajasti tietyn alueen
asukkaita asumismuodosta riippumatta. Tällä perusteella avustusta ei
esitetä myönnettäväksi Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:lle. Lisäksi
Kaleva-Seura ry:lle ei esitetä avustusta toiminnan vähyyden vuoksi.
Näiden yhteisöjen on kuitenkin mahdollista erikseen hakea
kulttuuripalvelujen tuotantotukea yleisölle suunnattujen, yksittäisten
tapahtumien ja projektien toteuttamiseen.
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Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen
suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3.
krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen
kokoushuoneessa.
Tiedoksi
hakijat, Ulla Majamaa, Teemu Irri, Elise Pedersen, Päivi Lehtinen, Pirjo-
Liisa Länkinen, Marja Pärssinen, Susanna Lundström, Petra Järvinen,
Jenna Pihlajamäki
Liitteet

1 sikula 21.3.2019_Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset
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§ 48
Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen toiminta-avustukset vuonna 2019
TRE:9/12.05.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Laukamo
Valmistelijan yhteystiedot
Johtava koordinaattori Päivi Laukamo, puh. 050 528 7368, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Nuorisotyön ja nuorten harrastamisen edistämisen toiminta-avustukset
jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26368,
nuorisotyö ja nuorten harrastaminen.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta
sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa
avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä
vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Perustelut
Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019.
Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä
nuorisoyhdistysten toiminta-avustusta haki 26 yhteisöä, siirtojen jälkeen
26 (viime vuonna 33, siirtojen jälkeen 28). Hakijayhteisöt, haettu summa,
esitykseen perustuva avustussumma ja hakijoille vuonna 2018 myönnetyt
toiminta-avustukset on esitetty liitteessä.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle
2019 nuorisoyhdistysten toiminta-avustuksiin varattiin 213 000 euroa.
Avustamisen periaatteet ja avustuskriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (Sikula 22.11.2018). Nuorisotyön ja
nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustuksia voidaan myöntää
nuorten itsensä järjestämään omaehtoiseen harrastustoimintaan sekä
aikuisten järjestämään, lapsille ja nuorille suunnattuun ohjattuun
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harrastustoimintaan ja nuorisotyöhön. Toiminnassa tulee esityksen
mukaan olla aktiivisesti mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta lasta tai
nuorta. Määrällinen rajaus ei koske erityisryhmien toimintaa, joiden
kohderyhmä on esimerkiksi vamman tai muun erityisyyden takia rajattu.
Avustusta ei myönnetä toimintaan, jossa ei ole säännöllisiä ja jatkuvia,
erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja sisältöjä. Toiminta-avustusta ei
myöskään myönnetä pelkän leiritoiminnan järjestämiseen, koska
kertaluonteisiin leireihin ja tapahtumiin on mahdollista hakea
nuorisopalvelujen tuotantotukea.
Arviointi jaetaan määrällisiin ja laadullisiin painopisteisiin, joiden pohjalta
hakemuksia vertaillaan keskenään ja pisteytetään. Osa-alueiden
prosentuaaliset arvot määrittävät kullekin pisteytyskohdalle painoarvon,
jonka kautta lopullinen jakoesitys lasketaan. Tämä jakoesitys antaa
suuntaa kullekin hakijalle esitettävälle avustussummalle.
Hakemusten siirtäminen
Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada
avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Valmistelun aikana
eräiden yhdistysten hakemuksia siirrettiin avustuskokonaisuudesta
toiseen asiakirjoista ilmenneen toiminnan pääasiallisen luonteen
perusteella.
União da Roseira ry:n hakemus siirrettiin Kulttuuriharrastusyhdistysten
avustuskokonaisuudesta tässä avustuskokonaisuudessa käsiteltäväksi.
Vellusta Oy:n tähän avustuskokonaisuuteen kohdistettu hakemus
siirrettiin liikuntapalveluihin osoitettuihin hakemuksiin.
Avustusesitys
Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen toiminta-
avustuksia esitetään jaettavaksi 23 yhdistykselle yhteensä 212 800
eurolla. Vuonna 2018 vastaavia avustuksia myönnettiin 26 yhdistykselle
213 000 eurolla. Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien
yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa
viestinnässään.
Avustuskriteerien mukaan nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan
edistämisen avustuskokonaisuudesta ei tueta uskonnollisen tai poliittisen
toiminnan harjoittamista (yhteisön aatteellinen tausta ei ole este
avustamiselle). Tällä perusteella avustusta ei esitetä myönnettäväksi
Tampereen Helluntaiseurakunnalle.
Avustuskriteerien mukaan hakijayhteisön tulee toimittaa toiminta-
avustushakemus liitteineen määräaikaan mennessä. Perttulan Navetta ry:
n hakemukseen ei saapunut vaadittuja asiakirjoja määräaikaan
mennessä. Tällä perusteella avustusta ei esitetä myönnettäväksi
Kulttuuriyhdistys Perttulan Navetta ry:lle.
Avustuskriteerien mukaan toiminnan tulee olla säännöllistä ja
ympärivuotista. Tällä perusteella avustusta ei esitetä myönnettäväksi

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Kokouskutsu
14.03.2019

49 (65)

Pirkanmaan Martat ry:lle. Yksittäisiin leireihin tai tapahtumiin on
mahdollista hakea nuorisopalvelujen tuotantotukea.
Tampereen Partiolaiset ry:lle esitettävään toiminta-avustukseen sisältyvät
lippukunnille jaettavat avustukset (15 000 euroa).
Päätösesityksen ehdollisuus
Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan
vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen
tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden
vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron avustuksen saajilta
voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat tarkistettavaksi
ennen maksatusta. Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa viimeistään
31.5.2019. Mikäli vaadittuja asiakirjoja ei erillisestä pyynnöstä huolimatta
toimiteta määräaikaan mennessä, mainituille yhteisöille myönnetty
avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä peruuttaa.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli
yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida
todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella
tapahtuvassa toiminnassa.
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen
suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3.
krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen
kokoushuoneessa.
Tiedoksi
hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen,
Susanna Lundström, Petra Järvinen, Jukka Etu-Seppälä, Jenna Pihlajamäki
Liitteet

1 sikula 21.3.2019_Nuorisotyön ja nuorten harrastamisen edistämisen
avustukset
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§ 49
Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustukset vuonna 2019
TRE:10/12.05.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Laukamo
Valmistelijan yhteystiedot
Johtava koordinaattori Päivi Laukamo, puh. 050 528 7368, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustukset
jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26369, nuorten
yhteiskunnallinen toiminta.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta
sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa
avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä
vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Perustelut
Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019.
Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä nuorten
yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustusta haki 12
yhteisöä. Vuonna 2018 hakijoita oli siirtojen jälkeen 14. Hakijayhteisöt,
haettu summa, esitykseen perustuva avustussumma ja hakijoille vuonna
2018 myönnetyt toiminta-avustukset on esitetty liitteessä.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle
2019 nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-
avustuksiin varattiin 39 000 euroa.
Avustamisen periaatteet ja avustuskriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (Sikula 22.11.2018). Nuorten
yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen avustuksia voidaan myöntää
nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen keskittyville
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yhdistyksille. Avustettavan toiminnan tulee olla säännöllistä ja
tavoitteellista sekä nuorten itsensä organisoimaa ja hallinnoimaa.
Avustusten piiriin päästäkseen toiminnassa tulisi olla aktiivisesti mukana
vähintään 30 alle 29-vuotiasta nuorta.
Arviointi jaetaan määrällisiin ja laadullisiin painopisteisiin, joiden pohjalta
hakemuksia vertaillaan keskenään ja pisteytetään. Osa-alueiden
prosentuaaliset arvot määrittävät kullekin pisteytyskohdalle painoarvon,
jonka kautta lopullinen jakoesitys lasketaan. Tämä jakoesitys antaa
suuntaa kullekin hakijalle esitettävälle avustussummalle.
Avustusesitys
Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen avustuksia esitetään
jaettavaksi 9 yhdistykselle yhteensä 35 900 eurolla. Vuonna 2018
vastaavia avustuksia jaettiin 11 yhdistykselle yhteensä 37 335 eurolla.
Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja
yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa
viestinnässään.
Avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan avustusta ei myönnetä
yhdistyksellä, jonka toiminta on suljettu muilta kuin jäsenistöltä. Tällä
perusteella avustusta ei myönnetä Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset
ry:lle sekä Tampereen Kokoomusopiskelijat TYKO ry:lle.
Arviointikriteerien mukaan avustettavan toiminnan tulee olla
säännöllistä. Lisäksi mukana tulee olla vähintään 30 alle 29-vuotiasta
nuorta. Näillä perusteilla avustusta ei esitetä myönnettäväksi Valo-
Valmennus ry:lle.
Päätösesityksen ehdollisuus
Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan
vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen
tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden
vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron avustuksen saajilta
voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat tarkistettavaksi
ennen maksatusta. Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa viimeistään
31.5.2019.
Mikäli vaadittuja asiakirjoja ei erillisestä pyynnöstä huolimatta toimiteta
määräaikaan mennessä, mainituille yhteisöille myönnetty avustus
voidaan viranhaltijan päätöksellä peruuttaa.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli
yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida
todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella
tapahtuvassa toiminnassa.
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Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen
suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3.
krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen
kokoushuoneessa.
Tiedoksi
hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen,
Susanna Lundström, Petra Järvinen, Jenna Pihlajamäki, Jukka Etu-Seppälä
Liitteet

1 sikula 21.3.2019_Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen
avustukset
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§ 50
Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset vuonna 2019
TRE:5/12.03.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Ann Reinson
Valmistelijan yhteystiedot
Johtava koordinaattori Maris Reinson, puh. 050 372 7904, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan
esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23919,
maahanmuuttajayhdistysten avustukset.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta
sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa
avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä
vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Perustelut
Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019.
Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä
maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustusta haki 10 yhteisöä
(siirtojen jälkeen 13). Vuonna 2018 hakijoita oli siirtojen jälkeen 20.
Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 20.12.2018 sivistys-
ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmasta vuodelle 2019.
Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa maahanmuuttajayhdistysten avustuksiin
varattiin 14 000 euroa. Vuonna 2018 vastaavalle ryhmälle myönnetty
avustussumma oli 14 200 euroa.
Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (sikula 22.11.2018).
Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia
avustuksia, jotka on suunnattu paikallisesti yhdistyksille joiden toiminta
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on vakiintunutta ja sen kärki on suunnattu kotouttavaan työhön.
Toiminta-avustusta myönnetään toimijan säännölliseen ja
ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Avustusta ei
myönnetä hankkeisiin ja/tai investointeihin eikä palkintoihin. Avustusta
ei pääsääntöisesti myönnetä uskonnolliseen ja poliittiseen
toimintaan, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle.
Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon avustettavan toiminnan
laatu ja laajuus. Toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten
tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tulee täydentää kaupungin
toimintaa. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään toiminnan
suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin
edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen
toteutumiseen.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli
yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida
todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella
tapahtuvassa toiminnassa.
Hakemusten siirtäminen
Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada
avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten
hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa
luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin.Tällä
perusteella Ndi-Igbo community in Finland (NCF) /Ndi-Igbo Yhdyskunta
Suomessa (NYS) ry:n, Tampereen ranskalais- suomalainen seura ry:n ja
Tampere-Tartto- Seura ry:n hakemukset siirrettiin kulttuuri- ja
taideyhteisöjen avustuskokonaisuudesta maahanmuuttajayhdistysten
avustuskokonaisuuteen.
Avustusesitys
Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia
Kulttuuripalveluista sekä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomosta.
Avustusta esitetään myönnettäväksi 10 yhteisölle yhteensä 14000 euroa.
Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2019 hakeneista yhteisöistä ja
esitetyistä avustussummista. Tampereen kaupungin toiminta-avustusta
saavien yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta
omassa viestinnässään.
Afgaanilaisten naisten yhdistys ry:lle ei esitetä avustusta, koska he eivät
toimittaneet tarvittavia asiakirjoja määräajan puitteissa. Lisäksi arvioinnin
perusteella Ndi-Igbo community in Finland (NCF) /Ndi-Igbo Yhdyskunta
Suomessa (NYS) ry:lle ja Tampereen ranskalais-suomalainen seura ry:lle
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ei esitetä avustusta toiminnan vähäisyyden vuoksi. Näiden yhteisöjen
tapahtumatoimintaa suositellaan tuettavaksi kulttuuripalvelujen
tuotantotuilla.
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen ts.
suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3.
krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen
kokoushuoneessa.
Tiedoksi
hakijat, Maris Reinson, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen,
Marja Pärssinen, Petra Järvinen, Susanna Lundström, Tuomas Rinne,
Jenna Pihlajamäki
Liitteet

1 sikula 21.3.2019_Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset
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§ 51
Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset)
vuonna 2019
TRE:8/05.01.00/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Järvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Perheitä tukevan työn avustukset maksetaan yhdistyksille ja yhteisöille
vuonna 2019 liitteessä esitetyn mukaisesti kasvatus- ja opetuspalveluiden
kustannuspaikalta 131117, sisäinen tilaus 20773 toiminta-avustukset.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös muuttuu
oikaisuvaatimuksen perusteella.
Perustelut
Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 20.12.2018 palvelu- ja
vuosisuunnitelman vuodelle 2019. Suunnitelma sisältää kasvatus- ja
opetuspalveluissa vuosittain jaettavat yhdistysten ja yhteisöjen perheitä
tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen), joihin
on varattu 80 000 euroa vuodelle 2019. Määräraha on sama kuin vuonna
2018. Perheitä tukevan työn avustuksia on tarkasteltu kokonaisuutena
sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman puitteissa
hakemusten laatu ja määrä huomioiden. Toiminta-avustusten
myöntämistä ohjaavat Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset
periaatteet sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan asettamat
arviointikriteerit (Sikula 16.11.2017 § 50).
Toiminta-avustukset vuodelle 2019 julistettiin haettavaksi 2.1.2019.
Määräaikaan 31.1.2019 mennessä tuli perheitä tukevan työn
avustuskokonaisuuteen 18 hakemusta. Sisällöllisen arvioinnin perusteella
perheitä tukevan työn kokonaisuuteen siirrettiin Koivikkopuiston koulun
tukiyhdistys ry:n hakemus vanhempainyhdistysten kokonaisuudesta ja
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n (MLL), Kaapatut lapset ry:n ja
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Pesäpuu ry:n hakemukset terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden
edistämisen kokonaisuudesta. Hakemusten kokonaismäärä oli siirtojen
jälkeen 22. Yksi hakijoista (Leijonaemot ry/Tampereen paikallistoiminta)
ilmoitti sähköpostitse vetävänsä hakemuksen pois käsittelystä.
Hakemuksia jäi käsiteltäväksi 21 kappaletta.
Perheitä tukevan työn avustuksia voidaan myöntää avustuksiin varatun
määrärahan puitteissa yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu lapsille,
nuorille sekä heidän perheilleen ja joiden toiminta keskittyy vapaa-aikana
tapahtuvaan ennaltaehkäisevään työhön. Lisäksi avustusta voidaan
myöntää yhteisöille, jotka järjestävät päivähoitopalveluja korvaavaa
kerhotoimintaa ja joiden ei ole mahdollista saada lakisääteistä yksityisen
hoidon tukea. Avustusta esitetään jaettavaksi vuonna 2019 yhteensä 80
000 euroa.
Kokonaisuuden sisällä avustukset suunnataan perheiden tukemistyöhön
sekä ohjattuun vertaistoimintaan perheille. Perheiden tukemistyö on
kohdennettua tai laaja-alaista ammattilaisten tuottamaa toimintaa, jota
voidaan osin toteuttaa vapaaehtoistyön voimin. Ohjattu vertaistoiminta
perheille on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka ei tarvitse
olla ammattilaisten tuottamaa. Avustamisen edellytyksenä on, että
toiminta tukee lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta,
kiintymyssuhdetta sekä vahvistaa perheen omia voimavaroja.
Avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa, jatkuvaa ja
säännöllistä. Avustusta ei myönnetä uskonnollisen tai poliittisen
toiminnan harjoittamiseen, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este
avustamiselle. Perheitä tukevan työn avustuskokonaisuudesta ei tueta
liikuntaseuroja, potilasjärjestöjä eikä muuta sellaista toimintaa, jota
tuetaan muista Tampereen kaupungin avustuskokonaisuuksista.
Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden (Kh
23.11.2009 § 666, päivitetty 26.11.2018 § 472) mukaan vuodesta 2018
alkaen vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron
avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden
asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron
avustuksen saajilta voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset
asiakirjat ennen maksatusta tarkistettavaksi. Avustustoiminnassa otetaan
huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset.
Avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan kirjanpito on
järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata.
Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista tai eri ikäryhmille suunnattua,
tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa erityisesti lapsille ja
perheille suunnatun toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella
tapahtuvassa toiminnassa. Tampereella on käytössä yhteinen Tampere.
Finland -tunnus, jota suositellaan käytettävän osana
avustusyhteisön omaa markkinointia.
Liitteessä on esitetty avustusta vuodelle 2019 hakeneet yhteisöt, esitys
toiminta-avustusten myöntämiseksi sekä haetut avustussummat ja
aiemmin myönnetyt avustukset. Avustusesityksessä on huomioitu
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lautakunnan hyväksymät määrälliset ja laadulliset painotukset:
toimintaan osallistuneiden määrä, toiminnan laajuus, säännöllisyys ja
ympärivuotisuus, toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve, toiminnan
sisältö ja tavoitteellisuus.
Perheitä tukevan työn toiminta-avustuskokonaisuuteen liittyvät
hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä kokouspäivänä 21.3.2019 klo
15.30 alkaen kokouspaikassa.
Tiedoksi
Hakijat, Kristiina Järvelä, Jaana Hartman, Katja Gråsten, Liisa Keskiruusi,
Marja Pärssinen, Sannamaria Ahola, Pirjo-Liisa Länkinen
Liitteet

1 sikula 21.3.2019_Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset
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§ 52
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n
valtakunnallisille orkesteripäiville
TRE:1781/00.03.01/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Esitetään pormestarin päätettäväksi, että Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n
valtakunnallisille orkesteripäiville ja kevätkokoukseen 24.-25.5.2019
oikeutetaan osallistumaan_______________, varalla jäsen_______________.
Osallistumismaksu 360 euroa ja TVTES:n mukaiset matkakustannusten
korvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset,
20012 Luottamusmieshenkilökoulutus.
Perustelut
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräinen kevätkokous ja
valtakunnalliset orkesteripäivät pidetään Kotkassa ja Kouvolassa 24.
-25.5.2019.
Valtakunnalliset orkesteripäivät on perinteisesti ollut tärkeä
koulutustilaisuus orkestereiden lautakunta- ja johtokuntien edustajille.
Luottamushenkilöiden koulutustilaisuuksiin osallistumisesta päättää
pormestari.
Orkesteripäivien aiheina ovat mm. orkesterit kaupunkien
kulttuuritoiminnan osana, Opetus- ja kulttuuriministeriön ajankohtaiset
kuulumiset, näkökulmia orkestereiden kansainvälistymiseen, älykäs
intuito avaa rajattoman luomisvoiman, orkesteritoiminnan vahvuudet ja
tulevaisuuden haasteet - tiekartta tulevaisuuteen.
Jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 0-19 päätoimista
muusikkoa, on oikeus lähettää yhdistyksen kokoukseen kaksi (2)
äänivaltaista edustajaa. Jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 20-
59 päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää kolme (3) äänivaltaista
edustajaa, ja jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on vähintään 60
päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää neljä (4) äänivaltaista
edustajaa. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Hän voi lisäksi äänestää
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valtakirjalla enintään viidellä (5) äänellä, ei kuitenkaan yli viidenneksellä (1
/5) kokouksessa edustettuina olevista äänistä.
Orkesteripäivien osanottomaksu on 360 euroa. Mikäli
jäsenorkesterin virallinen edustaja osallistuu vain kevätkokoukseen, on
osallistuminen maksuton. Hotellimajoitus 1 hengen huoneessa on 100
euroa/yö ja 2 hengen huoneessa 120 euroa/yö.
Tiedoksi
nimetyt, toimielinpalvelut@tampere.fi, matkat@tampere.fi, Toimi
Jaatinen, Lauri Lehtonen, Helena Hiilivirta
Liitteet

1 sikula 21.3 Kevätkokouskutsu
2 Sikula 21.3 Orkesteripäivät Kotka ja Kouvola
3 sikula 21.3 Kevätkokous esityslista
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§ 53
Tampereen kaupungin esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2019-2020 ja 2020-2021
TRE:1741/12.01.01/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Järvelä
Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2019–2020 ja 2020–2021
järjestetään seuraavasti:
Lukuvuosi 2019–2020 (740 tuntia)
Syyslukukauden alku torstai 8.8.2019
Syysloma 14.10.-20.10.2019
Syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2019
Joululoma 21.12.2019-6.1.2020
Kevätlukukauden alku tiistaina 7.1.2020
Talviloma 24.2.-1.3.2020
Helaloma 22.5.2020
Kevätlukukauden päätöspäivä perjantai 29.5.2020
Lukuvuosi 2020 - 2021 (740 tuntia)
Syyslukukauden alku tiistai 11.8.2020
Syysloma 12.10.-18.10.2020
Syyslukukausi päättyy perjantaina 18.12.2020
Joululoma 19.12.2020-6.1.2021
Kevätlukukauden alku torstai 7.1.2021
Talviloma 1.3.-7.3.2021
Pääsiäisloma 1.4.-6.4.2021
Helaloma 14.5.2021
Kevätlukukauden päätöspäivä perjantai 4.6.2021.
Perustelut
Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 11.9.2018 koulujen
työ- ja loma-aikojen järjestämisestä lukuvuosina 2019–2020 ja 2020–2021.
Lukuvuosien 2019–2020 ja 2020-2021 peruskoulujen työ- ja loma-ajat
ovat seuraavat:
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Lukuvuosi 2019-2020:
Syyslukukauden alku torstai 8.8.2019
Syysloma 14. - 20.10.2019
Syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2019
Joululoma 21.12 - 6.1.2020
Kevätlukukauden alku tiistaina 7.1.2020
Talviloma 24.2. - 1.3.2020
Pääsiäisloma 10.4. - 13.4.2020
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 30.5.2020
Lukuvuosi 2020 - 2021
Syyslukukauden alku tiistai 11.8.2020
Syysloma 12. - 18.10.2020
Syyslukukasi päättyy tiistaina 22.12.2020
Joluloma 23.12.2020 - 6.1.2021
Kevälukukauden alku torstai 7.1.2021
Talviloma 1.3. - 7.3.2021
Pääsiäisloma 1.4. - 6.4.2021
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 5.6.2021.
Perusopetusasetuksen 3 §:n ja 4 §:n mukaan esiopetusta tulee antaa
vähintään 700 tuntia vuodessa ja enintään viisi tuntia päivässä.
Esiopetuksessa olevien lasten työ- ja loma- ajat on tarkoituksenmukaista
järjestää mukaillen koulujen työ- ja loma-aikoja lukuvuosina 2019–2020 ja
2020–2021 seuraavasti:
Lukuvuosi 2019–2020 (740 tuntia)
Syyslukukauden alku torstai 8.8.2019
Syysloma 14.10.-20.10.2019
Syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2019
Joululoma 21.12.2019-6.1.2020
Kevätlukukauden alku tiistaina 7.1.2020
Talviloma 24.2.-1.3.2020
Helaloma 22.5.2020
Kevätlukukauden päätöspäivä perjantai 29.5.2020
Lukuvuosi 2020 - 2021 (740 tuntia)
Syyslukukauden alku tiistai 11.8.2020
Syysloma 12.10.-18.10.2020
Syyslukukausi päättyy perjantaina 18.12.2020
Joululoma 19.12.2020-6.1.2021
Kevätlukukauden alku torstai 7.1.2021
Talviloma 1.3.-7.3.2021
Pääsiäisloma 1.4.-6.4.2021
Helaloma 14.5.2021
Kevätlukukauden päätöspäivä perjantai 4.6.2021.
Tiedoksi
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Satu Aalto, Päivi Pöyhönen, Ville Raatikainen, Petri Peltonen, Tanja
Moisala, Kirsi Lahtinen, Pia Mikkola, Elli Rasimus, Sari Salomaa-
Niemi, Virpi Salovaara, Ulla Siltanen, Marjatta Silvennoinen, Katri
Mantere, Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari
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§ 54
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 29 Vuoreksen yläkoulun teknisen työn tilojen varustaminen, 27.02.2019
§ 33 Lasten ja nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen kasvatus- ja
opetuspalveluissa vuonna 2019, 12.03.2019
Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 13 Muutos pääkirjaston luentosalien ja kokoustilojen käyttösääntöihin,
27.02.2019
Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja
§ 37 Palkattoman työvapaan myöntäminen II-viulunsoittajalle, 20.02.2019
§ 38 Palkattoman työvapaan myöntäminen 1. konserttimestarille,
20.02.2019
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 20 Liikunnan projektituki - Koovee ry, 14.02.2019
§ 21 Liikunnan projektituki - Tappara ry, 14.02.2019
§ 22 Liikunnan projektituki - Kalpaveljet ry, 14.02.2019
§ 23 Liikunnan projektituki - Tampereen Urheilijat -38 ry, 14.02.2019
§ 24 Liikunnan projektituki - Tampereen Kickboxing ry, 14.02.2019
§ 25 Liikunnan projektituki - Tampereen Seudun Haulikkoampujat ry,
14.02.2019
§ 26 Liikunnan projektituki - Kalpaveljet ry, 14.02.2019
§ 27 Liikunnan projektituki - Pirkanmaan Kaarikoirat ry, 14.02.2019
§ 28 Tuotantotuki - Setlementti Tampere ry, 14.02.2019
§ 29 Tuotantotuki - Cosmic Lizard Squad, 19.02.2019
§ 30 Lasten ja nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen vuonna 2019,
19.02.2019
§ 31 Tuotantotuki - Tampereen Helluntaiseurakunta, 20.02.2019
§ 32 Kuulantyöntöpaikan vuokraaminen Joensuun kaupungille, 25.02.2019
§ 34 LanTrek ry:ltä perittävä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen
tilojen käyttökorvaus, 05.03.2019
§ 35 Tulostaulun vuokraaminen FC Seinäjoki ry:lle, 09.03.2019
§ 36 Ulkoliikuntapaikkojen, uimahallien ja maauimalan poikkeukselliset
aukioloajat 18.4. - 29.9.2019, 09.03.2019

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Kokouskutsu
14.03.2019

§ 55
Ajankohtaiskatsaus
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:
Pispalan koulun väistötilan kyselyn tulokset
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