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§ 56
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskäsittely
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.
Joanna Leino ja Hanna Salo saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.
Anne-Mari Jussila esitti kokouskutsussa mainitsemattoman asian
"Pispalan koulun peruskorjaus ja siihen liittyvä väistötila osana
kouluverkkosuunnitelmaa" ottamista käsittelyyn. Sirpa Pursiainen
kannatti Jussilan esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esitys, josta oli
äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Jussilan esityksen hyväksyminen Jaa,
esityksen hylkääminen Ei
Äänestyksen tulos: Jussilan esitys kokouskutsussa mainitsemattoman
asian ottamisesta käsittelyyn hyväksyttiin äänin 6-4.
Äänestykset
Jussilan esityksen hyväksyminen Jaa, esityksen hylkääminen Ei
Jaa
Matti Helimo
Anne-Mari Jussila
Matti Joki
Sirpa Pursiainen
Terhi Kiemunki
Aku Sajakorpi
Ei
Johanna Loukaskorpi
Eija Nevala
Henrik Kähkönen
Joanna Leino
Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi
Lautakunta päätti äänin 6-4 ottaa kokouskutsussa mainitsemattoman
asian "Pispalan koulun peruskorjaus ja siihen liittyvä väistötila osana
kouluverkkosuunnitelmaa" käsittelyyn.
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Eriävä mielipide
Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi ilmoitti päätökseen eriävän
mielipiteen kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittelyyn
ottamisen osalta.
Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Kokouskutsussa mainitsematon asia "Pispalan koulun peruskorjaus ja
siihen liittyvä väistötila osana kouluverkkosuunnitelmaa" päätettiin
käsitellä pykälän 58 jälkeen.
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§ 57
Läsnäolo- ja puheoikeudet
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:
kaupunginlakimies Jouko Aarnio § 56 ja 77 ajaksi
kehittämispäällikkö Harri Jurvela ja kehittämisjohtaja Leena
Viitasaari § 59 ajaksi
koordinaattori Elina Kalliohaka § 59 ja 61 sekä 62 ajaksi
hankeinsinööri Sinikka Vähämaa § 62 ajaksi
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§ 58
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne-Mari Jussila ja Terhi Kiemunki
(varalle Matti Helimo ja Henrik Kähkönen).
Perustelut
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään maanantaina 29.4.2019.
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§ 59
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kehittämispäällikkö Harri Jurvela ja kehittämisjohtaja Leena Viitasaari
olivat asiantuntijoina paikalla Toiminnan painopisteet 2020 -iltakoulun
ajan.
Koordinaattori Elina Kalliohaka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
ajan.
Kaupunginhallituksen edustaja Leena Rauhala, Sirpa Pursiainen ja Aku-
Paulus Sajakorpi sekä Jussi Kytömäki poistuivat kokouksesta asian
käsittelyn aikana. Johtaja Taru Kuosmanen, Noora Tapio, Seppo Kovala ja
Essi Vallbacka saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:
Toiminnan painopisteet 2020 -iltakoulu, 15.35-16.30
Kämmenniemen koulun sisäilmatilanne (Elina Kalliohaka)
Liikuntatilojen ajankohtaiset asiat
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§ 60
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2955/12.03.00/2019
Valmistelija / 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
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) merkitään tiedoksi.
Perustelut
Kuntien kulttuuritoimintaa koskeva lainsäädäntö on uudistettu ja laki on
astunut voimaan maaliskuussa 2019. Laissa säädetään kunnan
kulttuuritoiminnan järjestämisestä sekä siihen liittyvistä tavoitteista,
tehtävistä, yhteistyöstä, asukkaiden osallistumisesta, tiedon
tuottamisesta ja toiminnan arvioinnista, valtionrahoituksesta sekä
kehittämistehtävästä. Laki sisältää kunnan kulttuuritoiminnan
määritelmän, jolla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja
taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja
kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta
(166/2019) on luettavissa verkossa osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki
/alkup/2019/20190166.
Lain kolmannessa pykälässä on määritelty kunnan tehtävät
kulttuuritoiminnan järjestäjänä, jotka ovat:
1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja
monipuolista käyttöä;
2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää
kansalaistoimintaa;
4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen
tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista
identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;
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6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja
terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista
elinvoimaa;
7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja
toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.
Kulttuuritoimintaa järjestäessään kunta ottaa huomioon paikalliset
olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. Kunnat voivat
järjestää kulttuuritoiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien
kanssa tai muulla tavoin. Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä
tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista.
Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa säädetään lisäksi valtion
viranomaisten tehtävistä, kunnan asukkaiden osallistumisesta,
kehittämistehtävästä, yhteistyöstä, tiedon tuottamisesta ja arvioinnista
sekä valtionrahoituksesta.
Kuntien kulttuuritoimintaa on säädelty lainsäädännöllä vuodesta 1981
lähtien, jolloin laki kuntien kulttuuritoiminnasta tuli ensimmäistä kertaa
voimaan.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja esittelee lautakunnan kokouksessa lakia
kuntien kulttuuritoiminnasta ja lain vaikutusta Tampereen kaupungin
toimintaan.
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§ 61
Messukylän koulun perusparannuksen tarveselvitys
TRE:2664/10.03.07/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Jarmo Viljakka
Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 4851059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Messukylän koulun perusparannuksen tarveselvitys
hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.
Kokouskäsittely
Koordinaattori Elina Kalliohaka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Messukylän koulu sijaitsee Messukylän kaupunginosassa osoitteessa
Messukylänkatu 35, 33700 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-020-5101-5.
Etäisyys keskustorilta on noin 7 km. Koulu koostuu neljästä eri aikaan
rakennetusta koulurakennuksesta. Puurakennus 1 valmistui vuonna 1886
(arkkitehti: mahdollisesti K. Stjernvall / Bergholm, rakennusnumero 259),
puurakennus 2 valmistui vuonna 1888 / 1906 (laajennus) / 1923 (korotus)
(arkkitehti: 1. rakennusvaihe, ei tietoa, laajennus Heikki Tiitola, toinen
kerros A. E. Eränen, rakennusnumero 258), kivirakennus vuonna 1926
(arkkitehti: A. E. Eränen, rakennusnumero 257) ja lisärakennus vuonna
1990 (arkkitehti Mauri Niemi). Rakennuksiin on tehty kunnostus- ja
muutostöitä, mutta niitä ei ole perusparannettu aiemmin. Lisärakennus
ei ole tässä hankkeessa mukana, vaan se on toiminnassa koko
perusparannuksen ajan. Rakennukset ovat toimineet alkuperäisessä
käytössä koko historiansa ajan. Messukylän koulun rakennuksia ei ole
suojeltu asemakaavalla. Pirkanmaan maakuntakaava 2040:ssä
Messukylän koulu kuuluu kuitenkin Messukylän kirkot
lähiympäristöineen -nimiseen maakunnallisesti arvokkaaseen
rakennettuun ympäristöön. Korttelissa on vireillä asemakaavamuutos,
jonka tavoitteena on uuden päiväkotirakennuksen rakentaminen samaan
kortteliin koulukokonaisuuden kanssa.
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Messukylän koulun tässä tarveselvityksessä esitetyt rakennukset ovat
perusparannuksen tarpeessa. Rakennuksessa 2 on todettu
sisäilmaongelma ja osa oppilaista siirtyy tontille elokuussa 2019
valmistuvaan väistötilaan. Väistötila on käytössä koko rakennushankkeen
ajan. Rakennukset perusparannetaan vastaamaan nykyaikaista
koulukäyttöä. Tehtyjen kuntoselvityksien ja -tutkimuksien mukaan
rakennuksessa tulee tehdä rakenteellisia korjaustoimenpiteitä
julkisivuissa, sisätiloissa sekä piha-alueella. Rakennukset
perusparannetaan vastaamaan nykyaikaista koulukäyttöä. Lisäksi
rakennuksiin tehdään toiminnallisia parannuksia, jotta ne pystyvät
vastaamaan paremmin nykyisen oppimisympäristön vaatimuksiin.
Tilan tarve
Koulussa on nyt noin 392 oppilasta (ml. esiopetus). Perusparannuksen
jälkeen arvioitu rakenteellinen oppilasmäärä on 350 oppilasta, eli koulu
toimii jatkossa kaksisarjaisena, josta esiopetuksen osuus on 50.
Puurakennuksen 1 bruttoala on 496 brm², huoneistoala 389 htm²,
hyötyala 351 hym² ja tilavuus 1 500 m³. Puurakennuksen 2 bruttoala on
605 brm², huoneistoala 507 htm², hyötyala 373 hym² ja tilavuus 2 460 m³.
Kivirakennuksen bruttoala on 1 777 brm², huoneistoala 1 307 htm²,
hyötyala 1 055 hym² ja tilavuus 6 360 m³.
Aikataulu
Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi tammikuussa 2021 ja niiden on
määrä valmistua vaiheittain vuosina 2021/rakennus 2, 2022/rakennus 1,
2023/kivirakennus. Hankesuunnittelu käynnistyy tarveselvityksen
hyväksymisen jälkeen.
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
Nykyinen asemakaava on vuodelta 1965. Kaavamääräys on YO
(opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue).
Kaavamääräyksen 33 % mukaan rakennusoikeutta tontilla on noin 5681
kem2. Suurin sallittu kerrosluku on kolme. Tontilla ei ole
autopaikkamääräyksiä. Tampereen kaupunki on lunastanut samassa
korttelissa sijaitsevat koulun viereiset tontit 1 ja 4. Tavoitteena on
rakentaa uusi Messukylän 160 lapsen päiväkoti koulun välittömään
läheisyyteen, jolloin koulusta ja uudesta päiväkodista pihoineen
muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Uuden päiväkodin valmistumisen
jälkeen vanhasta Messukylän päiväkodista voidaan luopua.
Asemakaavamuutostyö käynnistyy tämänhetkisen tiedon mukaan
syksyllä 2019. Uuden päiväkodin toteutus on esitetty vuoden 2019
talonrakennusohjelmassa vuosille 2020–2021.
Koulun nykyisen tontin koko on 17 216 m². Tonttia rajaa pohjoisessa ja
lännessä Kyläojankatu, idässä Fanny Nymanin puisto ja hautausmaa,
etelässä Messukylänkatu. Nykyiset autopaikat sijaitsevat Kyläojankadun
puolella, paikkoja on tällä hetkellä yhteensä noin 9 kpl (väistötila tullaan
rakentamaan pääosin nykyisten autopaikkojen alueelle). Ajoyhteydet
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tontille ovat Kyläojankadun kautta. Keittiön huoltoyhteys ja piha
sijaitsevat lisärakennuksen itäpäässä. Kivikoulun huoltoajo tapahtuu
viereisen puiston huoltoreitin kautta. Koulun välituntipihan koko on noin
6000 m² (17,5 m²/oppilas). Välituntipiha uudistetaan hankkeessa, arvioitu
kunnostettavan alueen pinta-ala on noin 6 500 m². Lisärakennuksen
viereen rakennetaan uudet kulkuportaat. Hyväkuntoiset, olemassa olevat
leikkivälineet (kaksi kiipeilytelinettä, keinut, hiekkalaatikko ja palloseinä)
siirretään kunnostuksen ajaksi pois ja asennetaan takaisin
toteutussuunnitteluvaiheessa määritettäviin paikkoihin. Lisäksi
hankkeeseen sisällytetään 3 kpl uusia välineitä (rekkitangot,
kuntoiluvälineitä). Lopullinen auto- ja polkupyöräpaikkamäärä päätetään
ja toteutetaan tulevan asemakaavamuutoksen ja päiväkodin suunnittelun
yhteydessä.
Rakennuksista suunnitellaan ja korjataan terveellisiä ja turvallisia
noudattaen lakeja, viranomaisohjeita, Ympäristöministeriön asetuksia
ohjeineen sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n ohjeita. Kuntotutkimuksessa
esitetyt mahdolliset ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet
uusitaan ja rakenteet korjataan toimimaan oikein. Kaikki toimenpiteet
tehdään vanhoja rakenteita kunnioittaen ja historialliset arvot
huomioiden.
Puurakennus 1
Tilojen perusjärjestys säilyy ennallaan. Nykyiset kantavat ja jäykistävät
seinälinjat rajoittavat isompien tilamuutosten tekemistä. Nykyinen
opettajan huone muutetaan opetustilaksi. Yksi portaan yhteydessä
sijaitseva varasto muutetaan siivoustilaksi. Aulatilaan rakennetaan wc-
tila. Olemassa olevat wc-tilat uudistetaan. Eteistiloihin sijoitetaan
oppilasnaulakot ja kenkätelineet. Keskellä sijaitsevaa isoa eteistilaa
voidaan käyttää joustavasti osana oppimisympäristöä. Alkuperäiset
tilapinnat pyritään säilyttämään mahdollisimman laajasti huomioiden
rakennushistoriaselvityksessä esitetyt seikat. Tilapinnat uudistetaan.
Olemassa olevat kakluunit säilytetään. Kellaritilat poistetaan käytöstä.
Ullakkotilaan rakennetaan uusi iv-konehuone.
Rakennuksen kosteudenhallintaa parannetaan asentamalla rakennuksen
ympärille salaojat ja maanpintoja muotoillaan rakennuksesta poispäin
kallistaviksi. Ryömintätilasta siivotaan kaikki orgaaninen aines ja
alapohjan tuuletusta parannetaan. Alapohjarakenteesta uusitaan kaikki
rakenteet kantavia rakenteita lukuun ottamatta. Alapohjan
lämmöneristävyyttä parannetaan. Rakennuksen päässä oleva kellaritila
puhdistetaan haitta-aineista, alipaineistetaan ja poistetaan käytöstä.
Ulkoseinistä uusitaan sisäpuolelta rakenteet hirsipintaan asti,
ulkopuolella tehdään vain hirsirungon mahdollisista lahovaurioiden
korjauksista johtuvat korjaustoimenpiteet. Ikkunoiden kunnostus/uusinta
täsmennetään hankesuunnitteluvaiheessa. Ulko-ovet kunnostetaan.
Yläpohjarakenteesta uusitaan kaikki rakenteet kantavia rakenteita lukuun
ottamatta. Yläpohjan lämmöneristävyyttä parannetaan. Ullakkotilaan
rakennetaan iv-konehuone. Konehuoneen kohdalle tehdään tarvittavat
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lisävahvistukset yläpohjarakenteeseen. Vesikattoon tehdään vain
talotekniikkamuutoksista johtuvat uudet läpimenot ja haalausaukot.
Katteen asbestipitoinen maalipinta huomioidaan ja kustannuksissa
varaudutaan koko katteen uusimiseen. Kaikki rakennuksen sisälle jäävät
puurakenteet puhdistetaan. Vanhat pönttöuunit säilytetään, ne eivät ole
käytössä. Kaikki vanhat hormiyhteydet tiivistetään. Tilajako pidetään
vanhan mukaisena muutamaa pientä aputilan muutosta lukuun
ottamatta. Tilojen vanhat paneelikattopinnat sekä kiinteät puukomerot
pyritään säilyttämään. Vanhat väliovet kunnostetaan. Vanhojen kuistien
alkuperäiset katon ja seinien pintarakenteet pyritään säilyttämään.
Puurakennus 2
Puurakennuksessa 2 tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan.
Nykyiset kantavat ja jäykistävät seinälinjat rajoittavat isompien
tilamuutosten tekemistä. Pohjaratkaisua selkiytetään aputilojen (wc-tilat,
aulatilat, eteistilat) uudelleenjärjestelyillä. Vanha käytöstä poistettu ulko-
ovi otetaan uudelleen käyttöön ja sen yhteydessä sijaitsevaan aulatilaan
rakennetaan henkilönostin. Kellaritilat poistetaan käytöstä, olemassa
oleva kellaritila poistetaan. Alkuperäiset tilapinnat pyritään säilyttämään
mahdollisimman laajasti huomioiden rakennushistoriaselvityksessä
esitetyt seikat. Tilapinnat uudistetaan. Ullakkotilaan rakennetaan uusi iv-
konehuone. Oppilashuollolle rakennetaan väliaikaiset työtilat
kivirakennuksen perusparannuksen ajaksi.
Rakennuksen kosteudenhallintaa parannetaan asentamalla rakennuksen
ympärille salaojat ja maanpintoja muotoillaan rakennuksesta poispäin
kallistaviksi. Ryömintätilasta siivotaan kaikki orgaaninen aines ja
alapohjan tuuletusta parannetaan. Alapohjarakenteesta uusitaan kaikki
rakenteet terveitä kantavia rakenteita lukuun ottamatta. Osa
vaurioituneista kantavista alapohjapalkeista uusitaan ja kiviperustuksia
korjataan. Alapohjan lämmöneristävyyttä parannetaan. Vanha kellari
ulkoportaineen poistetaan. Vieressä olevan kuistin pintarakenteet
puretaan ja rakenteiden vauriot korjataan. Välipohjarakenteista
poistetaan kaikki orgaaninen täyteaine. Ulkoseinistä uusitaan
sisäpuolelta rakenteet hirsipintaan asti, ulkopuolella tehdään vain
hirsirungon lahovaurioiden korjauksista johtuvat korjaustoimenpiteet.
Vanha sisäänkäynti otetaan käyttöön. Ikkunoiden kunnostus/uusinta
täsmennetään hankesuunnitteluvaiheessa. Ulko-ovet kunnostetaan.
Yläpohjarakenteesta uusitaan kaikki rakenteet kantavia rakenteita lukuun
ottamatta. Yläpohjan lämmöneristävyyttä parannetaan. Ullakkotilaan
rakennetaan iv-konehuone. Konehuoneen kohdalle tehdään tarvittavat
lisävahvistukset yläpohjarakenteeseen. Vesikattoon tehdään vain
talotekniikkamuutoksista johtuvat uudet läpimenot ja haalausaukot.
Kaikki rakennuksen sisälle jäävät puurakenteet puhdistetaan. Vanhat
pönttöuunit säilytetään, ne eivät ole käytössä. Kaikki vanhat
hormiyhteydet tiivistetään. Tilamuutokset toteutetaan vanhoja kantavia
hirsiseiniä purkamatta. Vanhat väliovet kunnostetaan.
Kivirakennus
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Kivirakennuksessa kellarikerroksen teknisen työn tilat muutetaan uuden
oppimisympäristön mukaisiksi käsityön tiloiksi. Tilojen sisältö
tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Kellarikerrokseen
rakennetaan uusi siivouskeskus, puku- ja pesutilat. Nykyiset varastotilat
yhdistetään isommaksi oppivälinevarastoksi. 1. kerrokseen sijoittuvat
luokkatilat, uudet eteistilat, koko henkilökunnan yhteiset vaate-, tauko- ja
työskentelytilat. Nykyinen eteistilana toiminut aulatila toimii jatkossa
opetustilana. 1,5. kerroksessa sijaitsevat rehtorin, apulaisrehtorin ja
koulusihteerin työtilat, yksi yhteiskäyttöinen neuvottelutila sekä wc-tilat. 2.
–3. kerroksessa sijaitsevat opetustilat, oppilashuollon tilat, uudet eteis- ja
naulakkotilat sekä uudet wc-tilat. Eteistilana käytetty aulatila muutetaan
avoimeksi opetustilaksi. Ullakkotilaan rakennetaan uusi iv-konehuone.
Nykyiset kantavat ja jäykistävät seinälinjat rajoittavat isompien
tilamuutosten tekemistä. Hissi uusitaan. Kaikki tilat suunnitellaan
lähtökohtaisesti moni-/yhteiskäyttöisiksi. Kaikki kalusteet ja varusteet
uusitaan. Oppilas-wc tilojen laskennallinen mitoitus on 1 wc-istuin/15
oppilasta. Kivirakennus on esteetön. Rakennukseen 2 suunnitellaan
henkilönostin. Rakennuksien 1 ja 2 esteettömyyden vaatimukset ja taso
tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Henkilökunnan puku- ja
pesutilat keskitetään kivirakennukseen ja rakennukseen 2. Kaikki
kalusteet ja varusteet uusitaan. Tilapinnat uusitaan tai uudistetaan
huomioiden rakennushistoriaselvityksessä esitetyt asiat.
Rakennuksen ulkopuolella on uusittu perusmuurin vedeneristys, salaojat
ja rännikaivot kesän 2018 aikana. Näihin osiin ei tehdä toimenpiteitä.
Maanvaraiset alapohjarakenteet uusitaan kapillaarikatkoineen
lämmönjakohuonetta lukuun ottamatta. Maanvastaisista seinistä
poistetaan kaikki pintarakenteet ja uusitaan hengittävillä
rakennekerroksilla. Seinissä olevat mahdolliset haitta-aineita sisältävät
eriteet poistetaan. Julkisivuissa korjataan vaurioituneet ja kopoa
sisältävät rappausalueet ja koko julkisivun pintakäsittely uusitaan. Kaikki
kaksoislaattavälipohjarakenteet avataan ja rakenteiden sisällä olevat
orgaaniset täytteet poistetaan. Vanhat rakenteet puhdistetaan.
Yläpohjarakenteesta puretaan kaikki vanhat orgaaniset täyttömateriaalit
ja rakenteen lämmöneristävyyttä parannetaan. Ullakkotilasta puretaan
vanha iv-konehuone, jotta yläpohjan täyttömateriaalien purkaminen
mahdollistuu. Ullakolle rakennetaan kaksi uutta iv-konehuonetta.
Vesikattoon tehdään vain iv-läpimenoista ja haalauksesta johtuvat
muutokset. Ikkunoiden kunnostus/uusinta täsmennetään
hankesuunnitteluvaiheessa. Ulko-ovet kunnostetaan. Hissi uusitaan
vanhaan hissikuiluun. Kaikki vanhat hormit tiivistetään sekä huonetilan
että yläpohjan kohdilta. Vanhat kevytrakenteiset väliseinät uusitaan.
Teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko hankkeen
elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.
Energiatehokkuutta parannetaan varustamalla ilmastointijärjestelmä
tehokkailla korkean hyötysuhteen LTO-laitteilla. Lisäksi
Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella
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varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen
mukaan.
Investointi- ja käyttökustannukset
Esiselvitysten ja tilaohjelman perusteella tehdyissä laskelmissa on
päädytty seuraaviin kustannusarvioihin: Rakennus 1: 1 515 000 € (3 254 €
/brm²), rakennus 2: 1 840 000 € (3 041 €/brm²) ja kivirakennus: 3 680 000
€ (2 071 €/brm²). Yhteensä 7 035 000 €.
Perusparannuksen aiheuttama pääomavuokra on 743 115 €/v (28,11 €/m²
/kk), kiinteistönhoito 66 354 €/v (2,51 €/m²/kk), kunnossapito 25 379 €/v
(0,96 €/m²/kk), tontinvuokra 20 250 €/v (0,77 €/m²/kk). Vuosivuokra
investoinnin osalta on yhteensä 855 098 €/m²/v (xx,xx €/m2/kk).
Vuosivuokra käyttäjittäin jakautuu seuraavasti: opetuspalvelut
(perusopetus, sis. esiopetus) 835 690 €/v, avo- ja asumispalvelut
(oppilashuolto) 19 408 €/v.
Toiminnan kustannukset
Koulussa on henkilökuntaa tällä hetkellä n. 35 henkilöä. Opettajia
koulussa on 19. Lisäksi on rehtori, koulusihteeri ja vahtimestari
(jälkimmäiset ½). Avustajia on koulussa n. 2. Avustajien palkkavarus on 68
000 €. Yhteensä vuosittaiset henkilöstökustannukset ovat noin 1 145 000
euroa/vuosi. Esiopetuksen henkilökunnan (4 lto + 4lh)
henkilöstökustannukset ovat vuodessa n. 285 000 €. Koulun (ml.
esiopetus) henkilöstökustannukset ovat yhteensä noin 1 430 000 €/vuosi.
Henkilöstökustannukset pienenevät sen jälkeen, kun
koulupolkumuutoksilla saadaan koulusta puhtaasti kaksisarjainen.
Vuosien 2021–2023 vuosisuunnitelmissa tulee huomioida uusien
kalustusteiden kustannukset, jotka ovat kokonaisuudessa noin 875 000 €
(2 500 € * oppilas). Summasta 40 % (350 000 €) on varsinaista
ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 60 % (525 000 €) on varaus
käyttötalouteen, sisältäen mm. tarvittavat ICT-hankinnat.
Koulujen ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä vastaa
Pirkanmaan Voimia Oy. Palvelu tuotetaan joko omana tuotantona tai
ostopalveluna. Keittiö toimii palvelukeittiönä. Palvelukeittiössä
valmistetaan tarvittaessa aamupala, kuumennetaan alueellisessa
tuotantokeittiössä valmistettu pääruoka, kypsennetään energialisäke,
tehdään salaatti sekä tarvittaessa tarjoillaan alueellisessa
tuotantokeittiössä valmistettu välipala. Ateriapalvelun kustannus on n.
190 000 €/vuosi. Puhtauspalvelun kustannus on n. 60 000 €/vuosi.
Lapsivaikutusten arviointi
Terveys: Messukylän koulun perusparannus mahdollistaa lapsille
terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön. Koulun oppilashuolto toimii
saumattomassa yhteistyössä oppilaiden terveyden ja
opiskeluolosuhteiden edistämiseksi. Perusparannetut opetustilat luovat
viihtyvyyttä ja koulumyönteistä asennetta oppilaisiin ja perheisiin.
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Turvallisuus ja liikkuminen: Koulu sijaitsee keskellä hyviä kulkuyhteyksiä.
Oppilaiden on myös turvallista kulkea kouluun kävellen tai pyörällä.
Huoltoajolle suunnitellaan turvallinen yhteys koululle.
Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden
arjen sujumiseen, kun esiopetus sekä alakoulu pystytään tarjoamaan
jatkossakin lähipalveluna alueen lapsille. Rakennuksen tiloista pyritään
saamaan niin monikäyttöisiä kuin vanhoissa rakennuksissa on
mahdollista ja niitä voi vuokrata myös iltakäyttöön, esim. lasten
harrastustoimintaa varten.
Tiedoksi
Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, Kristiina
Järvelä, Elina Kalliohaka, Ville Raatikainen, Pia Mikkola, Matti Tanski, Petri
Mölsä, Jukka Kauppinen, Karita Boström, Leena Vekara, Harri Haraholma,
Teemu Alavenetmäki
Liitteet

1 Liite Sikula 25.4.2019 Messukylän koulu, tarveselvitys
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§ 62
Linnainmaan päiväkodin perusparannuksen toteutussuunnitelman ja kohonneiden
kustannusten hyväksyminen
TRE:2740/10.03.06/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kauppinen, Sinikka Vähämaa
Valmistelijan yhteystiedot
Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355,
hankeinsinööri Sinikka Vähämaa puh. 040 800 4929, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 4851059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Linnainmaan päiväkodin perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelma
ja kohonneet kustannukset hyväksytään.
Kokouskäsittely
Koordinaattori Elina Kalliohaka ja hankeinsinööri Sinikka Vähämaa olivat
asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.
Esittelijä teki korjauksen perustelutekstin ensimmäiseen kappaleeseen,
hankesuunnitelman kustannusarvio 4.510.000,00 € muutettiin muotoon
4.150.000,00 €. Puheenjohtaja totesi näin korjatun esityksen toimivan
asian käsittelyn pohjana.
Perustelut
Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Linnainmaan päiväkodin
perusparannuksen tarveselvityksen 16.8.2017. Hankesuunnitelma on
hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 13.12.2017.
Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta.
Toteutussuunnittelun edetessä hankkeen sisältö laajeni rakennuksen
oletettua huonomman kunnon vuoksi. Hankesuunnitelmasta poiketen
alapohja ja maanpaineseinien ja sokkelien ulkokuoret on purettava ja
kostuneet eristeet vaihdettava. Toteutussuunnitteluvaiheen muutosten
kustannusvaikutus on noin 750.000,00 €. Hankesuunnitelman
kustannusarvio oli 4.150.000,00 € ja toteutussuunnitelman 4.900.000,00
€.
Päiväkotirakennuksessa on perusparannuksen jälkeen tilat kahdeksalle
20 lapsen ryhmälle eli 160 päiväkotilapselle ja avoimelle
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varhaiskasvatukselle noin 20 lapselle. Lisäksi rakennukseen tehdään
uudet tilat Pirkanmaan Voimia Oy:lle. Liikuntasali sekä kerhotilat ovat
rajattavissa muista tiloista iltakäyttöä varten.
Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy, joka
on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana.
Pohjarakennesuunnittelusta on vastannut Taratest Oy, LVIA-
suunnittelusta Sweco Talotekniikka Oy, sähkösuunnittelusta Alten Finland
Oy ja rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy.
Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut 31.12.2017 saakka
Tampereen Tilakeskus Liikelaitos ja 1.1.2018 alkaen Tampereen
Tilapalvelut Oy. Projektipäällikkönä on toiminut Sinikka Vähämaa.
Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2019 ja rakennuksen on
määrä valmistua lokakuussa 2020 siten, että rakennus on otettavissa
käyttöön joulukuun alussa 2020.
Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin kansallisen
hankintamenettelyn mukaisina avoimina hankintakyselyinä helmi-
maaliskuussa 2019. Hinnaltaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen
rakennustöistä teki Rakennustoimisto Hato Oy, IV-töistä ESP Tekniikka
Oy, putkitöistä Bravida Finland Oy ja sähkötöistä Epilän Sähkökone Oy.
Tampereen Tilapalvelut Oy jatkaa kaupungin ja yhtiön välisen palvelu- ja
yhteistyösopimuksen perusteella Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen
tuottamaa palveluliiketoimintaa 1.1.2018 alkaen. Hankkeen
rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan osapuolten kesken
toteutussopimus.
Tiedoksi
Elina Kalliohaka, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Sinikka Vähämaa, Jani
Knuuttila, Niko Suoniemi, Kristiina Järvelä, Pia Mikkola, Tommi
Järventausta, sisäinen tarkastus
Liitteet

1 Sikula 25.4.2019 Linnainmaan päiväkodin perusparannuksen
toteutussuunnitelma
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Kokouskäsittely
Esittelijä Taru Kuosmanen poisti asian listalta.
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§ 64
Päätöksen asiavirheen korjaaminen koskien kielten opetuksen varhentamista kasvatus- ja
opetuspalveluissa
TRE:1232/12.01.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Viitasaari
Valmistelijan yhteystiedot
Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
A1-kielen opetuksen varhentaminen Tampereella etenee esitetyn
aikataulun ja mallin mukaisesti.
A2-kielen opetus varhennetaan lukuvuonna 2021–2022 alkamaan
vuosiluokalta 3. Tämä koskee niitä oppilaita, joiden A1-kielen opiskelu
alkoi 1. luokalla.
Lukuvuodesta 2022–2023 alkaen A2-kielen opiskelu alkaa kaikilla
vuosiluokalla 3.
Tämä päätös korvaa Sivistys- ja kulttuurilautakunnan 21.2.2019 antaman
päätöksen § 27. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös 21.2.2019 § 27
kumotaan kokonaisuudessaan.

Perustelut
Sivistys- ja kulttuurilautakunta on 21.2.2019 päätöksellä § 27 päättänyt A1-
kielen ja A2-kielen opetuksen varhentamisesta. Päätöstä tulee korjata
vastaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa asetusta tuntijaosta.
A1-kielen opetus varhentuu valtioneuvoston päätöksellä
valtakunnallisesti 1.1.2020 alkaen. A1-kielen opiskelu alkaa jatkossa
perusopetuksen ensimmäisellä luokalla. A1-kielen opetuksen
varhentamisesta opetuksen järjestäjille aiheutuvat lisäkustannukset
korvataan osana kuntien peruspalveluiden valtionosuutta. Opetushallitus
laatii varhennettuun kielenopetuksen opetussuunnitelman perusteet,
jotka valmistuvat 1.5.2019 mennessä. Kunnallinen opetussuunnitelma
tulee olla hyväksytty 31.12.2019 mennessä.
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A1-kielen valtakunnallinen varhentaminen etenee ikäluokka kerrallaan
niin, että lukuvuodesta 2022–2023 alkaen kaikki perusopetuksen oppilaat
aloittavat A1 -kielen opiskelun ensimmäisellä luokalla. Jotta A1-kielen ja
A2-kielen aloittamisajankohtien väli ei varhennusuudistuksen myötä
venyisi aiempaa pidemmäksi, on tarpeen, että A2-kielen opetus
varhennetaan 3. luokalla alkavaksi lukuvuodesta 2021–2022 niillä
oppilailla, jotka ovat aloittaneet A1-kielen opiskelun ensimmäisellä
luokalla.
Varhennetun kielenopetuksen uudistus etenee ikäluokka kerrallaan
seuraavasti:
lukuvuonna 2019–2020
Varhaiskasvatuksessa kielisuihkuja.
Esiopetuksessa toteutetaan varhennettua kielenopetusta
kielikasvatuksen, eli Kikatus -mallin, mukaisesti. Mallissa
tutustutaan lukuvuoden aikana neljään eri kieleen. Kielet
määräytyvät kunkin koulun ja sen koulupolun A1-kielten mukaan.
Vuosiluokilla 1 ja 2 syyslukukauden 2019 ajan varhennettua
kielenopetusta Kikatus-mallin mukaan.
Vuosiluokka 1 aloittaa A1-kielen opiskelun 1.1.2020 alkaen (0,5
vuosiviikkotuntia).
Vuosiluokka 3 aloittaa A1-kielen opiskelun.
Vuosiluokka 4 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun.
lukuvuonna 2020–2021
Varhaiskasvatuksessa kielisuihkuja.
Esiopetuksessa toteutetaan varhennettua kielenopetusta Kikatus-
mallin mukaan.
Vuosiluokka 1 aloittaa A1-kielen opiskelun lukuvuoden alussa (1
vuosiviikkotunti).
Vuosiluokka 2 jatkaa A1-kielen opiskelua (1,5 vuosiviikkotuntia).
Vuosiluokka 3 aloittaa A1-kielen opiskelun.
Vuosiluokka 4 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun.
lukuvuonna 2021–2022
Varhaiskasvatuksessa kielisuihkuja.
Esiopetuksessa toteutetaan varhennettua kielenopetusta Kikatus-
mallin mukaan.
Vuosiluokka 1 aloittaa A1-kielen opiskelun lukuvuoden alussa (1
vuosiviikkotunti).
Vuosiluokka 2 jatkaa A1-kielen opiskelua (1 vuosiviikkotunti).
Vuosiluokka 3 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun. Tämä
koskee niitä oppilaita, jotka aloittivat A1-kielen opiskelun 1. luokalla.
Vuosiluokka 4 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun.
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lukuvuonna 2022–2023 ja siitä eteenpäin
Varhaiskasvatuksessa kielisuihkuja.
Esiopetuksessa toteutetaan varhennettua kielenopetusta Kikatus-
mallin mukaan.
Vuosiluokka 1 aloittaa A1-kielen opiskelun lukuvuoden alussa (1
vuosiviikkotunti).
Vuosiluokka 2 jatkaa A1-kielen opiskelua (1 vuosiviikkotunti).
Vuosiluokka 3 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun.
Tiedoksi
Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Outi
Verkama
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§ 65
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille museopäiville ja
Suomen museoliiton 96. vuosikokoukseen
TRE:2524/00.03.01/2019
Valmistelija / 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
Päätös
Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan
edustajana valtakunnallisille museopäiville Tampereelle 15.-17.5.2019
oikeutetaan osallistumaan apulaispormestari Johanna Loukaskorpi.
Osallistumismaksu ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset
maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012
Luottamusmieshenkilökoulutus.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan
edustajana valtakunnallisille museopäiville Tampereelle 15.-17.5.2019
oikeutetaan osallistumaan __________.
Osallistumismaksu ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset
maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012
Luottamusmieshenkilökoulutus.
Kokouskäsittely
Seppo Kovala ehdotti puheenjohtaja Johanna Loukaskorpea. Muita
ehdotuksia ei tehty. Kovalan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Perustelut
Suomen museoliitto järjestää Valtakunnalliset museopäivät yhteistyössä
Tampereen kaupungin ja Museokeskus Vapriikin, Postimuseon,
Tampereen taidemuseon ja Työväenmuseo Werstaan kanssa 15.
-17.5.2019.
Kevään tärkein museotapahtuma, Valtakunnalliset museopäivät ja
Suomen museoliiton 96. vuosikokous tarjoaa tänä vuonna asiaa
museoiden roolista ilmastomuutoksen hidastamiseksi. Suosituilla
perjantaipäivän opintoretkillä tutustutaan asiantuntijoiden opastuksella
muun muassa Tampereen punaiseen Pispalaan, Poliisimuseoon
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Hervannassa ja kokoelmakeskuksiin Ruskossa, Kangasalan Kimmo
Pyykkö -taidemuseoon ja Mobiliaan, Mäntän Serlachius-museoihin sekä
Laukon kartanoon.
Ohjelma: http://www.museoliitto.fi/koulutuskalenteri.
Lisätietoja: Koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila puh. 040 534
6232, Leena.tokila@museoliitto.fi.

Tiedoksi
valitut, Jaana Leppäkorpi, matkat@tampere.fi, Toimi Jaatinen
Liitteet

1 Vuosikokouskutsu 2019
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§ 66
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille Kotiseutupäiville
TRE:2525/00.03.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Kristiina Heinonen
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
Päätös
Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan
edustajana valtakunnallisille kotiseutupäiville Tuusulassa 8.-11.8.2019
oikeutetaan osallistumaan Terhi Kiemunki.
Osallistumismaksut ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset
maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012
Luottamusmieshenkilökoulutus.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan
edustajana valtakunnallisille kotiseutupäiville Tuusulassa 8.-11.8.2019
oikeutetaan osallistumaan __________.
Osallistumismaksut ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset
maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012
Luottamusmieshenkilökoulutus.
Kokouskäsittely
Joanna Leino ehdotti puheenjohtaja Johanna Loukaskorpea. Matti Joki
ehdotti Terhi Kiemunkia.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi ehdotusta, joista oli äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Johanna Loukaskorpi Jaa, Terhi Kiemunki
Ei
Äänestyksen tulos: Terhi Kiemunki valittiin äänin 6-5 (yksi tyhjä ääni)
Äänestykset
Johanna Loukaskorpi Jaa, Terhi Kiemunki Ei
Jaa
Joanna Leino
Noora Tapio
Johanna Loukaskorpi
Matti Helimo
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Eija Nevala
Ei
Terhi Kiemunki
Anne-Mari Jussila
Seppo Kovala
Essi Vallbacka
Matti Joki
Henrik Kähkönen
Tyhjä
Hanna Salo
Perustelut
Tuusula isännöi Valtakunnallisia kotiseutupäiviä 8.–11.8.2019 teemalla ”
Kulttuuri liikuttaa”.
Suomalaisen kotiseutuliikkeen vuotuista päätapahtumaa, Valtakunnallisia
kotiseutupäiviä, vietetään tänä vuonna 71. kerran. Päivät järjestetään
vuosittain eri puolilla maata.
Tuusulassa päiviä vietetään teemaotsikolla "Kulttuuri liikuttaa". Kulttuuri
liikuttaa ihmisiä monin tavoin sekä tunnetasolla että konkreettisesti.
Kulttuurin ihmisiä liikuttava voima näkyy niin kotiseutujen
vetovoimaisuutena kuin kansalaistoimintana ja kulttuurimatkailuna.
Tapahtuman suojelijana toimii Tuusulassa viihtyvä kulttuurin ystävä ja
valtakunnallinen vaikuttaja Erkki Tuomioja.
Vuonna 2019 Suomen Kotiseutuliitto täyttää 70 vuotta, ja kotiseutupäivät
on myös liiton juhlavuoden tärkein tapahtuma.
Ilmoittautuminen Kotiseutupäiville 26.7.19 mennessä osoitteessa:
https://kotiseutuliitto.fi/kotiseutupaivat2019/ilmoittautuminen/
Lisätietoja: https://kotiseutuliitto.fi/kotiseutupaivat2019/.

Tiedoksi
valitut, Jaana Leppäkorpi, Ulla Majamaa, matkat@tampere.fi, Toimi
Jaatinen
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§ 67
Tampereen Kristillisen koulun vanhempainyhdistys ry:n oikaisuvaatimus
vanhempainyhdistysten toiminta-avustuspäätökseen
TRE:11/12.02.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Mantere
Valmistelijan yhteystiedot
Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Oikaisuvaatimus hyväksytään.
Perustelut
Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti vuoden 2019 toiminta-avustuksista
vanhempainyhdistyksille kokouksessaan 21.2.2019, 25 §. Tampereen
Kristillisen koulun vanhempainyhdistys ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen
saamastaan toiminta-avustuksesta, koska katsoo sen perustuvan väärään
oppilasmäärään. Tampereen Kristillisen koulun vanhempainyhdistykselle
on maksettu avustusta 1.-9. luokan oppilasmäärä huomioiden 2,30 e /
oppilas, yhteensä 499 e. Avustusta myönnettäessä ei virheellisesti ole
huomioitu päiväkoti Pikkupurren lapsia (55) eikä esioppilaita (27).
Oikaisuvaatimuksessa pyydetään avustuksen lisäämistä 82 lapsen
/oppilaan osalta yhteensä 188,60 e.
Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, viimeksi päivitetty 26.11.2018) mukaan, toiminta-avustusta
voidaan myöntää yhteisön sääntöjen mukaiseen toimintaan.
Tampereen Kristillisen koulun vanhempainyhdistys ry:n säännöissä
ilmoitetaan yhdistyksen tarkoitukseksi tukea ja kehittää Suomen
Adventtikirkon ylläpitämää Tampereen kristillistä koulua ja sen toimintaa
hyvän, terveen, kristillisen kasvatuksen antamiseksi lapsille ja nuorille
tätä ja tulevaa elämää varten.
Säännöissä ei ole mainintaa esioppilaista tai yhteistyöstä päiväkodin
kanssa. Vuoden 2017 toimintakertomuksessa on maininta, että yhdistys
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on kokouksessaan 6.4.2017 hyväksynyt Päiväkoti Pikkupurren
vanhempainyhdistyksen liittymisen osaksi koulun vanhempainyhdistystä.
Tämän on jäänyt avustusta käsiteltäessä huomioimatta.
Tampereen Kristillisen koulun vanhempainyhdistys ry:n
toimintasuunnitelmassa vuodelle 2019 mainitaan, että
vanhempainyhdistyksen ydintehtävä on tukea vanhempia ja koulua
lasten kokonaisvaltaisessa kasvatuksessa.
Lisäksi yhdistys kannustaa vanhempia esirukoukseen oppilaiden ja
koulun henkilökunnan puolesta sekä aktivoi rukoustoimintaa
järjestämällä säännöllisiä esirukoushetkiä koululla.
Yhdistys kehittää vanhempien koulutustoimintaa ja varustamista
ajankohtaisista aiheista kristilliseltä arvopohjalta vuosittaisella
teemapäivällä. Yhdistyksen tehtävänä mainitaan myös yhteistyö koulun
henkilökunnan kanssa.
Tiedoksi
Tuija Viitasaari, Kristiina Järvelä, Pirjo-Liisa Länkinen, Katri Mantere,
Tampereen Kristillisen koulun vanhempianyhdistys ry
Liitteet
Oheismateriaali

1 Sikula 25.4.2019_Oikaisuvaatimus 13.3.2019
1 Oheismateriaali_Pöytäkirjan ote-Sivistys- ja kulttuurilautakunta 21.02.2019, klo 16:00
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§ 68
Torvikopla ry:n oikaisuvaatimus kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuspäätökseen
TRE:3/12.03.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Susanna Lundström
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 21.3.2019
päätöstä § 46 koskeva oikaisuvaatimus hylätään.
Perustelut
Torvikopla ry vaatii oikaisua sivistys- ja kulttuurilautakunnan
kokouksessaan 21.3.2019 tekemään päätökseen (46 §)
kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksista vuodelle 2019.
Päätöksessä yhdistykselle ei esitetty avustusta, koska yhdistys ei useista
pyynnöistä huolimatta toimittanut tarvittavia asiakirjoja määräajan
puitteissa.
Oikaisuvaatimuksessaan yhdistys kertoo, ettei puheenjohtajan ja
yhdistyksen hallituksen tietoon ole tullut yhteydenottoja liittyen
puuttuvien liitteiden toimittamiseen. Tampereen kaupunki on kuitenkin
pyytänyt puuttuvia liitteitä kolmeen otteeseen (5.2., 12.2., 15.2.)
lähettämällä sähköpostia
hakemuksessa ilmoitetulle avustusasianhoitajalle. Yhdistys esittää
oikaisuvaatimuksessaan toiveen, että liitteitä olisi voinut tiedustella myös
puhelimitse tai postitse tilanteessa, jossa henkilö ei vastaa sähköpostiin.
Tampereen kaupungin toiminta-avustusvalmistelussa ei
kuitenkaan henkilöresurssien puolesta ole mahdollista siirtyä tällaiseen
toimintatapaan. Esimerkiksi kuluneen vuoden toiminta-avustushaussa n.
40 % hakemuksista oli puutteellisia vaadittavien liitteiden osalta.
Torvikopla ehdottaa oikaisuvaatimuksessaan, että toimittaisivat
jäkikäteen puuttuvat asiakirjat ja päätöstä muutettaisiin. Koska
viranomaisten on hyvän hallinnon periaatteiden mukaan kohdeltava
kaikkia asiakkaita tasapuolisesti sekä toimittava johdonmukaisesti, ei
päätöstä ole enää mahdollista muuttaa. Yhdistyksen on kuitenkin
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mahdollista erikseen hakea kulttuuripalvelujen tuotantotukea yleisölle
suunnattujen, yksittäisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen.
Tiedoksi
Torvikopla ry
Liitteet
Oheismateriaali

1 sikula 25.4.2019_Oikaisuvaatimus_Torvikopla ry
1 Oheismateriaali_Pöytäkirjan ote-Sivistys- ja kulttuurilautakunta 21.03.2019, klo 16:00
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§ 69
CSSA Tampere ry:n oikaisuvaatimus kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-
avustuspäätökseen
TRE:3/12.03.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Venla Moisala
Valmistelijan yhteystiedot
Koordinaattori Venla Moisala, puh. 050 523 2134, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 21.3.2019
päätöstä § 46 koskeva oikaisuvaatimus hyväksytään.
CSSA Tampere ry:lle maksetaan jo myönnetyn 300 euron toiminta-
avustuksen lisäksi 700 euroa kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23917,
kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustukset.
Perustelut
CSSA Tampere ry vaatii oikaisua sivistys- ja kulttuurilautakunnan
kokouksessaan 21.3.2019 tekemään päätökseen (46 §)
kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksista vuodelle 2019.
Päätöksessä yhdistykselle myönnettiin 300 euron avustus. Vuonna 2018
yhdistys sai toiminta-avustusta 1000 euroa maahanmuuttajayhdistysten
kokonaisuudesta, joten yhdistyksen saama avustus laski edellisestä
vuodesta.
CSSA Tampere ry:n toiminta on luonteeltaan sellaista, että sitä voidaan
toiminta-avustuksella tukea sekä kulttuuriharrastusyhdistysten että
maahanmuuttajayhdistysten kokonaisuudesta.
Oikaisuvaatimuksessaan yhdistys kertoo vahingossa osoittaneen tänä
vuonna hakemuksensa kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuuteen.
Yhdistys toivoo, että inhimillinen virhe voitaisiin korvata ja avustusta
korottaa aiempien vuosien tasolle.
Avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan avustuksista
päätettäessä kiinnitetään huomiota kaupungin edellisinä vuosina
myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen. Tiedonkulun
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ongelmien takia, yhdistyksen katsottiin hakevan toiminta-avustusta
ensimmäistä kertaa, mistä syystä yhdistykselle esitettiin pienempää
avustusta kuin muutoin hakemuksen arvioinnin perusteella tehdyllä
pisteytyksellä olisi ollut perusteltua.
Avustusvalmistelussa tapahtuneen virheen johdosta esitetään, että CSSA
TAmpere ry:n oikaisuvaatimus hyväksytään ja yhdistykselle myönnetään
kokonaisuudessaan 1000 euron toiminta-avustus vuodelle 2019.
Tiedoksi
CSSA Tampere ry, Teemu Irri
Liitteet
Oheismateriaali

1 sikula 25.4.2019_Oikaisuvaatimus_CSSA Tampere ry
1 Oheismateriaali_Pöytäkirjan ote-Sivistys- ja kulttuurilautakunta 21.03.2019, klo 16:00
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§ 70
Kulttuuriosuuskunta TRELMUn oikaisuvaatimus kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-
avustuspäätökseen
TRE:2/12.03.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Susanna Lundström
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 21.3.2019
päätöstä § 42 koskeva oikaisuvaatimus hylätään.
Perustelut
Kulttuuriosuuskunta TRELMU vaatii oikaisua sivistys- ja
kulttuurilautakunnan kokouksessaan 21.3.2019 tekemään päätökseen
(42 §) kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksista vuodelle
2019. Lautakunnan 22.11.2018 hyväksymien arviointikriteereiden
mukaan kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksia voidaan
myöntää paikallisesti keskeisille kulttuuri- ja taideyhdistyksille, joiden
toiminta on vakiintunutta ja ammattimaisesti toteutettua.
TRELMUlle myönnettiin avustusta 1500 euroa, minkä yhteisö kokee liian
alhaiseksi toiminnan laajuuteen nähden. Myönnetyn avustuksen suuruus
perustui hakemuksessa annettuihin tietoihin. Hakijoiden tuli
hakuvaiheessa toimittaa hakemuksen liitteenä vuoden 2017
tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja
toiminnantarkastajan lausunto). Lisäksi TRELMUn uutena hakijana tuli
toimittaa osuuskunnan säännöt. Koska kulttuuriosuuskunta on
perustettu vuonna 2017 ja toiminta on perustamisvuoden jälkeen
laajentunut, oli toiminnan arviointia vaikea tehdä toimitettujen
asiakirjojen perusteella. TRELMU esittää, että myönnettyä summaa olisi
tarkistettava vastaamaan viime vuoden toiminnan laajuutta, minkä
oikaisuuvaatimuksen liitteenä toimitettu vuoden 2018 tilinpäätös
osoittaa. Koska avustussumman suuruus arvioidaan aina hakuvaiheessa
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toimitetun materiaalin perusteella, ei avustustasoa ole mahdollista
korjata enää päätöksenteon jälkeen. Täydentävät liitteet hakemukseen
tulee toimittaa aina hakuajan puitteissa.
Kulttuuriosuuskunta TRELMUn avustussummaan vaikutti myös se, ettei
osuuskunnan säännöissä ollut selkeästi kirjattu osuuskunnan olevan
voittoa tavoittelematon. Osuuskunnalle on kuitenkin myönnetty
Yhteiskunnallinen yritys -merkki ja yhteisö kertoo ohjaavansa
käytännössä kaikki tuotot suoraan "paikallista kulttuurihyvinvointia
edistävään perustoimintaan". Koska Tampereen kaupungin
avustustoiminnan yleisten periaatteiden (hyväksytty kh 23.11.2009,
päivitetty kh 26.11.2018) mukaan avustusta ei myönnetä toimintaan,
jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi, tulisi
osuuskunnan jatkossa huomioida asia aiempaa tarkemmin, mikäli
hakevat avustusta Tampereen kaupungilta.
Oikaisuvaatimuksessaan TRELMU nostaa esille, että heille myönnetty
avustus on huomattavasti pienempi kuin muille musiikkiyhteisöille, ja
erityisesti suhteessa haettuun avustussummaan. Täten osuuskunta
vaatii, että avustus nostetaan samalle tasolle muiden
tuettavien musiikkiyhteisöjen kanssa, mikä TRELMUn tekemän vertailun
mukaan on keskiarvoltaan n. 40 prosenttia. Tämä tarkoittaisi TRELMUn
tapauksessa 7 200 euroa, kun osuuskunta haki 18 000 euron
avustusta. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan
avustusvalmistelussa arvioidaan hakemusta kuitenkin aina
kokonaisuutena. "Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon
avustettavan toiminnan laatu ja laajuus. Toiminnan on edistettävä
kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä sen on tuettava ja
täydennettävä kaupungin toimintaa. Lisäksi kiinnitetään huomiota
avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan
rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien
avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen." Koska TRELMU haki
toiminta-avustusta ensimmäistä kertaa, ei arvioinnissa myöskään ollut
mahdollista huomioida edellisinä vuosina myönnettyjen avustusten
käyttötarkoituksen toteutumista. Tästä syystä ensimmäistä kertaa
toiminta-avustusta saavilla, avustustaso onkin yleensä suhteellisesti
alhaisempi kuin toiminta-avustusta aiemmin saaneilla.
Lisäksi TRELMU vetoaa kaupunkiin, että musiikkiyhteisöjä
tuettaisiin ylipäätään nykyistä enemmän, jotta eri alojen kulttuuri- ja
taideyhteisöt saisivat yhtäläisen tuen ja arvostuksen, ja nostavat esille,
että kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksia myönnettiin tänä
vuonna lähes 1 000 euroa pienemmällä kokonaissummalla kuin viime
vuonna (v. 2018: 670 943€, v. 2019: 671 959€). Täten osuuskunta vaatii,
että musiikkiyhteisöille osoitettujen toiminta-avustusten yhteissummaa
korotetaan siten, että kaikki tuen saajat saavat suhteessa haettuun
summaan nähden vähintään saman verran kuin muut esittävien taiteiden
yhteisöt. Tähän kaupungilta tulisi TRELMUn mukaan löytyä rahaa, "kun se
pystyy samaan aikaan sijoittamaan noin 200 000 euroa Tullikamarin
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Pakkahuoneen PA-päivityksiin (joista suurimpana hyödyn saajana
yksityinen osakeyhtiö) ja miljoona euroa Euroopan Kulttuuripääkaupunki
2026-kilpailuhankkeeseen."
Tiedoksi
Kulttuuriosuuskunta TRELMU
Liitteet
Oheismateriaali
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§ 71
Ahjolan Tanhuajat ry:n oikaisuvaatimus kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-
avustuspäätökseen
TRE:3/12.03.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Venla Moisala
Valmistelijan yhteystiedot
Koordinaattori Venla Moisala, puh. 050 523 2134, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 21.3.2019
päätöstä § 46 koskeva oikaisuvaatimus hyväksytään.
Ahjolan Tanhuajat ry:lle maksetaan jo myönnetyn 400 euron toiminta-
avustuksen lisäksi 200 euroa kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23917,
kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustukset.

Perustelut
Ahjolan Tanhuajat ry vaatii oikaisua sivistys- ja kulttuurilautakunnan
kokouksessaan 21.3.2019 tekemään päätökseen (46 §)
kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksista vuodelle 2019.
Päätöksessä yhdistykselle myönnettiin 400 euron avustus. Vuonna 2018
yhdistys sai avustusta 600 euroa, joten yhdistyksen saama avustus laski
edellisestä vuodesta.
Avustusesityksessä vuoden 2018 avustuksen määräksi oli virheellisesti
ilmoitettu 400 euroa, minkä yhdistys nostaa oikaisuvaatimuksessaan
esiin. Yhdistys epäilee virheellisen tiedon olleen syy avustuksen laskulle,
koska yhdistyksen toiminta ei yhdistyksen mukaan ole aiemmista
vuosista muuttunut ja on vuonna 2019 yhtä laajaa kuin aiempinakin
vuosina.
Avustusvalmistelussa tapahtuneen virheen johdosta sekä yhdistyksen
viime vuoden avustussumma että yhdistykselle esitetty vuoden 2019
avustus olivat väärät. Hakemus arvioitiin lautakunnan 22.11.2018
hyväksymien arviointikriteereiden mukaan pisteytyksellä, jossa
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painotettiin eri osa-alueita. Pisteytyksen perusteella esitetyn
avustussumman olisi tullut olla 600 euroa. Esitetään, että Ahjolan
Tanhuajat ry:n oikaisuvaatimus hyväksytään ja yhdistykselle myönnetään
kokonaisuudessaan 600 euron toiminta-avustus vuodelle 2019.
Tiedoksi
Ahjolan Tanhuajat ry, Teemu Irri
Liitteet
Oheismateriaali
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§ 72
Tampereen Kokoomusopiskelijat ry:n oikaisuvaatimus nuorten yhteiskunnallisen toiminnan
edistämisen toiminta-avustuspäätökseen
TRE:10/12.05.00/2019
Valmistelija / 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
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 21.3.2019
päätöstä § 49 koskeva oikaisuvaatimus hylätään.
Perustelut
Tampereen Kokoomusopiskelijat ry vaatii oikaisua sivistys- ja
kulttuurilautakunnan kokouksessaan 21.3.2019 tekemään päätökseen
(49 §) nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-
avustuksista vuodelle 2019. Yhdistykselle ei myönnetty avustusta, koska
avustustoiminnan yleisten periaatteiden (hyväksytty kh 23.11.2009,
päivitetty kh 26.11.2018) mukaan avustusta ei myönnetä yhdistykselle,
jonka jäsenyys on rajattu ja jonka toiminta on suljettu muulta kuin
jäsenistöltä.
Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan
toiminta-avustus on harkinnanvarainen ja harkinta tehdään
kokonaisarvioinnin perusteella. Hakemuksen arvioinnissa kiinnitettiin
huomiota siihen, että Tampereen Kokoomusopiskelijat ry:n toiminta
kohdistuu lähinnä jäseniin tai uusien jäsenten hankkimiseen.
Tampereen Kokoomusopiskelijat ry:n vuoden 2019 toimintasuunnitelman
mukaan yhdistyksen toiminnan päämääränä on tarjota
keskustaoikeistolaisille opiskelijoille mahdollisuus toimia politiikassa ja
vaikuttaa erityisesti opiskelijapolitiikkaan. Yhdistys toimii Tampereen
yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Koska oppilaitosten sisäisten
opiskelijajärjestöjen toiminta rajautuu pääasiassa suppealle joukolle,
noudatettiin avustusvalmistelussa periaatetta, jonka mukaan avustusta
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esitetään vain yhdelle samaa poliittista aatesuuntaa edustavalle
yhdistykselle. Kokoomusnuorten osalta avustusta myönnettiin
Kokoomuksen Nuorten Tampereen Aluejärjestö ry:lle.
Avustushakemuksessaan Tampereen Kokoomusopiskelijat ry kertoo
avustuksen suunnitelluksi käyttötarkoitukseksi kaikille avoimien
tapahtumien järjestämisen sekä viestinnän tehostamisen. Vuoden 2019
toimintasuunnitelman mukaan kaikille avointen tapahtumien luonne
vaikuttaisi kuitenkin olevan pääasiassa uusien jäsenten rekrytoiminen
sekä yhdistyksen toiminnan näkyvyyden parantaminen. ”Tampereen
Kokoomusopiskelijat järjestää koulutusten ja seminaarien lisäksi myös
vapaa-ajan toimintaa, esim. vapaamuotoisten tapaamisten merkeissä,
joihin uusilla jäsenillä on matala kynnys osallistua. Tapahtumilla pyritään
lisäämään yhdistyksen toiminnan näkyvyyttä, sekä rekrytoimaan uusia
jäseniä, sekä tarjoamaan jäsenistölleen mielekästä toimintaa, ja
aktivoitumismahdollisuuksia.” Koulutusten ja seminaarien ei
toimintasuunnitelmassa mainita olevan kaikille avoimia.
Näillä perusteilla esitetään, että Tampereen Kokoomusopiskelijat ry:n
oikaisuvaatimus hylätään. Yhdistyksen on kuitenkin mahdollista erikseen
hakea nuorisopalvelujen tuotantotukea yleisölle suunnattujen,
yksittäisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen.
Tiedoksi
Tampereen Kokoomusopiskelijat ry
Liitteet

Oheismateriaali
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§ 73
Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ry:n oikaisuvaatimus nuorten yhteiskunnallisen
toiminnan edistämisen toiminta-avustuspäätökseen
TRE:10/12.05.00/2019
Valmistelija / 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
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 21.3.2019
päätöstä § 49 koskeva oikaisuvaatimus hylätään.
Perustelut
Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ry vaatii oikaisua sivistys- ja
kulttuurilautakunnan kokouksessaan 21.3.2019 tekemään päätökseen
(49 §) nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-
avustuksista vuodelle 2019. Yhdistykselle ei myönnetty avustusta, koska
avustustoiminnan yleisten periaatteiden (hyväksytty kh 23.11.2009,
päivitetty kh 26.11.2018) mukaan avustusta ei myönnetä yhdistykselle,
jonka jäsenyys on rajattu ja jonka toiminta on suljettu muulta kuin
jäsenistöltä.
Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan
toiminta-avustus on harkinnanvarainen ja harkinta tehdään
kokonaisarvioinnin perusteella. Hakemuksen arvioinnissa kiinnitettiin
huomiota, että Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ry:n toiminta
kohdistuu lähinnä jäseniin tai uusien jäsenten hankkimiseen. Lisäksi
yhdistyksen sääntöjen mukaan: ”yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi
liittyä korkeakoulututkintoa tai jatkotutkintoa suorittava henkilö. Jäsenet
eivät saa kuulua muuhun puolueeseen”. Koska oppilaitosten sisäisten
opiskelijajärjestöjen toiminta rajautuu pääasiassa suppealle joukolle,
noudatettiin avustusvalmistelussa periaatetta, jonka mukaan avustusta
esitetään vain yhdelle samaa poliittista aatesuuntaa edustavalle
yhdistykselle. Keskustanuorten osalta avustusta myönnettiin
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Keskustanuorten Tampereen osasto ry:lle, jonka kanssa yhdistys
oikaisuvaatimuksessaan kertoo tekevän yhteistyötä tapahtumien
järjestämisessä.
Oikaisuvaatimuksessaan Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ry kertoo
tapahtumien olevan kaikille avoimia: ”pyrimme aktiivisesti hankkimaan
uusia jäseniä ja yksi perusperiaatteistamme on, että tapahtumiin saa
osallistua ilman jäsenyyttä.” Lisäksi yhdistyksen vuoden 2019
toimintasuunnitelman mukaan ”yhdistys järjestää mielenkiintoisia ja
matalan kynnyksen tapahtumia pyrkimyksenä saada uusia toimijoita".
Yhdistyksen hakemusmateriaalissa mainitaan kuitenkin vain yksi muille
kuin jäsenille järjestetty tapahtuma, joka on kaikille avoin.
Näillä perusteilla esitetään, että Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ry:
n oikaisuvaatimus hylätään. Yhdistyksen on kuitenkin mahdollista
erikseen hakea nuorisopalvelujen tuotantotukea yleisölle suunnattujen,
yksittäisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen.
Tiedoksi
Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ry
Liitteet

Oheismateriaali
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§ 74
Tampereen Sisu ry:n Veteraanijaosto Sisukkaiden oikaisuvaatimus liikuntapalvelujen
toiminta-avustuspäätökseen
TRE:6/12.04.00/2019
Valmistelija / 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
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 21.3.2019
päätöstä 39 § koskeva oikaisuvaatimus hylätään.
Tampereen Sisu ry:n Veteraanijaosto Sisukkaiden avustushakemus
siirretään avo- ja asumispalveluihin valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi
sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
Perustelut
Tampereen Sisu ry:n Veteraanijaosto Sisukkaat vaatii oikaisua sivistys- ja
kulttuurilautakunnan kokouksessaan 21.3.2019 tekemään päätökseen (§
39) liikuntapalvelujen toiminta-avustuksista vuodelle 2019. Yhdistykselle
ei myönnetty avustusta, koska lautakunnan hyväksymien
avustuskriteerien (sikula 22.11.2018) mukaan liikuntapalvelujen toiminta-
avustuksia ei myönnettä sellaisille yhdistyksille, joiden edellisen
toimintakauden varsinainen toiminta, lapsi- ja nuorisoliikunta tai
tilitapahtumat ovat olleet vähäisiä.
Perusteena Tampereen Sisu ry:n Veteraanijaosto Sisukkaiden
avustamiselle Tampereen Sisu ry:n avustuksen yhteydessä on ollut
jaoston liikuntatoiminta, mutta kriteerien muuttamisen jälkeen perusteita
jaoston liikuntatoiminnan avustamiselle liikuntapalvelujen
avustuskokonaisuudesta ei enää ole. Liikuntapalvelujen toiminta-
avustuksista ei voida myöntää avustusta eläkejärjestön
kulttuuriharrastukseen. Mikäli yhdistys haluaa jatkossa hakea avustusta
muuhun kuin liikuntatoimintaan tulee sen hakea avustusta toisesta
kokonaisuudesta.
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Sivistys- ja kulttuurilautakunnan myöntämien toiminta-avustusten
arviointikriteerien (sikula 22.11.2018) perusteella Tampereen Sisu ry voi
hakea avustusta eri toiminnoille: "Samaan tarkoitukseen voi saada
avustusta vain yhden toiminta-avustuksen muodossa. Mikäli yhdistys
hakee avustusta eri toiminnoille useasta avustuskokonaisuudesta, on sen
tehtävä oma hakemus jokaiseen kokonaisuuteen, mutta eriteltävä
hakemuksessa avustettavan toiminnan sisältö muusta toiminnasta. Täten
esimerkiksi liikuntaseuran hakiessa liikuntapalvelujen toiminta-
avustuksen lisäksi myös soveltavan liikunnan toiminta-avustusta, on sen
eriteltävä yhdistyksen perustoiminta ja soveltavan liikunnan toiminta
hakemuksessa ja liiteasiakirjoissa. Yhdistyksen on varmistettava, etteivät
samat toiminnan sisällöt ja osallistujamäärät tule kirjatuksi useaan eri
avustuskokonaisuuteen."
Avustushakemus esitetään siirrettäväksi avo- ja asumispalveluihin
valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
Tiedoksi
Tampereen Sisu ry:n Veteraanijaosto Sisukkaat
Liitteet

Oheismateriaali
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§ 76
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 36 Pohjois-Hervannan ja Kanjonin koulujen hallinnollinen yhdistäminen
sekä uudelleennimeäminen, 14.03.2019
Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 15 Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön tilojen käyttövuorojen
hyväksyminen 1.2. - 28.2.2019, 19.03.2019
§ 18 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle, 09.04.2019
§ 19 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle, 09.04.2019
§ 21 Poikkeuksellinen aukioloaika pääkirjastossa 18.5.2019, 05.04.2019
§ 33 Terälahden kirjastossa omatoimikäyttö 11.4.2019, 11.04.2019
§ 35 Kirjastojen aukioloajat 1.6. - 31.8.2019, 16.04.2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
§ 37 Tampere Filharmonian lipunhinnat kaudelle 2019-2020, 26.03.2019
§ 39 Vuonna 2019 myönnetyn toiminta-avustuksen maksatuksen
keskeyttäminen, 04.04.2019
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 39 Jääkiekkokaukaloiden hankinta, 21.03.2019
§ 59 Pientraktorin hankinta, 04.04.2019
§ 40 Liikunnan projektituki - Ilves ry, 22.03.2019
§ 41 Liikunnan projektituki - Tampereen Voimailuseura ry, 22.03.2019
§ 42 Liikunnan projektituki - Varala-Tiimi ry, 22.03.2019
§ 43 Liikunnan projektituki - Uinti Tampere ry, 22.03.2019
§ 44 Liikunnan projektituki - Tampereen Peli-Pojat -70 ry, 22.03.2019
§ 45 Liikunnan projektituki - PIrkka-Melojat ry, 22.03.2019
§ 46 Liikunnan projektituki - Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho ry,
22.03.2019
§ 47 Liikunnan projektituki - Tampereen NMKY ry, 22.03.2019
§ 48 Liikunnan projektituki - Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, 22.03.2019
§ 49 Liikunnan projektituki - Kalevan Lentopallo ry, 22.03.2019
§ 50 Liikunnan projektituki - Tampereen Tennisseura ry, 22.03.2019
§ 51 Liikunnan projektituki - Tampereen Taekwon-Do Seura ry, 22.03.2019
§ 52 Liikunnan projektituki - Tampereen Yritys ry, 22.03.2019
§ 53 Tuotantotuki - Tampereen Helluntaiseurakunta, 22.03.2019
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§ 54 Tuotantotuki - Pirkanmaan Martat ry, 26.03.2019
§ 60 Siirrettävien katsomoiden vuokraaminen Tampereen Messut Oy:lle,
11.04.2019
§ 61 Tuotantotuki - Setlementti Tampere ry, 12.04.2019
§ 62 Tuotantotuki - Pakolaisnuorten tuki ry, 12.04.2019
§ 56 Vahingonkorvaushakemus autolle sattuneesta vahingosta,
28.03.2019
§ 38 Liikunta- ja nuorisoyksikön asiakaspalvelun poikkeukselliset
aukioloajat vuonna 2019, 20.03.2019
§ 55 Sisäliikuntapaikkojen ja jäähallien poikkeukselliset aukioloajat
vuonna 2019, 28.03.2019
§ 57 Alkoholijuomien myynti Kaupin pesäpallokentällä kaudella 2019
Manse PP edustus ry:n tapahtumissa, 01.04.2019
§ 58 Alkoholijuomien myyntioikeus Pyynikin urheilukentällä kaudella
2019 järjestettävissä Tampere United ry:n tapahtumissa, 01.04.2019
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§ 77
Pispalan koulun peruskorjaus ja siihen liittyvä väistötila osana kouluverkkosuunnitelmaa
TRE:3143/10.03.00/2019
Kokouskäsittely
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio oli asiantuntijana paikalla.
Esittelijä Lauri Savisaari poisti asian listalta.
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Kunnallisvalitus
§68, §69, §70, §71, §72, §73, §74
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen
toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
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- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on
mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Muutoksenhakukielto
§56, §57, §58, §59, §60, §63, §76, §77
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§61, §62, §64, §65, §66
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
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Valitusosoitus
§67, §75
Valitusosoitus
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, kun se ei ole muuttunut
oikaisuvaatimusmenettelyssä, saa muutosta kuitenkin hakea vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
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Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

