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Kaupunginvaltuusto, § 210, 22.11.2021
Sivistys- ja kulttuurilautakunta, § 140, 12.10.2021
Kaupunginhallitus, § 501, 25.10.2021
§ 210
Valtuustoaloite etsivän nuorisotyön entistä vahvemmaksi jalkauttamiseksi kaupungin
nykyisille ja tuleville vapaa-ajanviettopaikoille - Anne-Mari Jussila
TRE:7639/12.00.01/2020
Kaupunginvaltuusto, 22.11.2021, § 210
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.
sukunimi@tampere.fi ja nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälä, puh.
050 342 2812, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus
Anne-Mari Jussilan valtuustoaloite ja siihen annettu sivistys- ja
kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Anne-Mari Jussila, Pekka P. Paavola, Jukka Etu-Seppälä
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, 12.10.2021, § 140
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka P. Paavola
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
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Anne-Mari Jussila valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään
tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Perustelut
Anne-Mari Jussila esittää 13.12.2020 tekemässään valtuustoaloitteessa,
että Tampereen kaupunki hyödyntää osallistavan budjetoinnin
kehitysideat (vapaa-ajanviettopaikat ja sisällölliset painotukset) erityisesti
osana etsivää nuorisotyötä ja että etsivän nuorisotyön resurssia tulisi
kohdentaa Tampereella nykyistä enemmän jo nopealla aikavälillä lasten
ja nuorten suosittuihin vapaa-ajanviettopaikkoihin, kuten Vilusen
skeittipuistoon.
Etsivää työtä Tampereen kaupungilla järjestää sosiaali- ja
terveyspalveluiden nuorten palvelut. Etsivä nuorisotyö siirrettiin
nuorisopalveluista sosiaali- ja terveyspalveluille vuonna 1999 ja hetki
muutoksen jälkeen toiminnan nimeksi muuttui etsivä työ.
Liikunnan ja nuorison palveluryhmässä kohdennettua työtä tekee kaksi
jalkautuvaa nuoriso-ohjaajaa, joiden pääpainopiste on keskusta-alue ja
keskustan kauppakeskukset. Heidän työpanoksensa on erityisen tärkeä
keskustassa ja kauppakeskuksissa, joihin kokoontuu nuoria, joilla ei
välttämättä ole mitään harrastusta, vaan monenlainen kirjo erilaisia
päihde- ja mielenterveyshaasteita.
Varsinaista ongelmaa nuorten kokoontumisista suosituille vapaa-
ajanviettopaikoille tai ulkoharrastuspaikoille, kuten esimerkiksi Iso-
Vilusen skeittipuistoon, ei liikunnan ja nuorison palveluryhmän tietoon
ole kantautunut. Nuorisotyön päivystysluonteinen sijoittaminen
esimerkiksi Sorsapuiston liikunta-alueelle, Kaarilan frisbeegolfradalle,
Ratinan ulkokuntosalille tai Kaupin urheilualueelle ei ole liikunnan ja
nuorison palveluryhmän resursseilla mahdollista, eikä edes järkevää,
koska suurimmat haasteet ovat keskustassa ja niiden nuorten
keskuudessa, joilla ei ole mitään harrastuksia.
Liikunnan ja nuorison palveluryhmä toteutti Iso-Vilusella
skuuttauskurssin kesällä 2021 osana Lupa liikkua -toimintaa.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Kaupunginhallitus, 25.10.2021, § 501
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:
Anne-Mari Jussila valtuustoaloite ja siihen annettu sivistys- ja
kulttuurilautakunnanlausunto merkitään tiedoksi.
Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Anne-Mari Jussila, Pekka P. Paavola, Jukka Etu-Seppälä
Liitteet

1 Valtuustoaloite

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 30.11.2021 kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi
Päätös on lähetetty sähköisesti 30.11.2021.
Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.
fi. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen
Päätökseen ei voi hakea muutosta.
Tampere
30.11.2021
Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri
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Muutoksenhakukielto
§210
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
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

