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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Poissa

Loukaskorpi Johanna, puheenjohtaja
Helimo Matti, 1. varapuheenjohtaja
al-Nassar Islam
Hiitti Antti
Joki Matti
Julin Sofia
Jussila Anne-Mari
Kiemunki Terhi
Kytömäki Jussi, poistui 16:53
Lehtimäki Joni
Sajakorpi Aku
Salo Hanna
Tapio Noora
Vallbacka Essi, varajäsen
Kaunisto Kalle, hallintosihteeri, sihteeri
Pursiainen Sirpa, kaupunginhallituksen edustaja
Forsström Lotta, nuorisovaltuuston edustaja, poistui 18:50
Markkula Maria, nuorisovaltuuston edustaja
Peltosaari Aleksi, nuorisovaltuuston varaedustaja, saapui 18:50
Savisaari Lauri, esittelijä, johtaja
Järvelä Kristiina, perusopetusjohtaja
Lindberg Pirkko, kulttuurijohtaja, poistui 19:22
Paavola Pekka P., liikunta- ja nuorisojohtaja, poistui 19:24
Rasimus Elli, varhaiskasvatusjohtaja, poistui 17:07
Vuori Mika, suunnittelupäällikkö, saapui 19:09, poistui 19:20
Rajamäki Aila, tiedotusvastaava, viestintäjohtaja
Jurvela Harri, ohjelmapäällikkö, saapui 16:08, poistui 16:29
Laurila Jaakko, kehittämispäällikkö, saapui 17:55, poistui 18:13
Huovila Arto, hankearkkitehti, saapui 18:14, poistui 18:41
Majamaa Ulla, koordinaattori, saapui 18:41, poistui 18:43
Reinson Ann, johtava koordinaattori, saapui 18:43, poistui 18:44
Niskanen Päivi, johtava koordinaattori, saapui 18:45, poistui 18:50
Heinäsuo Tiia, lapsiasiamies, saapui 18:51, poistui 18:52
Henttonen Anna, suunnittelija, saapui 18:52, poistui 18:59
Lahtinen Anne, johtava liikunnanohjaaja, saapui 18:59, poistui 19:01
Szalay Anna, projektipäällikkö, saapui 19:01, poistui 19:08
Lundström Susanna, suunnittelija, saapui 19:20, poistui 19:22
Rauhala Leena

Allekirjoitukset

Johanna Loukaskorpi

Kalle Kaunisto

3 (72)

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
25.03.2021

4/2021

4 (72)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Antti Hiitti

Matti Joki

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivulle www.tampere.fi
30.03.2021
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§ 40
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Perustelut
Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja
ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan
Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.
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§ 41
Läsnäolo- ja puheoikeudet
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:
§ 43 ajaksi ohjelmapäällikkö Harri Jurvela
§ 48 ajaksi kehittämispäällikkö Jaakko Laurila
§ 49 ajaksi hankearkkitehti Arto Huovila
§ 50 ajaksi koordinaattori Ulla Majamaa
§ 51 ajaksi johtava koordinaattori Maris Reinson
§ 52 ja § 53 ajaksi johtava koordinaattori Päivi Niskanen
§ 54 ajaksi lapsiasiamies Tiia Heinäsuo
§ 55-57 ajaksi suunnittelija Anna Henttonen
§ 58 ajaksi johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen
§ 59-62 ajaksi projektipäällikkö Anna Szalay
§ 64 ajaksi suunnittelija Susanna Lundström
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§ 42
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Hiitti ja Matti Joki (varalle Sofia Julin
ja Anne-Mari Jussila).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 29.3.2021.
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§ 43
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Ohjelmapäällikkö Harri Jurvela oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki ja varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:
Oppivelvollisuuden laajentumisen tilannekatsaus (Harri Jurvela)
Kulttuuritilaselvitys (Lauri Savisaari)
Koronavirus-tilannekatsaus (Kristiina Järvelä ja Lauri Savisaari)
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§ 44
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2020
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:5415/02.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja Strategiacontroller
Heidi Ilvonen, puh. 0400 915 244, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti
tammi-joulukuu 2020 hyväksytään.
Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa
toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä
tuloksellisuuspilottien ja riskienhallinnan tilanne.
Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan
palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sivistys- ja
kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenivät
vuonna 2020 pääosin suunnitelmien mukaisesti. Onnistumisina pidetään
muun muassa prosessien digitalisointia ja automatisointia,
harrastamisen, liikkumisen ja lukemisen edistämistä ja Hiilineutraali
Tampere 2030 -tiekartan mukaisten toimenpiteiden sekä
kulttuurikohteiden vetovoiman kehittämisen etenemistä.
Koronatilanne on osittain hidastanut tai siirtänyt palvelu- ja
vuosisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista. Suunnitelluista
toimenpiteistä osittain toteutui muun muassa tilavarauskäytäntöjen
kehittäminen, yhdenvertaisuuden teemavuoden toimenpiteiden ja
viestinnän saavutettavuuden edistäminen sekä tuloksellisuuspilottien
toteuttaminen. Riskienhallinnan osalta vuonna 2020 korostui muun
muassa muuttuvien koronarajoitusten, omaehtoisten
koronakaranteenien aiheuttamien henkilöstön poissaolojen sekä
avustusyhteisöjen taloudellisen tilanteen heikentymisen aiheuttamat
haasteet. Etäopetusjaksojen vaikutuksia oppimiseen ja oppimisen tukeen
ei täysin ole vielä myöskään tunnistettu. Osittain toteutuneista
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toimenpiteistä ja riskien hallintakeinoista raportoidaan lautakunnalle
liitteessä tarkemmin.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 2,8 milj. euroa
talousarviota parempana. Koronaviruspandemian aiheuttama toiminnan
supistuminen vaikutti merkittävästi toimintatuottojen ja toimintakulujen
toteumaan. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 10,6 milj. euroa eli
2,8 % edellisvuoteen verrattuna. Nettomenojen kasvuun vaikutti
erityisesti maksu- ja myyntituottojen aleneminen.
Toimintatuotot toteutuivat 6,1 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä
johtui pääosin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi
alentuneista maksutuotoista. Lisäksi myös myyntituotot ja vuokratuotot
toteutuivat suunniteltua pienempinä. Suurimmat tulojen menetykset
olivat varhaiskasvatuksessa, liikuntapalveluissa ja filharmoniassa.
Toimintakulut alittuivat 8,8 milj. euroa. Koronaviruspandemian
aiheuttama toiminnan supistuminen näkyi säästöinä erityisesti
henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja
tavaroissa. Henkilöstökulujen alitus johtui sijaisten ja muun
määräaikaisen henkilöstön vähenemisestä, palkattomien vapaiden
lisääntymisestä ja lomapalkkavelan vähenemisestä. Palvelujen ostojen
alittumiseen vaikuttivat mm. näyttelyjen ja tapahtumien, ateriapalvelujen,
sekä matkustus- ja kuljetuskustannusten toteutuminen suunniteltua
pienempinä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulujen säästö johtui
kasvatus- ja opetuspalvelujen tarvikehankintojen ja oppilasruokailun
elintarvikekustannusten vähenemisestä. Avustusten ylitys johtui
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toiminta- ja kumppanuusavustuksista.
Ylitykseen vaikutti osaltaan avustusyhteisöille myönnetyt korona-
lisäavustukset.
Koronaviruspandemian vaikutus lautakunnan toimintatuottojen
alitukseen oli arviolta noin 5,9 milj. euroa ja toimintakulujen alituksen
noin 5,5 milj. euroa. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi korona-
avustuksia varhaiskasvatukselle, perusopetukselle sekä kulttuuri- ja
vapaa-aikapalveluille. Avustuksista kohdistettiin vuodelle 2020 käytön
mukaan yhteensä 1,3 milj. euroa.
Investoinnit toteutuivat 1,7 milj. euroa talousarviota pienempinä, mikä
johtui hankkeiden viivästymisestä ja siirtymisestä vuodelle 2021.
Kasvatus- ja opetuspalvelujen ensikertaisen kalustamisen menot
toteutuivat suunniteltua pienempinä muun muassa sen vuoksi, että
Tammerkosken koulutalon ja Pispalan koulun tilat valmistuvat vasta
vuonna 2021. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen investointien toteumaan
vaikutti muun muassa Sorsapuiston tekojääalueen viimeistelyn, Pyynikin
uimarannan esteettömien laiturien hankinnan ja Hervannan uimahallin
peruskorjauksen viivästyminen.
Tiedoksi
Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja
Viitala, Heidi Ilvonen, Jaana Hartman, Vesa-Matti Kangas
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Liitteet
Oheismateriaali

1 Sikula 25.3.2021 Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti 12-2020
1 Sikula 25.3.2021 Oheismateriaali Sivistyspalvelujen tilinpäätös 2020
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§ 45
Palvelutoiminnan rajoitukset sivistyspalvelujen palvelualueella 8.–28.3.2021 ja 17.3.–5.4.2021
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2073/09.05.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Va. kulttuurijohtaja Pirkko Lindberg, puh. 0400 985 991, etunimi.
sukunimi@tampere.fi, liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola, puh.
050 554 5831, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Palvelutoiminnan rajoitukset sivistyspalvelujen palvelualueella 8.
–28.03.2021 ja 17.3. - 5.4.2021 hyväksytään.
Perustelut
Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä linjasi 3.3.2021
rajoituksia koronavirustilanteen leviämisen ehkäisemiseksi.
Ohjausryhmän antamat suositukset otettiin käyttöön myös Tampereen
kaupungin palveluissa. Ohjausryhmän linjauksen mukaisesti
perusopetuksen yläluokat ja toinen aste siirtyvät etäopetukseen 8.
–28.3.2021. Koululaisten etäopetuksen lisäksi Tampereen kaupunki
otti käyttöön myös muita rajoitustoimenpiteitä, jotta nopeasti kiihtyvä
koronaepidemia ja tarttuvampien virusmuunnosten leviäminen saataisiin
hallintaan.
16.3.2021 Pirkanmaan todettiin siirtyneen Covid-19 -pandemian osalta
leviämisvaiheeseen ja tästä johtuen Pirkanmaan alueellinen
pandemiaohjausryhmä linjasi uusia rajoituksia koronavirustilanteen
leviämisen ehkäisemiseksi ajalle 17.3.–5.4.2021. Ohjausryhmän uudet
suositukset otetaan käyttöön myös Tampereen kaupungin palveluissa.
Lautakunnan alaista toimintaa ja palveluja on Pirkanmaan alueellisen
pandemiaohjausryhmän suosituksesta rajoitettu 17.3.– 5.4.2021
seuraavasti :
Uimahallit
Yleisöuinnit ja harrastustoiminta kielletty pl. lääkinnällisin perustein
kuntoutettavat, aikuisten kilpa- ja huippu-urheilu ja koululaisuinnit.
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Sisäliikunta
Toiminta sisäliikuntatiloissa kielletty pl. aikuisten kilpa- ja huippu-
urheilu.
Ulkoliikunta
Aikuisten ryhmäliikunta kielletty.
Nuorisopalvelut
Toiminta nuorisotiloissa kielletty.
Kulttuurin palveluryhmä:
Kirjastoissa on mahdollista vain varausten nouto, aineiston
palauttaminen sekä tietokoneen lyhytaikainen käyttö (15 min).
Omatoimikirjastojen aukioloajat eivät ole käytössä, tilalla
palveluaikaa rajoitetusti.
Museot ja kulttuuritalo Laikku, Lastenkulttuurikeskus Rulla sekä
Haiharan taidekeskus ja Hiedanrannan galleria ovat suljettuina
yleisöltä. Muumimuseon osalta sulku jatkuu 16.4. saakka
näyttelyvaihdon vuoksi.
Tampere filharmonian paikan päällä pidettävät konsertit on peruttu
kevätkaudelta. Orkesterilla on striimattuja lähetyksiä.
Kulttuurikasvatusyksikkö Taiten toiminnat on pääosin keskeytetty.
Tiedoksi
Pirkko Lindberg, Juha Ahonen, Pekka P. Paavola, Pirjo-Liisa Länkinen
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§ 46
Palvelutoiminnan rajoituksia koskeva sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätösvallan siirto
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:2052/00.02.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja 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: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Palveluryhmien johtajille delegoidaan toimivalta päättää tarvittaessa
palvelutoiminnan rajoituksista epidemiatilanteen niin vaatiessa 26.3.2021
alkaen.
Perustelut
Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä linjasi 3.3.2021 uusia
rajoituksia koronavirustilanteen leviämisen ehkäisemiseksi.
Ohjausryhmän uudet suositukset otetaan käyttöön myös Tampereen
kaupungin palveluissa. Covid-19 -pandemiasta johtuen palvelutoimintaan
vaikuttavat rajoitukset muuttuvat pandemitilanteen mukaan.
Päätösvalta palvelutoiminnan järjestämisestä tai sen rajoituksista on
sivistyspalvelujen osalta sivistys- ja kulttuurilautakunnalla.
Mikäli sivistyspalvelujen palvelualueella syntyy tarve tehdä
palvelutoiminnan rajoituksia, niin on tarkoituksenmukaista, että päätös
voidaan tehdä tarvittaessa joustavasti ja viipymättä
viranhaltijapäätöksenä.
Esitetään, että palveluryhmien johtajille delegoidaan toimivalta päättää
tarvittaessa palvelutoiminnan rajoituksista epidemiatilanteen niin
vaatiessa 26.3.2021 alkaen.
Tiedoksi
Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Pirkko Lindberg, Juha Ahonen, Pekka P.
Paavola, Lauri Savisaari, Pirjo-Liisa Länkinen, ko-pa-li (konsernihallinto,
palvelualueet, liikelaitokset)
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§ 47
Katsaus vuoden 2020 kuntalaisaloitteisiin (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:1513/00.01.03/2021
Valmistelija / 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
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Katsaus vuoden 2020 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 13.6.2019 § 97, että lautakunnalle
on esitettävä maaliskuun loppuun mennessä selvitys sen toimivaltaan
kuuluvista edellisenä vuonna tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista
ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Vuonna 2020 sivistys- ja kulttuurilautakunnan tehtäväalueella tehdyt,
lautakunnan toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet:
Alakouluikäisten liikuntavammaisten lasten koululiikuntaan
osallistumisen tukeminen Tampereella – kuntalaisaloite (TRE:1662/12.
00.01/2020)
Rasismin vastaisen koulutuksen järjestäminen varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen henkilökunnalle (TRE:4284/01.04.01/2020).
Edellä mainitut aloitteet on käsitelty sivistys- ja kulttuurilautakunnan
kokouksessa 17.9.2020 § 110 ja kaupunginvaltuustossa
talousarviokäsittelyn yhteydessä 16.11.2020 § 156.
Seuraava kuntalaisaloite on käsitelty sivistys- ja kulttuurilautakunnan
kokouksessa 23.4.2020 § 67:
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Kuntalaisaloite Tampereen teatterimuseon käynnistämiseksi (TRE:847/12.
03.00/2020).
Edellä mainitut aloitteet on käsitelty loppuun.
Seuraavaan aloitteeseen vastataan vuoden 2021 aikana:
Liikuntakortin myöntäminen 65 vuotta täyttäneille tamperelaisille (TRE:
1644/12.00.01/2020).
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§ 48
Kulttuuristrategian vuosiarviointi 2020
TRE:6125/12.03.00/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Jaakko Laurila
Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, puh. 044 430 9014, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen kaupungin kulttuuristrategian vuosiarviointi 2020 merkitään
tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Tampereen kaupungin kulttuuristrategia hyväksyttiin joulukuussa 2019
(kaupunginhallitus 02.12.2019 § 514). Strategian tavoitteena on tuoda
kulttuuri yhä keskeisemmäksi osaksi kaupungin kehittämistä
hyvinvoinnin, elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman näkökulmista.
Strategia tarkentaa kulttuurin roolia Sinulle paras -kaupunkistrategiassa
ja sitä toimeenpannaan kaikilla kaupungin palvelualueilla. Strategian
toteutumista arvioidaan ja raportoidaan vuosittain päätöksen mukaisesti
kaupungin johtoryhmälle, kaupunginhallitukselle sekä sivistys- ja
kulttuurilautakunnalle. Vuoden 2020 arviointiin on osallistunut henkilöitä
useilta kaupungin palvelualueilta.
Koronapandemia on aiheuttanut kriisin kulttuuri- ja tapahtuma-alalle.
Sekä yksityiset että julkiset kulttuuripalvelut olivat osan vuodesta auki
rajoitetusti tai kokonaan suljettuna. Luovien alojen liikevaihto ja työllisyys
on romahtanut. Kaupungin omaa palvelutoimintaa on voitu pääosin
järjestää vaihtoehtoisilla tavoilla. Pandemia on mahdollistanut samalla
uusien palvelumuotojen kehittämisen ja panostuksen strategiseen
kehittämiseen. Kulttuuristrategian toimeenpano onkin alkanut
koronatilanteesta huolimatta hyvin. Kaikilla palvelualueilla on toteutettu
strategialähtöisiä ja strategian mukaisia toimenpiteitä, joilla on
vahvistettu kulttuurin yhdenvertaisuutta, luovien alojen

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
25.03.2021

4/2021

18 (72)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

toimintamahdollisuuksia, kaupungin identiteettiä ja ympäristön
viihtyisyyttä sekä Tampereen asemaa kansainvälisen tason kulttuuri- ja
tapahtumakaupunkina. Kulttuuristrategia on toiminut myös
viitekehyksenä Tampereen ja kumppanikuntien hakemukselle Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi.
Tulevaisuuden kunnan rooli painottuu yhä vahvemmin sivistykseen ja
elinvoimaan, jolloin kulttuurin rooli korostuu entisestään. Huomiota tulee
kiinnittää yhä enemmän kaikkien palvelualueiden roolin ja
palvelualueiden välisen yhteistyön vahvistamiseen, jotta kulttuurin
potentiaali voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti. Myös strategisten
teemojen välisiin yhteyksiin tulee panostaa. Hyvin alkaneita
kehityssuuntia tulee vahvistaa ja jatkaa pitkäjänteisesti.
Kulttuuristrategian sisältöjä otetaan huomioon uuden kaupunkistrategian
valmistelussa. Kulttuuristrategian päivitystarpeita ja vaikuttavuusmallia
tarkastellaan ja kehitetään samassa yhteydessä.
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Kulttuuristrategian vuosiarvioinnin
2020 kokouksessaan 15.3.2021 § 109.
Tiedoksi
Jaakko Laurila, Lauri Savisaari, Pirkko Lindberg
Liitteet
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§ 49
Tullikamarin perusparannuksen tarveselvitys
TRE:1776/10.03.06/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Huovila, Minnakaisa Kuivalainen
Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Arto Huovila, puh. 040 642 7519, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
"Lautakunta katsoo Tullikamarin perusparannuksen tarpeelliseksi ja
välttämättömäksi, mutta pitää kohonnutta kustannusarviota
huolestuttavan korkeana ja edellyttää, että varsinaisessa
hankesuunnitelmassa kustannuksia karsitaan."
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tullikamarin perusparannuksen tarveselvitys hyväksytään
jatkosuunnittelun pohjaksi. Hankesuunnitelmassa perusparannuksen
toimenpiteitä on edelleen priorisoitava kustannusten karsimiseksi.
Kokouskäsittely
Hankearkkitehti Arto Huovila oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Esittelijä muutti päätösehdotuksensa muotoon: "Tullikamarin
perusparannuksen tarveselvitys hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.
Hankesuunnitelmassa perusparannuksen toimenpiteitä on edelleen
priorisoitava kustannusten karsimiseksi." Puheenjohtaja totesi näin
muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.
Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan
toivomusponsiesityksen: "Lautakunta katsoo Tullikamarin
perusparannuksen tarpeelliseksi ja välttämättömäksi, mutta pitää
kohonnutta kustannusarviota huolestuttavan korkeana ja edellyttää, että
varsinaisessa hankesuunnitelmassa kustannuksia karsitaan."
Varapuheenjohtaja Matti Helimo kannatti Loukaskorven esitystä.
Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Perustelut

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
25.03.2021

4/2021

20 (72)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tullikamari sijaitsee Tullin kaupunginosassa osoitteessa Tullikamarin
aukio 2. Kiinteistötunnus on 837-117-299-2. Kiinteistön omistaa
Tampereen kaupunki. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee
Tullikamarin Klubi-ravintola ja Pakkahuone-sali. Rakennuksen
kaksikerroksisen osuuden kellarikerroksessa sijaitsee aulatiloja, artisti- ja
teknisiä tiloja. Toisessa kerroksessa ovat Tampereen Kulttuurikamari Oy:
n toimistotilat sekä Kulttuurin palveluryhmän kautta Tampereen
Musiikkijuhlien, Tampereen elokuvajuhlien ja Tampereen Teatterikesän
toimistotilat.
Tullikamari otettiin kulttuurikäyttöön vuonna 1988. Rakennuksen
perusparannus on tehty vuonna 1994 ja nykytilanteessa se on laajan
peruskorjauksen tarpeessa.
Tilan tarve
Tullikamarilla järjestettyjen tilauksien ja kävijöiden määrä on kasvanut
kuluneen kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Vuonna 2019
järjestettiin Pakkahuoneella ja Klubilla yhteensä yli 500 tilaisuutta, joissa
kävi yhteensä noin 200 000 henkilöä. Tullikamaria arvostetaan
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä tapahtumajärjestäjien että
tilaisuuksissa kävijöiden keskuudessa. Nykyiset tilat vaativat teknistä ja
toiminnallista kehittämistä.
Vuokrattu huoneistoala on yhteensä 2292 htm2, joka on vuokrattu
Tampereen kaupungin kulttuurin palveluryhmälle. Kulttuuripalvelut on
edelleen vuokrannut tiloista 1991 htm2 Tampereen Kulttuurikamari Oy:
lle.
Aikataulu
Tullikamarin rakennustyöt on tarpeen ajoittaa Tullikamarin aukion
uudistamisen ja siihen liittyvän uudisrakentamisen kanssa. Rakennustyöt
on arvioitu alkaviksi vuoden 2022 lopussa ja niiden on määrä valmistua
kesällä 2024. Käyttöönotto olisi elokuussa 2024. Toiminnalle etsitään
väistötiloja perusparannuksen ajaksi.
Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
Tullikamarin asemakaavamuutos on vireillä. Asemakaavamuutoksessa
mahdollistetaan Tullikamarin sisäänkäynnin laajentaminen Tullikamarin
aukion puolelle.
Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1990. Tullikamari on
asemakaavalla suojeltu rakennus. Tontti on vain vähän rakennuksen
pohja-alaa suurempi. Asemakaavassa rakennusoikeutta on
tehokkuusluvulla e=2,0. Kun tontin pinta-ala on 1936 m2, niin
tehokkuusluvun mukainen rakennusoikeus on 3872 m2. Asemakaava
mahdollistaa 1500 kem2:n maanalaisen lisärakentamisen.
Vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa huomioidaan lisäksi
sisäänkäynnin laajennusmahdollisuus Tullikamarin aukiolle.
Asemakaavassa on tarpeen osoittaa laajennukselle rakennusoikeutta ja
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rakennusalue. Rakennuksen suojelumääräyksen sisältöä on tarpeen
uudistaa.
Perusparannuksessa tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan.
Pakkahuoneelle suunnitelmassa esitettyjä muutoksia ovat yleisöparvi,
näyttämön ja artistitilojen muutokset sekä sisäänkäyntiaulan ja wc-tilojen
muutokset. Klubin puolella muutokset ovat vähäisiä.
Julkisivut vaativat kunnostusta, konesaumattu peltikate ja
sadevesijärjestelmä on tarve uusia. Tekniset järjestelmät ovat
kokonaisuudessaan uusimisen tarpeessa. Rakenteellisia korjauskohteita
ovat mm. kellarin ulkoseinien rakenteiden korjaus, alapohjien uusiminen,
välipohjien täyttömateriaalien sekä yläpohjarakenteen uusiminen.
Julkisivujen ja sisätilojen pintojen kunnostamisessa on tarpeen
huomioida rakennuksen historiallisesti arvokkaita yksityiskohtia.
Muutos- ja korjaustyöt toteutetaan siten, että rakennuksen tilat ja kunto
vastaavat käyttötarpeita. Kaikki ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet
rakenteet ja järjestelmät poistetaan tai korjataan toimimaan oikein.
Hankinnoissa noudatetaan Tampereen kaupungin
hankintarajataulukkoa. Teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan
elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.
Investointi- ja käyttökustannukset
Esiselvitysten ja tehtyjen alustavien suunnitelmien perusteella tehdyissä
laskelmissa on päädytty kustannusarvioon 9 530 000 €. Irtokalusteiden ja
- varusteiden hankinta ei kuulu investointiin ja niiden hankinta on
käyttäjien vastuulla.
Rakentamisen aiheuttama pääomavuokra on 746 092 €/v (19,00 €/ m2
/kk), ylläpitovuokra 172 595 €/v (6,25 €/ m2/kk) ja tontinvuokra 48 439 €/v
(1,23 €/ m2/kk). Vuokra on yhteensä 967 126 €/v (24,63€/ m2/kk).
Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason,
hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.
Tilojen vuokra vuoden 2020 toteutuneen tason mukaan on 346 887 €
/vuosi. Tampereen Kulttuurikamari Oy:n tilojen vuokra noin 135 000 €
/vuosi, joka koostuu perusvuokrasta ja liikevaihtosidonnaisesta vuokrasta.
Tiedoksi
Minnakaisa Kuivalainen, Virpi Ekholm, Arto Huovila, Niko Suoniemi,
Teemu Alavenetmäki, Anu Rajala, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, akila
Liitteet
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§ 50
Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset vuodelle 2021
TRE:19/00.01.08/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Koordinaattori Ulla Majamaa, puh. 040 5104079, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan
esityksen mukaisesti kulttuurin palveluryhmän 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 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Kokouskäsittely
Koordinaattori Ulla Majamaa oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021.
Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45. Määräaikaan mennessä
kaupunginosayhdistysten toiminta-avustusta haki 13 yhteisöä. Vuonna
2020 hakijoita oli siirtojen jälkeen 18.
Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman
mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahoihin
tehtiin leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 sivistys- ja
kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät ennallaan.
Määräraha vuodelle 2021 on 4700 euroa.
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Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi
yhteensä 3300 eurolla. Vuonna 2020 kaupunginosayhdistysten toiminta-
avustuksia myönnettiin yhteensä 4700 eurolla.
Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (sivistys- ja kulttuurilautakunta
24.10.2019). Kaupunginosayhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia
voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen
toiminta keskittyy asuinympäristön yhteisöllisyyden ja
paikallisidentiteetin vahvistamiseen.
Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustusta voidaan myöntää
vakiintuneeseen kaupunginosatoimintaan, josta muodostuu kuluja.
Toiminnan tulee olla osallistavaa ja yhteisöllistä sekä tavoittaa laajasti
tietyn alueen asukkaita asumismuodosta riippumatta. Avustusta ei
kohdenneta retkitoiminnan kuluihin eikä julkaisutoimintaan. Avustusta ei
myönnetä yhdistykselle, jonka jäsenyys on rajattu ja jonka toiminta on
suljettu muulta kuin jäsenistöltä.
Toiminta-avustusta myönnetään toimijan säännölliseen ja
ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Avustuksista
päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus.
Toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumista sekä tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa. Lisäksi
kiinnitetään huomiota avustettavan 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 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata.
Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja
yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa
viestinnässään.
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 Kämmenniemen Martat ry:n hakemus siirrettiin
kaupunginosasyhdistysten avustuksista omaehtoisen
ympäristönsuojelun avustuksiin.
Avustusesitys
Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia
kaupunkikulttuuri-yksiköstä. Avustusta esitetään myönnettäväksi 10
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yhteisölle yhteensä 3300 euroa. Vuonna 2020 myönnettiin 18 yhteisölle
yhteensä 4700 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2021
hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä avustussummista ja kahden edellisen
vuoden avustukset.
Kaleva-Seura ry:lle ei esitetä avustusta toiminnan vähäisyyden vuoksi.
Yhdistyksen on kuitenkin mahdollista erikseen hakea kulttuuripalvelujen
tuotantotukea yleisölle suunnattujen, yksittäisten tapahtumien ja
projektien toteuttamiseen.
Korkinmäen-Veisun Omakotiyhdistys ry haki avustusta valokuvauskurssin
järjestämiseen. Hakemus on siirretty kulttuuripalvelujen
tuotantotukihakemuksena käsiteltäväksi.
Hakemusasiakirjoja liitteineen voi pyytää nähtäväksi suunnittelija
Susanna Lundströmiltä (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 355
8745).
Tiedoksi
Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Linnea
Nevala, Susanna Lundström
Liitteet
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§ 51
Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset vuodelle 2021
TRE:21/12.03.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
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
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan
esityksen mukaisesti kulttuurin palveluryhmän 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 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Kokouskäsittely
Johtava koordinaattori Maris Reinson oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021.
Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45. Määräaikaan mennessä
maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustusta haki 10 yhteisöä
(siirtojen jälkeen 11). Vuonna 2020 hakijoita oli siirtojen jälkeen 13.
Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman
mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahoihin
tehtiin leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 sivistys- ja
kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät ennallaan.
Määräraha vuodelle 2021 on 13 000 euroa.
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Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustuksia esitetään
myönnettäväksi yhteensä 12 200 eurolla. Vuonna 2020
maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustuksia myönnettiin yhteensä
13 000 eurolla.
Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (sivistys- ja kulttuurilautakunta
24.10.2019). Maahanmuuttajayhdistyksille suunnattuja toiminta-
avustuksia voidaan myöntää yhteisöille, joiden toiminta on suunnattu
Tampereella asuville maahanmuuttajille ja joiden tarkoitus on
maahanmuuttajayhteisöjen oman kulttuurin ja identiteetin säilyttäminen
ja/tai valtakulttuuriin kotouttava toiminta.
Maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustusta ei myönnetä
yhdistykselle, jonka toiminnan piirissä on alle 30 toimijaa tai jäsentä.
Avustusta ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille eikä
uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen. Yhteisön
aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle.
Toiminta-avustusta myönnetään toimijan säännölliseen ja
ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Avustuksista
päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus.
Toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumista sekä tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa. Lisäksi
kiinnitetään huomiota avustettavan 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 25.11.2019) 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.
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 Tampere-Tartto-Seura ry:n hakemus siirrettiin
kulttuuriharrastusyhdistysten avustuksista maahanmuuttajayhdistysten
avustuksiin.
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Avustusesitys
Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia
kaupunkikulttuuriyksiköstä. Avustusta esitetään myönnettäväksi 11
yhteisölle yhteensä 12 200 euroa. Vuonna 2020 myönnettiin 13 yhteisölle
yhteensä 13 000 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2021
hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä avustussummista ja kahden edellisen
vuoden avustukset.
Hakemusasiakirjoja liitteineen voi pyytää nähtäväksi suunnittelija
Susanna Lundströmiltä (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 355
8745).
Tiedoksi
Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Linnea
Nevala, Susanna Lundström
Liitteet
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§ 52
Nuorisotyön ja nuorten harrastamisen edistämisen toiminta-avustukset vuodelle 2021
TRE:27/12.05.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Johtava koordinaattori Päivi Niskanen, 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: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Nuorisotyön ja nuorten harrastamisen edistämisen toiminta-avustukset
jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti liikunta ja nuoriso -
palveluryhmän kustannuspaikalta 137016, 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 2021 aikana eikä avustuksen
käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän
lupaa.
Esteellisyys
Aku-Paulus Sajakorpi ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska
hän on Tampereen lastenliitto ry:n hallituksen jäsen. Esteellisyys todettiin
hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Sajakorpi poistui
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
Johtava koordinaattori Päivi Niskanen oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021.
Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45. Määräaikaan mennessä
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nuorisoyhdistysten toiminta-avustusta haki 25 yhteisöä, siirtojen jälkeen
24 (viime vuonna 30, siirtojen jälkeen 29).
Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman
mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahoihin
tehtiin leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 sivistys- ja
kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät ennallaan.
Määräraha vuodelle on 213 000 euroa.
Nuorisotyön ja nuorten harrastamisen edistämisen toiminta-avustuksia
vuonna 2021 esitetään jaettavaksi 213 000 euroa. Hakijayhteisöt, haettu
summa, esitykseen perustuva avustussumma ja hakijoille vuonna 2020
myönnetyt toiminta-avustukset on esitetty liitteessä.
Avustamisen periaatteet ja avustuskriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (sivistys- ja
kulttuurilautakunta 24.10.2019). Nuorisotyön ja nuorten
harrastustoiminnan edistämisen avustuksia voidaan myöntää nuorten
itsensä järjestämään omaehtoiseen harrastustoimintaan sekä aikuisten
järjestämään, lapsille ja nuorille suunnattuun ohjattuun
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.
Toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumista sekä tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa. Lisäksi
kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen,
hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina
myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.
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.
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Tampereen Urheiluautoilijat ry:n ja Tampereen Pursiseura ry:n tähän
avustuskokonaisuuteen kohdistettu hakemus siirrettiin
liikuntapalveluihin osoitettuihin hakemuksiin.
Tampereen Akvaarioseura ry:n hakemus siirretty perheitä tukevan työn
toiminta-avustuskokonaisuudesta tässä avustuskokonaisuudessa
käsiteltäväksi.
Avustusesitys
Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen toiminta-
avustuksia esitetään jaettavaksi 23 yhdistykselle yhteensä 213 000
eurolla. Vuonna 2020 vastaavia avustuksia myönnettiin 25 yhdistykselle
213 000 eurolla.
Avustuskriteerien mukaan hakijayhteisön tulee toimittaa toiminta-
avustushakemus liitteineen määräaikaan mennessä. Tampereen
Taktiikkapelaajat ry:n hakemukseen ei saapunut vaadittuja asiakirjoja
määräaikaan mennessä. Tällä perusteella avustusta ei esitetä
myönnettäväksi Tampereen Taktiikkapelaajat ry:lle.
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
31.5.2021. 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 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustusta ei
myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa
hyväksi. 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 toivotaan
käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.
Hakemusasiakirjoja liitteineen voi pyytää nähtäväksi suunnittelija
Susanna Lundströmiltä (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 355
8745).
Tiedoksi
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Hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Susanna
Lundström, Pekka P. Paavola, Jukka Etu-Seppälä, Linnea Nevala
Liitteet
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§ 53
Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustukset vuodelle 2021
TRE:28/12.05.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Johtava koordinaattori Päivi Niskanen, 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: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustukset
jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti liikunta ja nuoriso
palveluryhmän kustannuspaikalta 137016, 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 2021 aikana eikä avustuksen
käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän
lupaa.
Esteellisyys
Noora Tapio ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska hänen
läheisensä toimii Tampereen vasemmistonuorten toiminnanjohtajana.
Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan
perusteella. Tapio poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Kokouskäsittely
Johtava koordinaattori Päivi Niskanen oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.
Nuorisovaltuuston edustaja Lotta Forsström poistui kokouksesta ja
varaedustaja Aleksi Peltosaari saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.
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Perustelut
Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021.
Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45. Määräaikaan mennessä nuorten
yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustusta haki 8
yhteisöä (viime vuonna 11).
Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman
mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahoihin
tehtiin leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 sivistys- ja
kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät ennallaan.
Määräraha vuodelle 2021 on 35 000 euroa.
Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustuksia
vuonna 2021 esitetään jaettavaksi 32 900 eurolla. Hakijayhteisöt, haettu
summa, esitykseen perustuva avustussumma ja hakijoille vuonna 2020
myönnetyt toiminta-avustukset on esitetty liitteessä.
Avustamisen periaatteet ja avustuskriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (sivistys- ja
kulttuurilautakunta 24.10.2019). Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan
edistämisen avustuksia voidaan myöntää nuorten yhteiskunnallisen
toiminnan edistämiseen keskittyville yhdistyksille.
Toiminta-avustusta myönnetään toimijan säännölliseen ja
ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Avustuksista
päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus.
Toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumista sekä tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa. Lisäksi
kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen,
hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina
myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.
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 8 yhdistykselle yhteensä 32 900 eurolla. Vuonna 2020
vastaavia avustuksia jaettiin 9 yhdistykselle yhteensä 35 000 eurolla.
Toiminta-avustus on käytettävä myönnetyn toimintavuoden aikana, eikä
avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman
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myöntäjän lupaa. Tampereen vihreät nuoret - Virnu ry (1397,62 euroa) ja
Tampereen Vasemmistonuoret (700 euroa) ovat pyytäneet vuonna 2020
myönnetyn toiminta-avustuksen osittaista siirtoa vuodelle 2021. Vuoden
2020 toiminta-avustuksen siirrot, yhteensä noin 2 100 euroa on
huomioitu vuoden 2021 toiminta-avustusesityksessä.
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
31.5.2021.
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 25.11.2019) 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.
Hakemusasiakirjoja liitteineen voi pyytää nähtäväksi suunnittelija
Susanna Lundströmiltä (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 355
8745).
Tiedoksi
Hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Pekka P. Paavola,
Jukka Etu-Seppälä, Susanna Lundström, Linnea Nevala
Liitteet

1 sikula 25.3.2021 Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen
toiminta-avustukset 2021
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§ 54
Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen) vuodelle 2021
TRE:25/05.01.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo, puh. 050 411 2434, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Hyväksytään perheitä tukevan työn toiminta-avustukset esityksen
mukaisesti.
Perheitä tukevan työn avustukset maksetaan yhdistyksille ja yhteisöille
vuonna 2021 liitteessä esitetyn mukaisesti perusopetuksen
kustannuspaikalta 131117, sisäinen tilaustunniste 20773 toiminta-
avustukset.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty.
Avustuksen maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen
lainvoimaisuutta. Avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös
muuttuu oikaisuvaatimuksen perusteella.
Kokouskäsittely
Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 17.12.2020 kokouksessaan
palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2021. Suunnitelma sisältää
perusopetuksessa vuosittain jaettavat perheitä tukevan työn toiminta-
avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen), joihin on varattu 56 000 euroa
vuodelle 2021. Määräraha on pienempi kuin vuonna 2020 johtuen
toiminta-avustusten ja kumppanuusavustusten välillä tehdyistä
muutoksista. Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry siirrettiin
kumppanuusavustuksiin ja Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry
kumppanuusavustuksista toiminta-avustuksiin.
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Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021.
Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45. Määräaikaan mennessä perheitä
tukevan työn toiminta-avustusta haki 21 yhteisöä (siirtojen ja
yhdistämisten jälkeen 16). Vuonna 2020 hakijoita oli siirtojen jälkeen
24. Perheitä tukevan työn toiminta-avustuksia on tarkasteltu
kokonaisuutena palvelu- ja vuosisuunnitelman puitteissa hakemusten
määrä ja laatu huomioiden. Toiminta-avustusten myöntämistä ohjaavat
kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet (kh 23.11.2009, päivitetty
26.11.2018) sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan asettamat
arviointikriteerit (sivistys- ja kulttuurilautakunta 24.10.2019).
Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit
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. 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. Avustuskokonaisuudesta ei myöskään tueta
liikuntaseuroja, potilasjärjestöjä eikä muuta sellaista toimintaa, jota
tuetaan jossain muussa kaupungin avustuskokonaisuudessa.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) 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.
Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja
yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere. Finland -tunnusta omassa
viestinnässään.
Hakemusten siirtäminen
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Sisällöllisen arvioinnin perusteella perheitä tukevan työn toiminta-
avustuksiin siirrettiin KÄPY - Lapsikuolemaperheet ry:n hakemus
terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden toiminta-avustuksista.
Perheitä tukevan työn toiminta-avustuksista Kristillinen Eläkeläisyhdistys
Ikinuoret ry:n hakemus siirrettiin ikäihmisten palvelujen toiminta-
avustuksiin, Tampereen Filharmoninen kuoro ry:n ja Tulikollektiivi
Flamma ry:n hakemukset kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-
avustuksiin. Tampereen Parkinson-yhdistys ry:n hakemus siirrettiin
terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen toiminta-
avustuksiin, Tampereen Akvaarioseura ry:n hakemus nuorisotyön ja
nuorten harrastustoiminnan edistämisen toiminta-avustuksiin ja Respect
Boxing Club ry:n hakemus liikuntapalvelujen toiminta-avustuksiin.
Tampereen Lastenklinikan Tuki ry oli hakenut samansisältöisellä
hakemuksella avustusta terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden
edistämisen, soveltavan liikunnan sekä perheitä tukevan työn
avustuskokonaisuuksista. Hakemukset siirrettiin ja yhdistettiin perheitä
tukevan työn kokonaisuuteen. Hakijoista TamRoma ry ja Tampereen
Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry ovat hakeneet avustusta myös
muista avustuskokonaisuuksista. Vuonna 2020 toiminta-avustusta
hakeneista seitsemän yhdistystä eivät hakeneet avustusta vuodelle 2021,
joidenkin kanssa oli sovittu vuoden 2020 avustuksen siirtämisestä
vuodelle 2021.
Avustusesitys
Hakemusten arviointia on tehty yhteistyössä perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Avustusta esitetään
myönnettäväksi 15 yhteisölle yhteensä 52 000 euroa. Liitteessä on kooste
avustusta vuonna 2021 hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä
avustussummista ja kolmen edellisen vuoden myönnetyt avustukset.
Hakemusasiakirjoja liitteineen voi pyytää nähtäväksi lapsiasiamies Tiia
Heinäsuolta (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 050 411 2434).
Tiedoksi
Avustuksen hakijat, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Jaana
Hartman, Katja Gråsten, Liisa Keskiruusi, Piritta Haapahuhta, Katri
Mantere, Sannamaria Ahola, Susanna Lundström, Linnea Nevala, Tiia
Heinäsuo
Liitteet

1 Toiminta-avustusesitys 2021 Perheitä tukeva työ
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§ 55
Liikuntapalvelujen toiminta-avustukset vuodelle 2021
TRE:22/12.04.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
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: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Liikuntapalvelujen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen
mukaisesti liikunnan ja nuorison palveluryhmän kustannuspaikalta
137016, 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 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Esteellisyys
Anne-Mari Jussila ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska
hän on Tappara ry:n johtokunnan jäsen. Esteellisyys todettiin hallintolain
28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Jussila poistui kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
Suunnittelija Anna Henttonen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021.
Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45. Määräaikaan mennessä
liikuntapalvelujen toiminta-avustusta haki 93 yhteisöä (siirtojen jälkeen
95). Vuonna 2020 hakijoita oli 97.

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
25.03.2021

4/2021

39 (72)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Vuonna 2021 sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten
määrärahat säilyvät vuoden 2020 tasolla. Liikuntapalvelujen määräraha
vuodelle 2021 on 779 000 euroa. Avustusesitys on valmisteltu siten, että
liikuntapalvelujen toiminta-avustuksina esitetään myönnettäväksi
tamperelaisille yhteisöille yhteensä 741 000 euroa. Lisäksi esitetään
lautakunnan kokouksessa 25.3.2021 erikseen päätettäväksi toiminta-
avustuksen myöntämistä Tampereen Urheiluakatemian toimintaan.
Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (sivistys- ja
kulttuurilautakunta 24.10.2019). 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 tai joiden toiminta on pienimuotoista. 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 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustusta ei
myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa
hyväksi. 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.
Hakemusten siirtäminen
Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta
ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten
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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 (2 kpl) on siirretty nuorisotyön ja
nuorten harrastustoiminnan edistämisen kokonaisuudesta
liikuntapalvelujen avustuskokonaisuuteen: Tampereen Pursiseura Ry ja
Tampereen Urheiluautoilijat ry. Perheitä tukevan työn kokonaisuudesta
on siirretty Respect Boxing Club ry. Lisäksi liikuntapalvelujen
avustuskokonaisuudesta on siirretty Varalan Säätiön hakemus
käsiteltäväksi erillispäätöksenä.
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 (9 kpl),
joille ei näillä perusteilla esitetä avustusta vuonna 2021 ovat Aitolahden
Riento ry., Mansesurf ry, Seigikai ry, Tammer-Kyykkä ry, Tampereen
Jousiampujat ry, Tampereen Kuntoliikunta ry TAKU, Tanssiseura Hurmio
ry, Theman Sport ry ja Tunturikerho Kolbma ry.
Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi
86 yhdistykselle yhteensä 741 000 euron arvosta. Liitteessä on kooste
avustusta vuonna 2021 hakeneista yhteisöistä, edellisen vuoden avustus
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
31.5.2021.
Hakemusasiakirjat liitteineen voi pyytää nähtäväksi suunnittelija Susanna
Lundströmiltä (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 355 8745).
Tiedoksi
Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Susanna Lundström, Pekka P. Paavola,
Anna Henttonen, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Linnea Nevala
Liitteet
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§ 56
Avustus Tampereen Urheiluakatemian toimintaan vuodelle 2021
TRE:1958/12.04.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
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: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Varalan urheiluopistolle myönnetään 38 000 euroa Tampereen
urheiluakatemian toimintaan vuonna 2021. Avustus tulee suunnata
nuorten urheilijoiden päivittäiseen ohjaus- ja valmennustoimintaan.
Avustus maksetaan liikuntapalvelujen toiminta-avustuksiin varatusta
määrärahasta, kustannuspaikka 137016, 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 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Esteellisyys
Anne-Mari Jussila ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska
hän on Tampereen Urheiluakatemian ohjausryhmän jäsen. Esteellisyys
todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Jussila
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
Suunnittelija Anna Henttonen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
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Varalan Urheiluopisto hakee Tampereen kaupungilta 38 000 euron
suuruista avustusta Tampereen Urheiluakatemian toimintaan vuonna
2021. Kaupunki on tukenut toimintaa 38 000 euron suuruisella summalla
vuonna 2020.
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
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
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saamiseen vaikuttaa oman lajiliiton pisteytys. Suomen Olympiakomitea
on määritellyt kaikille lajeille yhteiset pisteytysohjeet, joihin pohjaten
arvioidaan urheilijan kilpaurheilumenestystä.
Vuonna 2021 sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten
määrärahat säilyvät vuoden 2020 tasolla. Liikuntapalvelujen määräraha
vuodelle 2021 on 779 000 euroa. Liikuntapalvelujen avustuksiin varattu
määräraha mahdollistaa Tampereen Urheiluakatemian toiminnan
tukemisen. Toimintaan esitetään myönnettäväksi 38 000 euron avustusta
siten, että avustus tulee suunnata nuorten urheilijoiden päivittäiseen
ohjaus- ja valmennustoimintaan.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustusta ei
myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa
hyväksi. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen
asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja
kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.
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
31.5.2021.
Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja
yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa
viestinnässään.
Hakemusasiakirjat liitteineen voi pyytää nähtäväksi suunnittelija Susanna
Lundströmiltä (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 355 8745).
Tiedoksi
Avustuksen hakija, Teemu Irri, Susanna Lundström, Pekka P. Paavola,
Anna Henttonen, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Linnea Nevala
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§ 57
Avustus talviuintisaunatoiminnan järjestämiseksi vuodelle 2021
TRE:83/12.04.00/2021
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: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Myönnetään hakemusten sekä edellisen toimintakauden toiminnasta
saatujen tietojen perusteella avustuksena yhdistyksille
talviuintisaunatoiminnan järjestämiseksi vuodelle 2021 seuraavasti:
Lielahden Kipinä ry (Suomensaaren sauna) 34 000 euroa
Tampereen Talviuimarit ry (Kaupinojan sauna) 31 000 euroa
TaTU Tampere ry (Rauhaniemen kansankylpylä) 44 000 euroa
Uinti Tampere ry (Kaukajärven uimala) 60 000 euroa.
Avustukset maksetaan liikunnan ja nuorison palveluryhmän
kustannuspaikalta 137016, sisäinen tilaus 26816, liikuntapalvelujen
avustukset.
Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Viimeinen maksuerä suoritetaan, kun yhdistykset ovat toimittaneet
vaadittavat asiakirjat, viimeistään 31.5.2021.
Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai
avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset
avustuksen saamiselle eivät täyty. Maksettu avustus voidaan periä
takaisin, jos avustuspäätös muuttuu oikaisuvaatimuksen perusteella.
Kokouskäsittely
Suunnittelija Anna Henttonen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Talviuintisaunojen suuri suosio on säilynyt ja niillä on merkitystä myös
kaupungin elinvoiman ja matkailun kannalta. Vuodesta 2018 alkaen
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yhdistykset ovat olleet suorassa vuokrasuhteessa Kiinteistöt, tilat ja
asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa ja ovat saaneet avustusta
talviuintisaunatoimintaan. Samalla yhdistykset ovat ottaneet suuremman
vastuun tilojen kunnossapidosta ja toiminnan järjestämisestä
määritellyllä lähialueella. Avustustoiminnalla mahdollistetaan
talviuintisaunatoiminnan kohtuulliset asiakasmaksut.
Talviuintisaunatoimintaa järjestävät Lielahden Kipinä ry (Suomensaaren
sauna), Tampereen Talviuimarit ry (Kaupinojan sauna), TaTU Tampere ry
(Rauhaniemen kansankylpylä) sekä Uinti Tampere ry (Kaukajärven
uimala). Edellä mainituilla yhdistyksillä on erikseen vuokrasopimus
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmän kanssa. Sopimus
sisältää vastuunjakotaulukot rakennusten ja ympäristön hoidosta.
Talviuintisaunatoiminnan lisäksi TaTU Tampere ry (Rauhaniemen
kansankylpylä) sekä Uinti Tampere ry (Kaukajärven uimala) ovat ottaneet
hoitaakseen Rauhaniemen ja Kaukajärven uimalan uimarannat vuodesta
2018 alkaen.
Avustussummien arvioinnissa on otettu huomioon Kiinteistöt, tilat ja
asuntopolitiikka -palveluryhmältä saadut talviuintisaunojen tilojen
vuokrakustannukset, jotka vaihtelevat kohteittain eivätkä ole sidoksissa
kohteiden asiakaskapasiteettiin. Lisäksi on otettu huomioon
talviuintisaunatoiminnan sekä uimarantojen kunnossapito- ja
hoitokustannukset.
Talviuintisaunatoiminnan avustusten määräraha on yhteensä 179 000
euroa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toivomusponsi 23.1.2020 on
huomioitu esityksessä kohtuullistamalla avustussummia.
Leikkaus talviuintiavustuksista on maltillinen, yhteensä 10 000 euroa,
koronaviruspandemian saunatoimintaan aiheuttamien haasteiden takia.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset.
Päätöksenteon ehdollisuus
Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan vain hakijoiden, joille
lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee
toimittaa edellisen toimintakauden tilinpäätösasiakirjat (tuloslaskelma,
tase, toimintakertomus, tilitarkastajan lausunto) niiden vahvistumisen
jälkeen, viimeistään 31.5.2021.
Tiedoksi
Lielahden Kipinä ry, Tampereen Talviuimarit ry, Uinti Tampere ry, TaTU
Tampere ry, Teemu Irri, Pekka P. Paavola, Anna Henttonen, Päivi
Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Linnea Nevala, Susanna Lundström
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§ 58
Soveltavan liikunnan toiminta-avustukset vuodelle 2021
TRE:24/12.04.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen, puh. 050 554 5874, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, p. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Soveltavan liikunnan toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan
esityksen mukaisesti liikunnan ja nuorison palveluryhmän
kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26919, 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 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Kokouskäsittely
Johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021.
Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45. Määräaikaan mennessä soveltavan
liikunnan toiminta-avustusta haki 15 yhteisöä (siirtojen jälkeen 14).
Vuonna 2020 hakijoita oli 16. Hakijayhteisöt, avustusesitys ja edellisen
vuoden avustus on esitetty liitteessä.
Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman
mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahoihin
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tehtiin leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 sivistys- ja
kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät ennallaan.
Määräraha vuodelle 2021 on 24 500 euroa.
Soveltavan liikunnan toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi
yhteensä 24 000 eurolla. Vuonna 2020 soveltavan liikunnan toiminta-
avustuksia myönnettiin yhteensä 24 500 eurolla.
Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit
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.
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan. Soveltavan liikunnan toiminta-avustukset
ovat harkinnanvaraisia avustuksia. Toiminnan tulee olla kohderyhmälle
avointa ja ympärivuotista Tampereelle sijoittuvaa perustoimintaa.
Toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumista ja toiminnan tulee täydentää kaupungin
toimintaa. Avustusesityksessä on huomioitu määrällisiä ja laadullisia
painotuksia: toimintaan osallistuneiden määrä, toiminnan laajuus,
säännöllisyys ja ympärivuotisuus, toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve,
toiminnan sisältö ja tavoitteellisuus.
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.
Tampereen Lastenklinikan Tuki ry haki avustusta sekä soveltavan
liikunnan että perheitä tukevan työn kokonaisuudesta.
Hakemukset yhdistettiin ja ne käsitellään perheitä tukevan työn
kokonaisuudessa.
Avustusesitys
Avustusta esitetään myönnettäväksi 14 yhteisölle yhteensä 24 000 euroa.
Vuonna 2020 avustusta myönnettiin 16 yhteisölle yhteensä 24 500 euroa.
Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2021 hakeneista yhteisöistä ja
esitetyistä avustussummista sekä kahden edellisen vuoden avustukset.
Toiminta-avustus on käytettävä myönnetyn toimintavuoden aikana, eikä
avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman
myöntäjän lupaa. Polioinvalidit ry Tampereen osasto on pyytänyt
vuodelle 2020 myönnetyn toiminta-avustuksen osittaista siirtoa vuodelle
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2021. Siirto (300 euroa) on huomioitu vuoden 2021 toiminta-
avustusesityksessä.
Hakemusasiakirjoja liitteineen voi pyytää nähtäväksi suunnittelija
Susanna Lundströmiltä (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 355
8745).
Tiedoksi
Avustuksen hakijat, Anne Lahtinen, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Piritta
Haapahuhta, Linnea Nevala, Susanna Lundström
Liitteet

1 Soveltavan liikunnan toiminta-avustukset_sikula 25.3.2021
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§ 59
Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset vuodelle 2021
TRE:15/12.03.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Projektipäällikkö Anna Szalay, puh. 044 481 1774, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan
esityksen mukaisesti kulttuurin palveluryhmän 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 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Esteellisyys
Joni Lehtimäki ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska hän
on Tampereen Taideyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja. Esteellisyys
todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Lehtimäki
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouskäsittely
Projektipäällikkö Anna Szalay oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Esittelijä teki seuraavat muutokset liitteeseen: Pirkanmaan muotoilu- ja
taideteollisuusyhdistys Modus ry:lle esitettävä avustussumma muutettiin
9 500 euroon ja Pispalan kirjastoyhdistys ry:lle esitettävä avustussumma
muutettiin 18 500 euroon. Vastaavan sisältöiset muutokset tehtiin myös
perustelutekstiin. Puheenjohtaja totesi näin muutetun liitteen toimivan
asian käsittelyn pohjana.
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Perustelut
Vuoden 2020 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2020.
Hakuaika päättyi 29.1.2020 klo 15.45. Määräaikaan mennessä kulttuuri- ja
taideyhteisöjen toiminta-avustusta haki 56 yhteisöä (siirtojen jälkeen 49).
Vuonna 2020 hakijoita oli siirtojen jälkeen 51.
Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman
mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahoihin
tehtiin leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 sivistys- ja
kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät vuoden
2020 tasolla
Toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi yhteensä 643 199 eurolla.
Lisäksi esitetään lautakunnan kokouksessa 25.3.2020 erikseen
päätettäväksi tila-avustuksen myöntämistä Suomen
lastenkulttuurikeskusten liitolle.
Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (sivistys- ja
kulttuurilautakunta 24.10.2019). Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-
avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita voidaan myöntää
paikallisesti keskeisille kulttuuri- ja taideyhdistyksille, joiden toiminta on
vakiintunutta ja ammattimaisesti toteutettua. Avustustoiminnan
tavoitteena on turvata kulttuurin monimuotoinen toimintakenttä sekä
kulttuurin saavutettavuus. Avustusta voidaan myöntää kulttuuri- ja
taideyhdistyksille, esittävän taiteen toimijoille, tuotantoyhteisöille,
valtakunnallisille aluekeskuksille, kulttuuritaloille ja -keskuksille sekä
museoille.
Avustusta voidaan myöntää toimijan säännölliseen ja ympärivuotiseen
Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Julkisen tuen osuus menoista
saa olla maksimissaan 80 %. Avustusta ei myönnetä palkintoihin,
hankkeisiin, investointeihin tai valtakunnallisille liitoille. Avustusta ei
pääsääntöisesti myönnetä julkaisuihin, tallenteisiin tai taiteen
perusopetukseen.
Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon avustettavan toiminnan
laatu, vaikuttavuus ja laajuus. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään
toiminnan suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen, 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 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustusta ei
myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa
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hyväksi. 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.
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.
Seuraavien yhteisöjen hakemukset (12 kpl) on siirretty kulttuuri- ja
taideyhteisöjen kokonaisuudesta kulttuuriharrastusyhdistysten
avustuskokonaisuuteen:
Händel-kuoro ry
Kulttuurin perikunta ry
Kurpitsaliike ry
Lasten ja Nuorten Satumatto ry
Mavericks Ry
Mieskuoro Laulajat ry
Taideyhdistys Elo ry
Tampere Underground NYT
Tampereen arkkitehtuurikasvatus ry
Tampereen huiluklubi ry
Teatteri Iva ry
Teatteriyhdistys Eliisa ry (Eliisa-teatteri).
Lisäksi Tampereen Marttayhdistys ry:n hakemus siirrettiin käsiteltäväksi
ikäihmisten avustuskokonaisuuteen.
Vastaavasti kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuuteen osoitetuista
hakemuksista (5 kpl) kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustuskokonaisuuteen
siirrettiin:
Ahjolan Setlementti ry / kansalaisopisto
Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistys ry
Tampereen Kansainvälisen toimintakeskuksen tukiyhdistys ry
Teisko-Seura ry
Rahvaanmusiikinkerho ry.
Lisäksi Tampereen Filharmoninen Kuoro ry:n ja Tulikollektiivi Flamma ry:n
hakemukset siirrettiin perheitä tukevan työn toiminta-avustusten
kokonaisuudesta kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustuskokonaisuuteen.
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Avustusesitys
Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana
asiantuntijoita kulttuurin palveluryhmästä.
Avustusta esitetään myönnettäväksi 49 yhteisölle yhteensä 643 199
euroa, josta raha-avustusta on 463 000 euroa ja tila-avustusta 180 199
euroa. Vuonna 2020 myönnettiin 49 yhteisölle yhteensä 688 233,20
euroa, josta raha-avustusta oli 456 500 euroa ja tila-avustusta 231 733,20
euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2021 hakeneista
yhteisöistä, esitetyistä avustussummista ja kahden edellisen vuoden
avustukset.
Pirkkalaiskirjailijat ry, Tampereen kansainvälisen toimintakeskuksen tuki
ry, Tampereen Taiteilijaseura ry ja Tampere-seura ry saavat tiloja
vastikkeetta käyttöönsä. Kulttuurin palveluryhmällä on kyseisistä tiloista
vuokrasopimus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa, jolle
kulttuurin palveluryhmä maksaa päätöksessä mainitut tilakustannukset
laskua vastaan. Vuokrissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset
huomioidaan vuosittain kulttuurin palveluryhmän talousarvion
kehyksessä lisäyksenä tai vähennyksenä.
Päätöksenteon ehdollisuus
SirkusRakkausPumPum ry:n tulee toimittaa vuodelta 2019 allekirjoitettu
tilinpäätös (ml. tuloslaskelma, tase ja tilin-/toiminnantarkastajan
lausunto) sekä toimintakertomus. Asiakirjat tulee toimittaa viimeistään
31.5.2021. Mikäli vaadittuja asiakirjoja ei toimiteta määräaikaan
mennessä, mainitulle yhteisölle myönnetty avustus voidaan viranhaltijan
päätöksellä peruuttaa.
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä pyydettäessä 18.3.2021
alkaen. Yhteyshenkilö projektipäällikkö Anna Szalay, etunimi.
sukunimi@tampere.fi, puh. 044 481 1774.
Tiedoksi
Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Elise Pedersen, Eija Koivusalo, Taina
Myllyharju, Susanna Lundström, Marjo-Riitta Saloniemi, Päivi Lehtinen,
Piritta Haapahuhta, Linnea Nevala, Anna Szalay, Jenni Taipalus
Liitteet

1 Liite Sikula 25.3.2021 Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset
2021, päivitetty 25.3.2021
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§ 60
Tila-avustus Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle
TRE:2001/12.03.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Projektipäällikkö Anna Szalay, puh. 044 481 1774, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle myönnetään tilat vastikkeetta
käyttöön Kulttuuritalo Laikusta. Kulttuurin palveluryhmällä on kyseisistä
tiloista vuokrasopimus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa,
jolle kulttuurin palveluryhmä maksaa päätöksessä mainitut
tilakustannukset laskua vastaan kustannuspaikalta 137011, sisäinen
tilaus 23917, kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustukset.
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.
Kokouskäsittely
Projektipäällikkö Anna Szalay oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto hakee kaupungilta tiloja
vastikkeetta käyttöönsä vuodelle 2021 Kulttuuritalo Laikusta. Tila-
avustuksen suuruus on 8104,55 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 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä
siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli
yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
25.03.2021

4/2021

54 (72)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

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
Avustuksen hakija, Teemu Irri, Elise Pedersen, Päivi Lehtinen, Linnea
Nevala, Piritta Haapahuhta, Susanna Lundström, Anna Szalay
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§ 61
Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset vuodelle 2021
TRE:18/12.03.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Projektipäällikkö Anna Szalay, puh. 044 481 1774, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset jaetaan liitteenä
olevan esityksen mukaisesti kulttuurin palveluryhmän 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 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Kokouskäsittely
Projektipäällikkö Anna Szalay oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021.
Hakuaika päättyi 29.1.2020 klo 15.45. Määräaikaan mennessä
kulttuuriharrastusyhdistyksen toiminta-avustusta haki 55 yhteisöä
(siirtojen jälkeen 61 yhteisöä). Vuonna 2020 hakijoita oli siirtojen jälkeen
62.
Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman
mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahoihin
tehtiin leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 sivistys- ja
kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät ennallaan.
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Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksia esitetään
myönnettäväksi yhteensä 38 700 eurolla. Vuonna 2020 toiminta-
avustuksia myönnettiin kulttuuriharrastusyhdistysten
avustuskokonaisuudesta yhteensä 41 500 eurolla.
Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit
Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa
avustushakemuksia arvioidaan (sivistys- ja
kulttuurilautakunta 24.10.2019). Kulttuuriharrastusyhdistyksille
suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville
yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy kuntalaisten
harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen taiteen ja kulttuurin eri osa-
alueilla. Avustusta voidaan myöntää seuraavien kategorioiden
mukaiseen toimintaan: erityisryhmien (esim. vammaisryhmät)
kulttuuriharrastustoiminta, kirjallisuus, kuorot, kuvataide,
lastenkulttuurin sisältöjen kehittäminen, orkesterit, taiteidenväliset,
tanssi ja teatteri.
Avustusta voidaan myöntää säännölliseen ja tavoitteelliseen
harrastustoimintaan, josta muodostuu kuluja. Avustusta ei myönnetä
ammatinharjoittamiseksi tulkittavaan toimintaan vaan laaja-alaiseen ja
harrastuspohjaiseen toimintaan. Toiminnan piirissä tulee olla vähintään
30 aktiivista toimijaa, pois lukien kategoriat ’erityisryhmien
kulttuuriharrastustoiminta’ ja ’lastenkulttuurin kehittäminen’. Avustusta ei
kohdenneta retkitoiminnan kuluihin. Avustusta ei myönnetä
oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille, valtakunnallisille tai
piirijärjestöille eikä taiteen perusopetusta antavien koulujen tai muiden
oppilaitosten kannatusyhdistyksille.
Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen
kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh
23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) 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 toivotaan
käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.
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 seuraavien yhdistysten hakemukset (5 kpl) siirrettiin
kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuudesta kulttuuri- ja
taideyhteisöjen kokonaisuuteen:
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Ahjolan Setlementti ry / kansalaisopisto
Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistys ry
Tampereen Kansainvälisen toimintakeskuksen tukiyhdistys ry
Teisko-Seura ry
Rahvaanmusiikinkerho ry.
Lisäksi Tampere-Tartto-Seura ry:n hakemus siirrettiin
kulttuuriharrastusyhdistysten
kokonaisuudesta maahanmuuttajayhdistysten kokonaisuuteen.
Vastaavasti seuraavien yhteisöjen hakemukset (12 kpl) siirrettiin kulttuuri-
ja taideyhteisöjen kokonaisuudesta kulttuuriharrastusyhdistysten
kokonaisuuteen:
Händel-kuoro ry
Kulttuurin perikunta ry
Kurpitsaliike ry
Lasten ja Nuorten Satumatto ry
Mavericks Ry
Mieskuoro Laulajat ry
Taideyhdistys Elo ry
Tampere Underground NYT
Tampereen arkkitehtuurikasvatus ry
Tampereen huiluklubi ry
Teatteri Iva ry
Teatteriyhdistys Eliisa ry (Eliisa-teatteri).
Avustusesitys
Avustusta esitetään myönnettäväksi 52 yhteisölle yhteensä 38 700 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.
Toiminta-avustus on käytettävä myönnetyn toimintavuoden aikana, eikä
avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman
myöntäjän lupaa. Pirkka-Hämeen Kuvataiteilijat ry on pyytänyt vuonna
2020 myönnetyn toiminta-avustuksen (700 euroa) siirtoa vuodelle 2021.
Vuoden 2020 toiminta-avustuksen siirto on huomioitu vuoden 2021
toiminta-avustusesityksessä.
Arvioinnin perusteella joidenkin avustusta hakeneiden yhteisöjen ei voida
katsoa täyttävän kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskriteereitä.
Tampere Underground NYT haki avustusta Tampereen Underground
Juhannus -festivaalin järjestämiseen, Teatteri Iva ry teatteriproduktion
valmistamiseen ja Viihderyhmä Säihke ry musikaalin valmistamiseen.
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Nämä hakemukset on siirretty kaupunkikulttuuriyksikköön
tuotantotukihakemuksina käsiteltäväksi.
Pirkanmaan Rautatieharrastajien Kerho Pirake ry:lle,
Veteraanimoottoripyöräklubi ry:lle, Mavericks ry:lle ei myönnetä
avustusta, koska yhdistysten toiminnan sisältö ei vastaa tämän
avustuskokonaisuuden kriteereitä. Yhdistysten on kuitenkin mahdollista
erikseen hakea kaupunkikulttuuriyksikön tuotantotukea yleisölle
suunnattujen, yksittäisten kulttuuritapahtumien ja -projektien
toteuttamiseen.
Kulttuurin Perikunta ry:n hakemus hylätään hakemuksesta puuttuvien
liitteiden vuoksi.
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä pyydettäessä 18.3.2021
alkaen. Yhteyshenkilö projektipäällikkö Anna Szalay, etunimi.
sukunimi@tampere.fi, puh. 044 481 1774.
Tiedoksi
Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Elise Pedersen, Marianna
Lehtinen, Anna Szalay, Susanna Lundström, Linnea Nevala, Eija Koivusalo,
Tarja Järvinen
Liitteet

1 Sikula 25.3.2021 Avustushakemus_Kulttuuriharrastusyhdistykset
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§ 62
Ammattitaiteilijoiden stipendit vuonna 2021
TRE:16/12.03.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Savisaari
Valmistelijan yhteystiedot
Projektipäällikkö Anna Szalay, puh. 044 481 1774, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää vuoden 2021
ammattitaiteilijoiden stipendit erillisen liitteen mukaisesti. Liite tulee
julkiseksi päätöksenteon jälkeen.
Ammattitaiteilijoiden stipendit maksetaan kulttuurin palveluryhmän
kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23921. Stipendit voidaan
maksaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että stipendin
saaja sitoutuu palauttamaan saamansa apurahan, mikäli päätös muuttuu
muutoksenhaun vuoksi.
Kokouskäsittely
Projektipäällikkö Anna Szalay oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn
aikana.
Perustelut
Vuoden 2021 ammattitaiteilijoiden stipendit julkistettiin haettaviksi
4.1.2021. Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45 mennessä. Määräaikaan
mennessä saapui 77 hakemusta.
Vuoden 2021 ammattitaiteilijoiden stipendit kohdennettiin kirjallisuuden
ja esittävien taiteiden (sisältäen näyttämötaiteen, säveltaiteen,
tanssitaiteen ja sirkustaiteen) alalla toimiville taiteilijoilla. Talousarviossa
ammattitaiteilijoiden stipendeihin on varattu 25 000 euroa vuodelle 2021.
Vuonna 2020, jolloin stipendit kohdennettiin lastenkulttuurin ja
visuaalisten taiteiden (kuvataide, valo-/elokuvataide, rakennustaide
/taideteollisuus) alalla toimiville taiteilijoille, hakemuksia saapui 91.
Vuonna 2021 hakemukset jakautuivat taiteenaloittain seuraavasti:
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Kirjallisuus
19
Näyttämötaide 25
Sirkustaide
4
Säveltaide
18
Taiteidenvälinen 5
Tanssitaide
6
Yhteensä
77
Ammattitaiteilijan stipendi voidaan myöntää paikallisella/alueellisella
tasolla ansioituneelle taiteilijalle, joka on kirjoilla Tampereella. Stipendi on
muodoltaan kannustusraha, joka ei edellytä työskentelyä muusta
ansiotyöstä vapaana. Ammattitaiteilijan stipendiä ei esitetä hakijalle, joka
on saanut ammattitaiteilijan stipendin edeltävän kahden vuoden aikana.
Esitys myönnettävistä stipendeistä sekä haetut stipendisummat on
kuvattu liitteessä. Liite tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen.
Valmistelussa on tehty yhteistyötä kulttuurin palveluryhmän
asiantuntijoiden kanssa.
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä pyydettäessä 18.3.2021
alkaen. Yhteyshenkilö projektipäällikkö Anna Szalay, etunimi.
sukunimi@tampere.fi, puh. 044 481 1774.
Tiedoksi
Stipendin hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Elise Pedersen, Marianna
Lehtinen, Anna Szalay, Susanna Lundström, Linnea Nevala, Niina
Niiniluoto, Maarit Helén, Minnakaisa Kuivalainen
Liitteet

1 Liite Sikula 25.3.2021_Ammattitaiteilijoiden stipendit
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§ 63
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024 -lausuntopyyntö
TRE:663/06.02.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Vuori
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta
2021–2024 annetaan oheinen lausunto.
Perustelut
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Pshp) pyytää lausuntoa Pirkanmaan
alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021–2024.
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024
linjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen koordinaation
painopisteet suunnitelmavuosille. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -
suunnitelma on laadittu yhdessä kuntien, Pshp:n ja sidosryhmien kanssa
yhteistyössä. Suunnitelma on keskeinen alueellinen työväline
väestötason hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen toimeenpanossa
ja tukee kuntia omien tavoitteidensa asettamisessa. Pirkanmaan
alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024:n visio on
Kuntalainen voi hyvin ja on tyytyväinen elämäänsä. Kuntalaisella on hyvä
arki ja mielekäs elämä.
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024:
n kertomusosa kuvaa edellisen alueellisen hyvinvointikertomuksen
painopisteiden toteutumista vuosina 2017–2020. Suunnitelmaosassa on
taulukkomuodossa esitetty tilannekuvan ja kertomusosan perusteella
työstetyt painopisteet ja tavoitteet, jotka esitetään yhteisinä alueellisen
tason ja erikoissairaanhoidon toiminnalle ja ehdotuksina kunnille.
Suunnitelman taustamateriaalina on käytetty laajasti jo olemassa olevia
ohjelmia ja strategioita sekä muita dokumentteja.
Tilannekuva-analyysien pohjalta Terveyden edistämisen neuvottelukunta
päätti kokouksessaan 20.3.2020 Pirkanmaan alueellisen
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hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman painopisteiksi vuosille 2021 –
2024 seuraavat:
Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
Osallisuus ja vaikuttaminen
Turvallinen elinympäristö
Vaikuttavat palvelut.
Teemat noudattavat hyvin myös Pirkanmaan sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2020-2025 palvelujen
kehittämisen tavoitteita. Järjestämissuunnitelmassa keskeisiä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita ovat muun muassa
väestön elintapamuutoksen tukeminen, päätösten terveys- ja
hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointimenettelyyn (EVA) käyttäminen
sekä kolmannen sektorin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhteentoimivuuden varmistaminen. Pirkanmaan alueellisen
hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sisällöt on yhdistetty
PIrkanmaan sote-uudistuksen valmisteluun. Lisäksi esitetyt kuntien
toimintaa koskevat ehdotukset ovat riittävän konkreettisia toteutettavaksi.
Yksityiskohtaiset huomiot:
s. 26 ”OLKA-piste”-toiminnan voisi avata joko käsitteiden määrittelyssä tai
sitten tässä taulukossa.
s. 26 ”Tabu” tarkoittanee käytössä olevaa Tableau-ohjelmistoa. Termiä
voisi avata kansantajuisemmaksi.
s. 27 ”Ruoka- kulttuuri- ja liikuntakasvatus on sisällytetty kunnan
varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmaan”: Kokonaisuudet sisältyvät
valtakunnallisiin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin.
s. 28 ”Turvallinen elinympäristö”: Edistetään lähiympäristön kehittämistä
esteettömäksi ja turvalliseksi ja liikkumiseen ja osallisuuteen
kannustavaksi. Kunnan toiminnaksi on ehdotettu liikkumisen
kestävyystavoitteiden asettamista. Tätä on Tampereella ja
kaupunkiseudun kunnissa jo pitkälti tehty, on asetettu esim.
kulkutapatavoitteet hiilineutraalisuutta tukemaan.
s. 28 ”Vaikuttavat palvelut”: Parannetaan palveluiden saatavuutta,
saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Tekstissä voisi olla palveluiden
saavutettavuus kestävillä kulkutavoilla. Tähän on tehty työtä Pirkanmaan
laajuisesti, ja se olisi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeää.
Kaupungin eri palvelualueiden yhdistetty lausunto käsitellään
kaupunginhallituksessa. Hyväksytty lausunto on toimitettava Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin kirjaamoon 26.3.2021 mennessä. Pirkanmaan
alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024 päivitetään
lausuntojen perusteella ja sen käsittelee ja hyväksyy Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin valtuusto.
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Tiedoksi
Kristiina Lumme, Pirjo-Liisa Länkinen, Jaana Ylänen
Liitteet

1 Sikula 25.3.2021 Liite 1 Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus
2021-2024
2 Sikula_25.3.2021_Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö
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§ 64
Tampereen Kitarakoulun taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen
TRE:2000/12.01.01/2021
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: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Tampereen Kitarakoulun opetussuunnitelma taiteen perusopetuksen
musiikin yleiseen oppimäärään hyväksytään.
Kokouskäsittely
Suunnittelija Susanna Lundström oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi
järjestää taiteen perusopetusta tai ministeriö voi myöntää
kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää
taiteen perusopetusta. Laissa (4 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjä
voi hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä.
Koulutuksen järjestäjä vastaa kuitenkin siitä, että sen hankkimat palvelut
järjestetään taiteen perusopetuksesta annetuin lain ja asetuksen
(6.11.1998/813) mukaisesti.
Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan (20 §) taiteen
perusopetuksesta vastaa Tampereella sivistys- ja kulttuurilautakunta.
Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy toimijat taiteen perusopetusta
antaviksi yksiköiksi Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen
ohjausperiaatteiden mukaan (sivela 11.12.2014, päivitetty sikula
21.11.2019). Taiteen perusopetus on vapautettu arvonlisäverosta.
Opetuksen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa tulee olla
Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden
mukaista. Opetushallitus päätti uusista taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteista 20.9.2017. Taiteen perusopetuksen
oppimäärät ovat yleinen oppimäärä ja laaja oppimäärä. Molempien
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oppimäärien mukaiset opetussuunnitelmat on annettu yhdeksälle
taiteenalalle: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki,
sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide.
Uusien perusteiden mukaan laadittujen opetussuunnitelmien on tullut
olla oppilaitoksissa käytössä 1.8.2018 alkaen niin, että opintonsa
31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat uusien
opetussuunnitelmien mukaisesti. Kuitenkin ennen 1.8.2018 taiteen
perusopetuksessa aloittaneet oppilaat voivat opiskella entisten
opetussuunnitelmien mukaan 31.7.2021 saakka.
Tampereen kaupunki on hyväksynyt Tampereen Kitarakoulun musiikin
yleistä oppimäärää taiteen perusopetuksessa antavaksi yksiköksi vuonna
2013. Tampereen taiteen perusopetuksen ohjausryhmä on arvioinut
Tampereen Kitarakoulun opetussuunnitelman kokouksessaan 9.3.2021 ja
esittää sitä hyväksyttäväksi.
Tiedoksi
Hakija, Päivi Varjosalo, Heidi Saramäki, Marianna Lehtinen, Eeva-Kaisa
Todorov, Anu Silvennoinen, Timo Saarinen, Merja Koskiniemi, Marja-
Leena Seilo, Reija Iso-Mustajärvi, Maria Suikkanen
Liitteet

1 Liite_Tampereen Kitarakoulun opetussuunnitelma_sikula 25.3.2021
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§ 65
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten kuljetusperusteet
TRE:1311/12.06.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Pia Mikkola
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelupäällikkö Pia Mikkola, puh. 050 468 2922, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Varhaiskasvatuksen kuljetuksia koskevat linjaukset hyväksytään.
Kokouskäsittely
Kulttuurijohtaja Pirkko Lindberg sekä liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P.
Paavola poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Varhaiskasvatuslaki ei velvoita kuntaa järjestämään kuljetusta
varhaiskasvatuksen lapsille. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen
kuljettamisesta varhaiskasvatukseen.
Varhaiskasvatuksessa lapsen kasvatus, opetus ja hoito järjestetään
ensisijaisesti lähipäiväkodissa. Mikäli lapsi tarvitsee kasvuunsa ja
oppimiseensa paljon tukea, on tarkoituksenmukaista järjestää
varhaiskasvatus alueen integroidussa varhaiskasvatusryhmässä tai
kaupunkitason integroidussa ryhmässä.
Kuljetuspalvelua saa varhaiskasvatuksessa vuosittain keskimäärin noin 60
lasta ja kustannukset ovat noin 190 000 euroa.
Päiväkotikuljetusten perusteiksi 1.8.2021 alkaen esitetään seuraavaa:
Mikäli lapsen tuen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista,
voidaan kuljetus tarvittaessa järjestää kodin ja muun kuin lähipäiväkodin
välille.
Varhaiskasvatusikäisten lasten kuljetukset toteutetaan ensisijaisesti
integroituihin varhaiskasvatusryhmiin, mikäli päivähoitopaikan ja kodin
välinen etäisyys on vähintään kolme kilometriä. Matka mitataan lyhintä
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jalankulkukelpoista, yleisessä käytössä olevaa reittiä myöten kotipihalta
päiväkodille. Matkan mittaamisessa käytetään kaupungin käytössä olevaa
mittausohjelmaa.
Vammaisen lapsen varhaiskasvatus voidaan järjestää kehitysvammalain
mukaisena kuntouttavana varhaiskasvatuksena. Mikäli kuntouttava
varhaiskasvatus on sisällytetty kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-
ohjelmaan, järjestetään tarvittavat kuljetukset.
Kuljetusjärjestelyt toteutetaan alueellisina yhteiskuljetuksina siten, että
mukana ovat kaikki varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kuljetusta
tarvitsevat lapset. Kuljetus järjestetään kaupungin erikseen järjestämällä
tilausliikenteellä kaupungin osoittamaan varhaiskasvatusyksikköön.
Kuljetukset ovat harkinnanvaraisia ja perustuvat huoltajien
hakemukseen. Kuljetukset ovat perheille maksuttomia. Kuljetusta
myönnettäessä otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja perheen
olosuhteet. Mikäli lapsi tarvitsee kuljetusten ajaksi saattajan, tulee asiasta
olla asiantuntijalausunto. Varhaiskasvatus ei järjestä eikä korvaa
varhaiskasvatuksessa olevien lasten terapiakuljetuksia.
Päätöksen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten
kuljetuksista tekee palvelupäällikkö. Varhaiskasvatuksen
kuljetuspäätökset tehdään hakemuksen mukaan, pääsääntöisesti
toimintakauden ajaksi. Mikäli kuljetustarve päättyy kesken myönnetyn
kauden, huoltajan tulee ilmoittaa siitä päiväkodin henkilökunnalle ja
Tuomi Logistiikan koulukyyteihin.
Kuljetus järjestetään koulujen työpäivinä. Uutta toimintakautta koskeva
kuljetuspäätös tehdään toukokuun loppuun mennessä tai kuukauden
kuluessa hakemuksen jättämisestä. Kuljetuksen järjestämisaika on noin 3
viikkoa hakemuksen saapumisesta.
Koulujen loma-aikana kuljetetaan vain erikseen sovitusti. Koulujen loma-
ajalle huoltajan pitää ilmoittaa kuljetustarve erikseen päiväkodin
henkilökunnalle. Kuljetukset alkavat aamulla aikaisintaan klo 6 ja
päättyvät klo 17.
Tiedoksi
Elli Rasimus, Kirsi Lahtinen, Tanja Moisala, Pia Mikkola, Sara Saadetdin-
Rajaluoma
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§ 66
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Lauri Savisaari, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Liikunta- ja nuorisojohtaja
§ 21 Kiinteistötraktorin hankinta, 03.03.2021
§ 22 Sarjarannekkeiden ja -korttien hankinta Pusatec Oy:ltä, 03.03.2021
§ 12 Määräaikainen vapautus tilavuokriin Covid-19-taudin aiheuttamista
rajoituksista johtuen - helmikuu 2021, 16.02.2021
§ 19 Liikunnan projektituki - Ilves ry, 26.02.2021
§ 20 Liikunnan projektituki - Tampereen Tennisseura ry, 26.02.2021
§ 23 Avustusennakko: Koovee ry, 04.03.2021
§ 26 Restel Ravintolat Oy:lle myönnettävä määräaikainen
kiinteistöhoitomaksun hyvitys Covid-19 -taudin aiheuttamista
rajoituksista johtuen, 10.03.2021
§ 28 Määräaikainen vapautus tilavuokriin Covid-19-taudin aiheuttamista
rajoituksista johtuen - maaliskuu 2021, 10.03.2021
§ 29 Tulojen ja menojen hyväksyjät sekä hankinta- ja tilausoikeudet
liikunnan ja nuorison palveluryhmässä, 12.03.2021
§ 30 Alkoholijuomien myyntioikeus Pyynikin urheilukentällä kaudella
2021 järjestettävissä Tampere United ry:n tapahtumissa, 15.03.2021
Perusopetusjohtaja
§ 14 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Hatanpään koulussa, 19.02.2021
§ 16 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Peltolammin koulussa, 22.02.2021
§ 19 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Vuoreksen koulussa, 03.03.2021
§ 20 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Juhannuskylän koulussa, 03.03.2021
§ 21 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Wivi Lönnin koulussa, 03.03.2021
§ 22 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Tampereen kansainvälisessä koulussa,
03.03.2021
§ 23 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminenTesoman koulussa, 03.03.2021
§ 24 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
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opetusjärjestelyihin siirtyminen Kaarilan koulussa, 03.03.2021
§ 25 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Lielahden koulussa, 03.03.2021
§ 26 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Etelä-Hervannan koulussa, 03.03.2021
§ 27 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Ahvenisjärven koulussa, 03.03.2021
§ 28 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Kaukajärven koulussa, 03.03.2021
§ 29 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Linnainmaan koulussa, 03.03.2021
§ 30 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Sammon koulussa, 03.03.2021
§ 31 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Takahuhdin koulussa, 03.03.2021
§ 32 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Kämmenniemen koulussa, 03.03.2021
§ 33 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin siirtyminen Hatanpään koulussa, 03.03.2021
Varhaiskasvatusjohtaja
§ 10 Lielahden päiväkodin AV-järjestelmän kokonaishankinta, 16.02.2021

Tampere
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Pöytäkirja
25.03.2021

4/2021

70 (72)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto
§45, §46, §47, §48, §63
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 §)
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Oikaisuvaatimus
§44, §49, §50, §51, §52, §53, §54, §55, §56, §57, §58, §59, §60, §61, §62, §64, §65
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.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

