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    1 § 
  Rahaston nimi on Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukira-

hasto ja sen tarkoituksena on  
  - kansa- tai vastaavaa peruskoulua käyvien lasten loma- ja 

virkistysmahdollisuuksien lisääminen, 
  - taloudellisen tuen antaminen lahjakkaille tai vähävaraisille 

henkilöille kansakoulun tai vastaavan peruskoulun jälkeen ta-
pahtuvia teoreettisia tai käytännöllisiä opintoja tahi muuta val-
mentautumista varten, 

  - kirjastotoiminnan kehittäminen, 
  - vanhusten ja suurten perheiden asunto-olojen parantaminen 

sekä muutenkin varattomien henkilöiden elämänolojen lieven-
täminen, 

  - taiteellisten rientojen edistäminen ja 
  - kaupungin ja sen laitosten kaunistaminen. 
 
    2 § 
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto jakaa 
  1. avustuksia kansa- tai peruskoulua käyvien lasten lomaleirien 

ja -retkien rahoittamiseen, 
  2. palkintoja lahjakkaille opiskelijoille, 
  3. apurahoja varattomille opiskelijoille opintojen rahoittamista 

tai opiskeluvälineiden hankkimista varten, 
  4. apurahoja ammattiin valmentautumista varten erikoiskurs-

seilla sekä tarvittavien opetusvälineiden hankkimista varten,  
  5. avustuksia ammatti- tai muun kirjallisuuden hankkimiseksi 

erityiskirjastoihin, 
  6. apurahoja ja avustuksia tutkimusten ja selvitysten hankki-

mista ja muiden toimenpiteiden suorittamista varten vanhus-
ten, suuriperheisten ja varattomien henkilöiden asunto- ym. 
sosiaalisten olosuhteiden kehittämiseksi ja parantamiseksi, 

  7. avustuksia ja apurahoja luovaa sekä esittävää taiteellista 
toimintaa varten, 

  8. apurahoja ja avustuksia taideteosten ja koriste-esineiden 
hankkimiseksi kaupungin julkisiin rakennuksiin ja yleisille alu-
eille sekä luonnonnähtävyyksien säilyttämiseksi ja  

  9. avustuksia juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseksi vä-
hävaraisille henkilöille. 

 
    3 § 
  Rahaston peruspääoman muodostavat keskenään yhdistetty-

jen Kansakoulujen palkintorahaston, F. v.Frenckellin koulura-
haston, Kansakoulujen vaatetusrahaston, Kansakoulukurssin 



suorittaneiden rahaston, Sakari Topeliuksen stipendirahaston, 
Uuno Cygnaeuksen rahaston, J.A.  

 
 
 
  Pelkosen rahaston, John W. ja Sigrid Blomin lahjoitusrahaston, 

Pikku-Stigin muistorahaston, Kansakoulunopettajain Muistora-
hasto: F.V. Männyn muistorahaston, Fredrik ja Margareta 
Kreanderin rahaston, Maria Loviisa Suomalaisen rahaston, 
Manta Helinin rahaston, Hilda Heleniuksen rahaston, Gustava 
Koskisen rahaston, Ahlgrenin rahaston (Messukylä), Elina 
Hervannan rahaston, Johan Kasper Grekin rahaston, C.W. 
Åkerlundin rahaston, Orpolasten opintorahaston, Vanhan Ma-
tin rahaston, Aleksanteri II:n rahaston, Kansakoulujen opetta-
jakirjaston rahaston, Anton Vuorisen rahaston, Vapautettujen 
vankien rahaston, C.J. Hildenin rahaston, J. Grönlundin eläke-
rahaston, Tampereen sekakuoron lahjoitusrahaston, Tampe-
reen kaunistusrahaston, Gunnar v. Frenckellin rahaston, Norr-
köpingin rahaston ja Tampereen urheilusäätiön luovuttamien 
uimahallirakennuksen somistamiseksi annettujen Rafael Haar-
lan säätiön lahjoitusvarojen rahaston varat ynnä lopetettujen 
F.W. Palmroosin rahaston, Kansakoulujen kesäsiirtolarahas-
ton, Ahlgrenin rahaston, A.N.Saxellin rahaston, Maria Sumeli-
uksen rahaston, Petter Molinin ukkokodin rahaston, 
G.F.Ahlgrenin rahaston, A. Jokisen hätäapurahaston maalais-
kuntia varten, A. Jokisen hätäapurahaston Tamperetta varten, 
Fr. Jäderholmin rahaston, Gust. Rud. Idmanin rahaston, A. 
Davidsaisen rahaston, Edistysrahaston, Hätäapurahaston, K. 
Lindemanin rahaston, Sovintorahaston, Lahjoitusrahaston, Ma-
ria Syrenin rahaston, Tampereen keuhkotautisairaalan kuk-
kaisrahaston, Marjamäen rahaston, Opintotukirahaston, Elli ja 
Aili Niemen rahaston, Aitolahden yhdistettyjen rahaston ja Väi-
nö Hyppösen rahaston varat, jotka kaikki on tähän rahastoon 
siirretty. 

 
    4 § 
  Rahastoa kartutetaan lahjoituksilla sekä pääoman koroilla, jois-

ta kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti vähintään yksi 
viidesosa on vuosittain siirrettävä rahastoon. 

 
    5 § 
  Rahastosta saadaan vuosittain käyttää enintään 4/5 edellisen 

vuoden korkotuloista. Tästä enimmäismäärästä mahdollisesti 
jakamatta jäävä osuus korkotuloista voidaan rahaston toimi-
kunnan päätöksellä siirtää jaettavaksi myöhemmin. 

 
    6 § 
  Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen toimikunnan päät-

tämään Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston apu-
rahojen, avustusten ja palkkioiden jakamisesta. 

 



  Edellä 2 §:ssä tarkoitettuja apurahoja ja avustuksia koskevat 
hakemukset on vuosittain tehtävä Tampereen kaupungin lah-
joitus- ja tukirahaston toimikunnan määräämällä tavalla sen  

 
  ilmoittamaan ajankohtaan mennessä. Palkintojen, apurahojen 

ja avustusten jaon vahvistaa Tampereen kaupungin lahjoitus- 
ja tukirahaston toimikunta hankittuaan sitä ennen tarpeellisiksi 
katsomansa lausunnot. Apurahoja ja avustuksia saaneiden on 
esitettävä varojen käytöstä toimikunnan vaatima selvitys. 

 
    7 § 
  Rahastoa hoitaa Tampereen kaupungin rahatoimisto samojen 

periaatteiden mukaan kuin muitakin kaupungin hoidettavia ra-
hastoja. 

 
    8 § 
  Jos rahasto syystä tai toisesta lakkautetaan, jäävät sen varat 

Tampereen kaupungin käytettäväksi lähinnä rahaston nykyisiä 
tarkoituksia vastaavalla tavalla. 

 




