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Asia nro
1§

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.08.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Takala ja Minna Rajala.

4§

TOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kokousta seuraavan viikon perjantaina konsernihallinnon kirjaamossa, Puutarhakatu
6.

5§

VUODEN 2018 APURAHOJEN JAKAMINEN
Lahjoitus- ja tukirahasto jakaa tarkoituksensa toteuttamiseksi
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 erikoiskursseilla sekä tarvittavien
opetusvälineiden hankkimista varten,
5. avustuksia ammatti- tai muun kirjallisuuden hankkimiseksi erityiskirjastoihin,
6. apurahoja ja avustuksia tutkimusten ja selvitysten hankkimista ja muiden
toimenpiteiden suorittamista varten vanhusten, 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 alueille sekä luonnonnähtävyyksien
säilyttämiseksi ja
9. avustuksia juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseksi vähävaraisille
henkilöille.
Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta julisti vuoden 2018 apurahat haettavaksi
1.6.2018 alkaen ja päätti, että haussa painotetaan avustuskohteita 3 ja 4 opiskelujen
tukemiseksi.
Apurahojen hakuaika päättyi 29.6.2018 klo 16.00. Määräaikaan mennessä saapui 93
hakemusta ja lisäksi otettiin käsittelyyn Luna Riihimäen hakemus sen lähettämisen
teknisestä epäonnistumisesta huolimatta. Hakemusten yhteenlaskettu haetun
apurahan määrä oli noin 166 000 euroa.
Toimikunta päätti jakaa vuoden 2018 lahjoitus- ja tukirahaston apurahat seuraavasti:
Henkilötiedot poistettu (kuntalaki 140 §)

Apuraha myönnettiin 52 hakijalle tai hakijaryhmälle ja apurahoina jaettiin yhteensä 16
100 euroa. Jakamatta jätetty määräraha liitetään rahaston sääntöjen
mahdollistamalla tavalla seuraavana vuonna jaettavaan määrärahaan.
Apurahaa ei myönnetty, mikäli hakija ei ollut toimittanut edellytettyjä hakemuksen
liitteitä. Apurahaa ei myönnetty hakijoille, joiden kotipaikka ei ollut Tampere.
Toimikunta velvoittaa apurahan saajat toimittamaan selvityksen avustuksen käytöstä
vuoden 2018 loppuun mennessä. Selvitys toimitetaan kaupungin kirjaamoon. Mikäli
selvitystä ei toimiteta, avustus voidaan periä takaisin.
6§

VUODEN 2017 APURAHOISTA TOIMITETUT SELVITYKSET
Lahjoitus- ja tukirahaston apuraha myönnettiin vuonna 2017 yhteensä 41 henkilölle.
Apurahan saajat ovat toimittaneet edellytetyt selvitykset apurahan käytöstä lukuun
ottamatta Taina Tilliä, joka on ilmoittanut, ettei ole vielä voinut osallistua aikomalleen
kurssille. Toimikunta päätti, että Tillille annetaan mahdollisuus osallistua
hakemuksessa kerrotulle tai vastaavalle kurssille vuoden 2019 loppuun mennessä ja
häneltä edellytetään asiasta selvitystä. Muussa tapauksessa apuraha voidaan periä
takaisin.

7§

MUUT ASIAT
Toimikunnan kevään kokous pidetään huhti-toukokuussa 2019. Tarkempi kokousaika
sovitaan lähempänä ajankohtaa puheenjohtajan kanssa.

8§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

Liite

Myönnetyt apurahat ja avustukset jaoteltuna rahaston sääntöjen 2 §:n mukaisiin
kohteisiin SALAINEN (Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 24 § 23-kohta)

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunnan päätökseen 16.8.2018 § 5 tyytymätön
voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan Tampereen kaupunginhallitukselta, osoite: Tampereen
kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, 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.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava
oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Tiedoksisaantiin sovelletaan, mitä valitusosoituksen kohdalla sanotaan.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä ja 3
päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
Pöytäkirja on ollut nähtävillä
Päätös on annettu postin kuljetettavaksi
Päätös on lähetetty sähköpostilla

24.8.2018.
23.8.2018.
23.8.2018.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei
lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu
sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii
perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.

