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Valtuustoaloite kulttuuri-investointeja juhlavuoden 2019 kunniaksi
Kaupunginvaltuusto 29.10.2018 § 76
Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut
ovat jättäneet valtuustoaloitteen kulttuuri-investoinneista
juhlavuoden 2019 kunniaksi.
Aloite kuuluu seuraavasti:
"Oriveden kaupungin nettisivuilla todetaan seuraavaa:
Orivesi on tunnettu kulttuurikaupunki. Paikkakunnalla on vahvat
perinteet niin harrastajien kuin ammattilaistenkin näkökulmasta
kuvataiteessa, musiikissa, teatterissa ja monessa muussa taiteen
osa-alueessa. Kaupunki, oppilaitokset, yksityiset taiteen
harjoittajat ja yhdistys- sekä järjestötoimijat tarjoavat monipuolista
toimintaa taiteen ja kulttuurin ylläpitämiseksi Orivedellä.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 ilmoittanut
Tampereen kaupungille alustavan kiinnostuksen osallistumisesta
kaupungin Euroopan kulttuuripääkaupunki hankkeeseen.
Oriveden valtakunnallinen tunnettuus kulttuurikaupunkina on
perustunut aiemmin pitkälti Oriveden Opiston sekä Purnun
taidekeskuksen toimintaan. Myös paikallinen kulttuuriharrastus
on nojannut merkittävästi näiden kulttuurilaitosten
olemassaoloon. Oriveden Opiston opettajakunta ja Purnun taiteilijayhteisö ovat tuoneet paikkakunnalle eri taiteenalojen
ammattilaisia ja heidän myötään tuoreimpia kansallisia ja
kansainvälisiä kulttuurivaikutteita.
Oriveden Opiston Klemettisali on toiminut vuosikymmenien ajan
Oriveden konserttisalina ja myös muiden kulttuuritapahtumien
näyttämönä. Purnun taidekeskus puolestaan on toiminut
erinomaisena kesänäyttelymiljöönä, ja on ollut paikkakunnan
kulttuurimatkailun lippulaiva.
Opistotoiminnan siirryttyä Tampereelle Oriveden Opiston tilat
eivät enää ole paikallisen kulttuuriväen ja tapahtumajärjestäjien
käytettävissä, eikä paikkakunnalla näin ollen ole enää toimivaa
konserttisalia. Myös esimerkiksi Purnun näyttelyhalleihin on
kertynyt vuosien saatossa merkittävää korjausvelkaa, jonka
seurauksena näyttelytilojen käyttö tulevaisuudessa on
vaakalaudalla.
Oriveden kunnan perustamisesta tulee vuonna 2019 kuluneeksi
150 vuotta. Oriveden kulttuurikaupunkimaineen ylläpitämiseksi ja
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edistämiseksi me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme
että Oriveden kaupunki juhlavuoden kunniaksi investoi kaupungin
kulttuuriympäristön ylläpitämiseen asettamalla
suunnittelukaudelle 2019-2021 tavoitteen, että paikka kunnalle
saadaan riittävän suuri ja asianmukaisesti varusteltu kulttuurisali,
joka mahdollistaa tasokkaiden konserttien ja muiden
kulttuuritapahtumien järjestämisen paikkakunnalla.
Lisäksi esitämme, että kaupunki osoittaa vuoden 2019
talousarvioon 150.000 euron kertaluonteisen avustusmäärärahan
Orivedellä vaikuttavien kulttuurialan toimijoiden haettavaksi
sellaisten valtakunnallisesti, tai kansainvälisesti merkittävien
kulttuuritoimintojen pitkävaikutteiseen ylläpitämiseen ja
kehittämiseen, joiden voidaan katsoa edistävän Oriveden kaupungin markkinointia kulttuurikaupunkina.
Näillä toimenpiteillä Orivesi voisi osana Tampereen
kaupunkiseutua olla myös tukemassa Tampereen kaupungin
Euroopan kulttuuripääkaupunkihanketta.
Ilkka Hjerppe
Eliisa Suhonen
Jari Järvenpää
Mari Lind
Miia Saarinen
Reijo Kahelin
Anne Kahelin
Jyrki Tuomaala"
Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
-----------------

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 279
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
toimittaa aloitteen johtoryhmälle valmisteltavaksi ja pyytää
aloitteen johdosta ehdotuksen 31.3.2019 mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-------------Kaupunginhallitus 15.04.2019 § 82
Oriveden kaupungin 150 v-juhlavuoden kaikki tapahtumat ja
ohjelmat on tarkoitus nivoa mahdollisuuksien mukaan
juhlavuoden teemaan. Juhlavuoden kustannuksia varten on
vuoden 2019 talousarviossa kaupunginhallituksen alaisuudessa
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erillinen 30.000 euron määräraha, jota käytetään mm. Mämmilän
Elomeininkien päätapahtumaan 24.8.2019, Längelmäveden kesäpäivään, Mämmilän Meininkit & Oriveden Vanhat talot ja pihat
-tapahtumaan sekä Orivesi 150 v-juhlaviikon kustannuksiin.
Lisäksi määrärahalla hankitaan vauva- ja liikelahjoja sekä
tehostetaan markkinointia ja uusitaan kylien ilmoitustauluja.
Orivesi 150 v.-juhlaviikon muita tapahtumia ovat mm. ORWfest,
joulunavaus, itsenäisyyspäivän juhla ja erilaiset kiertävät näyttelyt. Orivesi on mukana Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan 14
muun kunnan Euroopan kulttuuripääkaupunkihaussa, johon
kaupungin panostus on noin 15 000 euroa vuosina 2019-2020.
Hankkeen avaustapahtuma oli 30.3.2019 ja huhtikuussa on
kutsuttu kuntien kulttuurivastaavia suunnittelemaan kuntien roolia
hakuvaiheessa.
Oriveden kaupungin elämänlaatupalvelut jakaa vuosittain toiminta-avustuksia eri tarkoituksiin. Elämänlaatupalvelujen vuoden
2019 talousarvion käyttösuunnitelman mukaan
toiminta-avustuksiin on käytetään 66.300 euroa, joista
kulttuuriavustuksiin on kohdistettu 12.750 euroa. Elämänlaatulautakunta päättää avustusten kohdentamisesta.
Kaupunginhallitus on 11.3.2019 päättänyt, että se on valmis neuvottelemaan Ahlmanin koulun Säätiön kanssa Klemetti-salin
vuokraamisesta, mikäli säätiö toteuttaa kaupungin teknisten
palvelujen laatiman suunnitelman mukaiset
peruskorjaustoimenpiteet. Ahlmanin koulun Säätiö on suullisesti
ilmoittanut myyvänsä koko kiinteistökannan.
Oriveden kaupungilla on meneillään toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman laatiminen, jossa joudutaan miettimään
kaupungin rahavarojen kohdentamista, joten aloitteessa
esitettyyn ei tässä vaiheessa ole mahdollisuuksia osoittaa
lisämäärärahaa.
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää
valtuustolle, että se
1. toteaa vastauksena aloitteeseen selosteosan selvityksen.
2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Asiasta käydyn keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen
Reijo Kahelin esitti asian palauttamista valmisteluun. Esitystä ei
kannatettu, joten se raukesi.
Käydyn keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja muutti
ehdotustaan.
Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä
varten.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
--------------
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