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Hakija/asianosainen

Rajaton taide ry

Asia

Rajaton taide -festivaali 2022
Rajaton taide ry hakee avustusta Joensuun kaupungilta Rajaton Taide -festivaalin
järjestämiseksi 23. - 25.9.2022. Rajaton taide ry:n tarkoituksena on lisätä
ymmärrystä ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista. Tätä työtä tehdään taiteen
keinoin ja tavoitteena on suvaitsevaisuuden ja keskinäisen ymmärryksen lisääminen
kulttuuritapahtumien avulla. Rajaton Taide -festivaalin taidesisällöt ovat olleet
korkeatasoisia. Rajaton taide ry hakee Joensuun kaupungilta 5.000 euron avustusta
järjestelykulujen kattamiseksi.
Rajaton taide –tapahtuma koostuu lähinnä klassisen musiikin, mutta myös muun
musiikin, konserteista sekä mestarikursseista. Konserttien kohderyhmänä ovat
alueen musiikin harrastajat ja kuuntelijat. Mestarikurssien kohderyhmänä ovat
alueelliset ja valtakunnalliset musiikin opiskelijat. Tapahtumaa ja mestarikursseja
tuotetaan yhdessä maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden kanssa. Tapahtuman
taiteellisena johtajana toimii pianotaiteilija Kemal Achourbekov.
Rajaton Taide -festivaali koostuu kolmesta konsertista:
- Kassu Halosen teksteihin ja musiikkiin pohjautuva konsertista Carelia-salissa
- Skandinaaviseen musiikkiin perustuvasta konsertista konservatorion salissa
- Klassisen musiikin konsertista konservatorion salissa
Suunnitteilla on myös mestarikursseja ja erikoistapahtuma, joka pohjaa
kevyempään musiikkiin. Rajaton taide -tapahtuman konsertit ovat
pääsymaksullisia, samoin kuin tapahtumaan liittyvät mestarikurssit.
Tapahtuman kokonaiskustannusarvio on 37.500 euroa. Vuoden 2021 festivaalin
kokonaiskävijämäärää ei ole hakemuksessa esitetty. Vuoden 2022 festivaalille ei
ole esitetty kävijämäärätavoitetta. Vuonna 2020 Rajaton taide -festivaalin
kävijämäärätavoite oli 1.400 kävijää tapahtuman aikana eri tilaisuuksissa. Vuoden
2021 tilinpäätöksen mukaan yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa yleisavustuksia
kohdistetun yhdistyksen toimintaa varten 23.300 euroa. Yhdistyksen tilikausi on
ollut voitollinen.
Tapahtuman konseptin ja pientapahtumatukiin varatut määrärahat huomioiden
tapahtuman tukeminen nähdään perusteltuna ja tapahtuman kehittymistä
uudenlaiseksi vetovoimaiseksi tapahtumaksi on syytä seurata. Rajaton Taide festivaali on myös uusi kaupungin festivaalikentässä. Pidän perusteltuna, että
kaupunki vuoden 2022 talousarviossa varattujen pientapahtumatukien puitteissa
tukee kehittyvää pientapahtumaa. Määräraha osoitetaan talousarvion
kustannuspaikalta 1252 pientapahtumien tuki ja muut varaukset.

Päätös

Päätän myöntää Rajaton Taide ry:lle Rajaton Taide –tapahtuman toteuttamiseen
ajalla 23. - 25.9.2022 2.000 euron suuruisen avustuksen.
Määräraha osoitetaan talousarvion kustannuspaikalta 1252 pientapahtumien tuki
ja muut varaukset. Tapahtuman toteutumisesta ja yleisömääristä on raportoitava
kaupungille vuoden 2022 loppuun mennessä. Tuen saaja laskuttaa avustuksen
tapahtuman jälkeen.
Avustuksen saajan tulee noudattaa Joensuun kaupungin avustusta saaneiden
yhteisöjen kirjanpitoa ja avustuksen käytön valvontaa koskevia yleisiä ohjeita.
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Toimivallan perusteet

Henkilöstö- ja yhteysjohtaja 6.6.2022 § 29

Nähtävilläolo

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 21.06.2022.

Allekirjoitus
Markkinointijohtaja

Markku Pyykkönen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Tiedoksianto

Päätös on annettu tiedoksi: Osallisuus- ja vetovoimalautakunta ja ao.
Lisätietoja: markkinointijohtaja Markku Pyykkönen, puh. 050 340 5826
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätöksen tekijä
Markkinointijohtaja
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen 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.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Joensuun osallisuus- ja vetovoimalautakunta
Postiosoite: PL 59,80101 Joensuu
Käyntiosoite: Rantakatu 20, 80100Joensuu (avoinna klo 9.00 - 15.00)
Sähköposti: kirjaamo@joensuu.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä,
kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu
saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asiaosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen
sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan
niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta
(todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen
osoittamalta yhteydeltä
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 21.06.2022
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon vaaditaan oikaisua (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin oikaisuvaatimusoikeus perustuu, jos oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
oikaisuvaatimuksen tekijään.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää oikaisuvaatimuksen tekijän laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on oikaisuvaatimuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
oikaisuvaatimusviranomaiselle.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai toimittaa lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on
oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen
aukioloajan päättymistä.

