Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Yhdistyksen tavoitteet
Yhdistyksen tarkoitus on vaalia rakennuskulttuuria, rakennusperinnön hoitoa ja olemassa
olevaa rakennuskantaa Pirkanmaalla. Yhdistys edistää rakennusten laadukasta ja arvot
huomioon ottavaa kunnossapitoa ja korjaamista. Toiminnallaan yhdistys tukee kestävää
kehitystä.
Yhdistyksen tärkeimmät toimintamuodot vuodelle 2014 ovat:
Uittoyhdistyksen talon kunnostaminen
Tapahtumien järjestäminen
Yhteistyön rakentaminen

Uittoyhdistyksen talo
Kunnostetaan Uittoyhdistyksen taloa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Talon
katto ja ulkovuori on kunnostettu EAKR-rahoituksella, joka päätyy helmikuussa 2014,
sisäpuolen korjausta ei ole vielä aloitettu.
Esitellään säilyttävää korjausrakentamisen tapaa ja aloitetaan pysyvän näyttelyn
rakentaminen Uittoyhdistyksen talolle.
Luodaan pitkäjänteinen suunnitelma talon korjaukseen, kunnossapitoon ja
toiminnan kehittämiseen, joka sisältää rahoitussuunnitelman.
Haetaan eri tahoilta rahoitusta Uittoyhdistyksen talon korjauskustannuksiin,
erityisesti sisätilojen korjaamiseen. Haetaan avustuksia materiaali- ja
työkustannuksiin.
Vakiinnutetaan Uittoyhdistyksen talo yhdistyksen toimintatilaksi.
Haetaan avustuksia ja yhteistyökumppaneita Uittoyhdistyksen pihamaan
suunnitteluun perinteitä kunnioittaen. Kasvien tutkiminen ja talteenotto on aloitettu
vuoden 2013 aikana, vuonna 2014 tehdään pihasuunnitelma ja aloitetaan sen
toteutus. (Ympäristönhoitoavustus)
Jatketaan Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projektin
luomaa varaosapankkitoimintaa ja kehitetään toimintamallia edelleen. Pyritään
saamaan varaosapankki pyörimään omillaan.
Selvitetään mahdollisuuksia lapsille / nuorille sopivan toimintapisteen luomiseksi
talolle.
Selvitellään kahvilatoiminnan käynnistämistä jäsenten ja muiden yhteistyötahojen
kanssa mm. nuorten työllistämiseksi.

Tapahtumien järjestäminen
Tapahtumia ja kursseja järjestään sellaisista aihepiireistä, jotka edistävät yhdistyksen
tavoitteita rakennuskulttuurin vaalimisessa ja monimuotoisen rakennuskannan
säilymisessä.
Järjestetään koulutuksia ja kursseja Uittoyhdistyksen talon kunnostukseen liittyvissä
töissä. Tällaisia ovat esim. ikkunoiden, ovien ja tulisijojen kunnostus ja talon
huoltoon liittyvät työt. Peritään kursseista pääsymaksu, joka kattaa vetäjän palkkion.
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Jatketaan Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projektin
luomien ENTISTÄ PAREMPI -korjausrakentamisiltojen järjestämisiä Vanhalla
kirjastotalolla. Vuoden 2014 tavoitteena on järjestää 6 iltaa eri teemoista.
Järjestetään kaksi teemapäivää:
a) Taidesuunnistus tapahtuma huhtikuussa, jossa eri alojen osaajat voivat esittäytyä
b) Euroopan kulttuuriympäristöpäivät syyskuussa, jolloin järjestetään vanhojen
rakennusten avointen ovien päivä tai erilaisia kävelykierroksia. Tehdään yhteistyötä
muiden kulttuuriympäristöpäivien tapahtumajärjestäjien kanssa.
Järjestetään talkoita Uittoyhdistyksen talolla ja mahdollisesti muissa kohteissa,
joissa tehdään rakennuksen korjaus- ja huoltotöitä.
Tehdään yhteistyötä peruskoulujen kanssa ja järjestetään koululaisille teemapäiviä,
joissa koululaiset voivat tutustua vanhaan rakentamiseen ja asumisen tapaan.
Jatketaan projektin aloittamia kouluvierailuja.
Kartoitetaan muita yhteistyötahoja ja tapahtumia, joissa voitaisiin olla mukana.
Haetaan avustuksia tapahtumien järjestämiseksi.

Yhteistyö
Yhdistys rakentaa yhteistyöverkostoa alan toimijoiden välille.
Yksi osa tätä on Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projektin luoman yhteisöllisen osaajarekisterin toiminnan jatkaminen ja sen
kehittäminen edelleen. Pyritään siihen, että osaajafoorumista muotoutuu osa
yhdistyksen toimintaa.
Vahvistetaan yhteistyötä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa erityisesti
neuvontatyön osalta. Pyritään saamaan neuvoja paikalle esim. kerran viikossa.
Tehdään yhteistyötä oppilaitosten ja jäsenorganisaatioiden kanssa talon ulko- ja
sisätilojen kuntoon saamiseksi.
Kehitetään ”Uittajan raittia” kulttuurimatkailun näkökulmasta yhdessä muiden
toimijoiden kuten kulttuuritoimen ja Pispalan Moreenin kanssa.
Kartoitetaan Pirkanmaalla olevia kohteita, jotka kaipaavat korjausta ja mietitään
rakennuksille uusia käyttötarkoituksia esim. nuorten asunnoiksi yhdessä muiden
toimijoiden kanssa.
Vahvistetaan yhdistyksen jäsenten yhteistyötä ja kartutetaan jäsenmäärää sekä
yhdistyksessä toimivien määrää.
Kehitetään yhteistyötä muiden Suomessa ja maailmalla toimivien vastaavien
keskusten kanssa.

Muuta
Yhdistys ylläpitää Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projektin luomia www-sivuja osoitteessa: www.trkk.fi
Yhdistys tiedottaa pirkanmaalaisen rakennuskulttuurin vaalimiseen liittyvistä
asioista mahdollisuuksien mukaan eri medioissa
Aletaan koota korjausrakentamisen ja uiton historiaan liittyvää kirjallista sekä
sähköistä materiaalia sekä esineistöä, jotka tulevat esille Uittoyhdistyksen taloon.
Haetaan rahoitusta 1-2 henkilön palkkaukseen yhdistyksen toimintojen
toteuttamiseen.
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