
SEINÄJOEN KAUPUNKI

SJK/35/02.05.01.03/2017

Avustusanomus Tammisunnuntain 1918 tapahtumista Etelä-Pohjanmaalla 
kertovan elokuvan toteuttamiseen/talousarvion muutos

Kh 9.1.2017, § 8

Vapaussodan ja itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistys ry. anoo kau-
pungilta 25.000 €:n avustusta toteuttaakseen Tammisunnuntai-elokuvadoku-men-
tin, jossa kuvataan venäläisten sotilaiden aseistariisumisesta 27.–28.1.1918. Ta-
pahtumat sijoittuvat suurelta osin Ylistaroon. Kyseessä on dokumentti, joka sisäl-
tää dramatisoituja osioita. Käsikirjoitus on Antti Tuurin ja toteutuksesta vastaavat 
alan ammattilaiset. 

Elokuva on osa Suomi 100 -juhlavuoden toteutusta, ja se on tarkoitus saada val-
miiksi marrasakussa 2017.  Elokuvan esittämisestä on alustavasti sovittu useassa 
valtakunnallisessa ja alueellisessa tilaisuudessa. Tavoitteena on tehdä pysyvä do-
kumentti Suomen itsenäisyyden alun merkittävistä ja ratkaisevista tapahtumista.  
Elokuva on suunniteltu siten, että se soveltuu myös koulukäyttöön.

Elokuvan kustannusarvio on noin 350 000 €.  Eri tahot ovat jo myöntäneet avus-
tuksia yhdistykselle elokuvan tuottamiseksi 155 000 €, ja avustusanomuksia on 
käsittelemättä yli 200 000 €:n edestä.  Seinäjoen kaupungin lisäksi avustamisesta 
päätöstä eivät vielä ole tehneet mm. Vaasan kaupunki sekä Etelä-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan liitot, joilta kaikilta on anottu 25 000 €:n avustusta. Asian valmistelus-
sa on lähdetty siitä, että mukaan lähtevät kaupungit ja maakuntien liitot asettavat 
avustamisen ehdoksi alueen kouluille elokuvan vapaan käyttöoikeuden.

Anottua avustusmäärärahaa ei ole varattu kaupungin vuoden 2017 talousarvioon.  
Valmistelussa on lähdetty siitä, että valtuustolle esitetään tarvittavan määrärahan 
varaamista talousarvion määrärahojen muutosten käsittelyn yhteydessä.

PowerPoint-esitys, jossa kuvataan elokuvan taustaa ja sisältöä, on oheismateriaa-
lina.

Valmistelija: toimialajohtaja Heikki Vierula

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
- että Seinäjoen kaupunki tukee Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan 

perinneyhdistystä Tammisunnuntai -elokuvadokumentin toteuttamisessa, mikäli 
valtuusto myöntää kuluvan vuoden talousarvioon tätä tarkoitusta varten 25 000 
€:n lisämäärärahan ja,

- että avustuksen ehtona on elokuvan vapaa esitysoikeus Seinäjoen kouluissa.

Asian käsittely:

Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa: 
Kaupunginhallitus päättää;

- että Seinäjoen kaupunki tukee Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Poh-
janmaan perinneyhdistystä Tammisunnuntai- elokuvadokumentin toteutta-
misessa, mikäli valtuusto myöntää kuluvan vuoden talousarvioon tätä tar-
koitusta varten 25 000 euron lisämäärärahan ja
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- että avustuksen ehtona on elokuvan vapaa esitysoikeus Seinäjoen kouluis-
sa ja muissa kulttuuri- ja isänmaallisissa tilaisuuksissa.

Päätös: 
Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: toimialajohtaja Heikki Vierula, p. 06 416 2170, 
heikki.vierula(at)seinajoki.fi

- - -

Valt 30.1.2017, § 14

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kuluvan vuoden talousarvioon Tammisunnuntai- elokuvadoku-
mentin toteuttamista varten 25 000 euron lisämäärärahan. 

Päätös: 

Lisätietoja: toimialajohtaja Heikki Vierula, p. 06 416 2170, 
heikki.vierula(at)seinajoki.fi


