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Seuraparlamentti 

Paikka Tampereen Uintikeskus, Joukahaisenkatu 7a luentosali 2krs.  

Aika  Keskiviikko 24.8.2022 klo 16.00 -18.00  

Kutsuttu: Liikuntaseurojen edustajat: 

Allonen Juho, paikalla 

Hakanen Elisa, puheenjohtaja (estynyt) 

Hyörinen Riikka, estynyt 

Kantsila Minna, estynyt 

Koivunen Riku, estynyt 

Lampinen Minttu, vpj. Teamsin välityksellä paikalla 

Mutikainen Siina, sihteeri Teamsin välityksellä paikalla 

Mäkelä Timo (estynyt) 

Pekkala Kristiina, paikalla 

Salmi Alina (estynyt) 

Taipale Riitta, estynyt 

Toivonen Pasi, estynyt 

Erityisliikunnan edustaja: 

Holmström Pasi, paikalla 

Virenius Riitta, estynyt 

Muut edustajat: 

Evilä Tommi (Sivistys- ja kulttuurilautakunta) paikalla 

Liimatta Tommi (Tampereen kaupungin liikunta ja nuoriso) paikalla 

Lindroos Tommi (Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, HLU), estynyt 

Moilanen Harri (Tampereen Urheilun Edistämissäätiö, TUES), estynyt 

Paavola Pekka P. (Tampereen kaupungin liikunta ja nuoriso) (Estynyt) 

Niko Penttinen (Tampereen kaupungin liikunta ja nuoriso) Timmi asiantuntija, paikalla 

  

1. Kokouksen avaus  
Kokouksen puheenjohtaja Minttu Lampinen avasi kokouksen klo 16.10 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
- Edellisessä kokouksessa käsiteltiin Tampereen kaupungin liikunnan palveluverkkosuunnitelma 

2022–2035. Esittelijöinä olivat Pekka Paavola ja Monika Sola. Aineisto jaettiin seuraparlamentin 
jäsenille tarkasteltavaksi. Seuraparlamentille tarjottiin kommentointimahdollisuus ennen kuin 
suunnitelma meni lautakunnassa käsiteltäväksi sekä hyväksyntään.  

Kommentoitiin asiaan, että palveluverkkosuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty lautakunnassa 
ilman suurempia asiamuutoksia. 
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- Muissa esille tulleissa asioissa viime kokouksessa käsiteltiin, että Tampereen kaupungin toiminta-
avustuksista tehty päätökset. 

 

3. Muut esille tulevat asiat  
- Tilojen varausten äkkinäisistä muutoksista, joista ei ole seuralle ilmoitettu, on tullut (ainakin 

meille) useita treenien peruuntumisia ja näin ollen päänvaivaa ja mielipahaa. 

Keskusteltiin, Niko Penttinen (Tampereen kaupungin Timmi asiantuntija) kommentoi asiaa, että 
virheitä voi sattua ja pahoiteltiin asiaa. Ohjeistus on, että vuoroista lähetetään peruutukset seuroille 
aina. Keskusteltiin voiko Timmiin saada automaattiviestin peruutuksille ja näin kehittää palvelupolkua.  

- Jatkossa seuraparlamentin aktivointi ja keskustelu millaisia asioita käsitellään. 

Keskusteltiin, miten aktivoitaisiin seuraparlamentin toimintaa, mitkä asiat ovat sopivia käsiteltäväksi 
ja voidaanko asioihin vaikuttaa. WA-ryhmä ei ole ollut aktiivinen. 

Keskusteltiin, voidaanko parlamentissa vaikuttaa esim. liikuntapaikkojen hankintoihin, 
liikuntapaikkarakentamiseen, tilojen esteettömyyteen ja kuinka paljon parlamentilla on 
vaikutusvaltaa. 

Otetaan näitä asioita seuraavaan kokoukseen esille ja keskustellaan seuraavassa kokouksessa, 
pyydetään Pekka P. Paavolaa kommentoimaan tila-asioita esteettömyys teemalla. 

 

4. Kokouksen lopetus  
Kokouksen puheenjohtaja Minttu Lampinen päätti kokouksen klo 16.41. 
 

5. Seuraava kokous 

Seuraava kokous ke 9.11. klo 16.00 

 

 

 

 


