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TAMPEREEN SEURAPARLAMENTTI

Paikka                       Tampereen Uintikeskus, Joukahaisenkatu 7a luentosali 2krs.

Aika                           Keskiviikko 9.11.2022 klo 16.00 -17.30

Kutsuttu:                  Liikuntaseurojen edustajat:

      Allonen Juho, paikalla

Hakanen Elisa, puheenjohtaja, paikalla

Hyörinen Riikka, paikalla

                                   Kantsila Minna etänä paikalla

      Koivunen Riku, estynyt

                                   Lampinen Minttu, vpj. etänä paikalla

                                   Mutikainen Siina, sihteeri, paikalla

                                   Mäkelä Timo, paikalla

                                   Pekkala Kristiina, paikalla

                                   Salmi Alina estynyt

                                   Taipale Riitta, estynyt

                                   Toivonen Pasi, estynyt

Erityisliikunnan edustaja:

                                   Holmström Pasi, paikalla

                                    Virenius Riitta, paikalla

Muut edustajat:

Evilä Tommi (Sivistys- ja kulttuurilautakunta), estynyt

Liimatta Tommi (Tampereen kaupungin liikunta ja nuoriso), paikalla

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

Moilanen Harri (Tampereen Urheilun Edistämissäätiö, TUES), paikalla

Paavola Pekka P. (Tampereen kaupungin liikunta ja nuoriso), paikalla

Anna Henttonen  (Tampereen kaupungin liikunta ja nuoriso) uudet avustuskriteerit, paikalla
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1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04

2. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksytään

3.  Uudet avustuskriteerit – Anna Henttonen

”Kaupunginhallitus päätti 19.9.2022 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet
-asiakirjan korvaamisesta uudella asiakirjalla Tampereen kaupungin avustusten ja apurahojen
yleiset periaatteet. Uudessa asiakirjassa ei enää määritellä yksittäisten avustusten
myöntämisperusteita vaan lautakunnat päättävät oman vastuualueensa osalta yhteisöille
jaettavien avustusten ja yksityishenkilöille myönnettävien apurahojen muodoista sekä
myöntämisperusteista. Tampereen kaupungin liikunta-avustusten myöntämisperusteet -
asiakirjassa määritellään liikuntatoimintaan myönnettävien avustusten myöntämisperusteet.

Liikunta-avustusten myöntämisperusteet käsiteltiin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 5.10.2022.
Liikunta-avustusten myöntämisperusteet -asiakirja hyväksyttiin muilta osin, mutta
retkiluisteluavustusten myöntämisperusteiden valmistelua jatketaan ja ne viedään myöhemmin
lautakunnan päätöksentekoon. Lautakuntakäsittelyssä lisättiin liikunnan yleisavustuksen
kriteereihin ns. teknisenä muutoksena avustuskriteerien yhtenäisyyssyystä tarkennuksia.

Käydään läpi uusi liikunta-avustusten myöntämisperusteet -asiakirja ja kriteereihin tulleet
muutokset. Lisäksi käydään keskustelu mahdollisesta avustusinfon tarpeesta ja muodosta.”

Avustukset löytyvät kaupungin verkkosivuilta nimellä yleisavustukset (ent. toiminta-avustukset):
https://www.tampere.fi/kaupunki-tukee-ja-palkitsee/avustukset-ja-tuet/yleisavustukset

Liikunnan yleisavustus: https://www.tampere.fi/kaupunki-tukee-ja-palkitsee/avustukset-ja-
tuet/yleisavustukset/liikunnan-yleisavustus

Uutena lisäyksenä liikunnan yleisavustuksen myöntöperusteisiin on kirjattu uusi kohta:
”Avustusta myönnetään yhdistykselle, jolla on tarve avustukselle, mutta jonka taloudellinen
kokonaistilanne on vakaa ja jonka oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa toiminnan
kuluihin ja saatuihin avustuksiin (avustus voi olla korkeintaan 80 % hakijan hyväksyttävistä
menoista)”

Toisena uutena lisäyksenä liikunnan yleisavustuksen arviointiperusteisiin on kirjattu:
”Hallintokulujen suhteettoman suuri osuus edellisen tilikauden kokonaismenoista vaikuttaa
avustukseen alentavasti.”

Keskusteltiin uusista lisäyksistä ja niiden tulkinnan vaikeudesta. Seuraparlamentti seuraa uusien
lisäyksien vaikutuksista tulevan vuoden avustuksiin ja tekee tarvittaessa kirjelmän lautakunnalle,
jos kokee tehdyt muutokset seuroja kohtaan haasteellisiksi.

Soveltavan liikunnan erityisryhmien avustukset kohdistetaan soveltavan liikunnan
yleisavustuksen piiriin. Jos seurassa on soveltavan liikunnan ryhmiä, niihin kohdistettu avustus
kohdistetaan soveltavan liikunnan avustukseen.

Retkiluistelun kohdeavustus siirtymässä liikunnan projektiavustuksen piiriin.

https://www.tampere.fi/kaupunki-tukee-ja-palkitsee/avustukset-ja-tuet/yleisavustukset
https://www.tampere.fi/kaupunki-tukee-ja-palkitsee/avustukset-ja-tuet/yleisavustukset/liikunnan-yleisavustus
https://www.tampere.fi/kaupunki-tukee-ja-palkitsee/avustukset-ja-tuet/yleisavustukset/liikunnan-yleisavustus
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Avustusinfon toteuttamista varten keskusteliin, että olisi hyvä, jos hakuajoista ja avustuksen
hausta muistutetaan kaupungin uutiskirjeen kautta. Toivottiin avustusinfoa ilta-aikaan ja, että
infon sisältö perustuisi yleisen tiedottamisen lisäksi aiemmin ilmenneisiin haasteisiin hakemusten
laatimisessa ja tarvittavien liitteiden toimittamisessa. Esim. kustannuspaikkakohtainen
tuloslaskelmien toimittaminen ja jäsenmäärän ilmoittaminen sekä todentaminen, olivat asioita,
jotka keskustelussa nousivat esiin ja ovat aiheuttaneet haasteita aiempina vuosina
avustushakemusten käsittelyssä.

     4. Muut esille tulevat asiat

Viime kokouksessa oli toivetta, että Pekka Paavola esittäisi tulevien vuoden suunnitelmia
liikuntapaikoista ja tilojen esteettömyydet sekä niiden sekä mahdolliset uudet hankkeet.

Tila-asioista keskusteltiin seuraavaa:

Lasten ja nuorten harrastusmaksut eivät nouse, aikuisten harrastusmaksut
nousevat 20 %.

Liikuntapaikkoja ylläpidetään normaalisti, kuitenkin käytön ja tilanteen mukaan
huomioiden energiankäyttö ja sen kustannukset.

Pekka Paavola kertoi käynnissä olevista, valmistuvista ja tulevista hankkeista mm.
Kaupin alueen hankkeet (pesäpallo ja jalkapallo), Tammelan stadion, Mustavuoren
jousiammuntarata, kaksi tekojäärataa suunnitteilla Ahvenisjärvelle, Etelä-
Hervannan koulu valmistuu 2023, Hervannan vapaa-aikatalo lähtee remonttiin
1.8.2023, Hervannan jäähalli lähtee remonttiin 1.4.2023. Pyynikin palloiluhallin
tilanteesta ei ole vielä tehty lopullisia suunnitelmia/päätöksiä.

Keskusteltiin Pirkkahallin vuoroista. Keskusteltiin myös mahdollisista hankkeista
Pirkkahallin ympäristöön.

Lämminvesiallasasiasta keskusteltiin ja uusia altaita ei rakenneta kuin
peruskorjausten tai uusien hallien yhteydessä. Lämminvesiallasmahdollisuus
löytyy mm. Pyynikiltä. Keskusteltiin millä tavalla seurat voivat hyödyntää olemassa
olevia altaita, vai onko kaupungin helpompi tukea eritysliikunnan ryhmiä
yksityisten altaiden käyttöä vai voiko kaupunki tarjota vuoroja kaupungin halleista
ryhmille sopiviin aikoihin.

Keskusteltiin, että tieto koulujen remonteista (esim. Lamminpään koulu) ei kulje
tarpeeksi nopeasti eri tahojen välillä. Koulujen remonttien myötä seurojen
vakituiset harjoituspaikat ja vuorot eivät ole tietenkään ole käytössä ja seuroilla
ongelmana on, että missä toimintaa remonttien aikana voidaan järjestää. Näissä
tapauksissa seurojen kannattaa olla välittömästi yhteydessä liikuntapalveluihin,
jotta vuoroja voitaisiin löytää kaikille ja tilojen poistuminen käytöstä voidaan
huomioida vuorojaossa.

Kaikki uudet liikuntatilat rakennetaan esteettöminä, vanhoissa tiloissa
esteettömyys ongelma ja niihin ei voida aina vaikuttaa.
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Seurojen omiin / yksityisten liikuntatilojen kohonneisiin sähkö- ja energiakuluihin
ei ole tukea saatavilla kaupungin suunnalta.

Tre Junior työryhmä toivoi tiedoksi ja jaettavaksi urheiluseuroille seuraavan ilmaisen
verkkokoulutuksen liittyen lapsen oikeuksiin: Johdatus lapsen oikeuksiin – Turvaa lapsen
oikeuksien toteutuminen: www.eoppiva.fi/koulutukset/johdatus-lapsen-oikeuksiin-turvaa-
lapsen-oikeuksien-toteutuminen/

Seuraavaan kokoukseen Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen sekä
projektisuunnittelija Freja Harjunheimo tulee esittelemään tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaa

Seuraparlamentin uusien jäsenten vaalit 28.11.22 Tampereen keskusvirastotalon valtuustosalissa
klo 16.30 alkaen. Vaaleista tiedotettu sähköpostilla. Muistion liitteenä vielä taulukko, jossa
tämän hetken jäsenet, taulukosta ilmenee seuraparlamentissa jatkavat sekä nyt erovuorossa
olevat jäsenet. Liitteenä myös vaaliehdokkaat.

5. Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35

6.  Seuraava kokous

Vaalien jälkeen vuoden 2023 puolella järjestäytymiskokous.

http://www.eoppiva.fi/koulutukset/johdatus-lapsen-oikeuksiin-turvaa-lapsen-oikeuksien-toteutuminen/
http://www.eoppiva.fi/koulutukset/johdatus-lapsen-oikeuksiin-turvaa-lapsen-oikeuksien-toteutuminen/
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Liite 1: Seuraparlamentin jäsenet 2022, jatkavat ja erovuorossa olevat.

Sukunimi Etunimi Seura Erovuorossa 2022 Kategoria

Pekkala Kristiina Tampere Saints ry x 1
Salmi Alina Tampereen Painiseura ry 1
Toivonen Pasi Tanssiseura Spiral ry x 1 (no 1)
ei jäsentä x 1 (no 2)
Hyörinen Riikka Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry x 2
Kantsila Minna Voimistelu- ja urheiluseura Tampereen Vihuri ry 2
Mäkelä Timo Manse PP ry 2
ei jäsentä x 2 (no 1)
ei jäsentä x 2 (no 2)
Hakanen Elisa Tampereen Pyrintö r.y. x 3
Lampinen Minttu Tampereen Tennisseura ry, Salibandy Club Classic ry, Tammer-Golf ry 3
Koivunen Riku Tampereen Sisu ry x 3
Allonen Juho TaTU Tampere ry x 3
Mutikainen Siina Tampereen Kisatoverit ry 3
Laamanen Juuso Koovee ry x 3 (no 2)
Taipale Riitta Tampereen Voimistelijat ry x 3 (no 1)

Moilanen Harri Tampereen urheilun edistämissäätiö TUES valinnut uudeksi edustajaksi 03/2021
Lindroos Tommi HLU
Evilä Tommi Sivistys- ja kulttuurilautakunta sikula 16.11.
Paavola Pekka Tampereen kaupunki, liikuntapalvelut

Erityisliikunnan edustaja

Holmström Pasi Tampereen vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin Vatenk (Tampereen Seudun Invalidit ry) Samat jatkavat, Vatenk/Sirpa Virtanen
29.11.2021

Virenius Riitta Tampereen vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin Vatenk (Tampereen Seudun Selkäyhdistys
ry)

Samat jatkavat, Vatenk/Sirpa Virtanen
29.11.2021
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Liite 2: 28.11. Seuraparlamentin vaalissa mukana olevat ehdokkaat

Yli 700 jäsenen seurojen
ehdokkaat:

250–699 jäsenen seurojen
ehdokkaat:

Alle 250 jäsenen seurojen
ehdokkaat:

Elisa Hakanen
Tampereen Pyrintö

Jäsenmäärä: yli 2500

Josefina Palvalinin

Dream Team Cheerleaders

jäsenmäärä: 450.

Inka Kurki.

Tanssiseura Spiral ry

jäsenmäärä 120.

Petteri Pyrrö

Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat ry

Jäsenmäärä: 1002

Antti Niemistö Jalkapalloseura
Tampere United ry

jäsenmäärä 539

Marcus Lönnqvist

Tampere Saints.

Jäsenmäärä: 180

Joni Koivunen

 Tampereen Sisu jäsenmäärä:2200

Juho Allonen

 TaTU Tampere

jäsenmäärä:1250.

Teemu Kankaanranta

Pirkanmaan Golf ry

Jäsenmäärä 1321

Tämän kategorian edustus 5+2
jäsentä. Äänestystilaisuudessa
valitaan 2 uutta varsinaista jäsentä
ja 2 uutta varajäsentä

Tämän kategorian edustus 3+2
jäsentä. Äänestystä ei toteuteta:
ehdokkaat valitaan suoraan
jäseniksi ja varajäsenten paikat
jäävät täyttämättä.

Tämän kategorian edustus 2+2
jäsentä. Äänestystilaisuudessa
valitaan 1 uusi varsinainen jäsen ja
1 uusi varajäsen. Toisen
varajäsenen paikka


