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Tampereen seuraparlamentti
Aika

Tiistai 16.1.2018 klo 15.08–17.05

Paikka

AutoCenter Areena, Korpikodinkatu 3

Osallistujat

Liikuntaseurojen edustajat:
Crusell-Kauppinen Marja
Fagerström Jari
Granroth Hannu, vpj.
Härkki Hanna
Kantsila Minna
Karintaus Katja
Kinnarinen Matti
Koivunen Joni
Kosola Satu, puheenjohtaja
Lindroos Olli
Lönnqvist Marcus
Mattila Marja
Mäkinen Jarno
Sumanen Risto
Tamminen Tapio
Tuomola Mika
Erityisliikunnan edustaja:
Pasi Holmström
Satu Tahlo-Jortikka
Muut edustajat:
Kaitasuo Kari (Tampereen Urheilun Edistämissäätiö, TUES)
Lindroos Tommi (Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, HLU)
Jussila Anne-Mari (Sivistys- ja kulttuurilautakunta)
Paavola Pekka P. (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut)
Savisaari Lauri (Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut)
Henttonen Anna (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut), sihteeri

Vieraana
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Palmen Amir, Sportive Oy

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.08 ja käytiin läpi läsnäolijat.
Puheenjohtaja piti katsauksen seuraparlamentin historiaan ja rooliin.
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Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Seuraparlamentin muistiot ovat luettavissa Tampereen kaupungin internet-sivuilta: Tampereen
kaupunki > Päätöksenteko > Osallistu ja vaikuta > Vaikuttamiskanavat > Tampereen
seuraparlamentti
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Ajankohtaiset asiat
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola piti liikuntakentän ajankohtaiskatsauksen:
- Vuoden 2017 alussa liikunta ja nuoriso yhdistyivät ja viralliseksi nimeksi tuli Liikunta- ja
nuorisoyksikkö. Yhteistyötä liikunnan ja nuorison välillä pyritään lisäämään.
- Vuoden 2018 toiminta-avustukset ovat haettavina 31.1.2018 asti. Avustusmääräraha on
edellisvuotta vastaava, 751 000 euroa.
- Liikunnan projektituen määrärahan osalta vuosisuunnitelma hyväksytään myöhemmin.
Projektitukea myönnetään mm. kansainväliseen kilpailutoimintaan ja poikkeaviin harjoitteluja kilpailuolosuhteisiin.
- Liikuntatilojen hinnoittelu on sama kuin edellisenä vuonna. Parhaillaan laaditaan kaupungin
talousohjelmaa ja se kuuluuko hinnoittelu ohjelmaan, selviää myöhemmin. Kaupungin
säästövelvoitteet koskevat myös liikunta- ja nuorisoyksikköä ja ne saattavat vaikuttaa
hinnoitteluun sekä olosuhteisiin.
- Sorsapuiston tekojääradan hankinta keskeytetään. Tekojäärataverkosta tehdään uusi
suunnitelma ja tarvittaessa uusi kilpailutus.
- Isoja tapahtumia tänäkin vuonna, mm.: taitouinnin nuorten EM-kilpailut, yleisurheilun
nuorten MM-kilpailut, syksyllä jalkapallon EM-karsinta 1-2 ottelua.
- Investoinnit vuodelle 2018 mm.: Rantaperkiön uusi jalkapallokenttä ja pukukopit, Kaupin
lämmitettävä tekonurmi, maauimala valmistuu, Santalahden/Pyynikin palloiluhallin
tarveselvitys, Hakametsän alueen suunnittelu käynnistyy keväällä.
- Liikuntapaikkojen ja nuorisokeskusten rakentamisen suunnitelmaa päivitetään parhaillaan.
- Hervannan rinteessä jatkuu laskettelu tänä talvikautena, mutta Mustavuoressa
laskettelutoimintaa ei järjestetä. Keväällä 2018 tehdään suunnitelma laskettelurinteiden
jatkosta ja tulevaisuuden toimintamallista.
- Liikunta- ja nuorisoyksikön henkilöstö: käyttöpäällikkö Matti Kaario eläköityy; Tampereen
stadion ja Tampereen messu- ja Urheilukeskus siirtyvät käyttöpäällikkö Jari Tolvasen
vastuulle.
- LiikkuvaTampere-projekti on päättynyt, mutta suunnittelija Johanna Riippi tekee osan
työajastaan liikunnan kentässä.
Anne-Mari Jussila, Sivistys- ja kulttuurilautakunta:
- Uusi sivistys- ja kulttuurilautakunta on kaupungin organisaatiomuutoksen myötä
massiivinen, kun mukana myös opetuspuoli. Seuraparlamentinkin tulee olla aktiivinen, jotta
liikunta saadaan näkyviin päätöksentekoon.
- Lautakunnassa on keskusteltu kaupungin palveluista viestimisestä, sitä toivotaan lisää ja
siihen pitää pistää enemmän voimavaroja.
- Ikäihmisten palvelut tulee huomioida myös liikuntakentässä. Kaupungin väestökasvun myötä
tulee myös paljon ikäihmisiä, eikä palveluissa ole riittävästi heitä huomioitu.
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Keskusteluissa esiin nostettua:
- Talvilajien, etenkin hiihdon kehittämistä toivottiin ja mm. pukukoppeja yleiseen käyttöön.
Hiihdon osalta Kauppi on Pirkanmaan keskus ja tarkoitus on kehittää Kaupin aluetta
kokonaisuudessa lähivuosien aikana. Pukukoppien auki pitäminen on ollut haasteellista
ilkivallan takia.
- Toistaiseksi ei ole suunnitteilla uusia sisäliikuntatiloja, missä olisi tekonurmikenttiä.
Ulkokenttien tekonurmipintoja ja lämmitettäviä tekonurmia pyritään lisäämään, jotta
ulkokäytön kautta pystytään laajentamaan.
- Hervannan uimahallin peruskorjauksen kustannusten arviointi on käynnissä. Korjauksen
toteuttamisen aikataulu on vielä epävarma. Vuorovapautusta muista halleista remontin
ajaksi toivotaan.
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Sportywe -mobiilisovellus
Sportive Oy:n Amir Palmen esitteli Sportywe-mobiilisovelluksen. Sovelluksen avulla käyttäjät
löytävät uusia liikkumispaikkoja sekä oman taitotason harrastajia ja pelaajia. Sportywesovelluksella käyttäjät keskustelevat keskenään ja voivat sopia liikuntatapaamisista
liikkumispaikoilla.
Sovellusta kehitetään yhteistyössä lajiliittojen kanssa ja se on kuluttajille maksuton. Tällä hetkellä
Sportywe:sta on kuluttajaversio käytettävissä ja keväällä tulee etenkin seurojen ja ryhmien
käyttöön soveltuva uusilla ominaisuuksilla varustettu versio.
Sportywe on ollut vuoden kaupungilla pilottikäytössä ja tämän hetkinen sopimus päättyy
maaliskuun lopussa. Kaupunkia kiinnostaa seuraparlamentin ja seurojen kiinnostus sovelluksen
käyttöönottoon.
Asiasta käytiin keskustelua, mutta päätöksiä ei tehty. Sovellus koettiin hyväksi mahdollisuudeksi
tiedottaa erityisesti matalankynnyksen liikkumismahdollisuuksista. Lisäksi sovelluksen
hakutoiminnot ja mahdollisuus kerätä dataa esim. yksittäisen lajin harrastajamääristä koettiin
hyväksi. Ehdotettiin sovelluksen räätälöimistä terveysliikuntaseurojen kanssa, jotta se soveltuisi
vaivatta aikuisille ja senioriliikkujille.
Haasteeksi koettiin mm. sovelluksesta viestiminen, lasten ja nuorten näkyminen sosiaalisessa
mediassa ja henkilöresurssin löytäminen käyttöönottoon.
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Seuraparlamentin tuleva kausi
Pidettiin edustajien esittäytymis- ja kommenttikierros, siitä mihin toivoisi seuraparlamentin
vaikuttavan tulevalla kaudella:
- olosuhteet ja urheilupaikkarakentaminen näkyvämmin esille
- kannanottoja palveluverkkoon
- vuorojaot
- uusia avauksia, myös seuroilta, jotka eivät ole jäseniä
- mitä palveluja ja toimintamuotoja odotetaan kaupungilta
- hyvää vuoropuhelua seurojen ja kaupungin välillä
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seurojen ja lajien vuorovaikutus ja yhteistapahtumien järjestäminen
avauksia matalan toiminnan harrastusmahdollisuuksien järjestämiseksi lapsille/nuorille
marginaalilajien harrastusmahdollisuuksien kehittäminen
esteettömyyden huomioiminen
tapahtumajärjestäminen ja -paikat > suurtapahtumien järjestäminen kannattavasti
kehittäminen: miten voidaan tehdä asioita uudella tavalla
arkiliikunta; edulliset ja monimuotoiset urheilumahdollisuudet myös aikuisille
ajankohtaiskatsaukset tärkeitä
Avustuskriteerejä käsiteltiin edellisenä vuonna niin laajasti, että nyt toivotaan keskittymistä
muihin asioihin.
Voisiko varajäsenet tulla läsnä- ja puheoikeudella mukaan kokouksiin?

Puheenjohtaja ja sihteeri nostavat eniten kannatusta saaneet aiheet käsittelyyn
Seuraparlamentin tällä kaudella.
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Muut asiat
Liikkuva Tampere -projektin terveiset: Unelmien liikuntapäivä 10.5.
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Seuraava kokous
Ti 24.4. klo 15, Kauppi Sports Center/HLU
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05

