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Tampereen seuraparlamentti
Aika

Torstai 17.10.2019 klo 15–17

Paikka

Tampereen uintikeskus, luentosali 1

Osallistujat

Liikuntaseurojen edustajat:
Crusell-Kauppinen Marja, poistui klo 16.30
Fagerström Jari
Granroth Hannu, vpj.
Kinnarinen Matti
Koivunen Joni
Kosola Satu, puheenjohtaja
Lindroos Olli
Lönnqvist Marcus
Niemi Salla
Puro Marjo
Erityisliikunnan edustaja:
Holmström Pasi
Muut edustajat:
Jussila Anne-Mari (Sivistys- ja kulttuurilautakunta, SIKULA)
Kaitasuo Kari (Tampereen Urheilun Edistämissäätiö, TUES), poistui klo 16.55
Lindroos Tommi (Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, HLU)
Paavola Pekka P. (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö)
Savisaari Lauri (Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut)
Henttonen Anna (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö), sihteeri
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00, todettiin läsnäolijat.
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Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin 19.2.2019 kokousmuistio.
Kohta 3. Kokouksessa ilmoitetusta poiketen olemassa olevat käytännöt eivät ole
muuttumassa. Lisäsiivouksen tarve tapahtumiin ja turnauksiin katsotaan aina
tapauskohtaisesti, eikä käyttövuorolomaketta muokata. Hinnaston mukaisesti: ” Kaikkia
tiloja tulee käyttää asianmukaisesti ja tilat tulee luovuttaa siistissä kunnossa. Mikäli
liikuntapalvelut joutuu tilaamaan lisäsiivouksen tai korjaamaan varaajan aiheuttamia
vahinkoja, kustannukset laskutetaan täysimääräisesti varaajalta jälkikäteen.”
Ateriapalvelut tilataan suoraan Voimialta jatkossakin.
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Kohta 4. Tampereen kaupungin hyvinvointiohjelma käsitellään seuraparlamentin
kokouksessa, kun valmistelu edennyt.
Todettiin, että työpajassa käsiteltyä markkinointi/viestintä -asian käsittelyä jatketaan
tulevissa kokouksissa.
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Tampereen kaupungin talousarvio 2020
Pekka P. Paavola avasi Tampereen kaupungin v. 2020 talousarviota ja mahdollisia
vaikutuksia seura-arkeen. Lähtökohtaisesti hinnankorotuksia ei tulla esittämään, vaan vajaus
pyritään hoitamaan muulla tavoin. Palvelun taso tulee olemaan nykyisellä tasolla;
mahdollisia muutoksia mm. koulujen salien ja uusien liikuntapaikkojen osalta. Toimintaavustuksiin ei ole tällä tietoa tulossa leikkauksia ja lähtökohta on, että nykyinen
toimintamalli ei ole muuttumassa.
Seuraparlamentti toivoo, että mahdollisista hintojen korotuksista tai leikkauksista
tiedotetaan mahdollisimman nopeasti yhdistyksiä, jotta niihin pystytään reagoimaan.
Keskusteltiin Ikurin liikuntahallin osalta tehdystä linjauksesta poistaa salibandyn
harjoitustilat. Nostettiin esiin, että muutoksella on vaikutuksia kaupunginosatoimintaan, kun
poiston myötä melko suuri määrä junioreita jäi ilman harjoittelupaikkaa Ikurin suunnalla.
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Tampereen kaupungin liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma 2019–2030
Käytiin läpi Tampereen kaupungin liikuntapaikkarakentamisen suunnitelman tilannetta,
tarkennuksia aikatauluihin:
- Hervannan uimahallin peruskorjaus, käynnistynee v. 2020, halli parhaillaan suljettuna.
- Sorsapuiston tekojää käytössä talvella 2020–2021. Tulevana talvena alueelle
jäädytetään luonnonjää.
- Hakametsän alueen suunnittelu ja kehittäminen: alueen suunnittelu käynnissä ja
suunnitelmat valmiina vuoden 2020 lopussa. Yleisötilaisuus Hakametsän alueen
kehittämisestä on pidetty 3.10.2019.
- Hervannan vapaa-aika ja toimintakeskuksen peruskorjaus: aikataulu ennallaan.
Todettiin, että suunnittelussa on erittäin tärkeää kuulla käyttäjien tarpeita.
- Kaupin kenttien kehittäminen: pesäpallon osalta valmis, jalkapallokenttä käynnissä,
huoltorakennus 2020–2021, tavoitteena saada alue valmiiksi vuonna 2022.
- Pyynikin palloiluhalli: peruskorjausta ei tällä hetkellä suunnitelmissa, mutta korjauksia
toteutetaan tarvittaessa, Kauppi Sports Centerin vuokraus 2019–2022 +optio kaksi
vuotta
- Tammelan stadion 2019–2022 > 2021–2023
- Monitoimiareena 2019 > yksityinen hanke
- Esteetön uimaranta ja Pyynikin uimarantarakennus: suunnittelu käynnissä
- Kaksi jäähallia: kyseessä tunnistettu Tampereen alueen tarve, toinen Hiedanrannan
alueelle.
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1-2 skeittihallia > 1 skeittihalli, mikä tarkoittaa käytännössä nykyisen Hiedanrannan
skeittihallin laajennusta, Vehmaisten skeittihalli on lakkautettu.
Kaukajärven soutu- ja melontastadion 2021 > 2022, tarveselvityksen teko parhaillaan
käynnissä
Voimisteluhalli > Ikurin liikuntahallin laajennus

Todettiin, että seuraparlamentti tulisi ottaa asiantuntijaelimenä mukaan koulujen salien ja
muiden liikuntatilojen suunnitteluun.
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Toiminta-avustukset v. 2020
Toiminta-avustusten kriteerimuutokset viedään päätettäväksi lokakuun lautakuntaan.
Käytiin läpi vuoden 2019 kriteerit. Todettiin, että avustusten valmistelussa tulee säilyttää
harkinta, eikä asettaa tiukkoja vähimmäisrajoja harrastajien määriin. Hyväksyttiin
määrällisten painopisteiden säilyttäminen vuoden 2019 kaltaisena, mutta avustamisen
edellytyksiin ehdotetaan muutosta:
”Avustamisen edellytykset
Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä yhdistykselle, jolla ei ole lapsille tai nuorille
suunnattua harrastetoimintaa tai joiden toiminta on pienimuotoista. eikä yhdistykselle,
jonka toiminnan piirissä on alle 30 harrastajaa. Avustuksia ei myönnetä oppilaitosten
sisäisille opiskelijajärjestöille eikä pääsääntöisesti valtakunnallisille tai piirijärjestöille.
Avustusten jakamisessa käytetään harkintaa.”
Keskusteltiin avustushaun haasteista. Todettiin, että jos mahdollista, niin hakulomaketta
muokataan siten, että laadulliset painopisteet kysytään omina kohtinaan (urheilullinen
menestys, terveyden edistäminen, yhteiskunnallinen toiminta ja tapahtumat).
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Muut asiat
Valintakokous 3.12.
Käytiin läpi seuraparlamentin säännöt, erovuoroiset ja toiveet kokouksen puheenvuoroista.
Kutsu ehdokasasetteluun lähetetään urheiluseuroille lokakuun aikana ja lisäksi julkaistaan
kaupungin sivuilla.
Kauppi Sport Centerin vuorojako
Kauppi Sport Centerin vuorot olivat normaalin hakemusmenettelyn piirissä. Tiloilla haluttiin
korvata osaltaan koulujen salien poistumista käytöstä mm. sisäilmaongelmien vuoksi.
Tampereen kaupungilla ei ole ollut aiemmin salibandylle lajin vaatimia jatkuvia
harjoitustiloja, lisäksi huomioitiin Ikurin liikuntahallista poistuvat kaksi lasten ja nuorten
salibandykenttää. Tämän vuoksi suurin osa harjoitusvuoroista myönnettiin
salibandyseuroille (lisäksi mm. futsal, koripallo, rollerderby).
Keskusteltiin Kauppi Sports Centerin käyttöasteesta. Paavola selvittää koulujen käyttöasteen
ja tiedottaa asiasta seuraparlamenttia. Viikonloput on käytännössä varatut, mutta isojen
tilaisuuksien osalta käyttömahdollisuus katsotaan erikseen.
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Liikunta- ja nuorisoyksikön asiakaspalvelun selvitystyö
Liikunta- ja nuorisoyksikössä tehdään parhaillaan asiakaspalvelun ja vuorojaon selvitystyötä.
Myös yhdistyksiä (n. 10 kpl) haastatellaan ja kutsu haastatteluun lähetetään Pekka P.
Paavolan toimesta. Kaikki seuraparlamentin jäsenet ovat tarvittaessa vapaaehtoisia
haastatteluun.
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Seuraavien kokousten ajankohdat
tiistai 3.12. (kokouksen jälkeen valintakokous klo 17.30–19.00)
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

