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Seuraparlamentti
Aika

Torstai 5.10.2017 klo 15.05–17.09

Paikka

Tesoman jäähalli

Kutsuttu

Liikuntaseurojen edustajat:
Crusell-Kauppinen Marja
Granroth Hannu
Kaitasuo Kari
Kantsila Minna
Koivisto Esa, puheenjohtaja
Koivunen Joni
Kosola Satu, vpj.
Mattila Marja
Sumanen Risto
Tuomola Mika
Erityisliikunnan edustaja:
Tahlo-Jortikka Satu

poistui klo 17.05
saapui klo 15.14
poistui klo 16.06

klo 15.12–16.22

poistui klo 16.59

Muut edustajat:
Huhtakallio Eero (Tampereen Urheilun Edistämissäätiö, TUES)
Paavola Pekka P. (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut)
poistui klo 16.59
Jussila Anne-Mari (Sivistys- ja kulttuurilautakunta, SIKULA)
poistui klo 15.40
Savisaari Lauri (Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut)
Henttonen Anna (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut), sihteeri
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Kokouksen avaus ja osallistujat
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05 ja totesi läsnäolijat.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustaja Anne-Mari Jussila esittäytyi.
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Edellisen kokouksen muistio
-

Muistamiset yksilö- ja joukkueurheilijoille; asia on viety suurtapahtumatyöryhmään. Seuroille
tiedotetaan palkittavien ilmoittamiskäytännöstä myöhemmin.
Seuraparlamentin kirje liikuntapaikkamaksuista on merkitty tiedoksi sivistys- ja
kulttuurilautakunnan kokouksessa 16.8.2017.

Hyväksyttiin 8.5.2017 kokousmuistio.
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Ajankohtaiset asiat
Ajankohtaista liikuntapalveluiden kentässä (Pekka P. Paavola)
- Maauimala etenee suunnitellusti.
- Liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmaa aletaan päivittää. Liikuntapaikkaverkosto tulee arvioida
uudestaan kaupungissa tapahtuvien isojen muutosten myötä.
- Liikunta- ja nuorisoyksikön käyttöpäällikkö Jari Tolvanen vastaa toistaiseksi Tampereen stadionista
ja TESC:stä. Käyttöpäällikkö Matti Kaario eläköityy virallisesti helmikuussa 2018 ja on siihen asti
lomalla.
- Talviuintisaunat siirtyvät vuoden 2018 alusta suoraan Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön
vuokralaiseksi.
- Tampereen rinnetoiminta keskitetään jatkossa Hervantaan ja Mustavuori on jäämässä kokonaan
pois. Neuvottelut asiasta on vielä kesken.
Toiminta-avustukset
- Avustuskriteerien päivittämisestä päätetään sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 16.11.2017.
- Joulukuussa järjestetään infotilaisuudet, missä mm. esitellään sähköiseksi uudistuvaa
hakukäytäntöä.
Koulujen tilojen käyttö
- Koulujen tiloja toivotaan laajemmin käyttöön, esim. kokoustiloja, luokat, kerhotilat. Seurat eivät
tällä hetkellä tiedä mitä tiloja on mahdollista käyttää. Liikuntapalvelut vie viestin eteenpäin ja
selvittää tilannetta.
Valintakokous
- Sovittiin, että sihteeri lähettää seuroille muistutuksen ehdokasasettelusta viikolla 42.
- Keskusteltiin kaksivuotiskaudesta ja sovittiin, että jatkossa vain varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi
vuodeksi ja varajäsenet vaihtuvat vuosittain. Sihteeri ilmoittaa varajäsenenä vuodelle 2018
jatkaville edustajille mahdollisuudesta asettaa jo kuluvana vuonna uusi ehdokas ja samalla luopua
varmasta varajäsenyydestä.
- Keskusteltiin vaalikäytännöistä
o Valintakokoukseen osallistuvat seurojen edustajat tuovat valtakirjan mukanaan. Yhdellä
henkilöllä voi olla vain yksi valtakirja.
o Ehdokkaana oleva voi edustaa jotain muuta kuin omaa seuraansa.
o Seuran valtuuttama henkilö saa äänestää yhdellä äänellä kussakin kolmessa kategoriassa.
- Sovittiin, että järjestäytymiskokoukseen kutsutaan myös varajäsenet mukaan. Jatkossa asialista ja
muistio lähetetään myös varajäsenille.
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Muut asiat
Sportywe -sovellus
Sportywe -sovellus on ollut vuoden kaupungilla pilottikäytössä ja halukkuutta jatkokäytölle
selvitetään. Siirrettiin asia uuden seuraparlamentin käsiteltäväksi. Järjestetään sovelluksen
esittely vuoden 2018 ensimmäiseen kokoukseen.
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Tampereen perheliikuntatoiminnan kehittäminen
Mikäli seurat ovat kiinnostuneita kehittämään Tampereen perheliikuntatoimintaa (lapset
vanhempien, isovanhempien, kummien yms. kanssa), niin tulee ottaa yhteyttä Liikkuva Tampere
-projektin projektipäällikkö Johanna Riippiin (johanna.riippi@tampere.fi).
Seuraparlamentin näkyvyys ja tiedon kulku
- Muistutettiin, että TUES:n kokoukset ovat hyvä viestin viennin kanava.
- Sovittiin, että Kari Kaitasuo selvittää artikkelin julkaisemista HLU:n Hämeen Sportti -lehdessä.
- Keskusteltiin artikkelista Aamulehteen, esim. uuden parlamentin valintaan liittyen.
- Toivottiin, että kaupungin internet-sivuilla seuraparlamentti näkyisi selkeämmin. Mietittiin myös
olisiko tarpeen laatia seuraparlamentista esite.
Terveiset kaupungille
- Lautakunnalle kunniamaininta uuden edustajan valinnasta.
- Vaikuttaako huippu-urheiluyksikön uudet linjaukset Tampereen kaupungin omiin linjauksiin?
Kaupungin mielipide kiinnostaisi kuulla.
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Seuraparlamentin rooli ja SWOT-analyysi
Viimeisteltiin työpajan valmistelema seuraparlamentin SWOT. Muistion liitteenä sekä viimeistelty että
alkuperäinen SWOT.
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Seuraavien kokousten ajankohdat
Ti 14.11. klo 15–17, kokouksen jälkeen klo 17.30 alkaen uuden seuraparlamentin valintakokous +
uuden seuraparlamentin järjestäytymiskokous
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.09.
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Liite 1: Seuraparlamentin SWOT
Vahvuudet
-

Yhteistyö eri lajien ja erikokoisten seurojen
kesken
Laaja tietämys liikunnasta ja urheilusta,
asiantuntemus
Yhteiset kannanotot asioihin > painoarvo
Hyvät vaikuttamismahdollisuudet (vaikka ei
varsinaista päätäntävaltaa)
Seurojen ääni kaupungille, sidos Liinuun

Mahdollisuudet
-

-

Voi hyvin ottaa valmisteltavaksi uusiakin
seurakentän haasteita, voitaisiin hyödyntää
paremmin esim. avustusten valmistelussa
Asiantuntemus
Vaikuttaa seuroille tärkeisiin/avainasioihin
Kehittyminen myös jatkossa

Heikkoudet
-

Seurojen passiivisuus valintakokouksissa
Näkyvyyden puute, tiedonkulku olematonta
Vaihtuvat jäsenet
Kapulan siirtäminen uusille jäsenille
Vuorovaikutus kokousten välissä
vaatimatonta

Uhat
-

Seurojen ja seuraihmisten kiinnostuksen
lopahtaminen seuraparlamenttia kohtaan
Sisäänpäin kääntyneisyys
Yhteiskunnassa tapahtuu niin paljon, että jos
ei pysy mukana, niin muut jyräävät yli
kaupungin loputtomissa tarpeissa
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Liite 2: Työpajan valmistelema seuraparlamentin SWOT
Vahvuudet
-

Monipuolinen seuraedustus
Yhteistyö eri lajien ja erikokoisten seurojen
kesken
Keskustelufoorumi/-kulttuuri
Aktiiviset jäsenet
Laaja tietämys liikunnasta ja urheilusta,
asiantuntemus
Osaaminen,
monimuotoisuus/moniammatillisuus
Yhteiset kannanotot asioihin > painoarvo
Hyvä yhteishenki/samat intressit
Informaation kulkukanava seuroille
Hyvät vaikuttamismahdollisuudet (vaikka ei
varsinaista päätäntävaltaa)
Seurojen ääni kaupungille, sidos Liinuun
Viranhaltijoiden mukanaolo

Heikkoudet
-

Mahdollisuudet
-

-

Riippumattomuus
Voi hyvin ottaa valmisteltavaksi uusiakin
seurakentän haasteita, voitaisiin hyödyntää
paremmin esim. avustusten valmistelussa
Asiantuntemus
Vaikuttaa seuroille tärkeisiin/avainasioihin
Yhteistyö lajien/seurojen kesken > parempia
tuloksia, tapahtumia
Herättää poliittiset päättäjät ymmärtämään
liikunnan merkitys
Kaupungin osallistuminen
Yhteistyö politiikan (lautakunta, valtuusto…)
kanssa
Tekijä yli hallintorajojen
Tulevaisuudessa virallinen elin kaupungin
päätöksen teossa
Esitykset/lausunnot jo suunnitteluvaiheessa >
reagointi etukäteen
Ideointi käytännön tasolla
Kehittyminen myös jatkossa
Näkyvyyden kautta parlamentin konsultoimisen
lisääntyminen
Maanlaajuisesti seuraparlamenttien ajatusten
vaihto

Ajankäytön rajallisuus (Ei synny kannanottoja
syvällisemmin)
Seurojen passiivisuus valintakokouksissa
Rajalliset vaikutusmahdollisuudet
Ei suoraa päätäntävaltaa asioihin
Ei äänivaltaa
Ei todellista päätavoitetta tai asemaa
kaupungin organisaatiossa
Näkyvyyden puute, tiedonkulku olematonta
Erikokoisten lajien erilaiset asiat/ongelmat
Eri tilanteessa olevien seurojen
huomioiminen
Vaihtuvat jäsenet
Sitoutuminen voi olla vaakalaudalla
Kapulan ”siirtäminen” uusille jäsenille
Vuorovaikutus kokousten välissä
vaatimatonta/olematonta
Historian puute

Uhat
-

-

-

Vaihtuvuus tai sen puute
Jos ei vaikutusmahdollisuutta > olemassaolon
tarpeellisuus
Pipertely/näpertely keskenään
Seurojen ja seuraihmisten kiinnostus
seuraparlamenttiin
Parlamentin ulkopuliset seurat putoavat
päätöksenteosta > seurojen ääni on
moniulotteisempi
Aiheita vähän > muissa asioissa unohdetaan
seurojen ääni
Seurojen aktiivisuuden ja yhteistyön puute
Sisäänpäin kääntyneisyys
Ihmisten väsyminen, uusien mukaan
saamisen vaikeus
Suuret äänessä > pienet jää jalkoihin
Kun olet pois yhdestä kokouksesta, putoat
heti kärryiltä
Yhteiskunnassa tapahtuu niin paljon, että
kun/jos ei pysy mukana, niin muut jyrää yli
kaupungin loputtomissa tarpeissa
Ei kehity

