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TAMPEREEN SEURAPARLAMENTTI
Paikka

Teams

Aika

Tiistai 25.5.2021 klo 15.05–16.45

Kutsuttu:

Liikuntaseurojen edustajat:
Allonen Juho
Granroth Hannu
Hakanen Elisa
Heikkilä Sari
Hyörinen Riikka, saapui klo 15.38
Härkönen Kati, saapui klo 15.12- 16.10
Kinnarinen Matti
Koivunen Riku
Kreus Juha
Lindroos Olli
Lindroos Tapio
Mutikainen Siina
Niemelä Salla
Pekkala Kristiina
Puro Marjo
Tuomola Mika
Erityisliikunnan edustaja:
Holmström Pasi
Virenius Riitta
Muut edustajat:
Jussila Anne-Mari (Sivistys- ja kulttuurilautakunta, SIKULA)
Moilanen Harri (Tampereen Urheilun Edistämissäätiö, TUES)
Lindroos Tommi (Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, HLU)
Paavola Pekka P. (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö)
Henttonen Anna (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö), siht., puheenjohtaja

Vieraana:
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Hukkanen Eetu, Tampereen Nuorisovaltuusto, poistui klo 16.28
Vuori Arttu, Tampereen Nuorisovaltuusto, poistui klo 16.28

Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Avattiin kokous 15.05 ja todettiin läsnäolijat.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
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Liikuntapalveluiden ajankohtaiset asiat
Kaupungin verkkosivut
- Kaupungin verkkosivuja päivitetään parhaillaan; pitkä projekti, sivut valmiina keväällä
2022.
- Seuraparlamentilla ei erityistoiveita tai huomioita. Seuraparlamentin sivuilta löytyy ne
tiedot, mitä tarpeelliseksi nähdäänkin.
Liikunnan olosuhdetietojärjestelmän päivittäminen
- Olosuhdejärjestelmän (nykyinen mSki/mSkate/mSwim -järjelmä) uudistamisprojekti on
käynnistetty, parhaillaan esiselvitys menossa.
- Todettiin, että seuraparlamentilla ei erityistoiveita. Osa seuroista käyttää järjestelmää,
esim. hiihtoseurat katsoakseen kunnossa olevat harjoituskohteet.
- Nuorisovaltuuston edustajien ajatukset:
o Nuorille järjestelmä ei ole tuttu. Tällaisia palveluita tulisi markkinoida niissä
väylissä, mitkä sopivat paremmin nuorille. Paras tapa olisi keskittää nuorille
kohdennetut sivustot yhteen paikkaan. Lisäksi tiedottaminen koulun kautta ja
myös opettajille olisi tärkeää.
o Voisiko liikunnan olosuhdetiedoista olla näkymä myös Varaamon puolella?
Käyttövuorojen hakeminen -verkkosivusto
- Verkkosivusto on päivittymässä lähipäivinä: www.tampere.fi/liikunnankayttovuorot
- Sivuston sisältö kannattaa lukea läpi.
- Palautetta verkkosivusta voi lähettää asiakaspalveluun:
liikuntatoimi.asiakaspalvelu@tampere.fi
Asiakaspalvelun terveiset/ajankohtaiset:
- Asiakaspalvelussa on parhaillaan todella kova ruuhka kaikkien tapahtumien ja vuorojen
lyönnissä Timmiin. Pyydetään kärsivällisyyttä.
- Vuorojakoon liittyvää vastuuta on siirretty entistä enemmän
liikuntapalvelukoordinaattoreille. Kaikki tilavarauksiin liittyvät yhteydenotot
asiakaspalveluun, jossa ne valmistellaan, ja tarvittaessa esitetään johtajan ja
päälliköiden hyväksyttäväksi.
- Kommentit:
o Iso muutos niin liikuntapalvelujen työntekijöille kuin tiloja varaaville. Koska
koulujen tilojen varaamiskäytännöt ovat muuttuneet ja sekavuuksia on, niin
tiloja varanneita henkilöitä/tahoja tulisi tässä vaiheessa tiedottaa tilanteesta.
o Tiloista tulisi jatkossa olla tarkat ominaisuustiedot listattuna, jotta niin
liikuntakäyttöön kuin majoituskäyttöönkin varattaessa tilojen valmiustilat
olisivat nähtävillä.
o Käytöstä poistuneet koulujen salit tai muut tilat olisi tarpeellista tiedottaa
nykyistä paremmin; tiedotus niin seuroille kuin liikuntapalvelujen
asiakaspalveluunkin.
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Tilojen käytön eettiset periaatteet
- Esimerkkinä Oulun periaatteet: https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/eettisetperiaatteet
- Mitä ajatuksia herättää Tampereen liikuntapalveluille ajatellut tilojen käytön eettiset
periaatteet?
o Esimerkissä olevat asiat nähdään perusasioina ja ne pitäisi olla kaikilla tiloja
varanneilla hallussa. Periaatteet on kannatettava asia.
- Millä tavalla seurat saataisiin sitoutumaan periaatteisiin?
o Periaatteet tulee olla julkisesti esillä. Ennen tilavarausten hakuaikaa voisi
järjestää seminaarityyppisen tilaisuuden, missä kerrotaan ajankohtaiset
hakuun liittyvät asiat ja mm. tilojen säännöt.
o Eettiset periaatteet tulee käydä läpi myös koulujen kanssa, jotta yhteistyö
heidän kanssaan sujuisi nykyistä paremmin (yhteiskäyttöiset tilat ja välineet).
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Liikunnan palveluverkkosuunnitelma
Käytiin läpi liikunnan palveluverkkosuunnitelmaa, minkä päivittäminen on parhaillaan
käynnissä. Suunnitelman on tarkoitus valmistua elokuussa.
Ajatuksia:
- Seuraparlamentin edustajan voisi ottaa mukaan kohteiden suunnitteluun.
- Keskusteltiin yliopistojen liikuntatiloista ja siitä voisiko niitä yrittää saada myös
seurakäyttöön. Todettiin, että varmasti viikonloppuisin tiloja voisi olla paremmin
vapaana, mutta samalla myös todettiin, että seuratkin mieluiten käyttävät arkipäivien
vuoroja.
- Nuorisovaltuuston edustajat nostivat esiin, että
o koulujen tarpeet tulisi huomioida riittävästi suunnittelussa; mm.
saavutettavuus, mitä kautta liikuntatuntien monipuolisuus toteutuisi
paremmin.
o keskustan ulkopuolella tehtävä kehittäminen ja liikunnan monipuolisen
harrastamisen mahdollistaminen on tärkeää, jotta tasapuolisuus toteutuu.
Tämä huomioitu palveluverkkosuunnitelmassa.
o Liikuntapaikkojen markkinointiin ja tiedottamiseen tulee kiinnittää jatkossa
enemmän huomioita. Nuoret eivät tiedä, mitä kaikkea heille on Tampereella
tarjolla. Tiedottamista voisi toteuttaa myös koulujen kautta; oppilaat, opettajat
ja oppilaskunnat.
Sovittiin, että palveluverkkosuunnitelma käydään läpi vielä elokuun kokouksessa, jolloin
suunnitelma on lähes valmis.
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Seuraparlamentin ja nuorisovaltuuston yhteistyö
Nuorisovaltuuston edustajat on kutsuttu muutaman kerran vierailijoiksi
seuraparlamentin kokoukseen. Pohdittiin olisiko nuorisvaltuuston
edustajan jatkuva läsnäolo jatkossa hyödyllistä, vai totutusti
kutsuttaessa.
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Seuraparlamentti näkee tärkeänä, että myös nuorten ääni näkyy liikuntaa koskevissa
päätöksissä. Sovittiin, että lähetetään seuraparlamentin elokuun kokouksen kutsu
nuorisovaltuustolle tiedoksi, jotta voivat tarvittaessa reagoida esillä oleviin asioihin.
Kutsutaan edustajat tarvittaessa kokoukseen. Päätetään jatkuvasta osallistumisoikeudesta
valintakokouksen yhteydessä, milloin tavallisesti tehdään päätöksiä seuraparlamentin
kokoonpanoon liittyen.
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Muut asiat
Ei asioita.
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Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous: 18.8. klo 15
Päätettiin kokous klo 16.45.

