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TAMPEREEN SEURAPARLAMENTTI
Paikka

Teams

Aika

Keskiviikko 31.3.2021 klo 15–16.21

Kutsuttu:

Liikuntaseurojen edustajat:
Allonen Juho
Granroth Hannu, vpj.
Hakanen Elisa, puheenjohtaja
Heikkilä Sari
Hyörinen Riikka, saapui klo 15.15
Härkönen Kati
Kinnarinen Matti, saapui klo 15.12
Koivunen Riku
Kreus Juha
Lindroos Olli
Lindroos Tapio
Mutikainen Siina
Niemelä Salla
Pekkala Kristiina, poistui klo 16.15
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 kaupunki, liikunnan ja nuorison palveluryhmä)
Henttonen Anna (Tampereen kaupunki, liikunnan ja nuorison palveluryhmä), sihteeri
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00 ja todettiin läsnäolijat.
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Liikuntapalveluiden tilannekatsaus
Kaupungin organisaatiomuutosten myötä liikunta- ja nuorisoyksikkö on
uudelta viralliselta nimeltään liikunnan ja nuorison palveluryhmä. Isompia
muutoksia toimintaan ei ole tullut.
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Liikuntapaikat:
- Kauppi kehittyy, kokonaisuus valmis vuonna 2023. Huoltorakennus valmistuu 2021 ja esim.
pesäpallon osalta valmistumistavoite vuonna 2022.
- Tammelan stadionia on alettu purkaa, valmis vuonna 2023.
- Pyynikin palloiluhallin peruskorjaus suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2022, mikä aiheuttaa
vuoden käyttötauon. Korvaavia tiloja pyritään järjestämään esim. Kauppi Sport Center:stä
ja Tesoman palloiluhallista.
Hinnankorotuksista keskustellaan todennäköisesti vasta syksyllä. Tavoite on ollut, että
korotuksia ei tulisi, mutta taloustilanne huomioon ottaen paineita korotuksiin saattaa olla.
Asiakaspalvelun terveiset:
- Tilavuorot on myönnetty syksyllä 2020 pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi eteenpäin.
Seurojen tulee itse tarkistaa Timmistä onko kaikki vuorot vielä tarpeellisia ja tehdä
mahdolliset muutokset. Mikäli myönnetyt vuorot ovat sitä mitä tarvitaan, niin niitä ei
tarvitse hakea enää uudestaan.
- Seurojen tulee pitää yhteystietonsa ajan tasalla asiakaspalvelun suuntaan, jotta
laskutusosoitteet ja yhteydenpito onnistuu.
- Käyttövuorohakemuksessa kysyttyä tapahtuman tai käyttövuoron statustietoa
(junioritoiminta/aikuiset) täytetään haettaessa laiskasti. Seurojen tulee kiinnittää jatkossa
tarkempaa huomiota hakemusten täyttämisessä, jotta myös tiedottaminen helpottuu.
3

Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden tiedottaminen koronasta seuroille
Koronatiedottaminen on ollut haasteellista tiukkojen aikataulujen ja usealta taholta saatujen
epätarkkojen tai keskenään ristiriitaisten tietojen takia. Kaupungin linja on ollut se, että
koronatiedotus kootaan yhteen paikkaan: Koronavirus [Tampereen kaupunki - Sosiaali- ja
terveyspalvelut - Terveyspalvelut]
Lisäksi on tehty erinäisiä nostoja eri puolille verkkosivuja, esim. linkkejä tiedotteisiin.
Uimahalleilla on ollut tiedotteita ja THL:n viestintämateriaalia infonäytöillä, mutta muissa
tiloissa infonäyttöjä ei ole käytetty koronaviestinnässä, koska tilat ovat olleet täysin suljettuina.
Timmiin on saatu uutena ominaisuutena masssapostitustoiminto, mikä mahdollistaa viestinnän
tiloja varanneille. Toiminto ei toimi vielä täysin virheettömästi, mutta sitä testataan ja
kehitetään luotettavammaksi. Seurojen tulee huomioida, että massapostitus vuokravaraajille
lähtee niihin sähköpostiosoitteisiin, mitkä on annettu varauksen yhteydessä. Yksittäisen
sähköpostin lähettäminen esim. seurojen kaikille valmentajille ei ole mahdollista. Seurojen
tulee varmistaa, että saatu tieto kulkee myös seuran sisällä.
Liikuntapalveluissa on päätetty kokeilla uudestaan uutiskirjeen toimivuutta seura- ja
sidosryhmätoiminnassa. Ensimmäinen uutiskirje pyritään lähettämään
toukokuussa. Kutsu uutiskirjeen vastaanottajalistalle lähetetään Timmin
massapostituksella sekä niille toiminta-avustusta hakeneille seuroille, jotka
ovat antaneet avustushaussa luvan yhteydenottoon.
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Pohdittiin olisiko mahdollista vedota koronanyrkkiin, jotta liikuntapuolelle saataisiin tarkempia
koronaohjeita. Todettiin, että resursseja pelkkään liikunnalle kohdistettuun tiedottamiseen ei
ole, koska liikunnan ohella myös muut tahot esim. kulttuuri ja tapahtumatoiminta tarvitsevat
ohjeistusta. Todettiin, että seurat voivat tehdä yhteistyötä lajikohtaisten ohjeiden laatimisessa.
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Tulevaisuuden Tampere, uusi kaupunkistrategia
Tampereen nykyisellä strategialla ”Sinulle Paras” on menossa viimeinen toteutusvuosi.
Tampereen seuraparlamentin toivotaan osallistuvan uuden strategian rakentamiseen
keskustelemalla ja pohtimalla:
1. Millainen haluamme Tampereen olevan vuonna 2035?
2. Mitä meidän tulee tehdä, jotta tulevaisuudenkuva toteutuu?
Käytiin läpi kaupunkistrategian valmistelun etenemistä, sekä käytiin keskustelua
seuraparlamentin näkökulmasta. Koostettiin ajatuksia strategiatyöhön välitettäväksi. Sihteeri
lähettää esityksen seuraparlamentin jäsenille täydennettäväksi. Lisäykset tulee toimittaa
sihteerille viimeistään 6.4.
Toteutuneiden keskustelujen pohjalta syntyvät ensi vaiheessa Tampereen strategian
visioluonnos ja painopisteaihiot. Kaupunginvaltuusto hyväksyy lopullisen strategian syksyllä
2021.
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Toiminta-avustukset 2021
Vuoden 2021 toiminta-avustukset ovat päätettävänä sivistys- ja kulttuurilautakunnan
kokouksessa 25.3.2021. Päätös on lähetetty hakijoille tiedoksi ja avustusten maksatus
käynnistetään heti. Avustussaajien määrän takia avustuksen saaminen tilille ei kuitenkaan
tapahdu välittömästi.
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Tampereen koulujen majoituskapasiteetti isoissa tapahtumissa
Koulujen tarkkaa majoituskapasiteettia ei saatu vahvistettua ennen kokousta. Koulujen
majoitustilojen lisäksi tapahtumissa on käytetty mm. Varalan Urheiluopistoa, Murikka-opistoa
ja Tampereen hotellitarjontaa.
Koulujen tilavaraukset ovat siirtymässä liikuntapalveluiden hallintaan ja tulevaisuudessa kaikki
koulujen tilat jaetaan liikuntapalveluiden asiakaspalvelun kautta. Parhaillaan kartoitetaan mm.
sitä, mihin tiloja halutaan ja voidaan käyttää. Kartoituksessa myös selvitetään majoitustilojen
kapasiteetti. Muutoksella tavoitellaan selkeyttä ja tilavarausten joustavuutta.
Todettiin, että mm. koulujen tiloja tarvittaisiin aiempaa enemmän tapahtumien
järjestämiseen. Lisäksi seuroilla saattaa, koronankin takia, olla tarve isommille
kokoustiloille, ja niitä voisi löytyä kouluilta. Sihteeri välittää toiveet
tilavarauksia suunnitteleville.
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Muut asiat
Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi tiistaina 25.5. klo 15.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.21.

