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Seuraparlamentti
Aika

Tiistai 14.11.2017 klo 15–16.42

Paikka

Virastotalo RH4 5krs.

Osallistujat

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

saapui klo 15.58

Erityisliikunnan edustaja:
Tahlo-Jortikka Satu
Muut edustajat:
Huhtakallio Eero (Tampereen Urheilun Edistämissäätiö, TUES)
Jussila Anne-Mari (Sivistys- ja kulttuurilautakunta, SIKULA)
Paavola Pekka P. (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut)
Savisaari Lauri (Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut), saapui klo 16.20
Henttonen Anna (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut), sihteeri
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.
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Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
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Seuraparlamentin ja valintakokouksen käytännöt
Tampereen vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin Vatenk on nimennyt seuraparlamenttiin
erityisliikunnan edustajat: Varsinaiseksi jäseneksi Pasi Holmström (Tampereen Seudun Invalidit
ry) ja varajäseneksi Satu Tahlo-Jortikka (Tampereen Seudun Invalidit ry).
Sovittiin käytännöistä:
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-

-

Mikäli seuraparlamenttiin valittu jäsen ei toistuvasti osallistu kokouksiin, valitaan jäsenen
tilalle kuulemisen jälkeen varajäsen. Jäsenen edustama seura ei saa asettaa uutta jäsentä,
koska jäsenet on valittu henkilövaaleilla.
o Jäsenten tulee ilmoittaa esteestä kokoukseen osallistumiseen hyvissä ajoin.
o Jatkossa lähetetään kokouskutsu ja muistio myös varahenkilöille.
o Valintakokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa arvotaan
varajäsenten järjestys. Vuoden 2018 vaaleissa valitaan kaikki varajäsenet yhdeksi
vuodeksi kerrallaan, jolloin varajäsenet asettuvat automaattisesti saamiensa äänten
perusteella järjestykseen.
Jos jäsen haluaa erota seuraparlamentista kesken kauden, niin vaaleissa valittu varajäsen
nousee jäseneksi parlamenttiin.
HLU on esittänyt valittavaksi Tampereen seuraparlamenttiin HLU:n edustaja jäseneksi.
Sovittiin, että sekä TUES sekä HLU saavat äänettömän edustuspaikan seuraparlamenttiin.
Seuraparlamentin kokouksiin voi tuoda asioita käsiteltäväksi kuka tahansa. Asiat ilmoitetaan
suoraan seuraparlamentin puheenjohtajalle tai jäsenten kautta.

Toiminta-avustusten uusista kriteereistä päätetään lautakunnassa 16.11.2017.
Seuraparlamentilta kysyttiin tahtoa antaa lausunto toiminta-avustusten valmisteluun ennen kuin
avustuspäätös viedään keväällä 2018 lautakunnan päätettäväksi. Todettiin, että vielä ei olla
valmiita antamaan lausuntoa valmistelusta, koska puolueettomuus on haastavaa. Valmistelu
menee puhtaana virkamiestyönä jatkossakin.
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Katsaus seuraparlamentin menneisiin kausiin
Puheenjohtaja piti katsauksen seuraparlamentin menneisiin kausiin. Seuraparlamentti on
aloittanut toiminnan v. 2014.
Viimeisimpinä kannanottoina ja valmisteluina on ollut toiminta-avustuslomakkeen
helpottaminen sekä kriteerien selkiytyminen, ponsi lautakunnalle liikuntapaikkojen
hinnoittelusta, myös mm. vuorojakoasiaan on otettu kantaa.
Kaupungilla on ollut tarve ja toive kuunnella seuraparlamenttia eri asioihin. Todettiin, että
seuraparlamentin kanta on laajempi ja painavampi kuin yhden yksittäisen seuran kanta.
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Muut asiat
Masseista mahiksia - Lasten ja nuorten toimintarahan haku käynnistyy 13.11.
Tarjoa mahdollisuus kehittää tekemistä tamperelaisille lapsille ja nuorille
Lasten ja nuorten toimintarahan haku on 13.11.–8.12.2017. (Lisätietoja liitteestä)
Hakulomake: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/14846/lomake.html
kuvaa ja ääntä sisältävät liitteet: nuorisopalvelut@tampere.fi
www.nuortentampere.fi/masseistamahiksia
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Uudelle seuraparlamentille terveiset
Jatkossa pitäisi saada asioita parlamenttiin seuralähtöisesti laajemmin. Liikunnan monipuolisuus
pitää tuoda esille, eikä vain kilpaurheilunäkemystä. Muidenkin kuin jäsenseurojen pitäisi löytää
seuraparlamentti kanavana asioiden eteenpäin viemiseksi.
Toiminta on kehittynyt vuosien saatossa rikkaampaan suuntaan; enemmän yhteistyötä ja
yhteisiä näkemyksiä, eikä vain seuran asian ajamista.
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Seuraavien kokousten ajankohdat
Uusi seuraparlamentti sopii vuoden 2018 kokoukset.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.42
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Liite:

Tarjoa mahdollisuus kehittää tekemistä tamperelaisille lapsille ja nuorille
Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut sekä liikunta- ja nuorisoyksikkö jakavat yhteensä 30 000
euroa lasten ja nuorten omaehtoisen toimintaan vuonna 2018. Toiminnalla halutaan tukea lasten ja nuorten
itse ideoimaa tamperelaisille lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.
30 000 eurosta 15 000 euroa suunnataan 1.–10.-luokkalaisten koulupäivän aikana tapahtuvaan yhteisöllistä
koulupäivää tukevaan toimintaan, 10 000 euroa kohdennetaan lasten ja nuorten vapaa-aikana tapahtuvaan
toimintaan sekä 5 000 euroa jaetaan lasten ja nuorten liikkumista edistävään toimintaan sekä koulupäivän
aikana että vapaa-ajalla. Yhdelle toiminnalle voidaan myöntää enintään 1000 euroa. Toiminnan tai tapahtuman
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee olla lasten ja nuorten itse mukana.
Tukea annetaan lapsille tai nuorille järjestettävään toimintaan tai tapahtumaan, joka järjestetään vuoden 2018
aikana. Toiminnan tai tapahtuman tulee olla jotain sellaista, mikä tuottaa iloa ja äksöniä tamperelaisille lapsille
ja nuorille.

Masseista mahiksia -päivä on tiistaina 23.1.2018 Monitoimitalo 13:ssa
Lapsista ja nuorista koostuva raati valitsee hakemusten perusteella jatkoon menijät Masseista mahiksia päivään. Massesista mahiksia –päivän takana on ajatus osallistuvasta budjetoinnista, jossa lapset ja nuoret
otetaan mukaan taloutta koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Masseista mahiksia -päivässä jatkoon valitut toimintarahan hakijat esittelevät ideoitaan. Tapahtuman
päätteeksi lasten ja nuorten raati jakaa 30 000 euroa ideoiden kesken. Myös paikalle kutsuttavilla lapsilla ja
nuorilla eri kouluista on mahdollisuus vaikuttaa valintoihin äänestämällä omia suosikkejaan.

Hakukriteerit: koulupäivän aikana tapahtuva toiminta
Rahaa voi hakea lapsille tai nuorille järjestettävään koulupäivän aikana järjestettävään yhteisölliseen toimintaan
tai tapahtumaan, joka järjestetään vuoden 2018 aikana. Tärkeää on, että toiminnan tai tapahtuman
suunnittelussa ja toteutuksessa ovat lapset ja nuoret itse mukana. Ryhmä tulee koostua 7–16-vuotiaista
oppilaista. Ryhmässä tulee olla vähintään 3 oppilasta, mutta toimintaa voi suunnitella vaikka koko luokan
voimin. Toiminnan tulee tukea oman koulun yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.
Huom! Tukea ei myönnetä koulun perustoimintaan, luokkaretkiin tai leirikouluihin.

Hakukriteerit: lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminta sekä lasten ja nuorten liikunnan edistäminen
Rahaa voi hakea lapsille tai nuorille järjestettävään toimintaan tai tapahtumaan, joka järjestetään vuoden 2018
aikana. Tärkeää on, että toiminnan tai tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa ovat lapset ja nuoret itse
mukana. Ryhmä tulee koostua 7–29-vuotiaista lapsista tai nuorista (väh. 3 hlö). Toiminnan tulee suuntautua
tamperelaisiin lapsiin tai nuoriin.
Huom! Tukea ei myönnetä jo olemassa olevaan toimintaan, järjestöjen perustoimintaan, laite- tai
kalustohankintoihin, luokkaretkiin tai leirikouluihin

Lasten ja nuorten toimintarahan haku on 13.11.–8.12.2017.
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Lasten ja nuorten toimintarahaa hakevalla ryhmällä tulee olla ryhmän osallistujista nimetty yhteyshenkilö.
Ryhmällä tulee olla myös nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen (esim. ohjaaja, opettaja, huoltaja).
Vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen sekä laatii toiminnan järjestämisen jälkeen raportin tapatumasta ja
avustuksen käytöstä yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Mikäli halkijana on lasten ja nuorten oma työryhmä
ilman vastuuaikuista, ryhmällä on mahdollisuus saada nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajan tukea toiminnan
järjestämiseen.

Hakulomake: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/14846/lomake.html
kuvaa ja ääntä sisältävät liitteet: nuorisopalvelut@tampere.fi

www.nuortentampere.fi/masseistamahiksia

Kaipaatko lisää tietoa? Tulemme mielellämme kertomaan lisää toimintarahasta ja Masseista mahiksia -päivästä!
Ota yhteyttä:
Laura Siren
liikunta- ja nuorisoyksikkö
mediasihteeri
p. 040 800 4488
laura.siren@tampere.fi
Lisätiedot:
Harri Jurvela
kasvatus- ja opetuspalvelut
kehittämispäällikkö
p. 040 806 2829
harri.jurvela@tampere.fi
Päivi Laukamo
liikunta- ja nuorisoyksikkö
ts. Johtava koordinaattori
p. 050 528 7368
päivi.laukamo@tampere.fi

