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TAMPEREEN SEURAPARLAMENTTI
Paikka

Teams

Aika

Keskiviikko 22.4.2020 klo 15–16.07

Osallistujat:

Liikuntaseurojen edustajat:
Allonen Juho
Granroth Hannu, vpj.
Hakanen Elisa, puheenjohtaja
Heikkilä Sari
Hyörinen Riikka
Härkönen Kati
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), saapui klo 15.15
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), sihteeri
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00, todettiin läsnäolijat.
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Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi ja hyväksyttiin 11.2.2020 kokousmuistio.
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Kohta 2. Liikuntaharrastamisen verkoston perustaminen on korona-tilanteen takia tauolla,
mutta asiaan palataan syyskaudella.

3

Liikuntapalveluiden toiminta koronatilanteessa
Tilannekatsaus:
- 14.3. alkaen liikuntapaikat suljettu, eikä maksuja siitä lähtien ole käyttäjiltä peritty.
Lisäksi mahdollisesti jo maksetut maksut hyvitetään. Sisäliikuntatilat ovat suljettuna
13.5. saakka, ellei uusia linjauksia tule.
- Valtioneuvoston ohje huhtikuun alusta oli, että uimahallit ja sisäliikuntapaikat suljetaan
välittömästi. Tämän lisäksi Tampereen kaupungin linjauksella suljettiin myös
ulkoliikuntapaikat.
- Ykköstason olympiaurheilijoille on annettu mahdollisuus harjoitella valvotusti kolmessa
paikassa (uintikeskus, Nääshalli, TESC) ja harjoittelulupia lisätään porrastetusti.
- Uusi esitys tullaan tekemään myös ulkoliikuntapaikkojen avaamiseksi porrastetusti ensi
maanantaista lähtien. Asiasta päätetään perjantaina ja uusista linjauksista tiedottaa
kaupungin virallinen tiedottaja.
o Mikäli päätös ulkoliikuntapaikkojen avaamisesta tehdään, niin harjoittelu tulee
tapahtua kokoontumismääräyksiä noudattaen.
o Kentille on vuorot jaettu, mutta ilman vuoroa olevat kentät ovat vapaassa
käytössä.
- Liikuntapalvelujen kesävuorot on jaettu ja ne ovat käyttökelpoiset heti, kun lupa
käyttöön saadaan. Liikunta- ja nuorisoyksikössä valmistaudutaan siihen, että kesä- ja
heinäkuussa liikuntapaikat pystytään pitämään auki.
-

-

Urheiluseurat ovat tällä hetkellä taloudellisessa ahdingossa, mutta kaupungilla ei ole
vielä tietoa tai linjauksia siitä, miten tilannetta voitaisiin helpottaa.
o Todettiin, että seurat ovat tällä hetkellä keskenään erilaisissa tilanteissa, eikä
kaikilla seuroilla ole yhtä tiukkaa tilannetta kuin toisilla; palkattua
henkilökuntaa ei ole, eikä tilavuokria toistaiseksi tarvitse maksaa. Kuitenkin
haasteita saattaa tulla mm. kausimaksujen palautuksien kanssa.
o Yhtenä avustuksen muotona toivottiin tiloja maksutta käyttöön vuoden
loppuun saakka esim. alle 18 vuotiaille.
o Siihen pyritään, että tilojen käyttömaksuja ei nosteta. Vallitsevasta tilanteesta
johtuen kaupungin budjetin laatiminen viivästyy, eikä tarkempia tietoja ole
siksi vielä saatavissa.
Sovittiin, että valmistellaan seuraparlamentin kannanotto sivistys- ja
kulttuurilautakunnalle urheiluseurojen tämän hetkisestä ahdingosta. Elisa laatii
ensimmäisen version ja se lähetetään seuraparlamentille kommentoitavaksi. Mietitään
myös kannanoton laatimista Aamulehdelle.

-

Parannusta korona-ajan tiedottamiselle kaivataan ja seuraparlamentti toivoo,
että jäsenet lisätään liikuntapalvelujen lähetyslistoille.

-

Positiivinen huomio on se, että seurat ovat todella innokkaasti ja
aktiivisesti kehittäneet uusia keinoja toimia ja selvitä
poikkeustilanteesta.
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Koulujen sisäilmatutkimus
Anne-Mari Jussila kertoi käydyistä koulujen sisäilmakeskusteluista. Sisäilmaongelmien
ratkaisuprosessi unohtaa usein kaikki käyttäjät, mutta etenkin liikuntatilojen käyttäjät.
Asian esiin tuominen päättäjien suuntaan, etenkin puutteellisen tiedottamisen osalta, olisi
hyvä seuraparlamentin tehdä. Kannanotossa pitäisi tuoda ilmi käytön laajuutta ja se, että
käyttäjät eivät ole vain koulut ja päiväkodit, vaan myös mm. urheiluseurat.
Sovittiin, että laaditaan seuraparlamentin kannanotto sisäilmaongelmista tiedottamisen ja
liikuntatilojen käyttäjien huomioimisen osalta sivistys- ja kulttuurilautakunnan elokuun
kokoukseen.

5

Muut asiat
Ei muita asioita.
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Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous: keskiviikko 10.6. klo 15, kokouspaikka sovitaan myöhemmin.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.07.

