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Tampereen seuraparlamentti
Aika

Tiistai 20.11.2018 klo 15–16.45

Paikka

Virastotalo, ryhmähuone 4, 5. krs

Kutsuttu

Liikuntaseurojen edustajat:
Crusell-Kauppinen Marja
Fagerström Jari
Granroth Hannu, vpj.
Kantsila Minna
Koivunen Joni
Kosola Satu, puheenjohtaja
Lönnqvist Marcus
Mattila Marja Härkki Hanna
Sumanen Risto
Tuomola Mika
Erityisliikunnan edustaja:
Pasi Holmström
Muut edustajat:
Kaitasuo Kari (Tampereen Urheilun Edistämissäätiö, TUES)
Lindroos Tommi (Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, HLU)
poistui klo 16.19
Jussila Anne-Mari (Sivistys- ja kulttuurilautakunta, SIKULA)
poistui klo 16.05
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 osallistujat.
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Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin 25.9.2018 kokousmuistio.
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Liikuntakentän ajankohtaiskatsaus
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola kertoi liikuntakentän ajankohtaiset asiat:
- Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.11. vuoden 2019 talousarvion:
o Sorsapuiston tekojään rakentaminen käynnistyy ja tavoitteena saada valmiiksi
syksyllä 2019. Alueen mahdollisia kesätoimintoja suunnitellaan vielä.
o Kaupin kenttien kehittäminen käynnistyy v. 2019, sisältää mm. pesäpallokentän
siirron sekä yhteisen katsomon rakentamisen hiihdon ja pesäpallon käyttöön,
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jalkapallokenttä nykyisen pesäpallokentän tilalle ja huoltorakennuksen
laajentamisen.
o Hervannan uimahalli peruskorjaukseen keväällä v. 2019.
o Kauppi Sports Centerin liikuntatilojen vuokraamisesta käydään neuvotteluja.
o Pyynikin palloiluhallin peruskorjaus ei toteudu, mutta ylläpitokorjauksia
suoritetaan.
o Hakametsän alueen suunnittelutyöryhmä on aloittanut työnsä, mutta vielä ei ole
konkreettista suunnitelmaa. Tammikuun lopulla käydään neuvotteluja alueen
kehittämisestä urheiluseurojen kanssa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen asiakaspalvelun keskittämistä suunnitellaan
parhaillaan. Frenckelliin siirtyisi myös liikuntapalvelujen asiakaspalvelu, mutta mm.
vuorojako pysyisi jatkossakin Ratinassa. Vuorojakoa pyritään sähköistämään aiempaa
enemmän. Asiakaspalvelun lisäksi kaupungin hallintoa tullaan keskittämään kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelujen sisällä, minkä ei pitäisi näkyä asiakkaille, vaikka sisäisesti iso asia.
Esteettömän uimarannan rakentaminen käynnistetään v. 2019 ja tavoitteena saada
käyttöön v. 2020.

Keskustelua:
- Digitalisointia kaivataan vuorojakoon ja asiaa pitäisi saada ehdottomasti eteenpäin.
- Hakametsään liittyvä kuuleminen toteutetaan lajiryhmittäin ja seurojen olisi hyvä käydä
keskenään etukäteen keskusteluja, jotta kuulemiseen voidaan osallistua yhtenäisillä
toiveilla. Seuraparlamentti toivoo, että sitä tiedotettaisiin etukäteen kuulemiseen
kutsuttavista seuroista.
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Liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma 2019–2030
Tampereen kaupungin liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma 2019–2030 käsitellään
sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 22.11.2018. Käytiin läpi suunnitelma.
Esteetön uimaranta tullaan toteuttamaan Pyynikille ja samassa yhteydessä rakennetaan
Pyynikin uimarantarakennus.
Keskustelua:
- Kaukajärven soutu- ja melontastadion on ainoa Suomessa, joten Tampereella ollaan
ainutlaatuisessa tilanteessa. Toimintaa ollaan kiinnostuneita keskittämään Tampereelle,
jos tilat sen tulevaisuudessa mahdollistavat.
- Tekonurmikenttiä toteutetaan jatkossakin, kun resurssit sen sallivat. Olemassa olevien
kenttien uusiminen vie myös osan resursseista.
- Jalkapallohallia ei ole suunnitelmissa ja se nähdään puutteena.
- Yksityisiä halleja ei tällä tietoa ole muutaman vuoden sisällä tulossa. Kyselyitä tulee
paljon, etenkin keskusta-alueelle, mutta sopivan paikan löytäminen on haastavaa.
- Tenniskeskukseen on valmistunut laajennus mm. tenniskenttiä, sulkapalloa, pingistä.
Vielä rakennusoikeutta on, mutta Tenniskeskuksessa keskitytään mailapeleihin.
Salibandyllä on keskuksessa yhden kentän verran tilaa, mutta isoa katsomokenttää ei
Salibandylle tule.
- Sorsapuisto tekojäästä on päätetty, mutta tulee huomioida, että kovassa käytössä olleen
hiekkakentän poistuminen aiheuttaa vajausta harrastuspaikoisssa.
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Toiminta-avustukset
Toiminta-avustusten arviointikriteerit käsitellään sivistys- ja kulttuurilautakunnan
kokouksessa 22.11.2018 ja hakuaika on tammikuussa 2019.
Keskusteltiin tulevasta avustushausta ja uusista kriteereistä. Keskustelua herätti
tilakustannusten ilmoittamisen haastavuus ainoastaan alle 20-vuotiaiden osalta. Todettiin,
että yhdistyksillä itsellään on paras käsitys alle 20-vuotiaiden tilojen käyttöasteesta ja
pystyvät arvioimaan kustannukset avustushakemukseen. Hakemuksessa hakijan tulee
ilmoittaa millä perusteella tilakustannusarvio on tehty.
Marraskuussa kaksi saman sisältöistä avustusinfoa:
Aika: tiistaina 27.11. klo 13–15 ja keskiviikkona 28.11. klo 17–19
Paikka: Virastotalon Valtuustosali (Aleksis Kiven katu 14 - 16 C)
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumisia.
Tilaisuuksissa kerrotaan toiminta-avustusten hakukäytännöistä, hakemisesta uuden
sähköisen avustusjärjestelmän kautta sekä käynnistyvästä joukkorahoituskokeilusta.
Tiedotustilaisuuksien sisällöt on suunnattu uusille hakijoille ja toimijoille, jotka haluavat
johdannon hakuperusteisiin ja hakumenettelyihin.
Seuraparlamentti toivoo videotallennetta tilaisuudesta, etenkin uuden sähköisen
järjestelmän käytöstä.
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Seuraparlamentin säännöt ja valintakokouskäytännöt
Käytiin läpi ja tarkennettiin seuraparlamentin olemassa olevat käytännöt (liitteenä).
Sovittiin, että käytännöt käsitellään valintakokouksessa.
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Muut asiat
Merkitään tiedoksi Tampereen kaupunginhallituksen kokouksessaan 12.11.2018 hyväksymät
urheilumenestyksestä palkitsemisen periaatteet.
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Seuraava kokous
Uusi parlamentti päättää.
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Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 16.45.

Tampereen seuraparlamentti 20.11.2018

Seuraparlamentin käytännöt:
-

-

-

Seuraparlamentin jäsenen toimikausi on kaksi vuotta.
Seuraparlamentin kokoonpano
o Vaaleilla valitut jäsenet
 Yli 700 jäsenen seurojen edustus 5+2
 250–699 jäsenen seurojen edustus 3+2
 Alle 250 jäsenen seurojen edustus 2+2
o Tampereen vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin Vatenk 1+1
o Äänettömät edustuspaikat: Tampereen urheilun edistämissäätiö, Hämeen Liikunta ja Urheilu
ry, sivistys- ja kulttuurilautakunta, kaupungin virkamiehet.
Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja varajäsenet yhdeksi vuodeksi.
Sama henkilö voi tulla valituksi parlamenttiin enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi varsinaisena
jäsenenä.
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.
Jäsenten tulee ilmoittaa esteestä kokoukseen osallistumiseen hyvissä ajoin.
Kokouskutsu ja muistio lähetetään tiedoksi myös varahenkilöille.
Varajäsenet asettuvat vaalissa saamiensa äänten perusteella järjestykseen, minkä perusteella
kutsutaan kokouksiin sijaistamaan varsinaista jäsentä.
Jos jäsen haluaa erota seuraparlamentista kesken kauden, niin vaaleissa valittu varajäsen nousee
jäseneksi parlamenttiin.
Seuraparlamentin kokouksiin voi tuoda asioita käsiteltäväksi kuka tahansa. Asiat ilmoitetaan suoraan
seuraparlamentin puheenjohtajalle tai jäsenten kautta.
Valintakokous
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 kolmessa kategoriassa. (Valtakirjan
haltija saa yhden äänestyslipun, millä on mahdollista äänestää kaikissa kolmessa
kategoriassa.)
o Vatenk saa äänestää vaalissa yhdellä äänellä.
o Uuden parlamentin järjestäytymiskokous pidetään heti valintakokouksen jälkeen, jossa
valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.

