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Seuraparlamentti
Aika

Maanantai 8.5.2017 klo 15.10–17.08

Paikka

Tampereen stadion Liikuntapalvelut, Klubi

Kutsuttu

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
Erityisliikunnan edustaja:
Tahlo-Jortikka Satu
Muut edustajat:
Huhtakallio Eero (Tampereen Urheilun Edistämissäätiö, TUES)
Paavola Pekka P. (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut)
Rantanen Ilpo (Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta, SIVELA), poistui klo 16.50
Savisaari Lauri (Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut)
Henttonen Anna (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut), sihteeri

Vieraana

Riippi Johanna (Liikkuva Tampere -hanke), poistui klo 15.50
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.10 ja totesi läsnäolijat.
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Liikkuva Tampere -hankkeen kuulumiset ja Sporttipassi
Johanna Riippi kertoi Liikkuva Tampere -hankkeen kuulumisia; ajankohtaisia asioita ja tähän
mennessä toteutettuja tempauksia. Riipin PowerPoint -esitys välitetään seuraparlamentin
jäsenille ja seuroille. Liikkuva Tampereessa toteutetusta voi lukea internetsivuilta:
http://liikkuvatampere.fi/uutiset?uutinen=58d502e5e4b03f6213fb3faa
Liikkujan apteekit: https://www.kkiohjelma.fi/filebank/2192-Liikkujan_Apteekit_17_11_2016.pdf
Lähitorien ja palvelukeskusten tilat maksutta käyttöön, jos toiminta kaikille avointa ja peritään
suhteellisen pientä kertakorvausta osallistujilta:
http://liikkuvatampere.fi/resources/public//aineistopankki/L%C3%A4hitorien%20ja%20palveluke
skusten%20tilat.pdf
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Alueellisten liikuntatapahtumien tukemiseen on vielä rahaa vuodelle 2017. Jos seuroilla on
ideoita alueellisista tapahtumista, mitkä toteutetaan useamman toimijan yhteistyöllä, niin tulee
ottaa yhteyttä Johanna Riippiin.
Nuorten ja aikuisten sporttipassi
- Nuorille ja aikuisille on suunnitteilla syksylle 2017 lasten sporttikorttia vastaava kortti, mikä
antaa mahdollisuuden kokeilla kolme maksutonta tutustumiskäyntiä mukaan
ilmoittautuneissa seuroissa. Korttiin suhtauduttiin positiivisesti.
- Ehdotettiin, että kortin voimassaolo olisi yhtenäinen lasten sporttikortin kanssa.
- Ehdotettiin myös, että sporttipassi -nimen sijasta käytettäisiin sporttikorttia, jotta korttia ei
sekoiteta valtakunnalliseen SporttiPassi liikuntaedun maksuvälineeseen.
Jos haluat kuulla kuukausittain mitä ajankohtaista liikkumisen edistämisen saralla tapahtuu, voit
tilata Liikkuva Tampere – uutiskirjeen osoitteesta: liikkuvatampere@tampere.fi
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Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
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Ajankohtaiset asiat
- Tampereen Maauimala/talousarvion muutos kaupunginvaltuustossa 15.5.2017, hyväksytty
kaupunginhallituksen kokouksessa 2.5.2017. Hankkeelle haettua valtion liikuntapaikkaavustusta ei saatu. Maauimalan rakentaminen alkaisi vielä keväällä 2017 ja voitaisiin avata
keväällä 2018.
- Tesoman jäähalli valmis 1.7.2017.
- Kaukajärven vapaa-aikatalon peruskorjaus on kuntosalilaitteita vaille valmis.

5

Hinnoitteluperiaate -kirjelmän hyväksyminen
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja muokkaavat toukokuun aikana kirjelmän keskustelujen
pohjalta valmiiksi ja lähettävät sihteerille eteenpäin välitettäväksi. Kirjelmä hyväksytään
kommenttikierroksen jälkeen.
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Kaupungin muistamiset yksilö- ja joukkueurheilijoille
Keskusteltiin urheilijoiden muistamisesta ja pohdittiin miten voitaisiin tasapuolisemmin muistaa
eri lajeja ja seuroja. Ehdotettiin, että muistamisissa noudatettaisiin jakoa olympialajeihin ja
muihin lajeihin, mutta mietittiin myös muista vaihtoehtoja, esim. yhtenä rajauksena lajiliitolliset
lajit. Koettiin, että palkitsemista tapahtuu ajoittain ohi linjausten.
Sovittiin, että seuraparlamentin työpajassa yhtenä aiheena kaupungin muistamiset yksilö- ja
joukkueurheilijoille. Työpajassa toivotaan avattavan kaupungin tämän hetkistä
palkitsemiskäytäntöä ja kriteereitä.
Keskusteltiin Hämeen urheilugaalasta ja todettiin, että jatkossa gaalaan tulisi kutsua enemmän
menestyneitä urheilijoita.
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Vuorojako ja seuraparlamentin toiveet
Kauden 2017–2018 sisäliikuntatilojen vuorojako on käynnissä. Toteutuneista vuoroista pyritään
saamaan hakijoille tieto ennen juhannusta.
Kriteeristöä vuorojaon toteuttamiseen ei ole, vaan jako perustuu aiempien vuosien jakoihin, jos
toiminta ja yhteistyö on sujunut moitteettomasti. Koettiin tärkeäksi, että vuorojaosta
päättäminen säilyy liikuntapalveluilla, koska asiantuntijuus on heillä.
Keskustelua:
-

-

Olisiko ”rakennettavien lajien” osalta mahdollista saada esim. kolmen tunnin vuoro putkeen,
jotta välineitä ei tarvitsisi kasata ja purkaa useampaan kertaan?
Pysyykö päiväkotien liikuntatilat varhaiskasvatuksen jaettavissa, vai siirtyykö
liikuntapalveluille, mikä tilanne?
TESC:n kenttien puolittamisajatus nuorten ja lasten osalta, jotta saataisiin kaksikin
joukkuetta samaan aikaan treeneihin. Ajatuksia pitäisi kysyä seuroilta, koska myös isommista
kentistä on pulaa.
Omavalvonnalla oleviin paikkoihin pitäisi saada sähköinen oven aukaisu.
Voimisteluliitolla on ollut perustettuna olosuhdetyöryhmä, minkä ajatuksena on ollut jakaa
tilavuorot voimisteluseurojen kesken. Työryhmän työ ei ole edennyt käytäntöön; haasteita
aiheuttaa tilojen suuri määrä ja se, että samoja tiloja käyttää myös muut kuin vain
voimisteluun keskittyneet seurat.

Sovittiin, että vuorojako otetaan yhdeksi työpajan aiheeksi.
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Valintakokousta valmistelevan työryhmän nimeäminen
14.11. pidettävään seuraparlamentin valintakokoukseen on tarkoitus saada mahdollisimman
paljon osallistujia. Kokouksessa olisi hyvä esitellä seuraparlamentin saavutuksia ja vaikuttavuutta.
Kokouksen valmisteluun on kannattavaa nimetä työryhmä.
Valittiin valmistelevaan työryhmään Lauri Savisaari, Esa Koivisto, Satu Kosola, TUES:n edustaja
(nimetään myöhemmin) sekä Anna Henttonen. Työryhmä kokoontuu syksyllä.
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Muut asiat
Seuraparlamentin työpaja
Ensilässä 21.8.2017 klo 12–17. Sihteeri lähettää työpajasta erillisen kutsun.
Työpajan aiheina: toiminta-avustusten kriteerien uudelleen arviointi, kaupungin muistamiset
yksilö- ja joukkueurheilijoille sekä liikuntatilojen vuorojako.
Koulujen liikuntavälineiden käyttö
Koulujen liikuntavälineiden iltakäytöstä on sovittu toisen asteen koulutuksen sekä
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Asiasta tulee muistuttaa koulujen rehtoreita ja
muuta henkilökuntaa, jotta välineiden käyttö onnistuisi sujuvammin.
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Seuraparlamentista artikkeli HLU:n lehteen
TUES:n edustajat Kari Kaitasuo ja Eero Huhtakallio lupasivat olla yhteydessä HLU:hun
selvittääkseen mahdollisuutta saada artikkeli seuraparlamentista syksyn Hämeen Sportti lehteen. Artikkelilla saataisiin markkinoitua tulevaa valintakokousta seuroille.
Seuraparlamentin kokouspaikat
Kokouksessa luettiin ääneen Satu Tahlo-Jortikan lähettämä sähköposti kokouspaikoista ja
sovittiin, että puheenjohtaja vastaa viestiin.
Kokouspaikkoja sovittaessa on huomioitava liikuntarajoitteisten mahdollisuus osallistua
kokouksiin. Seuraava kokous pyritään järjestämään Tesoman jäähallilla.
10 Seuraavien kokousten ajankohdat
Ma 21.8. klo 12–17, työpaja
Ma 4.9. klo 15–17
Ti 14.11. klo 15–17, kokouksen jälkeen klo 17.30 alkaen uuden seuraparlamentin valintakokous +
uuden seuraparlamentin järjestäytymiskokous
11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.08

