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Seuraparlamentti
Aika

Maanantai 6.3.2017 klo 15–17

Paikka

Tampereen stadion Liikuntapalvelut, Klubi

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
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)
Savisaari Lauri (Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut)
Henttonen Anna (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut), sihteeri

Vieraana
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Riippi Johanna (Liikkuva Tampere -hanke)

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15 ja totesi läsnäolijat.
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Erasmus+ -ohjelma ja Sporttipassi
Esittelijä Johanna Riippi oli estynyt, asia käsitellään seuraavassa seuraparlamentin kokouksessa.
Seuraparlamentti toivoo Riipiltä yhteenvetoa Liikkuva Tampere -hankkeen tähän mennessä toteutetuista toimenpiteistä. Sihteeri välittää pyynnön Riipille.
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Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
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Tutustuminen Turun ja/tai Helsingin seuraparlamenttiin on vielä toteuttamatta. Esa Koivisto selvittää asiaa.
Nääshallin kahvion tilanne ei ole vielä ratkennut.
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Ajankohtaiset asiat
Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola kertoi ajankohtaisia asioita.
Kaupungin organisaation uudistumisen myötä liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut ovat yhdistyneet liikunta- ja nuorisoyksiköksi. Tehtäväkenttää liikunnan ja nuorisotyön yhteistyön kehittämisessä löytyy. Seuroilta toivotaan ideoita siitä miten liikuntapalveluilla voidaan ottaa nuorisotyö
huomioon ja mitä voidaan saada nuorisoyksiköltä.
Ajankohtaiset hankkeet:
- Maauimala on vuoden 2017 tavoite, kiinni vielä valtion avusta.
- Sorsapuiston tekojää, jos korkeimman hallinto-oikeuden päätös saadaan, niin käytössä syksyllä.
- Lämmitettävä tekonurmi valmistuu Kauppiin, käytössä syksyllä tai talvella.
- Osalla seuroista on omia kenttähankkeita.
Vuoden 2017 järjestetään erittäin paljon tapahtumia, mikä sitoo myös seuroja, mm. jalkapallomaaottelut Ratinassa, nuorten suunnistuksen ja painin MM-kilpailut, konsertteja.
TESC:n E-halli on vuonna 2017 60pv käytössä. E-hallin käyttöön halutaan seuroilta ideoita mm.
erilaisiin tapahtumiin, kuitenkin on muistettava, että syksy on haastava ajankohta messujen takia. TESC:n ravintola- ja kahvilapalvelut aiheuttavat usein keskustelua, mutta ne eivät kuulu Liikunta- ja nuorisoyksikölle, vaan ne on hoidettu eri sopimuksilla muiden toimijoiden kautta.
Säästöpaineet ovat kovia ja velvoitteet odotettavissa. Toiminta-avustuksiin ei määrällisesti puututa vaan säästöt yritetään saada palvelun tarjonnan ja hinnoittelun kautta. Vuoden alusta liikuntapaikkojen harjoitteluvuorojen hinnat nousivat 10 %. Tavoite on, että hintoja ei tarvitse lähiaikoina nostaa enempää.
Puheenjohtaja ehdotti, että seuraparlamentti voisi miettiä millä tavalla voitaisiin saada säästöjä
aikaiseksi ilman, että tila- ja harrastusmahdollisuudet heikkenevät.
Tampereen kaupungin rinnetoiminta loppuu sopimuksen mukaan huhtikuun lopulla. Kevään aikana selviää miten toimintaa jatketaan.
Liikunta- ja nuorisoyksikön suunnittelija Anna Henttonen toimii uutena seuraparlamentin sihteerinä.
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Yksityiset toimijat kaupungin tiloissa
Liikuntajohtajan 19.12.2016 tekemä viranhaltijapäätös ”§ 58 Oy Höntsy Ab:ltä perittävä liikuntatilojen käyttövuoromaksu” on aiheuttanut runsaasti keskustelua. Päätöksen perusteella Höntsy
Ab kategorisoidaan seurojen kanssa samaan hinnoitteluun. Päätös on lainvoimainen, eikä siitä
voi enää valittaa. Seuraparlamentin yhteinen mielipide on, että asiaan pitää puuttua. Vuoden
2017 alusta hinnoittelusta päättää lautakunta, mahdollinen kirjelmä hinnoitteluperiaatteiden
muutoksesta tulee osoittaa lautakunnalle.
Asia tuli seuroille tiedoksi seuraparlamentin puheenjohtajalta, muuten asia olisi mennyt seuroilta
ohi. Todettiin, että kaikkia lautakunnan tai viranhaltijoiden päätöksiä ei ole tarkoituksen mukaista
lähettää eteenpäin. Pohdittavaksi jäi, että voisiko joitain päätöksiä lähettää suoraan seuraparlamentille tai olisiko esim. puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tehtävä seuloa päätöksiä ja lähettää olennaisia jäsenille tiedoksi.
Keskustelua
- Kaksi hinnoittelukategoriaa on parempi ja helpompi kuin kolme, tähän tulee pyrkiä.
- Seuraparlamentin tulee ottaa kantaa hinnoitteluun, kun mahdollisuus on. Parlamentin tulee
muistaa, että edustaa kaikkia seuroja.
- Jos tehdään huonoja päätöksiä, niin ne pitäisi aina purkaa. Kyseistä päätöstä ei voi enää purkaa, mutta ehdottomasti asiaan pitää puuttua ja jatkossa yritykset tulee laittaa omaan kategoriaan ja seurat omaan.
- Kuntalaisten aktiivinen toiminta pyritään vahvistamaan ja kyseisessä asiassa on tehty huono
kompromissiratkaisu.
- Vuorojakopolitiikalla pystytään vaikuttamaan, esim. että Höntsy ei saa niitä vuoroja, mitkä
seurat haluavat. Periaate on, että tamperelaiset seurat ja lapset/nuoret ovat vuorojaossa
etusijalla.
- Toimintaa pitää kehittää siten, että yritykset ja yhdistykset voivat toimia sovussa. Kunnat eivät pysty tarjoamaan tarpeeksi tiloja ja yksityiset toimijat ovat aina vahvemmin kentällä.
- Huomionarvoista on myös se, että seuratkin toimivat eri mittakaavoissa ja eri toimintamallilla; osa täysin yhdistyksiä ja osalla on oy toimintaa seuran sisällä.
- Lautakunnalla ei ole valtaa kumota viranhaltijan päätöstä, joten kannanotolla tulee vedota
ensi vuoden hinnoitteluperusteisiin.
Sovittiin, että:
- puheenjohtajan jo aiemmin laatima kirjelmä laitetaan seuraparlamentin jäsenille jakoon ja
jokainen voi lähettää korjausehdotukset Esalle.
- kirjelmässä vedotaan hinnoitteluperiaatteeseen, eikä varsinaisesti Höntsyyn. Vaaditaan hinnoitteluun kahta porrasta.
- käsitellään muokattu kirjelmä 8.5. seuraparlamentin kokouksessa.
- lähetetään seuraparlamentin hyväksymä kirjelmä uudelle lautakunnalle kuntalaisaloitteena.
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Kokemukset toiminta-avustushakemuksista
Kokemuksia:
- Hyvään suuntaan on mennyt, hakemusta on yksinkertaistettu.
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Eniten häiritsee se, että kaupungin omassa hakemuksessa kysytään edeltäviltä kolmelta
vuodelta kaupungilta ja myös muilta tahoilta saadut avustukset. Miten tämä liittyy uuteen
avustukseen? (Liittyy sisäisen valvonnan varmistamiseen ja on osa sisäisen valvonnan standardia. Pyritään varmistamaan, että julkinen tuki perustuu oikeaan kohteeseen. Kaikkiin
aiemmin ilmoitettuihin summiin ei pääse helpolla käsiksi.)
Hakemusten käsittely on aikaa vievää mm. siksi, että hakemuksissa on paljon puutteita; liitteitä puuttuu, liikkujien määriä ei ole ilmoitettu tai on ilmoitettu ristiriitaisia tietoja. On tullut
ilmi, että kriteerejä ei ymmärretä.
Miten liikkujien määrät voi vaihdella niin kovasti? Olisi hyvä kuulla mielipiteitä seuroilta? Hakemuksia käsitellessä tulee olla yhteydessä ko. seuroihin, jotta selviää mikä on lukujen taustalla.
Hakemuksia täytetään helposti viime tipassa kiireellä ja siinä kohtaa monet seurat vetävät
hihasta harrastajalukuja.
Toivotaan syksylle informaatiotuokio avaamaan ja kehittämään toiminta-avustuksien kriteerejä.
Liikkujia ja jäsenmääriä ei voi verrata keskenään; liikkujia on paljon enemmän.
Isompi osa avustuksista pitäisi osoittaa olosuhteisiin, jos kaupungilla ei ole tiloja osoittaa.
Seuraparlamentti voi ottaa kantaa ja viedä esim. lautakunnalle esitystä olosuhteiden suuremmasta tukemisesta.
Toiminta-avustuksien jaossa on tärkeää pitää mielessä, että
o mahdollistetaan monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
o vanhemmat maksavat käytännössä liikuntaharrastuksen, ei seurat tai kaupungit.
Liikkumisen hinta nousee jatkuvasti ja eriarvoisuus lisääntyy.
Työpaja kriteerien kehittämiseksi on hyvä idea. Seurojen ääni ja mielipide pitää saada kuuluviin, ja sen takia seuraparlamentti on koottu.
Työpajaan toivotaan avausta siitä miten avustussummat on päätetty.
Valintakokouksen yhteyteen olisi hyvä saada esittely toiminta-avustuksista; tällä voitaisiin
saada houkuteltua pieniäkin seuroja valintakokoukseen.

Kaupungin yleisiä toiminta-avustusinfoja on jatkettu, vaikka osallistujamäärät ovat pienentyneet
huomattavasti. Tällä on varmistettu, että tietoa hausta saavat myös ne ketkä eivät verkon kautta
sitä saa.
Sovittiin, että
- pidetään elo-syyskuussa puolen päivän mittainen seuraparlamentin työpaja Ensilässä. Työpajan aiheena on toiminta-avustusten kriteerien kehittäminen. Puheenjohtajat katsovat ajankohdan ja sihteeri hoitaa kutsun.
- seuraparlamentin valintakokouksessa 14.11. pidetään infotilaisuus toiminta-avustuksista.
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Peruskorjaukset, uudisrakentaminen 2017–2021
Käsitelty kohdassa 4. Ajankohtaiset asiat.
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Muut asiat
Kaupungin muistamiset urheilijoille
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Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa keskustellaan kaupungin muistamisista yksilö- ja joukkueurheilijoille.
TESC:n siivous
TESC:n siisteys on ollut erittäin huonolla mallilla. Esim. D-halli oli ruokoton futsal-turnauksen jälkeen. Kaikkien seurojen tulee ottaa käyttäjien kanssa puheeksi siisteyden tärkeys, jotta harrastajat saadaan siivoamaan jälkensä. Todettiin, että paikassa pitäisi olla ulkopuolinen siivooja, jotta
puhtaanapito varmistuisi.
Defibrillaattorien määrä liikuntapaikoilla
Defibrillaattori löytyy isoimmilta liikuntapaikoilta. Tesoman palloiluhallilta vielä puuttuu.
Hämeen urheilugaala
Hämeen urheilugaalan seurantapalaveri on pidetty ja uutta gaalaa jo suunnitellaan. Gaala on koettu arvokkaaksi ja viihtyisäksi tilaisuudeksi. Kaupungin mukanaolo tilaisuudessa on koettu hyvänä.
Seuraavaa gaalaa varten on mietinnässä 5-6 vaihtoehtoista paikkaa. Pyrkimys on, että lippu maksaa alle 100€, mikä asettaa rajoituksia paikan valintaan.
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Seuraavien kokousten ajankohdat
Ma 8.5. klo 15–17,
Ma 4.9. klo 15–17
Ti 14.11. klo 15–17, kokouksen jälkeen klo 17.30 alkaen uuden seuraparlamentin valintakokous +
uuden seuraparlamentin järjestäytymiskokous

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00

