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PÖYTÄKIRJA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Seuraparlamentin puheenjohtaja Satu Kosola avasi kokouksen klo 17.30.
Todettiin, että kokouksessa on läsnä 32 liikuntaseuran edustajaa valtakirjalla.
2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tamperelaiset liikunta- ja urheiluseurat kutsuttiin seuraparlamentin valintakokoukseen
2.10.2018 uutiskirjeellä. Uutiskirje toimitettiin vuoden 2018 toiminta-avustusta hakeneille
liikunta- ja urheiluseuroille sekä niille urheiluseuroille, joiden yhteystiedot on saatu
Tampereen Urheilun Edistämissäätiöltä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari ja
sihteeriksi suunnittelija Anna Henttonen.

4. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Nieminen ja Mika Tuomola.

5. VALITAAN KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA
Ääntenlaskijoiksi valittiin Anna Henttonen ja Minna Kantsila.

6. TODETAAN KOKOUKSEN OSANOTTAJAT
Todettiin kokouksen osanottajat, ei tarvetta esittäytymiselle. Muilla kuin valtakirjalla
kokoukseen saapuneilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

7. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

8. LIIKKUVA PERHE -HANKKEEN ESITTELY
Liikunnanohjaaja Olli-Pekka Toikkonen esitteli Liikkuva perhe -hanketta (esitys liitteenä).
Hankkeen tavoitteena on mm. innostaa perheitä liikkumaan, saada Tampereelle enemmän
perheille suunnattua toimintaa, lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä jakaa tietoa

liikuntamahdollisuuksista.
Yhdistykset, jotka haluavat osallistua hankkeeseen voivat ottaa yhteyttä Olli-Pekka Toikkoseen
(etunimi.sukunimi@tampere.fi).

9. KATSAUS SEURAPARLAMENTIN VUOTEEN JA KAUPUNGIN AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN
Seuraparlamentin puheenjohtaja Satu Kosola kävi läpi seuraparlamentin käytännöt
(liitteenä) ja piti katsauksen seuraparlamentin vuoteen 2018.
Seuraparlamentti kiittää Tampereen kaupunkia hyvästä yhteistyöstä viiden toimintavuoden
aikana. Seuraparlamentin rooli on korostunut tilaaja-tuottajamallin purkauduttua.
Vuoden 2018 aikana seuraparlamentti on:
- ottanut kantaa mm. liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmaan, toiminta-avustuksiin ja
liikuntatilojen vuorojakoon.
- laatinut lausunnon lautakunnan työskentelyn tueksi kaupungin säästölinjan
vaikutuksista lasten ja nuorten mahdollisuuteen harrastaa liikuntaa.
- laatinut lehdistötiedotteen lasten turvallisuutta koskevien ohjeiden laadinnasta, sekä
ohjeistuksen seuroille laatia asiasta toimintaohjeet.
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari piti katsauksen kaupungin ajankohtaisiin
asioihin:
- Tampereen kaupungin liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma 2019–2030 sivistys- ja
kulttuurilautakunnassa 22.11.2018.
- Toiminta-avustusten kriteerien päivittäminen sivistys- ja kulttuurilautakunnassa
22.11.2018.
- Avustusinfot pidetään viikolla 48. Avustushaussa uutena asiana sähköinen haku.
- Kaupunginhallitus on 19.11. päättänyt talousarviossa mm.:
o Sorsapuiston tekojään rakentaminen käynnistyy 2019
o Kaupin kenttien kehittäminen käynnistyy 2019
o Hervannan uimahalli peruskorjaukseen keväällä 2019

10. VALITAAN EROVUOROSSA OLEVIEN TILALLE SEURAPARLAMENTIN JÄSENET
KAUDEKSI 2019–2020
Todettiin jäsenistä vuonna 2018 erovuorossa olevat.
Ehdokkaat esittäytyivät.
Äänestyksessä valittiin uudet varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa olevien jäsenten
tilalle. Varsinaiset jäsenet valittiin kaudelle 2019–2020 ja varajäsenet vuodelle 2019.
Äänestyksessä jokainen seura sai äänestää yhdellä äänestyslipulla kaikissa kolmessa
kategoriassa. Äänten mennessä tasan, ratkaistiin paikat arpomalla.
Alle 250 jäsenen seurat:
Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Olli Lindroos
Uusiksi varajäseniksi valittiin Inga Ärnfors ja Satu Sihvonen
Kyseisen kokokategorian edustajana jatkaa varsinaisena jäsenenä Marcus Lönnqvist.
250–699 jäsenen seurat:
Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Marjo Puro ja Matti Kinnarinen
Uusiksi varajäseniksi valittiin Hanna Härkki ja Tapio Lindroos
Kyseisen kokokategorian edustajana jatkaa varsinaisina jäsenenä Marja CrusellKauppinen.
700 jäsenen seurat:
Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Salla Niemi ja Hannu Granroth.
Uusiksi varajäseniksi valittiin Taavetti Nuto ja Sari Heikkilä
Kyseisen kokokategorian edustajina jatkavat varsinaisina jäseninä Jari Fagerström, Joni
Koivunen ja Satu Kosola

Seuraparlamentin kokoonpano 2019–2020
Alle 250 jäsenen seurat: Marcus Lönnqvist (Tampere Saints ry), Olli Lindroos (Messukylän
Toverit ry.), Inga Ärnfors (Manse PP, varajäsen) ja Satu Sihvonen (Unlimited Frisbee
Organization ry, varajäsen)
250–699 jäsenen seurat: Marja Crusell-Kauppinen (Tampereen Työväen Naisvoimistelijat
ry), Marjo Puro (Voimistelu- ja urheiluseura Tampereen Vihuri ry), Matti Kinnarinen
(Tampereen Urheilijat -38 ry), Hanna Härkki (Tampereen Palloilijat ry, varajäsen) ja Tapio
Lindroos (Kunto-Pirkat ry., varajäsen)
Yli 700 jäsenen seurat: Jari Fagerström (Koovee ry), Joni Koivunen (Tampereen Sisu ry),
Satu Kosola (Tampereen Kisatoverit ry), Salla Niemi (Tampereen Pallo-Veikot ry), Hannu
Granroth (Salibandyclub Classic / Tampereen Tennisseura), Taavetti Nuto (Uinti Tampere
ry, varajäsen) ja Sari Heikkilä (Tanssiseura Hurmio ry, varajäsen)

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo 18.45
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Liikkuva perhehanke
Olli-Pekka
Toikkonen 

Tavoitteet
•
•
•

Innostaa ja löytää vähän liikkuvia perheitä
Tampereelle perheiden toimintaa, toimijoiden välistä yhteistyötä ja tietoa
liikuntamahdollisuuksista
Kannustaa ja opettaa perheitä omaehtoiseen liikkumiseen yhdessä

Liikuntaneuvonta

Kehittää polku liikkumattomalle perheelle ja nuorille Tampereelle.
Löytää nuoria ja perheitä enemmän liikuntaneuvontaan mukaan.

Perheliikuntaneuvontapolku tavoitteet
•

•
•
•

•
•
•

Liikuntaneuvontapolku Löytää lapsia, nuoria ja perheitä mm.
Move- testien, neuvolan, nuorisopuolen, liikuntapalveluiden ja
kouluterveydenhuollon avulla. Liikunnanohjaaja merkitsee käynnin
Pegasos- järjestelmään. Neuvonnassa käytetään hyväksi alueellisia
liikunnanohjaajia (uimahalleissa)
Kysely 3lk-6lk oppilaille ja selvittää miten liikkuvat ja miten haluavat
liikkua perheen kanssa
Ryhmäliikuntaneuvontaa ympäri tamperetta eri perheliikunta
toimijoilla esim. seurakunta, MLL ja perheiden tapahtumat
Osallistua laaja alaisesti perheille suunnattuun toimintaan ja tuoda
liikunnan ja aktiivisuuden näkökulma. Esim. neuvoloiden ryhmiin,
Kivaa tekemistä sairaala-arjen vastapainoksi- hanke ja Perheiden
mukana- hanke. Liikuntapajoja 2kk.ikäisten vauvojen
ryhmäneuvoloihin. kanssa yhteistyötä.
Jakamalla tietoa liikuntapaikoista ja –mahdollisuuksista esitteellä ja
liikkuvatampere.fi sivuille. Sivuille tulee myös liikuntavinkkejä kotiin ja
arkeen.
Harrastelähetteen kehittäminen neuvoloihin yhdessä kulttuuri puolen
kanssa
Jakaa tietoa hyvinvoinnista perheille Neuvokas Perhe- sivuilta

Toiminta

Pienentäisi perheen kynnystä lähteä ja liikkua omaehtoisesti, saada perheliikunta toimijat yhteistyöhön ja
tutustuttaa liikuntamahdollisuuksiin

Perheiden toiminta 2019-2020
Toimintaa suunnitellaan erityisesti vähävaraisille lapsiperheille Hervannan, Peltolammin, Kaukajärven ja Tesoman alueella.
Myös alueilla missä ei järjestetä maksutonta toimintaa perheille esim. Vuores. Erityislasten perheiden toiminta ja kartoitus.
1. Kuperkeikka- ryhmät (varhaiskasvatus ikäisille ja heidän perheilleen).
- Ympäri Tamperetta. Liikuntahalleissa ja päiväkotien liikuntasaleissa. Perheet rakentaa ja suunnittelee yhdessä
liikunnanohjaajan kanssa leikit, radat ja pelit.
- Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden ja seurojen kanssa.
- Kannustaa vanhempia järjestämään myös itse päiväkodin liikuntasalissa tai ympäristössä toimintaa.
2. Kieppi- lajikokeilut (alakoulu ikäisille ja heidän perheilleen).
- Ympäri Tamperetta. Liikuntahalleissa ja koulujen liikuntasaleissa.
- Ohjaaja neuvoo ja kannustaa lapsia ja vanhempia yhdessä liikkumiseen.
- Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja vanhempainyhdistyksien kanssa.
- Kannustaa vanhempia järjestämään myös itse koulun liikuntasalissa tai ympäristössä toimintaa.
3. Kieppi- lajikokeilu- ( 12-18 vuotiaille ja vanhemmat mukaan ilmaiseksi)
- Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden, vanhempainyhdistysten, Tampereen nuorten treenit- toiminnan ja seurojen kanssa.
- Esiteltäisi lajeja mitä voi harrastaa myös omaehtoisesti perheenä. Esim. akrobatia, parkour, kuntonyrkkeily, uinti

Toiminta

Pienentäisi perheen kynnystä lähteä ja liikkua omaehtoisesti, saada perheliikunta toimijat yhteistyöhön ja
tutustuttaa liikuntamahdollisuuksiin

4. Liikuntapaikat esille
- Mainostetaan perheille Tampereen upeita liikuntapaikkoja ja mahdollisuuksia
- Esim. luontoliikuntaa, yleisövuoroja jäähalleissa ja ulkokentillä esille, lelu-uinteja uimahalleissa
- Esiteltäisi lajeja mitä voi harrastaa omaehtoisesti perheenä.
5. Tapahtumat

- Esitellä liikuntapaikkoja ja liikuntamuotoja mitä perheet voivat harrastaa yhdessä ja
omaehtoisesti
- Juurruttaa monipuolisia liikuntatapahtumia Tampereen alueelle
- Toimia yhteistyössä esim. lajiliittojen ja HLU kanssa
6. Retket

- Esitellä eri liikuntamuotoja ja mahdollisuuksia.
- Juurruttaa retkiä Tampereelle

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.

