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Tampereen seuraparlamentti
Aika

Tiistai 25.9.2018 klo 15.04–16.57

Paikka

Tampereen uintikeskus

Osallistujat

Liikuntaseurojen edustajat:
Crusell-Kauppinen Marja Kinnarinen Matti
Fagerström Jari
Granroth Hannu, vpj.
Kantsila Minna Härkki Hanna
Koivunen Joni
Kosola Satu, puheenjohtaja
poistui klo 16.36
Lönnqvist Marcus
Mattila Marja
poistui klo 16.36
Sumanen Risto
Tuomola Mika
Erityisliikunnan edustaja:
Holmström Pasi
Muut edustajat:
Kaitasuo Kari (Tampereen Urheilun Edistämissäätiö, TUES)
Lindroos Tommi (Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, HLU)
Jussila Anne-Mari (Sivistys- ja kulttuurilautakunta, SIKULA)
Paavola Pekka P. (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö)
Henttonen Anna (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö), sihteeri

Vieraana
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Jussila Perttu / Kaupin keilahalli
klo 16.10 -16.31
Paaso Marja / Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö
poistui 16.05
Toikkonen Olli-Pekka / Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö klo 15.50–16.20
Tolvanen Jari / Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö
poistui 16.00

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.04 ja käytiin läpi läsnäolijat.
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Vuorojakoperusteet
Liikuntapäällikkö Jari Tolvanen kävi läpi vuorojaon haasteita ja jakoperusteita. Vuorojen
jakaminen tapahtuu suurelta osin yhteistyössä seurojen kanssa. Vuorojakoon on
mahdotonta luoda aukotonta kriteeristöä. Haasteita vuorojaon kriteeristön luomiselle on
mm.:
- Eri lajien, harrastajamäärien, salien ja ajankohtien arvottaminen keskenään
- Tilojen vähäinen määrä, huono kunto ja liikuntatilojen jakautuminen alueellisesti
epätasaisesti
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Koulun väistötilat sijoitetaan yleensä koulun kentälle, jolloin niin sali kuin kenttä
ovat pois käytöstä. Kuitenkaan liikunnan väistötiloista ei puhuta, vaikka niitäkin olisi
mahdollista hankkia.
Nykyisillä resursseilla mahdotonta valvoa seuralle myönnetyn vuoron jatkokäyttöä,
eikä toimivia sanktiokäytäntöjä ole saatu käytäntöön. Käyttämättömät vuorot pitäisi
peruuttaa, jotta ne saataisiin tehokkaasti käyttöön.
Joidenkin tilojen käyttöaika ei vastaa minkään lajin urheilukauden pituutta, esim.
messut ja muut tapahtumat rajoittavat tilojen käyttöä.

Vuorojaon nykyperiaatteita ovat mm.:
- Vuorot jaetaan hakemusten perusteella
- Kaikille hakijoille pyritään tarjoamaan jonkinlainen tila ensisijaisesti siten, että lajien
erityistarpeet ja tilat vastaisivat toisiaan.
- Pääasiassa vuorot jaetaan kausittain (kesä ja talvi)
- Vuoroja pääasiassa vain tamperelaisille seuroille
- Vuorojako perustuu jo olemassa olevaan toimintaan
- Pääsääntöisesti pelitapahtuma menee harjoitusten edelle, esim. viikonlopuille ei ole
juurikaan harjoitusvuoroja jaossa, kun tapahtumat ja kilpailut sijoittuvat pääosin
viikonlopuille. Viikonloppuvuorojen osalta on myös odotettava lajiliittojen
otteluohjelmia.
- Jos vuoro on toistuvasti käyttämättä, niin vuoro annetaan muille haettavaksi.
- Jalkapallokenttien, uimahallien ja jäähallien kiintiövuorojen jaon sopivat liitot ja
seurat keskenään.
Keskustelua:
- Ideana hyvä, mutta vielä toteuttamatta vuoropankkijärjestelmä, mihin voisi tiputtaa
jo varatun pois annettavan vuoron, vaihtaa vuoron jne.
- Seurat tarvitsevat tiedon saaduista vuoroista ajoissa, jotta pystytään ratkaisemaan
henkilöstöresurssit. > Vuorojen hakua aikaistettu kuukaudella, talvivuorojen haku
huhtikuun loppuun mennessä ja saadut vuorot pyritään tiedottamaan seuroille aina
ennen juhannusta.
- Vuorojen jako seurojen kesken samaan malliin kuin uimahallit ja jäähallit on liian
haastavaa eri lajien kesken, eikä sitä tule tavoitella.
- Vuodesta toiseen oleva vakivuoro ei ole perusedellytys, mutta alueellisesti vuoroja
on katsottava, jos seura toimii ainoastaan yhdellä alueella.
- Lähes päivittäin käydään keskusteluja seurojen kanssa niistä vuoroista, joita useampi
seura on hakenut ja pyritään pääsemään hyviin kompromisseihin.
- Ns. ulkolajit aiheuttavat illuusion vapaiden tilojen määrästä, kun lajit siirtyvät
sisätiloihin vasta myöhemmin syksystä ja keväällä ulos ennen talvikauden
päättymistä. Vapaita vuoroja löytyisi hyvin syrjemmiltä alueilta, mutta usein vain
keskustan läheisyydessä olevat tilat kelpuutetaan.
- Viikonloppuvuorojen pihtaaminen lajiliittojen otteluohjelmien julkaisuun saakka
aiheuttaa paljon ihmettelyä ja kyselyitä, kun tilat joudutaan pitämään jakamatta
ohjelmien julkaisuun saakka.
- Vammaisurheilujärjestöt tulee huomioida, kun tilan käytöltä vaaditan erityisiä
piirteitä. > Keskusteluja tarpeista ja periaatteista on käyty ja ne pyritään
huomioimaan.
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Jonkinlaiset vuorojaon pelisäännöt pitäisi julkaista, jotta turhia vuoroja ei tulisi
haettua. > Kriteereitä voidaan julkaista, mutta ne täytyy sopia seuraparlamentin
kanssa yhdessä, jotta saadaan ne mistä on oikeasti haussa apua. > Kriteereitä
julkaistaessa tulee tuoda ilmi kriteerien ohjeellisuus.
Liikuntapalvelujen asiakaspalvelussa on kova kiire ja yhteistyö mm. koulupuolen
kanssa ajoittain haastavaa, kun esim. ilmoitukset vuoroperuutuksista tulee viime
tipassa.

Todettiin, että vuorojaon perusperiaatteet tulee julkaista, jotta seurojen vuorohaku ja
hakujen käsittely helpottuisi. Seuroja hyödyttäviä tiedotettavia periaatteita ovat mm.:
o alueelliselle toiminnalle varatut tilat
o tietyille lajeille varatut/soveltuvat tilat
o kausitoiminnalle varatut tilat
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Perheet liikkumaan yhdessä -hankkeen esittely / Olli-Pekka Toikkonen
Liikunnanohjaaja Olli-Pekka Toikkonen esitteli Perheet liikkumaan yhdessä -hanketta (Esitys
liitteenä).
Hankkeen tavoitteena on mm. innostaa perheitä liikkumaan, saada Tampereelle enemmän
perheille suunnattua toimintaa, lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä jakaa tietoa
liikuntamahdollisuuksista.
Jos yhdistykset haluavat osallistua hankkeeseen, niin tulee olla suoraan yhteydessä
Toikkoseen (olli-pekka.toikkonen@tampere.fi).
Toikkoselle ilmoittautumalla voi myös liittyä hänen ylläpitämään perheliikuntaverkostoon.
Verkoston kautta seura pääsee varmemmin osallistumaan mm. perheharrastustapahtumien
järjestämiseen. Keväälle 2019 on suunnitteilla perheliikuntatapahtuma Tampereen
stadionille.
Todettiin, että hankkeesta ja tapahtumista on tärkeää saada viestiä myös
terveydenhuoltoon, kouluille ja Wilma-järjestelmän kautta perheille. Myös erityisliikunta
tulee huomioida hankkeessa.
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Kaupin keilahallin toimintamalli / Perttu Jussila
Kaupin Keilahallin Perttu Jussila esitteli lukuvuonna 2017–2018 toteutettua kokeilua nuorten
maksuttomista keilailuvuoroista. Kokeiluun sisältyi maanantai ja perjantai iltapäivisin nuorille
varattu ilmainen keilailuvuoro. Lukuvuoden aikana saavutettiin 550 kävijää, ilman varsinaista
markkinointia. Kokeilu jatkuu yhä ja kuluvana syksynä on toteutettu kevyt Facebook markkinointikampanja, minkä avulla jo ensimmäisen kuukauden kävijämääräksi saatu 150.
Suunnitteilla on myös kansallinen keilailukuukausi, mihin eri kaupunkien keilailuhallit voivat
osallistua tarjoamalla nuorille esim. yhden maksuttoman keilailuvuoron viikossa.
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Todettiin, että Keilahallin saamat kävijämäärät ovat kannustavia ja ideaa voisi hyvin
hyödyntää myös muiden lajien piirissä niiden seurojen osalta, joilla on omia tiloja
käytössään.
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Edellisen kokouksen muistio
Satu Kosola kertoi, että seuraparlamentin vetoomus lautakunnalle liikuntaan kohdistuvien
säästöjen kokonaisvaikutusten arvioinnista on otettu hyvin vastaan. Lautakunnan elokuun
kokouksessa liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhintapykälään on hyväksytty
toivomusponsi, missä esitetään mm. huoli liikuntapaikkamaksujen korostusten vaikutuksista
lasten ja nuorten mahdollisuuteen harrastaa liikuntaa Tampereella ja korotusten
vaikutuksista urheiluseurojen talouteen, sekä toivomus varata valtuustokauden aikana
talousarviossa rahaa lasten ja nuorten liikunnan kustannusten alentamiseksi.
Hyväksyttiin 24.4.2018 kokousmuistio.
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Muut asiat
Toiminta-avustukset v. 2019
Toiminta-avustusten kriteerimuutokset viedään päätettäväksi marraskuun lautakuntaan.
Käytiin läpi sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajiston 18.9. linjaamat
avustuskriteerit:
- Määrälliset painopisteet
o Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden alle 20v. jäsenten määrä 60 %
o Kaupungin ulkopuolisten tilojen alle 20v. käytöstä syntyvät kustannukset
20 %
- Laadulliset painopisteet
o Yhdistyksen toiminta 20 % (urheilullinen menestys, terveyden edistäminen,
yhteiskunnallinen toiminta ja tapahtumat)
Todettiin, että seuroille on erittäin haastavaa ilmoittaa tilakustannukset vain alle 20
vuotiaiden osalta, kun samoilla vuoroilla saattaa olla niin lapsia kuin aikuisiakin. Jos
mahdollista, niin tilakustannusten osalta kriteeri tulisi säilyttää entisellään. Ja mikäli
tilakustannuksissa tulee huomioida vain alle 20 vuotiaiden osuus, niin laskentatavasta tulee
olla selkeä ohjeistus.

Seuraparlamentin valintakokous 20.11.2018
Seuraparlamentin valintakokous pidetään 20.11.2018. Kokouksessa valitaan erovuorossa
olevien varsinaisten jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä uudet varajäsenet. Lähipäivinä
lähetetään yhdistyksille ilmoitus valintakokouksesta sekä ehdokasasettelusta.
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Ennen valintakokousta pidetään seuraparlamentin kokous ja valintakokouksen jälkeen
uuden seuraparlamentin järjestäytymiskokous.
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Seuraavien kokousten ajankohdat
Marraskuu 20.11. klo 15–17, valintakokous klo 17.30–19.00, virastotalo
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.57.

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.

Mennä osaksi mukaan llikkuva koulu- ja Ilo kasvaa liikkuen- ohjelmaa. Ohjelman toiminta
tapahtuu koulupäivä ja varhaiskasvatuspäivän aikana. Liikkuva perhe- toiminta ja
liikuntaneuvonta olisi koulupäivän ulkopuolella olevaa toimintaa.
Löytää nuoria ja perheitä mm. Move- testien, neuvolan, nuorisopuolen, liikuntapalveluiden ja
kouluterveydenhuollon avulla. Liikunnanohjaaja merkitsee käynnin Pegasos- järjestelmään.
Käyttää hyväksi liikunnanohjaajien eri team. Yksi alue pilotiksi esim. Hervanta tai Tesoma.
Miten meidän perhe liikkuu- kysely hankkeen alkuvaiheessa yhteistyössä kaupungin eri
toimijoiden kanssa.
Ryhmäliikuntaneuvontaa Perhekahviloissa. Kerran kaudessa alueen liikunnanohjaaja puhuu
liikuntamahdollisuuksista Tampereella. Antaa perheliikunta maistiainen. Kerran kaudessa.
Ympäri Tamperetta.
Liikuntalähete. Nuorille  Liikkuva koulu- ohjelmalla 20 vapaalippua Kauppi sport centeriin.
Pienten lasten perheille  Vauva-uinti paikka ilmaiseksi. Seuranta kuinka toimii?
Perhesporttikortti  Hanna HLU. Pääsee kokeilemaan 3 kertaa haluamaansa perheliikuntaa.
Osallistua neuvoloiden ryhmiin. Liikuntapajoja 2kk.ikäisten vauvojen ryhmäneuvoloihin. Kivaa
tekemistä sairaala-arjen vastapainoksi- hankkeen kanssa yhteistyötä.
Jakamalla tietoa liikuntapaikoista ja –mahdollisuuksista esitteellä ja liikkuvatampere.fi sivuille.
Sivuille tulee myös liikuntavinkkejä kotiin ja arkeen.
Teiniperheen toimintakortit, yhteistä tekemistä koko perheelle teini-ikäisen kanssa.
Nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä
Perheluotsitoiminnan kehittäminen. Neuvolasta kolme halukasta perhettä, jotka haluaísivat
pitää perheluotsiryhmää esim. leikkipuistoissa, uimahalleissa tai kävelylenkki. Anette
kouluttaa luotseja tiistaisin Ratinassa. Kysyn halukkaita perheiden luotseja seuraavassa
luotsien tapaamisessa.

Liikuntaneuvontapolku malli

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.
Hankkia perheille peräkärry missä mm. ilmavolttipatja, trampoliini, telinevoimistelun apuvälineitä jne. Tätä kuljetettaisiin
perheiden liikuntasalivuoroille.
1. Nassikkaperhe- 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 kanssa. Taju ry (Lielahti, Takahuhti, Lamminpää, Annala), Rantaperkiön isku (Hatanpää,
Peltolammi, Härmälä)
- Kannustaa vanhempia järjestämään myös itse päiväkodin liikuntasalissa tai ympäristössä toimintaa.
2. Temppuperhe- ryhmät (alakoulu ikäisille ja heidän perheilleen).
- Ympäri Tamperetta. Liikuntahalleissa ja koulujen liikuntasaleissa.
- Ohjaaja neuvoo ja kannustaa lapsia ja vanhempia yhdessä liikkumiseen.
Esim. olohuonesirkus, pihapelit, aktiivisuus rannekkeet jne.
- Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
- Kannustaa vanhempia järjestämään myös itse koulun liikuntasalissa tai ympäristössä toimintaa.
3. Lajikokeilu- ryhmät ( 11-18 vuotiaille ja vanhemmat mukaan ilmaiseksi)
- Mm. tehdään yhteistyötä Tampereen nuorten treenit- toiminnan kanssa.
- Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden 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- ryhmät (kaiken ikäisille perheille)
- Mainostetaan perheille Tampereen upeita liikuntapaikkoja ja mahdollisuuksia
- Esim. luontoliikuntaa laavuilla, jäähalli yleisövuoroja esille, lelu-uinteja uimahalleissa
- Yhteistyö ekokumppanit Olli Vakkala
- Esiteltäisi lajeja mitä voi harrastaa omaehtoisesti perheenä.
- Järjestetään myös retkiä perheille
5. Tapahtumat

- Luotsitapahtuma (kulttuuri- ja liikuntapaikat tutuksi suunnistus),
- Esitellä liikuntapaikkoja ja liikuntamuotoja mitä perheet voivat harrastaa yhdessä ja
omaehtoisesti
- Juurruttaa perheiden tapahtumia Tampereelle.
Kulttuusrisuunnistus, Peipon tuvalla perhen tapahtuma ja tuottaa/kehittää nuorten, lasten ja
perheiden tapahtumia Tampereelle  Etu-Seppälä Jukka.
- Turkka Mäkinen vuokraa/esittelee välineitä ja liikuntapalveluilla mm. pomppulinna.
6. Retket

- Yhteistyössä eri toimijoiden ja kaupungin sektorien kanssa. Olli Vakkala Ekokumppanit.
- Esitellä eri liikuntamuotoja ja mahdollisuuksia.
- Juurruttaa retkiä Tampereelle
7. Lainattavat liikuntavälineet
- Tehdä yhteistyötä Viisas liikkuminen ohjelman kanssa. Esim. Pyörälainaamo- hanke

Viestintä
•

Mainostus
- Valmistaa esite jota jakaa mm. kirjastot,

- Esitteellä myös takasivulla liikuntaneuvontaa.
- Yhteistyössä Liikkuva koulu ja Ilo kasvaa liikkuen kanssa. Tulisi esim. Liikkuva koulu- infoon  Liikkuva perhe
- 11-18 vuotiaiden ja vanhempien treenejä voi mainostaa myös Nuorten treenit mainoksissa.
- Mainostaa toimintaa Liikkuva Tampere ja liikuntapalveluiden lehti julkaisuissa.
- Internet sivut ja some:
1. Liikkuva Tampere Facebookiin.
2. Tampereen kaupungin ja nuorisopalveluiden Instagramiin voi tehdä nostoja hankkeen toiminnasta.
3. Käyttää hyväksi nuorten mediapajaa  Elina Pantzar
4. Liikuntapalveluiden nettisivuille oma perheliikunta osio. Linkki  Liikuva koulu sivulta

• Perheiden liikuntamahdollisuudet esille
- Esite perheiden harrastemahdollisuuksista. Kulttuuri puolen kanssa yhteistyössä.
- Nettisivuille tiedot perheiden harrastemahdollisuuksista. Nuorisopalveluilla harrastuskalenteri (voiko hyödyntää).

•

Maskottina Vili Västäräkki

