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Tampereen seuraparlamentti
Aika

Tiistai 24.4.2018 klo 15.05–17.07

Paikka

HLU:n toimisto, Kuntokatu 17, Kauppi Sports Center

Kutsuttu

Liikuntaseurojen edustajat:
Crusell-Kauppinen Marja
Fagerström Jari
Granroth Hannu, vpj. Karintaus Katja
Kantsila Minna Härkki Hanna
Koivunen Joni
Kosola Satu, puheenjohtaja
Lönnqvist Marcus Lindroos Olli
Mattila Marja
Sumanen Risto
Tuomola Mika
Erityisliikunnan edustaja:
Pasi Holmström
Muut edustajat:
Kaitasuo Kari (Tampereen Urheilun Edistämissäätiö)
Lindroos Tommi (Hämeen Liikunta ja Urheilu ry)
Jussila Anne-Mari (Sivistys- ja kulttuurilautakunta)
Paavola Pekka P. (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut)
Savisaari Lauri (Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut)
Henttonen Anna (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut), sihteeri

Vieraana
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Koskinen Ari, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Lehtinen Joni, Tampereen nuorisovaltuusto
Rahim Yaser, Tampereen nuorisovaltuusto
Salonen Mikko, Suomen Olympiakomitea

poistui klo 15.35
poistui klo 16.30
poistui klo 16.30
poistui klo 15.35

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05 ja käytiin läpi läsnäolijat.
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Olympiakomitean terveiset Tampereelle
Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen avasi Olympiakomitean missiota, visiota ja
arvoja sekä strategisia painopisteitä.
Uusi Olympiakomitea, mikä aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa Valon ja Suomen
Olympiakomitean yhdistymisen myötä, pyrkii lisäämään yhteistyötä kaupunkien ja kuntien
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kanssa. Myös yhteistyötä sote- ja maakuntauudistusvalmistelijoiden kanssa pyritään
kehittämään.
Liikuntapaikkarakentamisessa Olympiakomitean rooli on antaa lausuntoja opetus- ja
kulttuuriministeriölle tulleisiin rahoitusanomuksiin etenkin huippu-urheilun näkökulmasta,
mutta kokonaisuus huomioiden.
Yksi Olympiakomitean rooleista seurojen suuntaan nykyisessä tilanteessa, missä seurojen
palkattu työ ja budjetit jatkavat kasvuaan, on tarjota koulutusta mm. urheilujohtamiseen,
talouden hallintaan ja valmentamiseen. Osaavia urheilujohtajia tarvitaan lisääntyvässä
määrin.
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Liikuntapaikkojen ja nuorisokeskusten rakentamisen suunnitelma 2018–2030
Käytiin läpi Liikuntapaikkojen ja nuorisokeskusten rakentamisen suunnitelmaluonnos.
Suunnitelmaa tullaan vielä täydentämään ja mm. koulujen liikuntatilat otetaan mukaan
suunnitelmaan.
Seuraparlamentin kommentit luonnokseen:
- Suunnitelmaan mukaan otettavien koulujen liikuntatilojen yhteydessä tulee
käsitellä myös koulujen pihojen käyttö nuorisotiloina.
- Tilojen monikäyttöisyys ja nykyistä laajempi käytettävyys tulee huomioida.
- Urheilun reunaehdot huomioitava; tapahtumat ja urheilu sopivat huonosti saman
katon alle.
- Seuraparlamentti kannattaa kaupungin omien tilojen rakentamista; kilpailujen ja
tapahtumien järjestämisen helppous, mahdollisuus varainhankintaan mm. kahvion
pito.
- Kokonaisvaltaisuus tulee huomioida: alueiden tasa-arvo sekä saavutettavuus.
- Panostettava osallisuuteen; avoin tilaisuus, kansalaiskysely ja nuorten, lasten sekä
koulujen rehtorien kuuleminen.
- Eri lajien tarpeet tulee huomioida, eikä vain trendilajeja.
Trendilajeiksi ja nouseviksi lajeiksi todettiin mm. temppulajit ja kehonpainoharjoittelu.
Nuorisoedustajat nostivat esille Hiedanrannan kehittämisessä tärkeäksi
ulkoliikuntamahdollisuuksien kehittämisen. Nuorisovaltuuston edustajat myös nostivat
nousevana trendinä mm. skeittauksen ja muun ei sidonnaisen liikunnan; liikuntatiloja pitäisi
olla myös omatoimiseen liikkumiseen.
Todettiin, että seuraparlamentin syksyn kokouksessa olisi hyvä käsitellä seuratoiminnan
kulurakennetta, mikä avaisi seuratoimintaa virkamiehille ja päättäjille.
Keskustelu liikuntapaikkojen tilanteesta (maksut, tilojen riittävyys ym.) siirrettiin
käsiteltäväksi seuraparlamentin kesäkuun työpajaan. Työpajassa sovittiin käsiteltäväksi
myös kaupungin liikuntatilojen vuorojakoperusteet.
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Edellisen kokouksen muistio
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Hyväksyttiin 16.1.2018 kokousmuistio.
Kohta 4, Sportywe-mobiilisovellus: Sportywe-sovelluksen lisenssiä ei jatkettu pilottikauden
jälkeen. Seuroilla on kuitenkin mahdollisuus itsenäisesti ottaa sovellus käyttöön.
Sovittiin, että Liikkuva Tampere -uutiskirjeeseen laitetaan tiedote mahdollisuudesta,
tiedotteeseen tulee sisällyttää seuroille koituvat kustannus.
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Liikkuva Tampere -uutiskirje
Markkinointiapua tarjolla; Liikkuva Tampere -uutiskirje ja Liikkuva Tampere liikuntapalvelut Facebook -sivut.
Jos seurat haluavat käyttää mahdollisuutta hyödyksi, niin viestittäviä ehdotuksia ja toiveita
tulee lähettää Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön viestintäsuunnittelija Satu
Arvoselle (etunimi.sukunimi@tampere.fi)
Uutiskirjeessä on tavallisesti tietoa Tampereen kaupungin liikuntapalvelujen tapahtumista
ja ajankohtaisista asioista. Uutiskirje lähetetään noin kuukauden välein. Liikkuva Tampere uutiskirjeen voi tilata Tampereen kaupungin sivuilta.
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Tampere kaupunki Savuton Kunta -ohjelmaan
Tampereen kaupunki on vastaanottanut Savuton Kunta -aloitteen tammikuussa 2018.
Suurin osa savuttoman työpaikan kriteereistä ja savuttoman kunnan kriteereistä toteutuu
jo.
Käytiin läpi savuttoman kunnan kriteereitä. Seuraparlamentti näki savuttomaksi kunnaksi
julistautumisen ja savuttomuuden edistämisen hyvänä asiana. Seuraparlamentin jäsenet
lupasivat edistää asiaa omilla tilakäyttövuoroillaan.
Todettiin, että nuuskan käyttö tulisi vielä vahvemmin saada mukaan julistautumiseen.
Kieltokyltteihin pitäisi saada myös nuuska ja sähkötupakka liitettyä.
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Lasten turvallisuutta koskevien ohjeiden laadinta
Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan
1.5.2014. Laki pitää rikosrekisterien kysymistä tärkeämpänä toimintaohjeiden laatimista.
Käytiin esitys alustavasti läpi. Asia koettiin tärkeäksi, sovittiin, että asiasta laaditaan
lausunto seuraparlamentin kesäkuun työpajassa.
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Muut asiat
Toiminta-avustukset v.2018
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Tampereen kaupungin talouden tasapainottamisohjelman takia osa sivistys- ja
kulttuurilautakunnan avustuskokonaisuuksista (mm. liikuntapalvelujen toiminta-avustukset)
päätetään poikkeuksellisesti vasta toukokuussa.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan maaliskuun kokouksessa päätetty maksaa
avustusennakkoa viime vuosina avustusta saaneille ja myös tänä vuonna sitä hakeneille,
siten että avustusennakon suuruus on 50 % viime vuoden avustussummasta, mikäli avustus
on ollut vähintään 1000€.
Tampereen kaupunki on tehnyt päätöksiä säästöistä 23.4.2018. Mm. Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen avustusmäärästä tullaan vähentämään seuraavan kolmen vuoden aikana
yhteensä 500 000 euroa. Liikuntatilojen maksuja korotetaan 10 % ja maksukorotukset
tulevat voimaan 4.6.2018. Lasten osalta maksujen korotusta pyritään kompensoimaan
vahvemmalla lasten liikunnan avustamisella. Seuraparlamentin olisi hyvä valmistella
avustuskriteereitä siten, että kompensointi toteutuu.
Todettiin, että seuroille tulisi tiedottaa etukäteen, kun tiedetään mille vuosille
avustusvähennykset kohdistetaan.

Kansalaistoiminnan tuen kehittäminen- työpajan toimenpide-ehdotukset
20.2.2018 pidetyn työpajan yhteenveto
Asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraparlamentin seuraavassa kokouksessa.

Kokous- ja liikuntatilaa yhdistyksille ja seuroille
Kumppanuustalo Arttelissa Tampereen Tammelassa on tarjolla edulliset kokous- ja
monitoimitilat. Tarjolla on tiloja 10 hengen kokoushuoneesta 70 hengen monitoimitilaan ja
tanssisaliin. Talosta löytyy myös kuntosali sekä takkahuone, jossa voi järjestää
rennommankin tilaisuuden.
Lue lisää Arttelin kotisivuilta ja varaa tilasi! https://www.artteli-ry.fi/kokoustilat/ Lisätietoja
saat myös Arttelin infosta, p. 050 452 1169 tai info@artteli-ry.fi.

9

Seuraavien kokousten ajankohdat
14.6.2018 klo 11–15 työpaja, UKK-instituutti
25.9.2018 klo 15–17, Tampereen uintikeskus
20.11.2018 klo 15–17, Virastalo. Kokouksen jälkeen klo 17.30 alkaen uuden
seuraparlamentin valintakokous + uuden seuraparlamentin järjestäytymiskokous

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.07.

