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Tampereen seuraparlamentti
Aika

Tiistai 19.2.2019 klo 15–17.09

Paikka

Tampereen Tenniskeskus, klubi

Kutsuttu

Liikuntaseurojen edustajat:
Crusell-Kauppinen Marja, saapui klo 16.20
Fagerström Jari
Granroth Hannu, vpj.
Heikkilä Sari
Härkki Hanna
Kinnarinen Matti
Koivunen Joni
Kosola Satu, puheenjohtaja
Lindroos Olli
Lindroos Tapio
Lönnqvist Marcus
Niemi Salla
Nuto Taavetti
Puro Marjo
Sihvonen Satu
Ärnfors Inga
Erityisliikunnan edustaja:
Holmström Pasi
Tahlo-Jortikka Satu
Muut edustajat:
Jussila Anne-Mari (Sivistys- ja kulttuurilautakunta, SIKULA)
Kaitasuo Kari (Tampereen Urheilun Edistämissäätiö, TUES)
Lindroos Tommi (Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, HLU)
Paavola Pekka P. (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö)
Savisaari Lauri (Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut)
Henttonen Anna (Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikkö), sihteeri

Vieraana
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Riippi Johanna, Tampereen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimi, klo
15.50–16.45
Tamiola-Salminen Tiina, Pirkanmaan Voimia Oy, klo 15.50–16.30

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.
Hannu Granroth kertoi tervetulopuheessa Tampereen Tenniskeskuksen toiminnasta.
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Seuraparlamentin tuleva vuosi
Todettiin osallistujat, pidettiin esittäytymiskierros ja käytiin läpi tulevan vuoden tavoitteita
ja toiveita seuraparlamentin toimintaan.
Seuraparlamentin toiminnassa tärkeimmäksi nousi vuorovaikutus kaupungin ja
seurakentän välillä sekä verkostoituminen ja yhteistyö muiden lajien/seurojen kanssa.
Kokousten pitäminen eri liikuntapaikoissa koettiin hyvänä verkostoitumisen kannalta.
Liikuntapaikkarakentamista toivotaan käsiteltävän kokouksissa jatkossakin, samoin kuin
vuorojakoa sekä harjoittelutilojen koordinointia. Sote-uudistuksen vaikutukset kolmannen
sektorin palveluntuottajille toivottiin avattavan seuraparlamentissa niiden selkiydyttyä.
Lisäksi toivotaan vierailuja seuraparlamentin kokouksiin, mm. apulaispormestari,
lautakunta, Visit Tampere.
Keskusteltiin mahdollisuudesta vierailla toisessa kaupungissa tai vaihtoehtoisesti kutsua
muiden kaupunkien seuraparlamentteja vieraaksi Tampereelle. Vierailun tavoitteena olisi
verkostoitua muiden seuraparlamenttien kanssa sekä saada käsitystä muiden kaupunkien
seurayhteistyöstä. Selvitetään voisiko kokousmatkan toteuttaa jo syksyllä.
Kesällä pyritään pitämään koulutuspainotteinen työpaja, johon valittiin yhdeksi aiheeksi
seuratoiminnan markkinointi.
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Pirkanmaan Voimia Oy:n ajankohtaiset asiat
Pirkanmaan Voimian asiakkuuspäällikkö Tiina Tamiola-Salminen kävi läpi Voimian
ajankohtaisia asioita (esitys liitteenä).
Käytiin keskustelua tilojen siivouksesta ja puhtauden varmistamisesta kilpailuissa ja muissa
tapahtumissa. Yhdistysten tulisi tapahtumia suunnitellessa olla mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa yhteydessä liikunta- ja nuorisoyksikön asiakaspalveluun.
Tilaisuutta suunnitellessa tulee myös huomioida mitä palveluita toteutuksessa tarvitaan,
esim. isoon tapahtumaan tulee huomioida lisäsiivouksen tilaaminen. Tavalliseen
tilavaraukseen sisältyy vain perussiivous, mikä ei riitä isoissa tapahtumissa ja kilpailuissa.
Ylläpitosiivous kuuluu tilojen vuokraajalle, mutta erityissiivouksista sovitaan erikseen.
Yhdistyksillä ei ole ollut tiedossa lisäsiivouksen tilausvelvoitetta. Todettiin, että tarvitaan
ohjeet siitä missä tapauksissa lisäsiivous tulee tilata ja mitkä ovat lisäsiivouksen
kustannukset, jotta yhdistys voi ratkaista tilataanko siivous vai hoidetaanko itse. Liikunta- ja
nuorisoyksikölle ehdotetaan, että käyttövuorohakemukseen lisätään kenttä lisäsiivouksen
tarpeesta, jolloin tieto saadaan heti tuottajalle, eikä asia unohdu tilaa varatessa.
Yhdistykset voivat tilata Voimialta myös ateriapalveluita tapahtumiin. Ateriapalveluista
tehdään aina tapahtumakohtainen tarjous. Tilojen keittiöt ovat Voimian hallinnassa ja niitä
ei voida luovuttaa tapahtumajärjestäjän käyttöön. Mm. koulujen ruokasaleja voi kuitenkin
käyttää ruokailuun.
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Puhtaus koulujen liikuntatiloissa on suunniteltu koulujen käyttötarpeen mukaan ja työn alla
on ohjeet puhtauden ylläpitämiseen iltakäytön jälkeen. Palaute on tärkeää toiminnan
kannalta ja se toivotaan annettavan suoraan palveluntuottajalle tapahtumapaikalla tai
Voimian nettipalautelomakkeella: https://pirkanmaanvoimia.fi/
Todettiin, että yhtenäiset ohjeet on tärkeä saada mm. koulujen tiloihin, kun eri kouluilta ja
Voimialta tulee erilaiset ohjeet käyttäjille. Nousi esiin, että toisinaan on mm. erittäin
haastavaa saada wc-paperia iltakäyttöä varten. Tamiola-Salminen vahvisti, että asioista
pitää laittaa palautetta Voimialle, jotta ne tiedetään käsitellä. Voimialla pyritään siihen, että
hätäsiivousvälineet olisi saatavilla myös iltakäytössä.
Sovittiin, että asiaan palataan seuraavassa kokouksessa, jolloin olisi tärkeää käydä
vuoropuhelu myös liikunta- ja nuorisoyksikön kanssa.
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Tampereen kaupungin hyvinvointiohjelma
Hyvinvointikoordinaattori Johanna Riippi esitteli hyvinvointiohjelmaluonnoksen 2020–
2024, mm. ohjelman suunnittelun ja valmistelun toteutusta sekä kaupunkistrategiasta
nousevia ilmiöitä. Kaupunkistrategian mukaisesti suunnitelmalla pyritään hyvinvoinnin
tasaiseen jakautumiseen.
Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että liikunta ja seuratoiminta liittyvät lähes kaikkiin
hyvinvointiohjelmassa esitettyihin ilmiöihin ja seuraparlamentti on mielellään mukana
suunnitelmatyössä.
Sovittiin, että kesän työpajan toiseksi aiheeksi otetaan hyvinvointiohjelma.
Esitettiin toive, että hyvinvointiohjelmaa avattaisiin johonkin kaupungin tiedotteeseen,
jotta parlamenttiin ja muihin kokoonpanoihin kuulumattomat voisivat myös perehtyä ja
kommentoida ohjelmaa.
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Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi ja hyväksyttiin 20.11.2018 kokousmuistio.
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Liikuntakentän ajankohtaiset asiat
-

-

Kauppi Sports Centerin liikuntatilojen vuokraus varmistunut; 1.8. alkaen liikunta- ja
nuorisoyksiköllä kolme salia, 3+2 vuoden sopimuksella. Tapahtumat hoidetaan
jatkossakin yhtiön kautta.
Sorsapuiston tekojään rakentamishanke on käynnistynyt.
Kaupin kenttien kehittäminen on käynnissä.
Toiminta-avustushakemusten käsittely on käynnissä. Yhdistyksillä on vielä liitteitä
toimittamatta ja useat yhdistykset ovat jättäneet ilmoittamatta tietoja, mm.
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urheilumenestyksen. Todettiin, että apua hakemusten tekemiseen saa vuosittain
joulukuussa pidettävässä avustusinfossa ja avustushakemusten käsittelijöiltä, mutta
harmittavan vähän yhdistykset kysyvät neuvoa.
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Muut asiat
Joukkorahoitusta hyvien ideoiden toteuttamiseen
Miten Tampereesta saataisiin vieläkin mukavampi paikka asua? Onko sinulla halua lähteä
toteuttamaan esim. kesätapahtumaa naapurustossasi tai ympäristötaideteosta
lähiympäristösi elävöittämiseksi? Tampereella kokeillaan nyt ensimmäisenä kuntana
Suomessa joukkorahoitusta Tampereen viihtyisyyttä parantavien hyvien ideoiden
toteuttamiseksi.
Tampereen kaupunki käynnisti 27.11.2018 kokeilun, jossa joukkorahoituksen avulla
lähdetään tukemaan asukas- ja yhteisölähtöisten hankkeiden toteutumista. Kokeilu
toteutetaan Mesenaatti.me/tampere-sivustolla. Kaupunki sitoutuu osallistumaan
rahoitukseen 30–40 prosentin tai korkeintaan 5000 euron osuudella, jos kampanja kerää
riittävän laajan kannatuksen. Rahallisen tuen lisäksi kaupunki tarjoaa näkyvyyttä
kampanjoille Mesenaatti.me/tampere -sivustolla sekä antaa sparrausta
joukkorahoituskampanjoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Jos sinulla on hyvä idea ja halua lähteä toteuttamaan sitä, käynnistä kampanja ja kerro siitä
meille! Kokeiluun voi hakea mukaan luomalla kampanjan Mesenaatti.me-sivustolle
1.3.2019 mennessä.
Lisätietoja kokeiluun hakeutumisesta
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Seuraavien kokousten ajankohdat
21.5.2019, klo 15–17
Työpaja kesäkuussa, aika tarkennetaan myöhemmin
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Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 17.09

Seurafoorumi
Seurafoorumin kokous
19.2.2019, Tiina Tamiola

Vastuu ateria- ja
puhtauspalveluiden
järjestämisestä

14.3.2019
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Puhtauden varmistaminen kilpailuissa ja
tapahtumissa
• Käytössä usealle toimijalle
yhteiset tilat, arkena ja
viikonloppuna
-> hyvä ennakointi takaa
puhtaat tilat kaikille käyttäjille

Tieto tapahtumasta liikuntapalveluille hyvissä
ajoin
- ajankohta, käytössä olevat tilat, tapahtuman
koko, palveluiden tarve

Käyttövuorohakemuksen tekovaiheessa tieto
lisäpalveluiden tarpeesta ( esim. lisäsiivouus,
ateriapalvelut)
- Liikuntapalvelut tilaa palvelut, esim.
lisäsiivouksen Pirkanmaan Voimialta

Tapahtuman aikana tapahtuman järjestäjä
tekee yhteistyötä palveluntuottajan kanssa
- palautteet palveluntuottajalle
14.3.2019
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Yhteiset puhtaat tilat kaikille käyttäjille
• Puhtauspalvelut koulujen liikuntatiloissa on suunniteltu koulujen käyttötarpeen
mukaan
• Iltakäyttäjillä oma rooli tilojen puhtauden hallinnassa
• Työn alla ohjeet tilojen puhtauden ylläpitämistä varten myös iltakäytön jälkeen
• Mahdollisuus hankkia siivousvälineet iltakäyttäjiä varten
• Omalla esimerkillä ja ohjeistamisella
• Hyvä siivottavuus helpottaa puhtauden ylläpitämistä
• Tavarat paikoilleen!
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Palautteen antaminen
• Kun palveluntuottaja on paikan päällä, välitön palaute suoraan
palveluntuottajalle
• Yleinen palaute tai kehittämistoiveet
Tilojen käyttäjä
antaa palautteen
urheilulaitoksen
hoitajalle

Urheilulaitoksen
hoitaja on
yhteydessä
Pirkanmaan
Voimiaan

Pirkanmaan
Voimia on
yhteydessä
palveluntuttajaan

Kehitetään yhdessä
toimintaa

• Pirkanmaan Voimian nettisivut ja nettipalautelomake
https://pirkanmaanvoimia.fi/
14.3.2019

5

Yhdessä onnistumme!
Etunimi.sukunimi@tampere.fi

pirkanmaanvoimia.fi

facebook.com/pirkanmaanvoimia

twitter.com/pirkanmaanvoimia

