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Seuraparlamentti
Aika

Maanantaina 24.10.2016 klo 15–17

Paikka

Tesoman palloiluhalli, Tesoman valtatie 46

Kutsuttu

Liikuntaseurojen edustajat:
Crusell-Kauppinen Marja
Granroth Hannu
Kaitasuo Kari
Kantsila Minna
Koivisto Esa, pj.
Koivunen Joni
Kosola Satu. vpj.
Mattila Marja
Sumanen Risto
Tuomola Mika
Erityisliikunnan edustaja:
Tahlo-Jortikka Satu
Muut edustajat:
Huhtakallio Eero (Tampereen Urheilun Edistämissäätiö, TUES)
Kovala Seppo (Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunta, KUVAJO)
Paavola Pekka (Tampereen kaupungin liikuntapalvelut, LIPA)
Rantanen Ilpo (Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta, SIVELA)
Savisaari Lauri (Tampereen kaupungin tilaajaryhmä, TIRY)
Outi Lehtinen siht. (Tampereen kaupungin tilaajaryhmä, TIRY)

Asialista
1.

Kokouksen avaus

2.

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin

3.

Tilaaja-tuottajamallin purkamisen vaikutukset kunnalliseen
päätöksentekoon liikunnan osalta
Kaupungin organisaatio uudistuu ja sisäisestä sopimusohjauksesta
(tilaaja-tuottaja-malli) luovutaan. Vuoden alusta lähtien yhtenä
hyvinvointipalvelujen palveluryhmistä on kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut, jonka johtajaksi on valittu tilaajapäällikkö Lauri
Savisaari (1.1.2017 alkaen, siihen asti oman viran ohessa).
Palveluryhmässä on jatkossa neljä yksikköä, joista yksi on liikuntaja nuorisopalvelut. Syksystä 2017 aloittaa sivistys- ja
kulttuurilautakunta, joka vastaa jatkossa sekä perusopetuksesta ja
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varhaiskasvatuksesta että kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin
liittyvistä asioista (mukaan lukien liikunta). Tuotannon johtokunnat
lakkaavat vuoden vaihteessa, joten luottamushenkilöiden määrä
tulee myös vähenemään.
Liikunnan toiminta-avustuksista päättää todennäköisesti jatkossakin
lautakunta ja valmistelu tehdään liikuntapalveluissa. Nykyinen
lautakunta jatkaa vielä kesäkuun loppuun asti. Apulaispormestarien
määrä vähenee neljästä kolmeen. Lautakunnan esittelijänä toimii
hyvinvointipalvelujen johtaja Taru Kuosmanen, mutta kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelujen päätösasioiden valmistelu tehdään
jatkossakin Lauri Savisaaren johdolla. Tarkemmat
palvelualuejohtajan alle tulevat viranhaltijanimitykset esim. liikuntaja nuorisopalveluihin liittyen ovat vielä auki.
Liikuntapaikkojen hinnoittelu kuuluu jatkossakin lautakunnan
toimivaltaan, mutta tiedossa ei vielä ole tullaanko päätösvaltaa
delegoimaan eteenpäin viranhaltijoille (esim. liikuntajohtaja).
Vaikutuksista seurojen toimintaan todettiin, että kommunikaatio
tulee suoraviivaistumaan eikä jatkossa ole niin paljon
epätietoisuutta siitä, kuka vastaa mistäkin (erityisesti yksittäiselle
kuntalaiselle). Suuremmat vaikutukset liittynevät
päätöksentekojärjestelmään, koska erilaisia vaikuttamisen kanavia
luottamushenkilöihin on jatkossa vähemmän.
Todettiin, että seuraparlamentti haluaa jatkossa olla mukana
keskeisessä roolissa valmistelun tukena. Strategisten kärkien
kautta tämän tyyppiset foorumit ja yhdessä tekemisen alustat
tulevat lisääntymään entisestään.
4.

Liikuntapalvelujen hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2017
Ensi vuoden talousneuvottelussa on ollut kaupungin haastavasta
taloustilanteesta johtuvat tiukat säästövelvoitteet, joita
liikuntapalveluissa tavoitellaan henkilöstösäästöillä ja hinnoittelulla
sekä joistain palveluista luopumisella. Todennäköisesti seuramaksut,
kuten jotkut muutkin asiakasmaksut, ovat nousemassa 10 %.
Apulaispormestarit ovat linjanneet huojennuksia kohdennettuna
uimahallin käyttäjiin (eli uimahallien käyttömaksuihin ei kohdisteta
korotuksia).

5.

Toiminta-avustusten hakulomake vuodelle 2017
Edellisen kokouksen muistiosta: ”Pohdittiin, voisiko jatkossa
käytössä olla erilainen lomake yksilö- ja joukkuelajille, koska näiden
toimintaa on hankala vertailla keskenään. Tämä ajatus sai
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kannatusta ja sovittiin, että tätä voitaisiin pohtia pienemmällä
työryhmällä, joka voidaan koota kesän jälkeen.”
Edellisen kokouksen liiteaineistosta poimittu myös seuraavat
aiemmin esitetyt kysymykset:
Harjoituskertojen laskeminen: voidaanko täsmentää vai
poistetaanko kriteereistä?
Liikkujien määrien erittely lyhyt- ja pitkäkestoisiin ei ole
ongelmatonta
Laadullinen arviointi: pitäisikö arviointia tarkentaa
harkinnanvaraisuuden osalta?
Uudet lautakunnat aloittavat toiminnan syksyllä 2017, joten sovittiin,
että tavoitellaan seuraparlamentin kanssa hyvässä yhteistyössä
joitain muutoksia muutosta avustuskriteereihin vuodelle 2018.
Pekka Paavola vie valmistelua eteenpäin ja kutsuu työrukkaseen
myös seuraparlamentista kolme jäsentä mukaan.
6.

Uuden seuraparlamentin valintakokous
Todettiin, että asioihin kiinni pääseminen vie seuraparlamentin
jäseniltä aikansa, joten kauden pidentäminen ei välttämättä olisi
huono asia.
Koska kaupungin organisaatio on voimakkaassa muutoksessa ja
kuntavaalien jälkeen myös uusi lautakunta aloittaa toimintansa
kesäkuussa 2017, linjattiin että seuraparlamentin valintakokous
erovuorossa olevien osalta siirretään suoritettavaksi vasta syksylle
2017. Siinä yhteydessä linjataan myös yleiskokouksessa, mikä olisi
jatkossa hyvä toimintakauden sykli. Ensi vuoden
valintakokouksesta tiedotetaan hyvissä ajoin jotta ehdokasasettelut
ehditään tehdä seuroissa.
Jatkossa on huomioitava, että seuraparlamentissa ei ole enää
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunnan edustajaa, kun
johtokunnat vuoden vaihteessa loppuvat.

7.

Edellisten kokousten kesken jääneet asiat
Vapaakorttiasia etenee Lipan kautta, Pekka selvittää koska
seuraavat vapaakortit ovat jaossa. Outi toimittaa Pekalle
varsinaisten jäsenten osoitteet.
Tutustuminen Turun ja/tai Helsingin seuraparlamenttiin: Esa
Koivisto sopii järjestelyistä ja aikatauluista, esim. jonkun
liigapelin yhteyteen (iltapäivä+iltaohjelma).
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8.

9.

Muut asiat
Nääshallin kahvio: Olisi hyvä, jos kahvio olisi auki myös
töistä tuleville, ehdotetaan että sitä voitaisiin pyörittää
kolmannen sektorin toimesta. Tampereen Työväen
Nyrkkeilijät (?) ylläpitää kahvilaa, tilannetta arvioidaan
uudelleen liikuntapalveluissa.
Tiedotus: Seuraparlamentin toiminnasta tiedotetaan jatkossa
myös kaupungin intranetissä (Tasku, ent. Loora)
Liikkuva Tampere -terveiset Johanna Riipiltä: ”Liikkuva
Tampere-projekti toivoo seuroilta ideoita miten voitaisiin
yhdessä juhlia Suomi100-juhlavuotta ja Liikkumisen
Unelmavuotta. Joissain kaupungeissa toteutetaan esim. 52
viikkoa, jossa 1 seura järjestää yhden viikon aikana avoimia
treenejä ja seuraavalla viikolla toinen seura. Lisäksi on
mietitty #satahaaste- kampanjaa. Treeneissä, avoimissa
ovissa yms. toteutettaisiin jokin 100 vuoteen liittyvä haaste
(esim. sata kyykkyä, sata porrasta yms.). Liikkuva Tampere
haluaisi olla mukana markkinoimassa seurojen toimintaa.
Sivut www.liikkuvatampere.fi on avattu, johon toivotaan, että
seurat laittaisivat esim. avoimia oviaan, junnupelejä yms.
Tavoitteena luoda sivusto, josta löytyisi kaikki liikkumiseen
liittyvää alueellista tietoa. ”
Esitettiin, että kokouspäivät sovittaisiin jatkossa hyvissä ajoin
eteenpäin vaikka koko vuodelle kerrallaan.
Seuraavien kokousten ajankohdat
6.2.2017 klo 15–17
8.5.2017 klo 15–17
4.9.2017 klo 15–17
ti 14.11.2017 valtuustosalissa klo 15, jonka jälkeen klo 17.30 alkaen
uuden seuraparlamentin valintakokous + uuden seuraparlamentin
järjestäytymiskokous

10. Kokous päätettiin klo 16.45

