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Seuraparlamentti
Aika

Ti 17.11.2015 klo 15–16.45

Paikka

Istuntosali Tammerkoski, Virastotalo Aleksis Kiven katu 14–16

Kutsuttu

Liikuntaseurojen edustajat:
Aaltonen Kari
Henttu Markku
Kaitasuo Kari
Kantsila Minna
Kauppinen Marja
Koivisto Esa (puheenjohtaja)
Koivunen Joni
Kosola Satu
Salonen Ville (varapuheenjohtaja)
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)
Sola Monika siht. (Tampereen kaupungin tilaajaryhmä, TIRY)

Asialista

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.

2.

Edellisen kokouksen muistion tarkistaminen
Edellisen kokouksen muistioon ei huomauttamista.

3.

Läsnäolijoiden toteaminen
Esittelykierros
Kokouksen sihteeriksi valittiin Monika Sola.
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Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Kauppinen ja Kari Kaitasuo.

4.

Liikunnan toiminta-avustuskriteerit
Käytiin keskustelua liikunnan toiminta-avustuskriteereistä. Itse
hakulomakkeen perusrakenteeseen ei olla tekemässä suurempia
muutoksia. Kyse on pikemminkin painotuksien muutoksista.
Kilpailut ja tapahtumat osio koettiin ongelmalliseksi, koska tietojen
ilmoittamiselle ei ole yksiselitteistä määritelmää ja tästä syystä eri
seurojen tiedot eivät ole yhteismitallisia. Myös eri lajit kokivat
olevansa eriarvoisessa asemassa tämän osion osalta, koska
kilpailu- ja tapahtumatoiminnassa on paljon eroavuuksia. Todettiin,
että kilpaurheilusta syntyy isommat kulut kuin harrasteliikunnasta ja
tämä osaltaan puoltaisi sitä, että saavutukset myös huomioitaisiin
arvioinnnissa. Toisaalta TUESilla on projektirahajärjestelmä, jonka
kautta voi hakea tukea kilpaurheiluun.
Laadullisen osion ”Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus”
osio koettiin vaikeaksi kohdaksi täyttää. Joidenkin mielestä juuri
laadullinen toiminnan kuvaus on juuri se ykköspointti, jota tulee
korostaa ja tästä syystä laadullista / harkinnanvaraista osiota ei tule
kokonaan poistaa.
Koska kilpailullinen menestys ja tapahtumat ja laadullinen osio
nähtiin tärkeinä, käytiin keskustelua siitä voisiko toisen laadullisen
kohdan muuttaa seuran parhaat saavutukset osioksi.
-

saavutuksiakin voi lähestyä monesta eri näkökulmasta, yhtäältä
kyse voi olla arvokisasaavutuksista, mutta toisaalta myös
laadukkaan tapahtuman järjestäminen voi olla saavutus, joka
kertoo sekä seurasta että toiminnan laadusta. Seurojen
tehtävänä on punnita itse minkä he kokevat oman toimintansa
osalta saavutuksena.

Liikkujien määrän osalta todettiin, että toiminta-avustuksissa
haluttaisiin korostaa myös pidempikestoista liikkumista aiemmin 3
kk:n lisäksi. Keskusteltiin seurojen/lajien näkökulmasta eri
ajanjaksoista ja päädyttiin siihen, että hakemuslomakkeessa tulisi
olla omat kohdat sekä väh. 3 kk ja vähintään 6 kk liikkujien määrän
ilmoittamiselle. Pidempikestoisen liikkumisen ohella myös alle 20
vuotiaiden liikkujien määrä nähtiin oleellisena tietona toimintaavustusten arvioinnissa.
Todettiin, että liikuntapalvelujen on syytä olla jatkossa tiiviimmin
mukana toiminta-avustusten arvioinnissa.
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5.

Muut asiat
Liikunta- ja urheilupaikkojen kokonaissuunnitelman valmistelu on
käynnistymässä. Seuraparlamentti osallistuu osaltaan myös
valmisteluun.
Todettiin, että seuraparlamentin olisi hyvä tehdä tutustumismatka
johonkin toiseen kaupunkiin (esim. Turku, Helsinki, Oulu, Jyväskylä
jne.), jossa on seuraparlamenttitoimintaa.
Tehtiin ehdotus, että seuraparlamentin jäsenille annettaisiin
vapaakortti liikuntapalvelujen tapahtumiin jne. Asia viedään
liikuntapalveluille tiedoksi.
Minna Kantsilan (Tampereen Wihuri), Marja Kauppinen (TTNV) ja
Satu Kosola (TKT) ovat tehneet julkilausuman (liitteenä)
seuraparlamentille ja Tampereen kaupungille liikuntapaikkojen
taksojen alentamisesta. Lausuma toimitetaan liikuntapalveluille ja
johtokunnalle tiedoksi.

6.

Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei päätetty, koska erovuorossa
olevien tilalle valitaan uudet jäsenet 17.11.2015
valintakokouksessa.

7.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.

Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset:

_____________________
Marja Kauppinen

_____________________
Kari Kaitasuo

Liikunnan toimintaavustusten arviointikriteerien
päivittäminen
Seuraparlamentti 17.11.2015

Arviointikriteerit sivela 22.5.2014;
liikuntapalvelujen avustusten kohdentaminen
•

Liikuntapalvelujen avustukset
•
•
•
•

•
•

Prosenttiosuuksia
ei muuteta

Tampereella toimivat yhteisöt, joiden toiminta keskittyy pääosin tamperelaisille suunnattuun
terveyttä edistävään liikuntaan sekä siihen liittyvään kansalaistoimintaan
Toiminnan piirissä tulee olla yli 30 harrastajaa
Arvioinnin painopisteissä selkeä muutos: määrällisiä tietoja painotetaan 80 % ja laadullisia 20 %
Keskeinen painoarvo on toimintaan aktiivisesti osallistuneiden määrällä (eli liikkujien määrä),
erityisesti alle 20-vuotiaat
– kerran viikossa vähintään 3 kk ajan vuodessa järjestettävän toimintaan osallistuva
henkilö (ohjaajana tai liikkujana), yksi henkilö kirjataan osallistujaksi vain kerran
vuodessa
Jatkossa arvioinnissa painotetaan selkeämmin myös kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä
syntyneitä kustannuksia
Laadullisessa arvioinnissa painotetaan kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden
edistämistä
– esim. liikkumattomuuden vähentäminen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen
– uusien liikkujien innostaminen
– haasteellisten kohderyhmien tavoittaminen (15-19-v., erityisryhmät, yli 70-vuotiaat)
– yhteistyö muiden toimijoiden kanssa esim. terveyden edistämisen näkökulmasta

Jatkossakaan avustusta ei myönnetä
oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille
eikä pääsääntöisesti valtakunnallisille tai piirijärjestöille.
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Jatkossakin toiminnan piirissä
tulee olla yli 30 harrastajaa.

Seuraparlamentti

Avustusmäärärahojen jakautuminen määräytyy
suuntaa-antavasti pisteytyksellä, jossa painottuvat
seuraavat osa-alueet (Sivela 22.5.2014):
Toimintaan
aktiivisesti
osallistuneid
en määrässä
erotellaan 3
kk ja yli 3 kk
määrät

10 %
10 %

Seuran parhaat saavutukset
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Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden
60 %
määrä
MÄÄRÄLLISET TOIMINTATIEDOT

Vain numeroita!
Alle 20-v.

5.

Yli 20-v.

Liikkujien eli aktiivisten toimintaan osallistuneiden määrä edellisen
toimintakauden aikana
Liikkuja on kerran viikossa vähintään 3 kk ajan vuodessa järjestettävään
toimintaan eli liikuntaharrastukseen osallistuva henkilö ja/tai ohjaaja. Mikäli
henkilö osallistuu aktiivisesti toimintaan sekä liikkujana että ohjaajana, hänet
lasketaan vain kerran. Liikkujien määrään ei lasketa talkootyöntekijöitä tai
muita jäseniä.

25 %

35 %

Yksi henkilö kirjataan osallistujaksi vain kerran vuodessa. Alle 20-vuotiaisiin
osallistujiin kirjataan toimintakauden alussa enintään 19 vuotta täyttäneet.
6.

Talkootyöntekijöiden määrä
Talkootyöntekijä tukee osaltaan liikuntaharrastuksen toteutumista, mutta ei
osallistu itse toimintaan liikkujana.

Tieto on kysytty, mutta ei ole
vaikuttanut arviointiin

Jatkossa kerättävät tiedot
Määrälliset toimintatiedot
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Alle 20-v.
3 kk

Alle 20-v.
Yli 3 kk
liikkuvat

Yli 20-v.
3 kk

Yli 20-v.
Yli 3 kk
liikkuvat

Seuraparlamentti

Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja
10 %
ympärivuotisuus
7.

Harjoituskertojen määrä viikossa keskimäärin

10 %

Ilmoitetaan harjoituskertojen kokonaismäärä jaettuna kalenterivuoden
toimintaviikkojen määrällä. Harjoituskertoihin lasketaan vain ohjatut
harjoitukset, ei omatoimista harjoittelua.

8.

Kilpailujen ja tapahtumien lukumäärä yhteensä toimintakauden aikana (vain
lkm)
Ei ilmoiteta yksittäisiä ottelutapahtumia vaan koko päivän kestävät turnaukset
tai kilpailutapahtumat. Tapahtuma voi olla myös muu kuin kilpailullinen
yhdistyksen itsensä järjestämä tapahtuma, joka aktivoi kuntalaisia liikkujina
ja/tai katsojina.

Tieto on kysytty, mutta ei ole
vaikuttanut arviointiin

KILPAILUJEN JA TAPAHTUMIEN MÄÄRÄ HUOMIOIMINEN TIETYLLÄ PROSENTTIOSUUDELLA?
•
kilpailujen ja tapahtumien määrä huomioiminen tietyllä prosenttiosuudella
•
•

5

määritellään kilpailuille taso, jotka kuuluvat arvioinnin piiriin (esim. SM-kilpailut 13 v. ja sitä vanhemmat)
leiritoiminta (väh. 2pv) kirjattaisiin myös tapahtumaksi
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Seuraparlamentti

Kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä
syntyvät kustannukset
10 %
9.

Kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä syntyvät kustannukset edellisenä
tilinpäätösvuotena (tiedot tuloslaskelmasta)
Ilmoitetaan kaikkien ulkopuolisille maksettujen tilavuokrien määrä
verollisena kalenterivuoden aikana

€/v

Vuoden 2015 painopiste: jatkossa arvioinnissa painotetaan selkeämmin myös kaupungin ulkopuolisten
tilojen käytöstä syntyneitä kustannuksia

Ei muutoksia
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Kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja
osallisuuden laaja-alainen edistäminen
(pisteytys 0-20 pist.)
15 %
•
•
•
•
•

kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistäminen
esim. liikkumattomuuden vähentäminen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen
uusien liikkujien innostaminen
haasteellisten kohderyhmien tavoittaminen (15-19-v., erityisryhmät, yli 70-vuotiaat)
yhteistyö muiden toimijoiden kanssa esim. terveyden edistämisen näkökulmasta

10. YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ MUU TOIMINTA
Kuvataan esim. seuraavia toimenpiteitä: liikkumattomuuden vähentäminen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen, uusien liikkujien
innostaminen, haasteellisten kohderyhmien tavoittaminen (esim.15–19-v., erityisryhmät, yli 70-vuotiaat), yhteistyö muiden toimijoiden
kanssa esim. terveyden edistämisen näkökulmasta, toiminnan kehittäminen, laadun varmistaminen ja ohjaajien kouluttaminen.

Kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja
osallisuuden laaja-alainen edistäminen
(pisteytys 0-20 pist.) -> prosenttiosuus
10 %
jatkossa
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Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus (pisteytys1-5)
5%
Laadullisessa arvioinnissa vuoden 2015 painotuksia olivat mm. kuntalaisten hyvinvoinnin,
terveyden ja osallisuuden edistäminen

siirretty
ed.kohtaan •

esim. liikkumattomuuden vähentäminen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen

•

uusien liikkujien innostaminen

•

haasteellisten kohderyhmien tavoittaminen (15-19-v., erityisryhmät, yli 70-vuotiaat)

•

yhteistyö muiden toimijoiden kanssa esim. terveyden edistämisen näkökulmasta

Muutetetaan ko. kohta Seuran parhaat saavutukset
10 %
LISÄTÄÄN KILPAILUMENESTYKSEN HARKINNANVARAINEN ARVIOINTI PAINOTUKSIIN -> parhaat saavutukset edellisenä
toimintakautena
•
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määritellään taso, jotka kuuluvat arvioinnin piiriin (esim. SM-kilpailut 13 v. ja sitä vanhemmat)
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Julkilausuma seuraparlamentille ja Tampereen kaupungille
Pitkin syksyä otsikoissa on ollut lasten liikunnan harrastamisen kalliit hinnat. Syyllisiksi ovat
leimautuneet urheiluseurat, jotka toimintaa lapsille ja nuorille järjestävät. Iso syy
harrastajamaksujen nousuun, ovat viime vuosina hurjasti nousseet liikuntapaikkojen taksat, joita
kaupunki seuroilta perii. Seurat ovat pakotettuja lisäämään nämä kohonneet kustannukset
harrastajamaksuihin pitääkseen toimintansa kannattavana.
Me allekirjoittaneet seuraparlamentin TUL:lilaiset jäsenet pyydämme Tampereen kaupungilta
malttia liikuntapaikkojen taksoihin, mielestämme nykyisiä taksoja olisi mahdollista selvästi laskea.
Ko. toiminnan ei tarvisi olla kaupungille voittoa tuottavaa.
Toivomme, että Tampereen kaupunki yhä selkeämmin profiloituisi liikuntaystävälliseksi
kaupungiksi ja ottaisi vakavasti koko yhteiskunnan huolen lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen
vähenemisestä ja sen kansanterveydellisistäkin haitoista. Lisäksi pyydämme huomioimaan, että
alennukset liikuntapaikkojen maksuihin olisivat todellista ja tasa-arvoista tukea kaikille kaupungin
alueella toimiville seuroille.
Tampereella 17.11.2015

Minna Kantsila
Tampereen Wihuri

Marja Kauppinen
TTNV

Satu Kosola
TKT

