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Seuraparlamentti
Aika

Tiistaina 15.3.2016 klo 15-17

Paikka

Tampereen Stadion, liikuntapalvelujen kokoustila Klubi

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, varalla Jarno Mäkinen
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 Esa Koivisto avasi kokouksen klo 15.10.

2.

Seuraparlamentin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Todettiin, että seuraparlamentin kokoonpano muuttui hieman, koska
marraskuun valintakokouksessa valittiin uudet jäsenet erovuorossa
olevien jäsenten tilalle.
Valmistelijoilta oli jäänyt huomaamatta, että marraskuussa 2014 oli
päätetty puheenjohtajan kaksivuotiskaudesta. Todettiin, että uutta
puheenjohtajaa ei tarvitse valita, vaan puheenjohtajana jatkaa Esa
Koivisto.
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Seuraparlamentin kokous 10.11.2014: Puheenjohtajaksi 2 vuoden
kaudelle valittiin Esa Koivisto/Koovee. Varapuheenjohtajaksi 1 vuoden
kaudelle valittiin Ville Salonen/TPV”

Sen sijaan vapaapuheenjohtajana toiminut Ville Salonen oli
erovuorossa. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti
Satu Kosola.

3.

Edellisen kokouksen muistion tarkistaminen
Edellisen kokouksen muistioon huomauttamista.
Vapaakortista on keskusteltu, mutta asia otetaan uudelleen
agendalle.
Keskusteltiin seuraparlamentin tutustumismatkasta jonnekin
kaupunkiin, jossa toimii myös seuraparlamentti. Eero Huhtakallio
esitti, että muiden kaupunkien seuraparlamenttitoimijat kutsuttaisiin
tutustumismatkan vaihtoehtona Tampereelle. Seuraparlamenttien
tapaamisen ajankohta olisi syksy ja näin ollen yhtenä vaihtoehtona
esitettiin mm. Tampereella syyskuun alussa oteltavaa Suomi-Ruotsi
maaottelua. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

4.

Läsnäolijoiden toteaminen
Esittelykierros tehtiin heti kokouksen alussa, koska
seuraparlamentin kokoonpanossa oli tapahtunut jonkin verran
muutoksia.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Monika Sola.
Pöytäkirjan tarkastajiksi oli ehdotettu Mika Tuomolaa ja Risto
Sumasta. Kumpikaan heistä ei ollut paikalla. Tässä yhteydessä
päädyttiin siihen, että luovutaan nimetyistä pöytäkirjan tarkastajista
ja edellisen kerran muistion hyväksytään jatkossa seuraavassa
seuraparlamentin kokouksessa. Sovittiin, että kokousmuistio
toimitetaan mahdollisimman pian kokouksen jälkeen osallistujille.

5.

Liikuntapaikkarakentaminen
Liikunta- ja urheilupaikkojen kokonaissuunnitelma
Esa Koivisto totesi, että tamperelaiset seuratoimijat ovat
etuoikeutetussa asemassa, koska liikuntapaikkarakentaminen on ja
tulee olemaan aktiivista tulevinakin vuosina. Päättäjille kiitos siitä,
että suhtautuvat myönteisesti liikunta- ja urheiluasioihin.
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Todettiin, että Kauppiin on suunnitteilla yksityinen halli ja sen
tiimoilta toimija on käynyt keskusteluja eri seurojen kanssa.
Todettiin, että kaupunki on tietoinen asiasta, mutta muuten ei ole
sitoutunut hallihankkeeseen ja erityisesti sen käyttöön.
Liikuntapaikkoihin liittyvät ostot pitää perustua tarpeeseen ja siihen,
että jollakin alueella ei ole tarjolla tiettyjä liikuntapalveluja.
Ennen varsinaista keskustelua Lauri Savisaari esitteli ajankohtaisia
talonrakennushankkeita, listassa jo valmistuneita /meneillään olevia
(kohteista luettavissa myös talousarviokirjasta, ks. sivut 114, 136137)
uintikeskuksen perusparannus, valmistunut 06/2015
Tesoman jäähallin purkutyöt ovat käynnissä, kyseessä yli 8
milj. hanke, valtionapua haettu mm. katsomon rakentamiseen
Keskusareena -> jos toteutuu, Hakametsän käyttötarkoitus
muuttuisi
Tesoman palloiluhalli, valmis 08/2016 -> kaupungin isoin
halli, mahd. kolme isoa kenttää, katsomo
Kalevan liikuntapuisto -> kyse olosuhteiden muutoksesta
Vuoreksen liikuntapuisto -> liittyy sekä jo olemassa olevaan
jalkapallokenttään että latuverkostoon ja sen huoltoon
Kaukajärven vapaa-aikatalo
Pyynikin palloiluhalli
Hervannan vapaa-aikakeskus
soutu- ja melontastadion nykyaikaistaminen
Neljäksi viimeksi mainitusta tehty tarveselvitykset, ajallinen järjestys
listauksen mukainen.
Muita ajankohtaisia kohteita ovat mm. Kaupin urheilupuisto,
Lamminpään ulkoilumaja.
Liikunta- ja urheilupaikkojen kokonaissuunnitelmaa on tarvetta
päivittää, koska aiemmin vuonna 2012 tehtyä suunnitelmaa ei
virallisesti hyväksytty missään. Tavoite on saada aikaan
suunnitelma, joka tarkastelisi liikuntaolosuhteita kokonaisuutena ja
tätä kautta ohjaisi rakentamishankkeita ja niiden aikatauluttamista.
Seuraparlamentilta kaivataan erityisesti tarvelähtöistä ajattelua.
Keskustelujen pohjana käytettiin liikuntapaikkoja kuvaavaa karttaa
(liitteenä). Todettiin, että tarkastelussa tulisi näkyä myös koulujen
salit ja yksityiset liikuntapaikat.
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Jalkapallo:
Suomen palloliiton Tampereen piirillä on oma olosuhdetyöryhmä,
jossa jalkapalloon liittyviä asioita käydään säännöllisesti läpi.
Todettiin, että jalkapalloilijoilla on krooninen tilapula
sisäharjoitustilojen osalta, erityisesti talvikaudella jalkapalloilijoiden
harjoitteluolosuhteet ovat hyvin rajalliset (Pirkkahalli, kuplahalli
Hervannassa (Jalitsu). Esim. nytkin vanhemmat ikäluokat joutuvat
harjoittelemaan ¼ kentällä. Jalitsu Oy on seurojen yhteinen yhtiö,
mutta silti seurat joutuvat maksaa koko hallista 155 €/tunti.
Ahvenisjärven ykköskenttä on liian kova, kentän uusiminen
aiheellista. Kevyt rakenteet voisivat parantaa jalkapallon
harjoitteluolosuhteita huomattavasti.
Voimistelu (telinevoimistelu, joukkuevoimistelu, rytminen
voimistelu):
Olosuhteet ovat hyvät niillä seuroilla, jotka saavat harjoitella Ikurin
liikuntahallissa. Toki sielläkin on puutetta kilpailutiloista. Tontilla on
mahdollisuus laajennukseen, joka voisi osaltaan ratkaista
voimistelun kilpailutilojen puutetta.
Voimistelun tilakorkeusvaade erityisesti kilpailujen osalta vaihtelee
10-14 metrin välillä. Tällaisia korkeita tiloja ei tällä hetkellä ole.
Rytmisen voimistelun kilpailuja (sm-taso) on mahdollista järjestää
erikoisluvalla vain Pyynikin palloiluhallissa. Pyynikin korkeus on
noin 8 m.
Korkeuden lisäksi lajiliitolla on tiettyjä vaatimuksia myös oheistilojen
suhteen. Esim. voimistelussa Pyynikin oheistilat eivät kelpaa.
Hervannan vapaa-aikakeskuksessa olisi vaatimukset täyttävät
oheistilat, mutta salin korkeus ei taas ole riittävä kilpailujen
järjestämiselle.
Muut seurat harjoittelevat koulujen saleissa. Koulun salien käyttöön
liittyvät omat haasteensa.
Jääkiekko:
Olosuhteita pidettiin kohtuullisina. Keskusareena yhteyteen on
kaavailtu myös harjoitushallia.
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Salibandy:
Salibandy on kasvupotentiaalinen laji, joka ei ole Tampereella
julkisten olosuhteiden piirissä. Esim. Turku/Helsinki tukee
salibandya olosuhteiden tarjoamisella, Tampereella salibandya
harrastetaan yksityisissä tiloissa.
Yksityisiä tiloja tarjolla jonkin verran, mutta niidenkin käyttöön liittyy
omat haasteensa. Kustannusten lisäksi esim. Tampereen Areenalla
salibandykenttä pitää rakentaa aina uudelleen. Kentän
rakentaminen/purku vie aina 3 päivää pois muilta harrastajilta,
pahimmillaan joka toinen päivä rakennetaan ja puretaan kenttää.

Koripallo/lentopallo:
Koripallolla/lentopallolla olosuhteet ovat tyydyttävät, tilanne paranee
Tesoman palloiluhallin valmistumisen myötä. Salivuoroista on
pulaa, koska näissä lajeissa ei ole salibandyn tapaan yksityistä
tarjontaa (Varala ainoa tarjoaja). Koulujen salit ovat ihan ok
kunnossa.
Tesoman palloiluhalliin tulee parketti. Synteettinen alusta on
kyseenalainen koripallossa.
Tennis:
Olosuhteet ovat hyvät, perustuvat yksityiseen tarjontaan.
Tenniksessä syntyneistä kuluista maksaa käyttäjät noin 90 %
kuluista. Tampereen tenniskeskuksella on kova käyttöaste ja
sulkupäiviä vuoden aikana max. 4. Lisätilantarvetta olisi sekä
tenniksen että myös salibandyn osalta.
Yleisurheilu:
Messu- ja urheilukeskuksen messutoiminta aiheuttaa edelleen
yleisurheilun olosuhteisiin merkittäviä heikennyksiä. Tampereelta
puuttuu yleinen urheiluhalli, joka mahdollistaisi harjoittelun ilman
keskeytyksiä.
Kamppailulajit:
Paini on tyytyväinen Ratinan olosuhteisiin. Muista kamppailulajeista
ei kokoukseen osallistuneilla ole selkeää tietoa, käyttävät sekä
kaupungin (Nääshalli) että yksityisiä tiloja.
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Uinti:
Oletus, että uinnin olosuhteet ovat hyvät Tampereen Uintikeskuksen
remontin jälkeen. Kuntoliikunnan näkökulmasta koillisessa olisi
lisätarvetta uimahallille.
Hakametsään liittyvät suunnitelmat:
Hakametsän osaltakin tarvelähtöinen keskustelu on oleellista. Halliin
on mahdollista toteuttaa monien eri lajien kokonaisuus.
Keskustahanke ja konsulttiyhtiö Kuovi ovat tahoja, jotka tekevät
selvityksiä Hakametsään liittyen. Haka1:n tiimoilta on käynnissä jo
pienryhmiä.
Seuratoimijoille ei ole selvää mitkä seurat ovat mukana tässä työssä.
Esitettiin toive, että myös muut lajit ja pienemmätkin seurat ovat
halukkaita osallistumaan hankkeen tiimoilta käytävään keskusteluun
ja suunnitteluun. Lauri Savisaari vie viestiä keskustahankkeelle.
Esitettiin myös toive, että Hakametsään liittyvää tarkastelua pitäisi
laajentaa myös hallia laajemmalle alueelle, potentiaalia laajempaan
kehitystyöhön on jo olemassa.
Koulujen liikuntatiloihin liittyviä haasteita:
Sellaiset lajit, jotka pääsääntöisesti harrastavat koulujen saleissa,
olosuhteet ovat monilta osin ongelmallisia -> pitkät sulut lomien,
pyhien jne. aikana, peruutuksia voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla ja
tilojen käyttö on riippuvaista koulun rehtorista.
Toivottiin kouluille selkeämpää ohjeistusta ja suurempaa harkintaa
peruutuksien tekemiseen. Aina ei ole välttämätöntä varata
liikuntatilaa koulun omaan käyttöön.
Todettiin, että pitkät sulut johtuvat pääsääntöisesti nykyisestä
valvontakäytännöstä. Tästä syystä omavalvontaa on pyritty
lisäämään niissä kohteissa, joissa se on mahdollista.
Alueellisia näkökulmia
Itä-Tampere on ns. liikuntapaikkojen osalta ”puutteellinen”. Alueelle
voisi toteuttaa esim. kevyen kuplahallin. Myös Lentävänniemi on ns.
paitsiossa.
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Muita huomioita
Yksityiset tahot ja seurat olisi hyvä ottaa tiiviimmin mukaan
liikuntapaikkasuunnitteluun mukaan. Todettiin, että nyt se juurikin
on mahdollista kokonaissuunnitelman valmistelun yhteydessä.
Erityisliikunta ja esteettömyysasiat tulee huomioida
kokonaissuunnitelmassa.
6.

Muut asiat
Ei muita asioita.

7.

Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraparlamentin seuraava kokous ke 18.5.2016 klo 15-17
Tampereen tenniskeskuksessa (Toimelankatu 8). Ennen kokousta
klo 14.30 alkaen Tenniskeskuksen tilojen esittely.
Aiheina:
liikuntapaikkarakentaminen
avustukset
seuraparlamenttien tapaamisen ajankohta

8.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.

