
 
 

 MUISTIO  
Paikka: Kerhola, Lehteriluokka, II kerros 
Aika: 20.3.2018 klo 17-19:30  
 
Paikalla: Seppo Järvinen KanKi, Teppo Nummela AC Nokia, Petri Kehusmaa Nops, Samad Mabrouk 
Nokian Judo, Jarno Parviainen HC Nokia, Tommi Vainio Höntsääjät Nokia, Esa Kivioja  NoU, Kari 
Nurminen Nokian Veneilijät, Kimmo Sulonen FC Nokia, Tomi Nieminen  Nokian Krp, Paula Uusiluoto 
NVS,  
Tuula Valkama kaupunkikehityslautakunta, Kari Mustalahti Vapaa-aikajaos, Marko Ojala vapaa-
aikajohtaja, Mika Lehtinen liikuntapalvelupäällikkö, Riitta Hälli Vapan toimistosihteeri 
 
LIIKUNTASEURAPARLAMENTIN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 
 

1. Kokouksen avaus, vapaa-aikajohtaja Marko Ojala avasi kokouksen. 
 

2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta: 
 

• Ehdokkaita oli neljä: Kimmo Sulonen, Paula Uusiluoto, Tommi Vainio ja Esa Kivioja, 
joista viimeiseksi mainittu vetäytyi esitetystä ehdokkuudesta. 

•  Äänestyksen jälkeen Kimmo Sulonen FC Nokia ry, valittiin liikuntaseuraparlamentin 
puheenjohtajaksi kaudelle 2018-2020 ja varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Järvinen 
Kankaantaan kisasta. 

 
3. Parlamentin toimintaperiaatteiden vahvistaminen: 

 
• Käytiin parlamentin tehtäväkuvaus läpi ja vahvistettiin toimintaperiaatteet.  

Todettiin, että parlamentin tavoitteena on lisätä seurojen välistä yhteistyötä ja 
muutenkin tutustua paremmin toisten seurojen toimintaan. 

• Toivottiin ehdotukset kokouksissa käsiteltävistä asioista vapaa-aikapalveluiden 
sähköpostiin vapaa-aikakeskus (at) nokiankaupunki.fi viimeistään noin kolme viikkoa 
ennen seuraavaa kokousta. 

 
4. Seuraavat kokoukset: 

 
• Ti 17.4.2018 klo 17 kokoontuminen Harjuniityn liikuntahallilla, josta siirrytään 

Harjuniityn koulun nuorisotiloille 
• Ti 11.9.2018 klo 17 - paikka avoin 
• Ti 9.10.2018 klo 17- paikka avoin 

 
5. Keskustelua kaupungin tilavuokra- ja avustuskäytäntöselvityksestä: 

 
• Kaupunginvaltuuston toimeksianto vapaa-aikapalveluille: Kaupungin tilavuokra- ja 

avustuskäytänteet avataan ja tarkastellaan uudelleen siten, että selviää kuinka paljon 
kaupungin avustuksista palautuu tilavuokrina takaisin. 

 
• Seuroja myös kiinnostaa, että miten kustannukset tilavuokrista ja toiminta-

avustuksista jakaantuvat. Yleisesti uskottiin, että enemmän seurat maksavat 
kaupungille tilavuokria kuin saavat toiminta-avustusta.  

• Eri lajien harrastaminen vaatii varusteluiltaan erilaisia tiloja ja myös tilojen hinnoissa 
on aika suuriakin eroavaisuuksia. 

 



 
• Hinnoittelussa tuotiin esiin uusi jako seurojen alle 20 v- juniorit, joillain kunnilla 

saattaa olla useampiakin erilaisia hinnoitteluperiaatteita. Haluttiin myös vastaus, että 
mihin kaupunki haluaa tilavuokrallaan profiloitua, ketä kannustetaan liikkumaan? 
Tilavuokrahinnasto voi olla myös imagokysymys. 

• Nokialla maksuryhmiä on vain kaksi 1) nokialaiset seurat ja yhdistykset (hinnastossa 
tähän kategoriaan kuuluu myös työpaikkaliikunta) ja 2) yritykset ja muut esim. ei-
nokialaiset seurat 

• Tuotiin myös esiin, että suurin osa aikuisurheilijoista on amatöörejä, joilla ei ole 
mahdollisuutta sponsorituen saamiseen 

 
6. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 

 
• Ovatko harjoitusvuorot liian edullisia, kun liikuntasaleissa jätetään välillä vuoroja 

käyttämättä? 
• Harjoitusvuorojen yhteyshenkilöiden yhteystietoja kaivattiin vuorojen peruutusten 

vuoksi, what´s up- ryhmät nopeille peruutuksille? 
• Toisaalta kaikista peruutetuista vuoroista pitää olla tieto liikuntapalveluissa, 

Myönnetyn vuoron käyttötarkoitusta ei saa muuttaa eikä liikuntatilaa saa luovuttaa 
ulkopuoliselle taholla ilman kaupungin vapaa-aikapalveluiden lupaa 

• Vapaa-aikajaostosta Kari Mustalahti pyysi kaikkia seuroja pohtimaan seuraavaa 
kokousta ajatellen, että mitä annettavaa/ erityisosaamista kullakin seuralla olisi muille 
seuroille yhteistyön merkeissä esim. juoksuvalmennus, urheilijoiden 
kuntotestauslaitteita, jne. 

• Yhteiset pelisäännöt, ns. seurasopimus, tutustutaan Ylöjärven 
liikuntaseuraparlamentin tekemiin pelisääntöihin ja muokataan niistä yhdessä Nokian 
omat liikuntaseuraparlamentin pelisäännöt periaatteella kunnioita ja arvosta kaikkia 
seuroja 

• Kaikki seurat allekirjoittavat pelisäännöt ja ne laitetaan kaikkiin liikuntatiloihin 
nähtäviksi 
 

7. Tiedoksi ajankohtaisia asioita 
 

• Nuuskaaminen ja päihteettömyyden tukeminen on iso haaste liikuntaseuroille, miten 
sitä voitaisiin tukea? 

• Nokian kaupungin liikunnan toiminta-avustusten hakuaika on parhaillaan menossa 
Seuraverkossa, päättyy 29.3.2018 klo 15 

• Seuraverkko kokoaa yhteen osoitteeseen tiedon suomalaisesta liikunta- ja 
urheiluseuratoiminnasta. Se on valtakunnallinen tiedonkeruujärjestelmä, joka on 
isossa roolissa seuratoiminnantutkimustyössä ja kehittämisessä.  Se on yhteinen 
työkalu seuroille, kunnille, lajiliitoille, aluejärjestöille sekä tiedotuksen ja tutkimuksen 
parissa toimiville. 

• Seurat voivat ylläpitää ja tarkastella omia tietojaan sekä lähettää avustushakemuksia 
Seuraverkossa. Kunnat, järjestöt ja liitot saavat ylläpidettyä ja hyödynnettyä omien 
seurojensa tietoja ja viestiä Seuraverkon kautta. Kaikille käyttäjille Seuraverkko on 
maksuton. 
 

8. Kokouksen päättäminen, kokous päättyi klo 19:30. 
 
 

 


