MUISTIO

Salon seuraparlamentti
Järjestäytymiskokous
1/2020
Aika:

8.1.2020 klo 16.00-17.45

Paikka:

Salohalli kokoustila 2. krs.

Läsnä:

Hilpi Tanska, Ari Mäenpää, Hasse Robertsson, Mikko Ylikoski, Teppo Raste, Risto
Gustafsson, Minna Elo, Kari Virtanen, Terhi Sinnelä

Estyneenä: Juha Talviniemi

1.

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska. Hilpi Tanska toimi samalla
järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana.

2.

Seuraparlamentin kokoonpano
5.11.2019 liikuntaseuroille järjestettävässä seuratilaisuudessa valittiin seuraparlamenttiin
neljä uutta jäsentä vaihtuvien tilalle.
Tervetuloa mukaan uudet seurat, Salon Viesti ry, Salon Seudun Avantouimarit ry, Mesuca
Basket ry ja Rasti-Perniö ry.
2 paikkaa isoille seuroille
Juha Talviniemi, Salon Viesti ry (uusi seura)
Hasse Robertsson, Salon Vilpas ry (erovuorossa 2020)
2 paikkaa terveys- ja harrasteliikunta
Kari Virtanen, Salon Seudun Avantouimarit ry (uusi seura)
Mikko Ylikoski, HC-FB ry (erovuorossa 2020)
2 paikkaa erikoisseuroille
Ari Mäenpää, Mesuca Basket ry (uusi seura)
Minna Elo, Tanssiurheiluseura Swivel ry (erovuorossa 2020)
2 paikkaa alueellinen kattavauus
Risto Gustafsson, Rasti-Perniö (uusi seura)
Teppo Raste, Kiskon Kiskojat ry (erovuorossa 2020)
Mikäli jäsen on estynyt tulemaan kokoukseen, järjestää jäsen itse omasta seurasta
varajäsenen kokoukseen.

3.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Seuraparlamentti valitsee seuraparlamentin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
sihteerin. Teppo Raste valittiin puheenjohtajaksi, Mikko Ylikoski varapuheenjohtajaksi ja Terhi
Sinnelä sihteeriksi.

4.

Kertaus Seuraparlamentin ideasta ja tehtävästä
Kerrattiin sääntöjen kohta 1:
1 SEURAPARLAMENTIN ASEMA, TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
Seuraparlamentti on salolaisten urheiluseurojen yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Salon kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.
Seuraparlamentin tavoitteena on tukea ja myötävaikuttaa kaikkien urheiluseurojen ja eri
liikuntamuotojen kehittämistä koko kaupungin alueella.
Seuraparlamentti korostaa omassa toiminnassaan liikunnan merkitystä hyvinvoinnin
lisääjänä.
Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa liikuntapalveluiden käyttöön urheiluseurojen
näkemyksiä, ideoita, aloitteita, toimintaehdotuksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja
liikuntaa ja urheilua koskeviin päätöksiin sekä pyrkii vaikuttamaan liikuntaolosuhtei-den
kehittämiseen.
Seuraparlamentti ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää urheiluseurojen
yhteistyötä.
Seuraparlamentti arvioi ja kehittää omaa toimintaansa säännöllisesti.

5.

Seuraparlamentin sääntöjen läpi käyminen
Todettiin sääntöjen olevan edelleen toimivat.

6.

Seuraparlamentin arvot
Arvot on viety vapaa-ajan lautakunnalle tiedoksi ja liikuntayhdistyksille on lähetetty arvot
Terhi Sinnelän toimesta sähköpostitse 18.12.2019 seuraavalla saatteella:
”Tässä myös liitteenä Seuraparlamentin luomat arvot ”Salolaisen urheilun ja liikunnan
arvot”. Voitte seurassanne lukea arvot sillä ajatuksella, että voisiko seuranne ne
allekirjoittaa. Allekirjoitetut arvot tulevat liikuntapaikoille kehystettynä kaikkien nähtäväksi.
Allekirjoitustavasta olen vielä yhteydessä.”
Liikuntapalvelut miettii toimivan allekirjoitustavan ja Superlauantaissa esitellään arvot.
”Arvotaulu” kehystetään ja asetetaan näkyvälle paikalle liikuntapaikalla.

7.

Seuraparlamentin alkavan toimikauden toimintasuunnitelma
Seuraparlamentti listasi toimintasuunnitelmaa ja totesi että suunnitelmaa
tarkistetaan kevään aikana.
• Seurailta (aiheina mm. seurayhteistyö / lasten liikunnan kehittäminen)
• Liikuntapaikkojen ovien edessä savuttomuuden suosiminen
• Avustussääntö ja harjoituspäiväkirja
• Liikunnan Superlauantai 29.8.2020
• Salivuorot ja Timmi

8.

Muut esille tulevat asiat
Esittäytymisen yhteydessä todettiin, että jatkossa Seuraparlamentissa pyritään saamaan
enemmän konkreettisia toimenpiteitä ja mennään enemmän ruohonjuuritasolle.
Hilpi esitteli avustusohjeen ja mm. uuden avustusmuodon ”Liikuntapaikan kunnossapito” ja
käytiin läpi Seuraparlamentissa puhuttaneen harjoituspäiväkirjan. Harjoituspäiväkirjan
yksinkertaistamista on toivottu ja monet ovat kuulemma jättäneet avustuksen hakematta
pienen summan takia / työlään lomakkeen täyttö. Yksi esimerkki oli, jos voitaisiin
rastittamisesta luopua ja täytettäisiin lomake josta kävisi ilmi harjoitusviikot,
harjoituskerrat/vko, nimi, ikä ja kerroin 0,7 (lasketaan kaikki listoilla olevat ja kerrotaan 0,7
kun oletus on, että kaikki ei ole aina paikalla).
Todettiin että yhdistykset eivät selvitä osallistujien työttömyyttä, eli Seuraparlamentin
mielestä tämän kohdan avustuksesta voisi poistaa.

Keskusteltiin yleisavustuksen pisteytyksestä ja siitä voiko ihmisiä laittaa eriarvoiseen
asemaan. Vuoden 2020 aikana Seuraparlamentti käsittelee tarkemmin avustusohjetta läpi.
Toivotaan koontilistaa kaupungissa olevista vuokrattavista kohteista mitkä kaikkien
vuokrattavissa, esim. saunatilat, kokoustilat.
Hilpi Tanska poistui ”Muut esille tulevat asiat” kohdan aikana Kulttuurikumppanien
järjestäytymiskokoukseen ja Teppo Raste jatkoi kokouksen puheenjohtajana.
9.

10.

Seuraava kokous
Salohallin kokoustila ke 26.2. klo 16.00.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.45.

Muistion vakuudeksi
Terhi Sinnelä

