MUISTIO

Salon seuraparlamentti
Muistio 3/2020

Aika:

Ke 17.6.2020 klo 16.00-17.35

Paikka:

Urheilupuisto, ulkokokous

Paikalla:

Hasse Robertsson, Mikko Ylikoski, Teppo Raste, Risto Gustafsson, Minna Elo,
Kari Virtanen ja Ari Mäenpää.
Saku Nikkanen oli kertomassa tapahtumakuulumiset.
Juha Talviniemi oli estyneenä.

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi seuraparlamentin puheenjohtaja Teppo Raste.
2. Liikuntapalveluiden tapahtumakuulumiset
Liikunnanohjaaja Saku Nikkanen kertoi tapahtumakuulumisia ja keskusteltiin mm.
voisiko olla ”talkooverkosto”, jossa eri seurat voisivat auttaa toinen toisiaan
tapahtumien järjestämisessä. Todettiin, että Urheilupuistoon mahtuisi enemmänkin
kuntourheiluturnauksia (vrt. Salo Volley), esim. jääkiekko, salibandy, jalkapallo,
koripallo.
3. Tilannekatsaus toimintasuunnitelman toteutumisesta
Seuraparlamentti listasi toimintasuunnitelmaa järjestäytymiskokouksessaan
8.1.2020. Kokouksessa luotiin työryhmät suunnittelemaan omaa osiotaan alla
olevan mukaisesti. Käytiin tämän pohjalta tilannekatsaus.
•

Seurailta

(Työryhmä Minna ja Risto. Seuraparlamentti päätti syksyllä 2019 että Seuraillasta tehdään perinne.
Seuraparlamentti päättää toisen Seuraillan ajan, paikan ja illan sisällön. Aiheina esim. seurayhteistyö
ja lasten liikunnan kehittäminen.
Terhi tekee kutsun ja lähettää seuroille. Muistiosta 7/2019: Seurailta pidettiin 25.9.2019 Keilahallilla.
Osallistujia oli todella mukavasti 30. Keilauksen jälkeen siirryttiin kokoustilaan, jossa oli kahvia,
suolaista ja makeaa. Kahvittelun jälkeen sai siirtyä mielenkiinnon mukaan pöytään, jossa keskustelua
johdatti Seuraparlamentin jäsen yhden aiheen kera.)

Minna ja Risto miettivät illan sisältöä. Alustavasti Seurailta järjestetään to 24.9.
Terhi tiedustelee Seuraillan paikkaa.
• Avustussääntö ja harjoituspäiväkirja
Työryhmä Teppo ja Hasse luovat kyselyn seuraväelle asiasta. Kysely toteutetaan
sähköisesti ja linkki on Wilppaan sivuilla. Terhi tiedottaa linkistä liikunnan kanavien
kautta. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa seurojen näkökulmia asiaan. Hasse ja
Teppo koostaa vastauksista yhteenvedon ja tämän pohjalta etenevät asiassa.
• Salivuorot ja Timmi

(Työryhmä Ari ja Juha. Työryhmä selvittää ulkopuolisten salien käyttömahdollisuutta (esim.
Työväentalo, Action Sport Center, Sininen talo) ja niin että seurat vuokraisivat tilat suoraan.
Keskustelussa jo mietittiin miten esim. joogat voisi olla jossain muualla kuin liikuntasaleissa ja voisiko
päiväkotien saleja hyödyntää joogaan. Samoin mietittiin Työväentalon, valtuustosali Tammen ja
Sinisen talon mahdollisuuksia muihin kuin pallopeleihin. IoT Campuksen liikuntatila soveltuisi mainiosti

esim. junnuvuoroille esim. joka arki-ilta 1,5 tuntia. Työryhmä jatkaa selvittelyjä ja ottaa yhteyttä
tilojen omistajiin ja kysyy hinnan. Keskustelussa nousi esille myös tilavauraukset ja erityisesti
yllättäen tulevat vapaat vuorot viikonloppuna tai jos yllättävä tarve viikonloppuvuoroon tulisi
perjantaina. Jos perjantaina tulee vuoro peruutus, miten joku toinen voi sen varata vaikka ex tempore
sunnuntaiksi ilman että odotetaan hyväksyntää. Voisiko viikonlopuissa olla online varaus eli jos
vapaana olevan vuoron varaa Timmistä niin tulisi varatessaan kuittaus automaattisesti ”varaus
onnistui”. Esille nousi myös että Tennishallin kaupungin vuoroa varattaessa tämä onnistuu ja maksu
heti.)

Ari on keskustellut seurojen kanssa Mesucan nimissä vuorojen jaoista.
Seuraparlamentti tiedustelee liikuntapalveluilta, onko Timmiin mahdollista saada
ominaisuutta, jossa näkyisi suoraan ”Vapaat vuorot esim. huomiselle päivälle”
kootusti, ettei niin että pitää tiloittain käydä läpi. Edelleen Seuraparlamentti
toivoisi, että liikuntapalvelut voisi selvittää ”Varaus online” mahdollisuutta että
varauksen voisi tehdä pikaisellakin aikataululla ilman, ettei pidä odottaa
hyväksyntää, vrt. tennisvuorojen varaus.
• Liikuntapaikkojen ovien edessä savuttomuuden suosiminen

(Terhi selvittää lakiasiat. Kysytään seuroilta mielipidettä? Tupakkapaikan osoittaminen?)

Terhi ei ole vielä asiassa edennyt.
•

Liikunnan Superlauantai

(Liikunnan Superlauantain 29.8.2020 suunnittelu/info kaupungintalolla 17.3. klo 17.
Kutsutaan kaikki liikuntaseurat paikalle. Superlauantain esittely iltatorin lavalla 6.8. klo 18.
Superlauantain viimeinen tsekkipalaveri to 27.8 klo 17-18. Seuraparlamentin toiveet
Superlauantaihin: seura asu saa näkyä, flaijereita ei jaeta mutta kuvan voi ottaa mainoksesta, jos
lajipisteellä sellainen on. Tapahtuma klo 10-14. Bussikyyti Paikulla: Superlauantai-bussi lähtee xpaikasta esim. klo 9 ja kiertää tietyn reitin (esim. Suomusjärvi-Kiikala-Pertteli + Särkisalo-Perniö) ja
toimittaa Urheilupuistoon ja paluukyyti lähtee klo 14. Terhi selvittää Paikkua.)

Liikunnan Superlauantai päivää piti muuttaa lakkiaispäivän takia ja uusi päivä on
5.9. (tämäkään päivä ei optimaalinen koska on konfirmaatiopäivä mutta olisi ollut
seuraavana viikonloppunakin) ja klo aika edelleen klo 10-14. Superlauantain info ja
tsekkipalaveri yhteisesti kaupungintalolla Tammessa to 27.8. klo 17-18. Kahvit klo
16.45 alkaen. Terhi Selvittää Paikkua.
4. Ehkäisevä päihdetyö
Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 14.5.2020 § 41 käynyt läpi Salon
kaupungin Hyvinvointiraporttia 2019. Keskusteluissa ilmeni huoli nuorten
päihdemyönteisyydestä. Keskustellaan Seuraparlamentissa, miten asiaan voisi
vaikuttaa seurojen kautta.
Tämä asia nostetaan esille Seuraillassa syksyllä.
Ari Mäenpää nimettiin Ehkäisevään päihdetyöryhmään.
5. Muut esille tulevat asiat
Kulttuurikumppaneiden muistio tiedoksi.
Tapahtumien päivien siirtoon toivotaan jatkossa tarkempaa harkintaa.
Superlauantain päivän siirto on joiltain osin aiheuttanut lisäjärjestelyjä.
6. Seuraava kokous
Seuraava kokous on ennen Superlauantain tsekkipalaveria to 27.8. klo 16-16.45.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.35.

Muistion vakuudeksi
Terhi Sinnelä

