MUISTIO

Salon seuraparlamentti
Muistio 4/2020

Aika:

Ke 16.9.2020 klo 16.45-18.25

Paikka:

Tupurin maja, Hiihtomajantie 11

Paikalla:

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

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi seuraparlamentin varapuheenjohtaja Mikko Ylikoski. Uusi
liikuntapaikkamestarimme Jani Virtanen esitteli itsensä ja oli mukana kokouksessa.
2. Tilannekatsaus toimintasuunnitelman toteutumisesta
Seuraparlamentti listasi toimintasuunnitelmaa järjestäytymiskokouksessaan
8.1.2020. Kokouksessa luotiin työryhmät suunnittelemaan omaa osiotaan alla
olevan mukaisesti. Käytiin tämän pohjalta tilannekatsaus.
• Salivuorot ja Timmi, työryhmä Ari ja Juha
Liikuntapalvelujen toimistosihteeri Mari Virkki oli paikalla ja vastasi
Seuraparlamentissa esiin nousseisiin kysymyksiin varauksen nopeasta tekemisestä,
varauksen maksamisesta (vrt. tennisvuoro) heti ja vapaiden vuorojen näkeminen
niin että esim. huomisen klo 17-18 vapaat salivuorot näkyisi yhtä aikaa ruudulla.
Tällä hetkellä suora varaaminen Timmissä ei onnistu seurojen nimissä, koska
maksu menee henkilökohtaisten pankkitunnuksen kautta. Ei pystytä
määrittelemään seurahintaa, menee ”muut hinnat” mukaan. Suoraa varausta ei
tällä hetkellä käytetä, koska osa vuoroista on maksullisia ja osa maksuttomia.
Pyritään pitämään Timmiä ajan tasalla sekä meidän että seurojen puolesta.
Perumiset kun tehdään hyvissä ajoin, jää reagointiaikaa muille seuroille vuoron
varaamiseen.
• Avustussääntö ja harjoituspäiväkirja, työryhmä Teppo ja Hasse
Teppo ja Hasse kävivät läpi seuroille tekemänsä kyselyn tuloksia. Osa seuroista
kokee asioiden olevan hyvin ja toimiva harjoituspäiväkirja, kun voi soveltaa omaa
järjestelmää. Toimistosihteeri tarkensi, että harjoituspäiväkirja voi olla jokin muu
kuin liikuntapalveluiden excel-taulukko, kunhan vain on todennettavissa seuraavat
asiat:

Ryhmän nimi (ikähaitari), nimikirjaimet, harjoitusten määrä, vko (esim. 34) riittää:
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Jos ryhmä koostuu esim. 7-75 -vuotiaista, sitten tarvitsee merkitä syntymävuosi
nimikirjaimen perään.
Harjoituspäiväkirjasta tuli kysymys, saisiko raportin kävijöistä Timmin kautta. Tämä
asia on selvityksessä.
Liikuntapalveluista lähetetään seuroille tarkennus harjoituspäiväkirjasta.
• Seurailta, työryhmä Minna ja Risto
Rikalanmäellä to 24.9. klo 17.30-19.30. Kävellään kulttuurituottaja Sini Lundgrenin
johdolla muinaispolku ja sitten pientä purtavaa. Minna ja Risto miettivät muuta
sisältöä (alla). Ilmoittautumiset 17.9. klo 14 mennessä.
> Mitä kuuluu, seurat? Piiri tasolla, seurojen tilanne koronan takia.
> Salivuorojen varaukset
> Kaupungin terveiset
Seuraparlamentti päätti, jos alle 15 osallistujaa, niin siirretään ajankohtaa.
Muistiota tehdessä selvisi, että alle 15 osallistujaa, joten uusi ajankohta päätetään
myöhemmin.
3. Muut esille tulevat asiat
Vuoden seuratyöntekijä ehdotukset Seuraparlamentille, hakuaika päättyy 30.9. klo
12. Seuraparlamentti tekee esityksen vapaa-ajan lautakunnalle.
Ari laittoi huomioita/parannusehdotuksia Urheilutaloon liittyen, joista Terhi laittaa
asian tiedoksi tilapalveluille.
4. Seuraava kokous
21.10. klo 16.30 Tupurin majalla.
5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.25.

