MUISTIO

Salon seuraparlamentti
Muistio 2/2020

Aika:

Ke 26.2.2020 klo 16.00-18.30

Paikka:

Salohalli kokoustila 2. krs.

Paikalla:

Hasse Robertsson, Teppo Raste, Risto Gustafsson, Minna Elo, Juha Talviniemi
ja Ari Mäenpää

Estyneinä: Mikko Ylikoski ja Kari Virtanen
Ennen kokousta klo 16.00-16.30 Hilpi Tanska ja Mervi Niemi kertoivat terveiset VarsinaisSuomen Urheilugaalasta ja kiittivät Seuraparlamenttia ja seuraväkeä kuntaseurayhteistyöstä. Mukana oli myös Seuraparlamentin viime toimintakauden jäsenistä Elina
Kivelä, Jukka Töyry ja Arto Korpinen.

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi seuraparlamentin puheenjohtaja Teppo Raste klo 16.30.
2. Seuraparlamentin alkavan toimikauden toimintasuunnitelman
toteuttamisaikataulu
Seuraparlamentti listasi toimintasuunnitelmaa järjestäytymiskokouksessaan
8.1.2020. Toimintasuunnitelmia lähdetään viemään eteenpäin työryhmittäin ja
tilannekatsaus seuraavassa kokouksessa.
Työryhmät keskenään miettivät toimintatapaa miten suunnittelevat asiaa.
•

Seurailta: 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.
o

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.

Työryhmä Minna ja Risto. Minna ja Risto miettivät sisältöä, paikkaa ja aikaa.
Alustavasti Seurailta järjestetään syyskuussa.
• Avustussääntö ja harjoituspäiväkirja
Työryhmä Teppo ja Hasse.
• 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.
• Liikuntapaikkojen ovien edessä savuttomuuden suosiminen
Terhi selvittää lakiasiat. Kysytään seuroilta mielipidettä? Tupakkapaikan
osoittaminen?
• Liikunnan Superlauantai 29.8.2020 runko on valmis (kts. alla).
o

o
o

Liikunnan Superlauantain 29.8.2020 suunnittelu/info kaupungintalolla 17.3. klo 17.
Kutsutaan kaikki liikuntaseurat paikalle.
Superlauantain esittely iltatorin lavalla ?.8. klo 18
Superlauantain viimeinen tsekkipalaveri to 29.8 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 x-paikasta esim. klo 9 ja
kiertää tietyn reitin (esim. Suomusjärvi-Kiikala-Pertteli + Särkisalo-Perniö) ja
toimittaa Urheilupuistoon ja paluukyyti lähtee klo 14. Terhi selvittää Paikkua.
3. Kokoustilat
Järjestäytymiskokouksessa (1/2020) oli puhetta kaupungissa olevista kokoustiloista
ja saunatiloista, mitä seurat voisivat vuokrata (tai olisiko mahdollisesti seuroille
ilmaisia). Alla olevista linkeistä pääsee tällä hetkellä olemassa oleviin
koontilistoihin. Keskustellaan, tehdäänkö oma koontilista.
http://www.saloon.fi/kokoustajuhli/default.aspx
www.salo.fi/julkaisut sivulla on Asukkaan opas, jossa s.48 alkaen tilavarauksista.
Tässä kohtaa ei tehdä koontilistaa mutta Seuraparlamentti ehdottaa
liikuntapalveluille, että tarkastelisivat mikä on saunojen käyttöaste, mitä saunojen
vuokrista on tullut tuloja ja tulisiko mahdollisella hinnan alentamisella lisäkäyttöä ja
tätä kautta tuloja lisää. Terhi vie terveiset liikuntatoimistoon.
Seuraparlamentin jäsenet luettelivat mm. eri seurojen ylläpitämiä saunakiinteistöjä,
joita vuokrattavissa Kirjakkalan Alun maja, Kiskon Kiskojien maja, Vilppaan Tupurin
maja, Suomusjärven Sisun Sisumaja.
4. Unelmien liikuntapäivä 10.5.
Kalenteriin merkintä ja sanan levitykseen alla oleva asia.
Unelmien liikuntapäivä on täällä jälleen 10.5. Vuoden 2020 teema on “pyydä kaveri
mukaan”. Tiedämme, että moni liikkuisi, jos vain joku pyytäisi mukaan. Kenet Sinä
voisit pyytää mukaan liikkumaan kanssasi? Nyt on hyvä aika lisätä päivä kevään
tapahtumakalentereihin ja toimintasuunnitelmiin! Lähde mukaan Suomen
suurimpaan liikkumisen juhlapäivään ja ilmoita tapahtumanne (10.5.)
tapahtumakartalle www.unelmienliikuntapäivä.fi. Salo on nyt parina vuotena tullut
huomioiduksi myös valtakunnallisesti tapahtumien lukumäärässä, joten pidetään
tämä! Kaikki tavat liikkua ovat hyviä! Lisätietoja liikuntatoimistosta
terhi.sinnela@salo.fi
”Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen pop up -päivä, johon kuka tahansa voi
osallistua ja järjestää tapahtumia. Olethan sinäkin mukana koko Suomen yhteisessä
liikkumisen juhlapäivässä?

Unelmien liikuntapäivä rakentuu ihmisten omille ideoille, kokeiluille ja yhdessä tekemiselle yli
raja-aitojen. Liikkumisen pop up -päivänä voi revitellä ja toteuttaa hauskoja
liikkumistempauksia tavalla niin perhepiirissä, harrasteporukoissa, urheiluseuroissa kuin
kouluissa ja työpaikoilla.
Vuoden 2020 teema on “pyydä kaveri mukaan”. Muiden pyytäminen mukaan tarjoaa
uudenlaisia mahdollisuuksia tutustuttaa esimerkiksi ystäviä, työkavereita, naapureita ja
perheenjäseniä omiin harrastuksiin, innostaa heitä uusien liikuntamuotojen pariin ja löytää
liikkumisen ilo yhdessä toisten kanssa. Päivä tarjoaa paljon avoimia treenejä ja tutustumisia
liikuntapaikkoihin. Menemällä mukaan voi löytää itselleen myös uusia liikuntakavereita.
Toukokuun 10. päivä on myös äitienpäivä. Se tarjoaa kaikille äideille ja äitien kavereille
mahdollisuuden unohtumattomaan liikunnalliseen juhlapäivään. Jos sunnuntai ei tunnu
sopivalta päivältä, niin etkot voi järjestää lauantaina tai jatkot maanantaina. Tapahtumia
voivat järjestää esim. kunnat, koulut ja päiväkodit, urheiluseurat, yhdistykset, työyhteisöt ja
yksityishenkilöt ympäri maan. Jotta Unelmien liikuntapäivä näkyy ja kuuluu ja ihmiset
löytävät itselleen sopivia tapoja liikkua, tarjoamme unelmienliikuntapäivä.fi -palvelun. Siellä
voi ilmoittaa ja hakea tapahtumia sekä ladata maksuttomat materiaalit käyttöön. Olympiakomitea-”

5. Muut esille tulevat asiat
Ehkäisevän päihdetyöryhmän yhteistyöryhmästä Terhi on lähettänyt sähköpostia
9.1.2020. Jos kiinnostusta heräsi, ilmoitetaan asiasta eteenpäin.
Moision kentällä ei ole enää mahdollista harrastaa matkaluistelua, olisiko Salossa
paikallaan luistelurata, vrt. Turun mato.
Terhi selvitti kokouksen jälkeen asiaa ja madon kustannukset ovat niin suuret, ettei
tällä hetkellä sellaiseen olla investoimassa. Liikuntapalvelut on selvittänyt
valtuustoaloitteen myötä tekojään kustannuksia ja vapaa-ajanlautakunta on
käsitellyt asiaa kokouksessaan 14.03.2019 § 30, linkki pykälään:
http://salo.oncloudos.com/kokous/20194120-13.PDF
Seuraparlamentissa keskusteltiin myös tekolumiasiaa. Seuraparlamentti esitti
kysymyksen liikuntapalveluille, että onko paikallisia yrittäjiä/firmoja kartoitettu
olisivatko kiinnostuneita murtomaahiihdon olosuhteiden kehittämiseen, esim. MeriTeijo Ski & Action Park. Terhi selvitti kokouksen jälkeen asiaa vapaa-aikapalveluiden
johtajalta ja vastauksena että asia on tärkeä. Selvitystyö on käynnissä, saataisiinko
tykkilunta säilöttyä.
Karin terveiset perheliikunnan kehittämisestä: Perheiden yhdessäolo liikunnan
parissa, jossa lapset vanhempiensa ja/tai isovanhempiensa kanssa liikkuisivat ja
kokeilisivat eri liikuntamuotoja eikä kilpailumielessä. Terhi välittää terveiset lasten
ja nuorten liikunnasta vastaavalle liikunnanohjaajalle, jos voisi tehdä mainoksen
missä olisi koottuna matalan kynnyksen juttuja, esim. laavut, frisbeegolf,
uimarannat, talviuintipaikat jne.
Kokouksen jälkeen Terhi kertoi terveiset lasten liikunnasta vastaavalle
liikunnanohjaajalle ja hän kertoi että ottaa asiasta kopin ehdottomasti.
6. Seuraava kokous
Ke 25.3. klo 16 Salohallin kokoustila. Kokous loppuu viimeistään klo 17.30.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.30.

