Muistio
1/2021

Salon Seuraparlamentti
Järjestäytymiskokous
Aika:
Paikka:
Paikalla:

To 28.1.2021 klo 17.00-18.35
Teams-kokous
Risto Gustafsson, Kari Virtanen, Minna Elo, Tommi Itkonen, Arto Korpinen, Hasse
Robertsson, Hilpi Tanska, Saku Nikkanen ja Terhi Sinnelä

1.

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

2.

Seuraparlamentin kokoonpano
Seurafoorumissa 3.12.2020 on valittu tulevalle toimintakaudelle (2021-2022) erovuorossa
olleiden seurojen tilalle seuraavat jäsenseurat: Tervetuloa mukaan uudet seurat Angelniemen
Ankkuri ry/Tommi Itkonen, Kirjakkalan Alku ry/Arto Korpinen, Salon Vilpas ry/Hasse Robertsson
ja Tanssiurheiluseura Swivel ry/Minna Elo.
Jäsenet hoitavat varajäsenen kokoukseen, ellei itse pääse paikalle. Varajäsenen jokainen seura
voi nimetä ja ilmoittaa Terhille varajäsenen sähköpostiosoitteen ja näin kokouksen asialista ja
muistio menevät samalla kertaa varajäsenille.
Liikuntapalveluiden tapahtumista vastaava Saku Nikkanen liittyi myös uutena mukaan
Seuraparlamenttiin.
2 paikkaa isoille seuroille
Juha Talviniemi, Salon Viesti ry (erovuorossa 2021)
Hasse Robertsson, Salon Vilpas ry (oli erovuorossa 2020, valittu uudelleen)
2 paikkaa terveys- ja harrasteliikunta
Kari Virtanen, Salon Seudun Avantouimarit ry (erovuorossa 2021)
Arto Korpinen, Kirjakkalan Alku ry (uusi seura)
2 paikkaa erikoisseuroille
Ari Mäenpää, Mesuca ry (erovuorossa 2021)
Minna Elo, Tanssiurheiluseura Swivel ry (oli erovuorossa 2020, valittu uudelleen), varajäsen Jouni
Kukko
2 paikkaa alueellinen kattavauus
Risto Gustafsson, Rasti-Perniö (erovuorossa 2021)
Tommi Itkonen, Angelniemen Ankkuri ry (uusi seura)

3.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Seuraparlamentti valitsi puheenjohtajaksi Arto Korpisen ja varapuheenjohtajaksi Tommi Itkosen.
Sihteerinä jatkaa Terhi Sinnelä.

4.

Kertaus seuraparlamentin ideasta ja tehtävästä
o Seuraparlamentti on salolaisten urheiluseurojen yhteistyöelin, joka toimii
vuorovaikutuksessa Salon kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.
o Seuraparlamentin tavoitteena on tukea ja myötävaikuttaa kaikkien urheiluseurojen ja eri
liikuntamuotojen kehittämistä koko kaupungin alueella.
o Seuraparlamentti korostaa omassa toiminnassaan liikunnan merkitystä hyvinvoinnin
lisääjänä.
o Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa liikuntapalveluiden käyttöön urheiluseurojen
näkemyksiä, ideoita, aloitteita, toimintaehdotuksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja liikuntaa
ja urheilua koskeviin päätöksiin sekä pyrkii vaikuttamaan liikuntaolosuhteiden
kehittämiseen.
o Seuraparlamentti ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää urheiluseurojen
yhteistyötä.
o Seuraparlamentti arvioi ja kehittää omaa toimintaansa säännöllisesti.

5.

Seuraparlamentin sääntöjen läpi käyminen
Käydään läpi säännöt tulevissa kokouksissa.

6.

Seuraparlamentin arvot
Salolaisen urheilun ja liikunnan arvot
Salolaista urheilua ja liikuntaa pyritään järjestämään
o asiakaslähtöisesti koko kaupungissa. Seurat ja kaupunki selvittävät yhteistyössä urheilun ja
liikunnan tarpeet. Missä ja miten salolaiset haluavat liikkua?
o innostamalla asukkaita rohkeasti liikkumaan kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi ja samalla
se edellyttää ottamaan yhteistä vastuuta monipuolisten liikuntamahdollisuuksien
järjestämisestä.
o ottamalla yhteinen vastuu liikuntapaikkojen turvallisuudesta ja ohjaajien osaamisesta.
o oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti kaikkien asukkaidensa hyvinvoinnin lisäämiseen ilman
omaa tai seuran edun tavoittelua.
Arvojen julkistaminen piti tapahtua viime vuonna mutta korona sotki suunnitelman.
Suunnitelmana oli kerätä seuroilta sitoumus arvoihin ja mahdollisimman monen seuran
allekirjoitus Arvot –tauluun. Alle 5 seuraa kuittasi, että arvot ok.
Terhi laittaa muistutusviestin seuroille ja kannustaa mukaan arvojen allekirjoitukseen
viimeistään 1.4. Tämän jälkeen arvot tuodaan julki lehdistölle ja someen: "Seuraparlamentti on
luonut salolaisen urheilun ja liikunnan arvot... Tällä hetkellä sitoutuneita seuroja..”
Seuraparlamentin www-sivuilta sitoutuneiden seurojen nettisivuille linkki. Sitoutunut seura saa
Salo liikkuu -yhdessä logon sivuillensa. Arvot nähtävissä www.salo.fi/seuraparlamentti sivulla,
lisäksi mahdollisuuksien mukaan ”arvotaulu” sijoitetaan uimahallin, Salohallin, Perniön
liikuntahallin, Halikon liikuntahallin, Kuusjokitalon ja Kiskohallin seinille.

7.

Seuraparlamentin alkavan toimikauden toimintasuunnitelma
o Liikunnan Superlauantai
Liikunnan Superlauantai on päätetty la 28.8.2021 klo 10-14.
Superlauantai info seuroille to 25.3. klo 17.
o Liikuntapaikkojen vuorojakoperusteet
Vapaa-ajan lautakunta hyväksyy vuorojakoperusteet kokouksessaan loppuvuodesta
2021. Tutustutaan TEA-viisariin: teaviisari.fi > Liikuntapaikkojen käyttövuorot

o Avustusohje
Esimerkiksi suunnistusseurat järjestävät viikkorasteja kolme kertaa viikossa Salon alueella.
Millä tavalla luokitellaan iltarastit/ihmisten liikuttaminen. Tällä hetkellä ei huomioitu. Sama
koskee talviuintia.
o Seuraparlamentin toiminta tutuksi
Kutsutaan vapaa-ajan lautakunnan jäsenet ja kaupunginjohtaja tämän vuoden aikana yhteen
kokoukseen.
Tehdään Seuraparlamentin jäsenistä esittelyvideo ja toivotaan samalla videon välityksellä
yhteydenottoja Seuraparlamentin suuntaan.
Tässä yhteydessä myös kannustinta jatkoa ajatellen isommille seuroille mukaantulosta
Seuraparlamenttiin.
o Liikuntapaikkojen säännöt
Seuraparlamentti tekee ehdotuksen liikuntapaikkojen säännöistä liikuntapalveluille.
o Liikkumaan kannustaminen
Kaupungissa on paljon lapsia ja ikääntyneitä ei-seuratoiminnassa mukana olevia.
Miten saadaan yksittäinen kuntalainen mukaan seuratoimintaan tai liikkumaan
omaehtoisesti. Miten saada viesti ei-seuralaisille?
8.

Muut esille tulevat asiat
Valmisteilla on asukaskysely, seurakysely, ”päättäjäkysely” ja ”yrittäjäkysely” Salon liikunta- ja
ulkoiluolosuhteista. Kysely on osa Salon kaupungin liikuntapaikkasuunnitelman
laadintatyötä. Suunnitelma valmistuu kevään 2021 aikana.
Suunnitelman tarkoituksena on linjata kaupungin liikuntaolosuhteiden kehittämistyön
painotuksia ja päätoimenpiteitä lähivuosien osalta. Kyselyssä on oma osionsa aikuisvastaajille
sekä lapsille ja nuorille.
Kysely (seurakysely, kuntalaiskysely, päättäjäkysely, yrittäjäkysely) on avoinna 8.-21.2.

9.

Seuraava kokous
Nähdään torstaina 11.2. klo 16.00 maskit päässä Urheilupuiston rantapallon luona. Tehdään
esittelyvideo Seuraparlamentin jäsenistä ja toiminnasta.
Terhi ja Saku suunnittelevat käsikirjoitusta ja jäsenet voivat laittaa ideoita Terhille.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.35.

Muistion vakuudeksi
Terhi Sinnelä

