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Liikunnan Superlauantai 
Salon Urheilupuistossa 
la 28.8.2021 klo 10-14, uimahalliin 
sisään klo 11.15-14.00

5.kerta!
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Liikunnan Superlauantaissa…

me kaikki tsempataan lapsia, nuoria ja aikuisia 
liikkumaan ja innostumaan liikunnasta.

Pohja: vesa.valkonen@salpa.net | Päivitys: terhi.sinnela@salo.fi
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Liikunnan Superlauantain tavoite;

• lisätä salolaisten urheiluseurojen yhteistyötä,
• saada lapset ja perheet innostuman liikunnasta
• kokeilla innovatiivisia uusia juttuja
• lisätä urheilutoimintaan monipuolisuutta uusien lajien 

kautta
• tuoda esille salolaisten urheiluseurojen lajitarjontaa ja 

harrastamisen monipuolisuutta
• kehittää yhdessä lasten ja nuorten matalan 

harrastuskynnyksen toimintaa 

Pohja: vesa.valkonen@salpa.net | Päivitys: terhi.sinnela@salo.fi
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Liikunnan Superlauantaissa
• Mukana Salon urheiluseurat
• Mukana Urheilupuiston toimijat
• Mukana liikuntapalvelut
• Mukana Superlauantain perustajat Liikkuva koulu Salo ja Seuraparlamentti
• Mukana nuorisopalvelut (skeittiparkki), mahdollisesti myös kulttuuripalvelut
• Tietoa tapahtumasta mm. kaupunkitiedotteessa, somessa ja Salo vapaalla –

julkaisussa, www.salo.fi sivuilla
• Superlauantain omat sivut www.salo.fi/liikunnansuperlauantai, jonne kirjataan 

mm. mukana olevien seurojen yhteystiedot eli linkki sivuille.
• Uimahalli auki Superlauantain uimahallirannekkeen omaaville klo 11.15–15.00 

(sisään viimeistään klo 14), alle 19-vuotiaat ilmaiseksi (rannekkeet laitetaan 
uimahallin edessä olevassa infossa käteen klo 11.15-14.00) sisään, alle 9-
vuotiaat ja uimataidottomat vain huoltajan seurassa (huoltaja maksaa). 
Sukellus 11.30-12.15 ja 13-14 | Uimahypyt 12.15-13 ja 14-15 | Uinti ja 
melonta klo 11.30-15

• MaranKlubi (Saku selvittää) , Keilahalli ja Haipark avoinna. Mara, Keilahalli ja 
Haipark voivat tuoda lisäksi puffan ulos esim. tekonurmen lähelle.

• Lajipisteillä voivat yhdistykset pitää liikuntavälinekirppistäkin.

Pohja: vesa.valkonen@salpa.net | Päivitys: terhi.sinnela@salo.fi
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Liikunnan Superlauantai

• Tapahtumalla ei ole ikärajaa.
• Päivässä ei ole säävarausta.
• Jokainen laji vastaa alueen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta yhdessä toisten lajiseurojen kanssa.
• Tapahtuma-alueelle tulee 3 INFOa (yu | uimahalli | jäähallin eteen ”kylmäpiste”)
• Tapahtuma on maksuton, uimahalli alle 19-vuotiaat
• Paikalla EA-piste
• Klo 8.30 alkaen pääsee Salohalliin ja Urheilutalolle.
• La aamuna lajipisteet valmiina 30 minuuttia ennen tapahtuman alkua.
• Klo 8.30-9.30 yleisurheilukentän viereiseltä infopisteeltä saatte ongenvavan ja lajiviirin, jonka saatte sitten 

sijoittaa x-tavalla x-paikkaan lajipisteellenne. ”Puuhakassin” saatte myös, jossa tarpeellista teippiä, kynää, 
paperia, jätesäkki, Ea-laukku, yhteystietoja, alueen karttoja jne. Uimahallilla toimivat saavat kassin 
uimahallin kassan luota ja palautus myös kassalle.

• Kassin ja tavaroiden palautus viimeistään klo 14.30 infoon.
• Turvallisuuspäällikkö Mervi Niemi tai Satu Leino. 3-4 kortillista järjestyksenvalvojaa (Mervi Niemi, Siiri 

Niemi, Pirjo Kivioja, Judit Nurmi). Tapahtuman johtaja Saku Nikkanen. Tiedottaja Terhi Sinnelä.
• Lajipisteellä voitte mainostaa toimintaanne eli tehkää vaikka mainos, jonka kävijät voivat kuvata (ei jaeta 

flaijereita).
• T-paidat ”Salo liikkuu yhdessä” lajipisteiden vetäjille, mutta saa pitää myös seura-asua (vähintään yhdellä 

pitää olla päällä ”Salo liikkuu yhdessä” T-paita). T-paita on Seuraparlamentin (ei liikuntapalveluiden) ja sen 
saa omaksi tai palauttaa infoon päivän päätteeksi. T-paidan logo kuvastaa suunnittelijan mukaan rentoa 
käsikynkkää ja ilo liikkua… Logossa on Salon värit.

>> Ilmoita T-paita tarve Terhille 16.6. mennessä os. terhi.sinnela@salo.fi (seura, koko ja määrä)

mailto:terhi.sinnela@salo.fi
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Päivämäärä kalenteriin
 To 26.8.2021 klo 17-18 Superlauantain viimeinen 

tsekki –palaveri myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. 
> Lähikokoontumisessa kahvia tarjolla klo 16.30 alkaen

Pohja: vesa.valkonen@salpa.net | Päivitys: terhi.sinnela@salo.fi

Huom!
• Miten voidaan huomioida esteettömyys?
 Ilmoita Terhille, terhi.sinnela@salo.fi , onko lajipisteesi

sellainen että sinne pääsee pyörätuolilla ja lajia voi
kokeilla pyörätuolilta käsin.

 Mainosta voidaan päivittää vielä elokuussa, mutta mitä 
pikimmin tiedät vastauksen niin saadaan heti 
mainokseen maininta esteettömyydestä.
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TÄMÄ VALMISTUU VIIMEISTÄÄN PALAVERISSA 26.8.2021

Salohallissa toimivat:

Urheilutalolla toimivat:

Uimahallilla toimivat:
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Turvallisuudesta vastaava 
Mervi Niemi tai Satu Leino, p. 
0447784015

Pienemmät kolhut 
 lajipisteellä EA-laukut ja siellä hoituu, tarkistukseen 

EA-teltalle (yleisurheilukentän ja uuden rakennuksen 
vieressä)

Isommat kolhut
 Välittömästi yhteys 112, jonka jälkeen Satulle soitto 

ja Satu infoaa EA-telttaa (Mehiläinen)
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