Muistio
2/2021

Salon Seuraparlamentti
Aika:
Paikka:
Kutsutut:

To 11.3.2021 klo 17.00-18.45
Teams-kokous
Risto Gustafsson, Kari Virtanen, Tommi Itkonen, Arto Korpinen, Hasse Robertsson, Juha
Talviniemi, Ari Mäenpää, Saku Nikkanen ja Terhi Sinnelä
Minna Elo oli estyneenä.

1.

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi puheenjohtaja Arto Korpinen.

2.

Seuraparlamentin alkavan toimikauden toimintasuunnitelma
Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja luotiin aikataulu. Tässä kohtaa ei vielä sovittu
työryhmistä koska koettiin että asioista pitää ainakin aluksi keskustella laajemmin.
Järjestäytymiskokouksessa ei kirjattu toimintasuunnitelmaan Seuraparlamentin järjestämästä
Seurailtaa mutta kirjattiin tähän ja järjestetään syksyllä, jos koronatilanne sen suo.
Suluissa suunnitelman valmistuminen.
o Liikunnan Superlauantai
Liikunnan Superlauantai päivä on päätetty la 28.8.2021 klo 10-14 ja liikuntapaikat on
varattu.Superlauantai info seuroille to 25.3. klo 17 Teams. Terhi laittaa infon seuroille.
Seuraparlamentin jäsenet saavat katsoa ja kommentoida 25.3. esityksen. Lajipisteillä voi olla
mainos mistä voi ottaa kuvan (flaijereita ei jaeta). Seura-asu saa näkyä mutta vähintään
yhdellä pitää olla ”Salo liikkuu yhdessä” T-paita lajipisteellä. Eri seurat toteuttavat lajipisteen
yhdessä. Seurat miettivät valmiiksi seuran toiminnan markkinoinnin.
Liikunnan Superlauantain nettisivut osoitteessa www.salo.fi/liikunnansuperlauantai ja
mukana olevat seurat saavat ko. sivulle seuran nimen ja linkin sieltä omille www-sivuilleen.
o Avustusohje (elokuu)
Esimerkiksi suunnistusseurat järjestävät viikkorasteja kolme kertaa viikossa Salon alueella.
Millä tavalla luokitellaan iltarastit/ihmisten liikuttaminen. Tällä hetkellä ei huomioitu. Sama
koskee talviuintia.
Merkitään tässä kohtaa muistiin: Liikuntapaikkojen hoitaminen ja
liikuntapaikkarakentaminen (esim. retkeilyreitti). Iltarastit (kuntorastit) vs. Prisma-liiga.
Kartta-avustus on erikseen.
Salossa keskimääräistä vähemmän euroja/asukas/liikunta vertailukuntiin nähden.
o Liikuntapaikkojen vuorojakoperusteet (marraskuun alku)
Vapaa-ajan lautakunta hyväksyy vuorojakoperusteet kokouksessaan loppuvuodesta
2021. Tutustutaan TEA-viisariin: teaviisari.fi > Liikuntapaikkojen käyttövuorot.
Merkitään tässä kohtaa muistiin: Seurat ovat kokoontuneet ennen vuorojen hakuprosessia

huhtikuussa ja sopineet mitä hakevat. Seuraparlamentin puheenjohtaja huhtikuun vuorojen
jako tilaisuuteen kuunteluoppilaaksi.
Pyydetään liikuntapalveluista tarkempi selvitys, miten edetään. Terhi ja Saku pyytävät Päivi
Suomiselta raamit ja seurojen toiveita, joiden pohjalta Seuraparlamentti lähtee työstämään
käyttövuorojen jakoperusteita.
Keväällä ei välttämättä vielä tiedetä mitä ryhmiä syksyllä. Tasapuolisuus on otettava
huomioon. Sarjan mukaan? Vuoroja ei voi varata varalle.
o Liikuntapaikkojen säännöt (marraskuu)
Seuraparlamentti tekee ehdotuksen liikuntapaikkojen säännöistä liikuntapalveluille.
Liikuntapaikoilla on vanhoja sääntöjä tai sitten niitä ei ole. Mietitystä herätti kuinka näitä
valvotaan.
Terhi jatkaa selvittelyä miten tupakointi voidaan kieltää liikuntapaikkojen läheisyydessä tai
minne siirtää ovien edestä.
o

Seuraparlamentin toiminta tutuksi (pitkin vuotta)

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.
Seuraparlamentin esittelyvideo on tehty ja tällä hetkellä 118 katselukertaa. Terhi pyrkii
editoimaan videon uusiksi isommalle koolle.
Seuraava video – jokainen miettii millä teemalla (liikkumaan kannustaminen?).
Otetaan tässä suunnitelman kohdassa huomioon ’Liikkumaan kannustaminen’.

o Liikkumaan kannustaminen (pitkin vuotta)

Kaupungissa on paljon lapsia ja ikääntyneitä ei-seuratoiminnassa mukana olevia.
Miten saadaan yksittäinen kuntalainen mukaan seuratoimintaan tai liikkumaan
omaehtoisesti. Miten saada viesti ei-seuralaisille?
Tämä toimintasuunnitelma nivoutuu edellä mainittuun ’Seuraparlamentin toiminta tutuksi’.

o Seurailta (syyskuu)
Järjestetään syksyllä jos koronatilanne sen mahdollistaa.
3. Unelmien liikuntapäivä 10.5.
Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Tullaan jakamaan aktiivisesti tietoa Unelmien
liikuntapäivästä. Tiedossa jo, että Maanantairastit ovat Perniössä 10.5.
Olympiakomitean tiedotteessa:
Epävarmuus leimaa tällä hetkellä kaikkea toimintaa. Se on kuitenkin varmaa, että Unelmien
liikuntapäivää vietetään myös tänä vuonna 10.5. – jo kuudetta kertaa! Varmaa on myös se, että
liikkuminen kannattaa aina, ja se on mahdollista monin eri tavoin myös poikkeusoloissa.
Korona-tilanteen jatkuessa varsinaisia tapahtumia ei tänä vuonna järjestetä, mutta voimme silti
liikkua vastuullisesti. Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen päivä, johon kuka

tahansa voi osallistua. Päivän motto on sama kuin aina ennenkin: kaikki tavat liikkua ovat hyviä.
Unelmien liikuntapäivä toteutetaan viime vuoden tapaan sosiaalisessa mediassa. Tehdään se
tälläkin kertaa yhdessä ja vastuullisesti. Kannustetaan muita, jaetaan hyväksi koettuja tapoja
liikkua poikkeusoloissa ja haastetaan yhdessä koko Suomi liikkumaan!
Liikunnan ilo kantaa!
Kuluneen vuoden aikana kaikki päivät eivät varmasti kenellekään ole olleet ihan niitä unelmien
liikuntapäiviä. Joillain oma harrastus on ollut tauolla, treenejä ei ole voitu pitää tai tuttu
liikuntapaikka on ollut suljettuna. Joidenkin kohdalla se on tarkoittanut myös sitä, että
liikkuminen on jäänyt vähemmälle. Korona on yhteinen koettelemus, mutta se tuo mukanaan
myös yhteisen vastuun ja mahdollisuuden huolehtia terveydestä ja hyvinvoinnista.
#unelmienliikuntapäivä 10.5.
Haastamme pitkin talvea ja kevättä jokaisen pitämään huolta itsestään ja kaverista, heräämään
ja herättelemään talviunilta. Onko perheessäsi, luokassasi, työyhteisössäsi tai kaveripiirissäsi
henkilö, joka kaipaisi sitä, että joku kannustaisi liikkeelle? Pienikin liike on hyvästä ja sitä voi
saada vaikka ihan arkiaskareiden lomassa. Tehdään #unelmienliikuntapäivä jälleen yhdessä,
jotta jokainen voisi löytää itselleen sopivan ja innostavan tavan liikkua myös poikkeusoloissa!
4.

Muut esille tulevat asiat
Seuraparlamenttiin on oltu yhteydessä latujen hoitoihin liittyvissä asioissa. Keskustellaan
asiasta lisää seuraavissa kokouksissa.
Seuraavassa kokouksessa nimetään varahenkilö Ari Mäenpäälle päihdetyöryhmään /
Seuraparlamentin edustaja.

5.

Seuraava kokous
To 8.4.2021 klo 17.00.
Seuraavassa kokouksessa avustusohje ja seuraparlamentin toiminta tutuksi sekä liikkumaan
kannustaminen.

6.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.45.

Muistion vakuudeksi
Terhi Sinnelä

