Salon Seuraparlamentti

Muistio 3/2021

Aika: To 8.4.2021 klo 17.00-18.35
Paikka: Teams-kokous
Paikalla: Risto Gustafsson, Kari Virtanen, Minna Elo, Tommi Itkonen, Arto Korpinen, Hasse Robertsson, Juha
Talviniemi, Saku Nikkanen ja Terhi Sinnelä
Ari Mäenpää oli estyneenä.
1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi puheenjohtaja Arto Korpinen.
2. Avustusohje
Salon kaupunki tukee erilaisin avustuksin liikuntaa ja urheilua. Seuraparlamentti näkee tämän hyvin arvokkaana ja
positiivisena viestinä koko salolaiselle liikuntakulttuurille.
Kaikki liikuntaa lisäävät toimet lisäävät samalla kaupunkilaisten hyvinvointia. Avustusten määrä euro / asukas on
Salossa muun maan keskiarvon alapuolella. Seuraparlamentin näkemys on, että liikunnan avustusmäärärahojen
lisäämiseen on todellinen tarve, jotta kaupungin urheiluseurojen laajalle liikuntatarjonnalle on myös jatkossa
edellytyksiä. Lisäksi kaupungin avustusten tarkoituksena on myös tasavertaisesti tukea kaikkia liikuntamuotoja.
Avustusohjeessa lukee yleisavustuksen jakoperusteessa ”Ohjatun liikunnan määrän perusteella..”, johon
Seuraparlamentti toivoo tarkennusta. Yleisavustus on ihmisten liikuttamiseen perustuva avustusmuoto ja näin pitäisi
huomioida esimerkiksi ne lajit, jotka liikuttavat paljon ihmisiä ja toiminta on järjestettyä ja suunniteltua. Näissä
toiminnoissa on haastavaa kerätä syntymäaikoja ja nimiä, joten Seuraparlamentti ehdottaa liikuntapalveluille ja
edelleen vapaa-ajanlautakunnalle että kerta- tai kausikorvaus avustuksen myötä olisi jatkossa mahdollista.
Seuraparlamentti ehdottaa liikuntapalveluille ja edelleen vapaa-ajanlautakunnalle, että olisiko mahdollista tarkistaa
kohdeavustuksen kohtaa ”Liikuntapaikkojen hoito”. Onko tähän mahdollista sisällyttää liikuntapaikkarakentamista
niiltä osin, kun se palvelee avoimesti kaupunkilaisia, esim. retkeilyreittien viitoituskulut ja tulipaikan rakentaminen?
Avustusohjeessa on ao. kohta, jossa otsikossa on ”liikuntatapahtumista”. Mikäli liikuntatapahtumat eivät sisälly
liikuttamiseen niin tekstin päivitys tuolta osin.
Seura on velvoitettu pitämään kirjaa avustettavista liikuntatapahtumista seuraavasti:
1) harjoituksiin osallistujien nimi ja syntymävuosi
2) harjoitukset järjestävän yhdistyksen nimi ja harjoitus- / liikuntaryhmän nimi ja ikäryhmä selkeästi
3) paikka, missä harjoitukset pidetty sekä vastuuohjaajan / -ohjaajien nimi.
Ilman ohjaajaa pidettyjä harjoituksia ei lasketa mukaan. Avustusta ei myönnetä kilpailu- ja ottelutapahtumista.
Liikuntapalveluille osoitetut kysymykset:
• GDPR – voiko kerätä vielä nimilistoja, joihin on yhdistetty syntymävuosi?
• Voiko harjoituspäiväkirjaan kirjata osallistujaksi, vaikka ei ole yhdistyksen jäsen?
• Avustusohjeissa ”harjoitus”: harjoitukset ja valmennukset katsotaan liikuttamiseksi, ovatko pelit liikuttamista?
Lisäksi keskustelussa nousi esille seuraavia asioita:
• Arvostus tulee tekemiseen yleisavustuksen kautta.
• Liikutukset pitäisi olla samanarvoisia. Samassa ryhmässä voi olla 6-vuotiaita ja 65-vuotiaita.

•

Pisteytys koettiin toisaalta myös hyväksi esimerkiksi soveltavan liikunnan osalta, kun tarjontaa ryhmistä on
vähän.

Tietopankki seuroille jakoon ja vinkiksi mistä kaikkialta voi saada avustusta (esim. Ykkösakseli).
3. Seuraparlamentin toiminta tutuksi ja liikkumaan kannustaminen
Terhi kysyy nuorisopalveluiden mediapajaa avuksi kuvaukseen ja editointiin, tavoitteena toukokuun aikana valmiiksi.
Punaisena lankana on liikkumaan kannustaminen eri paikoissa Salossa. Kokouksen jälkeen Terhi sai varmistuksen
mediapajalta, että editoivat videon. Tästä on tarkemmin Seuraparlamentin jäsenille lähetetyssä sähköpostissa.
4. Ehkäisevän päihdetyöryhmän yhteistyöryhmään varajäsenen nimeäminen
Keväällä 2020 nimettiin Seuraparlamentin edustajaksi Ari Mäenpää Ehkäisevän päihdetyöryhmän yhteistyöryhmään ja
nyt varajäseneksi nimettiin Arto Korpinen.
5. Yhteydenotot Seuraparlamenttiin
Tiedoksi Seuraparlamentin sähköpostiin tulleet viestit ja keskustellaan niistä tarkemmin tulevissa kokouksissa.
6. Muut esille tulevat asiat
Ke 14.4. mennessä ehdotuksia osallistavaan budjetointiin, lisätietoja sivulla www.salo.fi
7. Seuraava kokous
To 6.5. klo 17.00 (toiveena ulkokokous Urheilupuiston pääkatsomossa).
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.35.

Muistion vakuudeksi

Terhi Sinnelä

