
 Muistio 
      5/2021 

Salon Seuraparlamentti 
 
 
 
Aika:  To 10.6.2021 klo 17.00-18.40 
Paikka:  Urheilupuisto, golfkeskus 
Kutsutut:   Risto Gustafsson, Kari Virtanen, Tommi Itkonen, Arto Korpinen, Hasse Robertsson, Ari 

Mäenpää, Saku Nikkanen ja Terhi Sinnelä 
Estyneinä: Juha Talviniemi ja Minna Elo 
 
1. Kokouksen avaus 

Kokouksen avasi puheenjohtaja Arto Korpinen. 
 
2. Tiedoksi Seuraparlamentille 

Salolaisille yhdistyksille tukea koronaepidemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin; ensisijaisesti 
sähköinen avustushaku on avoinna 10.-24.6.2021 klo 12 asti. 
Salon kaupunki tukee salolaisia yhdistyksiä ja yhteisöjä koronapandemiasta aiheutuneiden 
haittojen vuoksi. Tukea myönnetään sivistyspalveluiden toimialalle 120 000 ja sosiaali- ja 
terveyspalveluiden toimialalle 30 000 euroa. Koronatukeen oikeutettuja hakijoita ovat Saloon 
rekisteröidyt yhdistykset, jotka toimivat kulttuurin, liikunnan, nuorisotoiminnan tai sosiaali-, 
terveys- ja vanhuspalveluiden aloilla. Lisätietoja salo.fi etusivulla. 
 

3. Seuraparlamentin markkinointi seuroille 
Seuraparlamentti haastaa Kulttuurikumppanit SaloVolley-tapahtuman avausotteluun 
(lentopallo) pe 23.7. Haastekutsu Kulttuurikumppaneille lähti 11.6. 
 

4. Toimintasuunnitelman kohtien tilannekatsaus 
o Avustusohje  

Avustusohjeisiin ollaan jo otettu kantaa muistiossa 3/2021. 
o Liikuntapaikkojen vuorojakoperusteet (marraskuun alku) 

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyy vuorojakoperusteet kokouksessaan loppuvuodesta 2021. Tutustutaan TEA-
viisariin: teaviisari.fi > Liikuntapaikkojen käyttövuorot. 
Seuraparlamentti toivoo, että liikuntapalvelut tekee esityksen jota Seuraparlamentti 
kommentoi. Päällekkäistä valmistelua pitää välttää. Vuorojakoperusteissa pitää huomioida 
tasapuolisuus. Miten huomioida asukasmäärä suhteessa liikuntapaikkoihin.   

o Liikuntapaikkojen säännöt (marraskuu)  
Seuraparlamentti tekee ehdotuksen liikuntapaikkojen säännöistä liikuntapalveluille.  
Liikuntapaikoilla on vanhoja sääntöjä tai sitten niitä ei ole. Mietitystä herätti, kuinka näitä valvotaan. 
Palataan sääntöihin syksyllä. Tilannetiedustelu liikuntapaikkamestarilta.  

o Seuraparlamentin toiminta tutuksi  
Seuraparlamentti on saanut hienoa näkyvyyttä lehdissä (korona-avustus ja vaaliteema). 
Seuraparlamentti toivoo pääsevänsä esittäytymään uudelle vapaa-ajan lautakunnalle. 
Kaupunginjohtajaa pyydetään syksyn kokoukseen mukaan.  
Jos vapaa-aikajohtaja tekee valtuustoseminaariin esityksen vapaa-aikapalveluista, niin 
Seuraparlamentti toivoo saavansa sliden mukaan Seuraparlamentilta. Kerrotaan 
Kulttuurikumppaneille myös suunnitelmastamme niin tulisi mukaan samanarvoisesti.  

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?  
Odotetaan aikaa koronan jälkeen. 
 



o Seurailta  
Seurailta pidetään 23.9. klo 18, jos korona suo. 3-4 viikkoa ennen Seurailtaa virallinen kutsu 
seuroille. Kesällä jo ennakkoinfo. Viime vuoden konsepti oli valmis, nyt tarkistetaan, sopiiko 
sama paikka ja ohjelma. 

 
5. Liikuntaan käytettävät rahat/asukas ja kuntien välinen vertailu 

Todettiin, että jatketaan tämän asian äärellä seuraavissa kokouksissa. 
 
Kaikkien kuntien liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset olivat keskimäärin 
113e /kuntalainen ja 50 000-100 000 as. kunnissa 122 e / as.  
Salon liikunnan ja ulkoilun nettomenot olivat 110 e / as. ja Salon vertailukuntien 
menot keskimäärin 125 e / as.  
Salon liikuntamäärärahat asukaslukuun suhteutettuna v. 2019 olivat n. 800 000 e pienemmät 
kuin vertailukunnissa keskimäärin. 
 

6. Urheiluseurojen työn vaikuttavuus 
Todettiin, että jatketaan tämän asian äärellä seuraavissa kokouksissa. 
 
Kuinka paljon liikuntatapahtumat tuovat euroja Saloon tutkimustulosten esittely vuodelta 2018 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/173853/Elo_Markku.pdf?sequence=2  
 
Kansallisessa liikuntatutkimuksessa liikkumattomuuden kustannukset noin 3,5 miljardia/vuosi. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160724:  
”Raportin tavoitteena oli selvittää liikunta-, terveys- ja taloustieteellisen yhteistyön avulla terveyden 
kannalta liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden, huonon kunnon ja runsaan paikallaanolon yhteyttä 
kroonisten kansansairauksien aiheuttamiin yhteiskunnalle muodostuviin suoriin terveydenhuollon 
kustannuksiin ja tuottavuuskustannuksiin. Yhteensä nämä vuosittaiset kustannukset ja tuottavuuden 
menetykset ovat 3,2 - 7,5 miljardia euroa. Tästä laskelmasta puuttuvat kaikki alle 10 päivää 
kestäneiden sairaslomien kustannukset ja kustannukset monista sairauksia joista ei ole julkaistu 
väestösyyosuuden tunnuslukua. Samoin kustannuksista puuttuu kaikki liikkumattomuuden 
aiheuttamat arvonlisäveron ja muiden välillisten verojen aiheuttamat menetykset. Edelleen 
laskelmista puuttuu hiilineutraalin liikkumisen aiheuttamat säästöt. Toisaalta voidaan myös todeta, 
että liikkumattomuuden vuosittaiset yhteiskunnalliset kustannukset ovat useita miljardeja euroja ja 
että kustannukset kasvavat vuosittain suomalaisen väestön ikääntymisen ja sairastavuuden kasvun 
takia.” 
 
Linkki: Liikumattomuuden lasku kasvaa: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160724/31-2018-
Liikkumattomuuden%20lasku%20kasvaa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
7. Muut esille tulevat asiat 
• Seuraparlamentti toivoo pääsevänsä ottamaan kantaa liikuntapalveluiden investointeihin.  
• Seuraparlamentti on huolissaan henkilöstöresurssin riittävyydestä liikuntapaikkojen ylläpidossa 

ja hoitamisessa. 
• Voisiko Timmin ja Esmikon välille saada rajapintaa, jolloin avainten aktivointi menisi 

automaattisesti niille kenellä jo lätkä on.   
• Märyyn toivotaan uimarantakoppia, kun sauna on niin vähän auki. 
• Vuoden seuratyöntekijä haku syksyllä ja Seuraparlamentti esittää ehdokasta vapaa-ajan 

lautakunnalle. 
• Maratonmelonnan SM-kisat Vuohensaaressa (melotaan Viurilanlahdella) 17.-18.7. 
• PowerCup 29.7.-1.8. 
• Superlauantai 28.8. klo 10-14, Superlauantain info seuraväelle 26.8. klo 17 kaupungintalolla 
• Kokkilaan suunnitteilla yleisöystävälliset soutukisat 
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8. Yhteydenotot Seuraparlamenttiin 
Ei ole tullut yhteydenottoja. 
 

9. Seuraava kokous 
Ke 18.8. klo 17 Urheilupuistossa. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.40. 
 

 
Muistion vakuudeksi 
 
Terhi Sinnelä 
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