
 Muistio 
      7/2021 

Salon Seuraparlamentti 
 
 
 
Aika:  Ke 15.9.2021 klo 17.30-18.50 
Paikka:  Urheilupuisto 
Kutsutut:   Risto Gustafsson, Kari Virtanen, Tommi Itkonen, Arto Korpinen, Ari Mäenpää, Minna Elo, 

Hasse Robertsson ja Terhi Sinnelä 
Estyneinä:  Juha Talviniemi, Saku Nikkanen 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Arto Korpinen avasi kokouksen. 
 
2. Seuraillan suunnittelu 

Suunniteltiin tarkemmin Seuraillan sisältö. Seurailta pidetään Rikalanmäellä to 23.9. klo 
18-20. Ilmoittautuneita yhteensä n. 30. 

 
Illan ohjelma: 
Muinaispolulla opastettu kävely (n. 20 min). Siirrytään sisälle pikku purtavan ja kahvin 
äärelle ja kuunnellaan LiikU:n puheenvuoro aiheesta seurayhteistyön mahdollisuudet. 
Puheenvuorossa Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n aluejohtaja Pekka Potinkara ja 
seurakehittäjä Marko Mäenpää (n. 30 min). 
Esityksen jälkeen puheenjohtaja johdattelee Seuraparlamentin muiden jäsenten 
säestämänä keskustelua. Kokouksessa mietittiin asioita mitä mahdollisesti nostetaan 
esille Seuraillassa esityksen jälkeen. 
*Mitä tukea seurat kaipaavat? 
*Konkreettisia yhteistyökuvioita? 
*Työkuorman jakaminen seurassa ja seurayhteistyö 
*Miten saada nuorempia mukaan, miten osataan ottaa nuorempia mukaan? 
Kouluttaminen (kohdeavustus) 
*Talkookulttuurin kasvatus, kuka kasvattaa? Vanhemmat mukaan? 
*Toimitsijoille korvaus - uhka vai mahdollisuus? 
*Lisää palkallisia tullut seuroihin, vähentääkö talkoolaisia? 
*Illan anti ja mahdollinen jatkotyöstö Seurafoorumissa myöhemmin syksyllä 
 
Lopuksi jaetaan SaloVolley -etkot haasteottelun, Seuraparlamentti – 
Kulttuurikumppanit, palkinnot ottelussa mukana olleille Seuraparlamentin edustajille. 
 

3. Muut esille tulevat asiat 
Keskusteltiin Seurafoorumin ohjelmasisällöstä. Palataan asiaan Seuraillan jälkeen.  
 
Miten edistyy alkuvuodesta teetetyn liikuntaolosuhdekyselyn tuloksien pohjalta 
työstetty liikuntapaikkasuunnitelma? Seuraparlamentti toivoo, että saisi osallistua 
suunnitelman valmisteluun ja että suunnitelma esiteltäisiin myös Seurafoorumissa 
keskusteluineen. 
 
Sihteeri selvittää milloin lautakunnalle sopisi tapaaminen Seuraparlamentin ja 
mahdollisesti Kulttuurikumppanien kanssa. Ehkei ennen lautakunnan kokousta, koska 
tilaisuudesta toivotaan vuorovaikutteista.  
 



Timmi perutukset kaikille ketkä käyttävät esim. Ollikkalan liikuntasalia. Esim. ei vain juuri 
lauantain käyttäjille vaan kaikille niille, jotka ko. tilaa käyttävät.  

 
4. Yhteydenotot Seuraparlamenttiin 

Sihteeri kertoi sähköpostiterveiset. 
 
5. Seuraavan kokouksen asiat 

To 14.10. klo 17.00 kokouksen asiat:  
Vuoden seuratyöntekijä (ehdokkaat 30.9. mennessä) 
Strategiatyö/Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. 
Toimintasuunnitelman tilannekatsaus ja edellisten kokousten talousasia. 

 
6. Seuraava kokous 

To 14.10. klo 17.00  
 
7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.50. 
 
 
 

 
Muistion vakuudeksi 
 
Terhi Sinnelä 
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