
 Muistio 
      8/2021 

Salon Seuraparlamentti 
 
 
Aika:  To 14.10.2021  

klo 17.00-17.45 Seuraparlamentin kokous ja  
klo 17.45-18.57 kahvit ja yhteiskokous Kulttuurikumppaneiden kanssa 
  

Paikka:  Kulttuuritalo Villi, Vähäsillankatu 9, 24100 Salo 
 
Läsnä:  Risto Gustafsson, Kari Virtanen, Tommi Itkonen, Arto Korpinen, Hasse Robertsson, 

Minna Elo, Juulia Tuominen (Minnan tilalle v. 2022), Hilpi Tanska ja Terhi Sinnelä 
Estyneinä:  Juha Talviniemi, Ari Mäenpää, Saku Nikkanen 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
  

2. Vuoden seuratyöntekijä  
Vuoden seuratyöntekijä ehdokkaita tuli kolme. Seuraparlamentti keskusteli ehdokkaista 
ja teki ehdotuksen vapaa-ajanlautakunnalle Vuoden Seuratyöntekijästä. Asia on 
salainen. 
 
Ehdokkaiden vähäinen määrä puhutti. Seuraparlamentti kokee, että jokaisesta seurasta 
löytyy varmasti Vuoden seuratyöntekijä -kriteerit täyttävä. Toki pienissä seuroissa ne 
aktiivit usein istuvat myös johtokunnassa ja näin on haastavaa tuoda esille virallista tietä 
ehdokas.  
Viimeistään Seurafoorumissa otetaan tämä asia puheeksi ja seuroille tehtäväksi miettiä 
seuraavat 10 kuukautta omasta seurasta ehdokasta ja syyskuussa on esittää Vuoden 
seuratyöntekijä -ehdokasta Seuraparlamentille.  
 
Keskusteltiin myös, voisiko Seuraparlamentti nimetä esim. 10 seurahenkilöä Salon 
seuroista ja huomioida heitä. 
 

3. Seurafoorumin ohjelma 
Liikuntapalvelut järjestää perinteisen Seurafoorumin marras-joulukuussa. Keskusteltiin 
ohjelmasisällöstä ja alustavasti ohjelma tämän pohjalta: 
 
Seurafoorumi viikolla 47 tai 48 (riippuen vierailijoiden aikataulusta) klo 18-20.  
Paikaksi toivottiin Kulttuuritila Näkkäriä, Ylhäistentie 2.  
 
o Liikuntapalveluiden ajankohtaiset terveiset 

 
o Seuraparlamentin puheenjohtajan terveiset ja Seuraparlamentin jäsenten valinta 

erovuoroisten tilalle. Sihteeri laittaa seuroille sähköpostia vaaleista. Pyritään siihen, 
että tähän ei menisi aikaa paljon Seurafoorumissa. Erovuorossa ovat Rasti-Perniö ry, 
Mesuca ry, Salon Viesti ry ja Salon Seudun Avantouimarit ry. 
 

o Pyritään saamaan kaksi esiintyjää, toinen syntyperäinen salolainen ja salolaista 
seuraa edustanut, ja toinen Saloon tullut salolaista seuraa edustamaan. Kirjattiin 
seuraavat aihe-ehdotukset ylös: mitä mahdollisuuksia näkee seurayhteistyössä, 



omaa tarinaa, mitä jäänyt päällimmäisenä mieleen, huippu-urheilijan elämä, mitä 
huipulle pääseminen edellyttää, mikä seuran rooli ja operatiivinen näkökulma. 
 

o Paneelikeskustelu liikunnan ajankohtaisista aiheista, johon toivotaan mukaan 
vapaa-aikajohtaja, kh:n pj ja vapaa-ajan ltk:n pj. 
 

Seurafoorumin ohjelman suunnittelun yhteydessä palattiin Seuraparlamentin 
järjestämään Seurailtaan, jossa LiikU:sta oli puheenvuoro seurayhteistyöstä:  
 
o Todettiin, että jonkun pitää lähteä vetämään seurayhteistyötä.  
o LiikU:lla olisi tarjota koulutuksia. Jos Salossa kiinnostusta herää, voidaan Salon 

seuraväelle tuoda koulutus Saloon. Sihteeri kysyy LiikU:lta vaihtoehtoja aiheista ja 
viimeistään Seurafoorumissa asia esille. 

o Seuraillassa keskustelulle jäi liian vähän aikaa. Huomioidaan tämä Seurafoorumin 
ohjelmassa. 

 
4. Seuraavan kokouksen asiat 

Strategiatyö/Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. 
Liikuntapalvelujen liikuntapaikkojen vuorojakoperiaatteet / kommentointi. 
Toimintasuunnitelman tilannekatsaus ja edellisten kokousten talousasia. 

 
5. Seuraava kokous 

Ke 24.11. klo 17.00. 
 
6. Seuraparlamentin kokouksen päättäminen 

Seuraparlamentin kokous päätettiin klo 17.45 ja siirryttiin Seuraparlamentin ja 
Kulttuurikumppanien yhteiskokoukseen. 
 
 

Muistion vakuudeksi  
 

Terhi Sinnelä 
 

 
 
Kulttuurikumppanien ja Seuraparlamentin yhteiskokous 1/2021 

 
1. Kokouksen avaus 

Kokouksen avasi Seuraparlamentin puheenjohtaja Arto Korpinen. 
 
Esittelykierros:  
Kulttuurikumppanit: Siv / Lasten Laulukaupunki ry, Anne / SaloJazz ry, Martti / Pro 
Rantakivet ry, Henni Isojunno / Halikon Musiikkiyhdistys ry, Marja-Leena / Kisko-Seura ry 
ja Helena / Salon Taiteilijaseura sekä Suvi / Salon kaupunki, kulttuuripalvelut  
ja 
Seuraparlamentti: Risto Gustafsson/Rasti-Perniö, Kari Virtanen/Salon Seudun 
Avantouimarit, Tommi Itkonen/Angelniemen Ankkuri, Arto Korpinen/Kirjakkalan Alku, 
Minna Elo/Tanssiurheiluseura Swivel, Hasse Robertsson/Salon Vilpas ja Terhi 
Sinnelä/Salon kaupunki, liikuntapalvelut 
 
sekä vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska 

 



2. Kulttuurikumppaneiden ja Seuraparlamentin yhteiset tavoitteet 
Sekä Seuraparlamentti että Kulttuurikumppanit edustavat laajaa otosta kaikista 
salolaisista yhdistyksistä ja eri toimintapainotuksista. Todettiin yhteisesti, että liikunnan 
ja kulttuurin vastakkainasettelu ei palvele ketään ja molemmilla on paljon yhteisiä 
tavoitteita ja työsarkaa erityisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja kaupungin 
elinvoimaisuuden edistämisessä. Todettiin myös, että samanlaisten haasteiden edessä 
ollaan – mistä ohjaaja, kuka rahastonhoitajaksi jne. 
 
Aktivoivalla ja osallisuutta lisäävällä yhdistystoiminnalla on iso merkitys kuntalaisten 
hyvinvoinnin edistämisessä. Tämä on vahvasti mukana myös kaupungin 
hyvinvointisuunnitelmassa, jota päivitetään paraikaa ja joka linkittyy edelleen 
kaupunkistrategiaan. Yhdistysten ja kuntalaisten näkökulmaa kaivataan mutta 
osallisuudessa tulisi huomioida se, että se on todellista eikä näennäistä.  
 
Ennakoivien ja ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys korostuu entisestään sote-
uudistuksen myötä. Yhteinen haaste on vaikuttavuuden ja merkityksen osoittaminen. 
Olisi tärkeää saada tutkittua ja vertailukelpoista paikallistietoa siitä, miten kuntalaiset 
kokevat hyvinvoinnin ja mitkä toiminnat edistävät omaa hyvinvointia. Työtä tehdään nyt 
mutu-tuntumalla, eivätkä perustelut ole vahvoja. 
 
Molemmilla, sekä Seuraparlamentilla että Kulttuurikumppaneilla on haaste tehdä  
oma toiminta, sen tarkoitus ja mahdollisuudet tunnetuksi muille oman kentän 
toimijoille.  
 
Käytiin myös keskustelua konkreettisesta yhteistyöstä: 

o Kulttuurifoorumin (24.11.) ja Seurafoorumin (2X.11.) tapahtumarakenne jo nyt 
samankaltainen, vahvistetaan vielä päättäjien ja viranhaltijoiden osallisuus 
molempiin. Vapaa-ajan lautakuntaa jo tiedotettu foorumien ajankohdista. Foorumit 
järjestetään Kulttuuritila Näkkärissä. 

 
o Kulttuurikumppanit ja Seuraparlamentti käyvät esittelemässä toimintaansa 

loppuvuoden aikana / alkuvuodesta vapaa-ajan lautakunnalle. Varataan 10 min. 
esittelyyn ja 15 min. kysymyksille ja keskustelulle. Hilpi sopii lautakunnan kanssa 
päivät. 

 
o Seuraparlamentin ja Kulttuurikumppanien toiminnan esittely Salon kaupungin 

viestintäpalveluiden Kesä yhdessä -kiertueen (heinä-elokuu 2022) mukana, 
https://salo.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/viestinta-ja-suhdetoiminta/kesakiertue/  

 
o Pidetään yhteiskokous uudelleen keväällä 2022. 
 
o SM-viikolle 30.6.-3.7. (https://sm-viikko.fi/) on tärkeää saada salolaiset mukaan myös 

siksi, että saadaan välitettyä positiivista kaupunkikuvaa ulospäin. Ko. aikana olevat 
kulttuuri- ja liikuntatapahtumat olisi tärkeää saada myös SM-viikolla vieraileville 
helposti saavutettaviksi. 

 
o Työpaja yhdessä esimerkiksi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 

asiantuntijan johdolla, jossa hahmoteltaisiin kulttuurin ja liikunnan yhteisiä ja omia 
tulevaisuuden näkymiä pidemmällä aikajänteellä. 

 
o Kulttuurikumppanien haaste Seuraparlamentille seuraa perästä 

 

https://salo.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/viestinta-ja-suhdetoiminta/kesakiertue/
https://sm-viikko.fi/


3. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Arto Korpinen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.57. 

 

 

Muistion vakuudeksi 

 

Suvi Aarnio 
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