
 Muistio 
      9/2021 

Salon Seuraparlamentti 
 
 
Aika:  Ke 24.11.2021 klo 17.00-18.45  
Paikka:  Salon jäähalli (Tahkonkatu 1) kahvio (2. krs) 
Paikalla:   Essi Gustafsson (Riston varajäsen), Kari Virtanen, Ari Mäenpää ja Terhi Sinnelä 
Teams-yhteydellä: Tommi Itkonen, Minna Elo 
Estyneinä:  Arto Korpinen, Hasse Robertsson, Juha Talviniemi 
 
1. Kokouksen avaus 

Kokouksen avasi puheenjohtaja Tommi Itkonen.  
 
2. Seuraparlamentin lausunto vuorojakoperiaatteisiin 

Liikuntapalvelut on pyytänyt Seuraparlamentin lausuntoa liikuntapalveluiden hallinnoimien 
liikuntatilojen käyttövuorojen periaatteisiin sähköpostitse 12.11.2021 seuraavasti: 
”Liikuntapalvelut pyytää Seuraparlamentilta lausuntoa liitteenä oleviin käyttövuorojen 
periaatteisiin. Pyydän lausuntoanne 30.11 mennessä osoitteeseen hilpi.tanska@salo.fi. 
Lausunnon saamisen jälkeen asia valmistellaan vapaa-ajan lautakunnan käsiteltäväksi.” 
 
Seuraparlamentin jäsenet ovat tutustuneet em. sähköpostin liitteenä olleeseen käyttövuorojen 
periaatteisiin ja käyneet läpi periaatteet. Kokouksessa kirjattiin kommentit käyttövuorojen 
periaatteisiin. 
 

3. Liikunnan Superlauantain päivän päättäminen vuodelle 2022  
Liikunnan Superlauantai on ollut perinteisesti elokuun viimeinen lauantai. Vuonna 2022 elokuun 
viimeinen lauantai on 27.8.  
 
Seuraparlamentti päätti Superlauantain päiväksi 27.8.2022. 
 

4. Toimintasuunnitelman kohtien tilannekatsaus 
Kokouksessa käytiin läpi toimintasuunnitelman kohdat. 
o Avustusohje (elokuu) 

Avustusohjetta kommentoitu liikuntapalveluille (Seuraparlamentin muistio 3/2021). 
o Liikuntapaikkojen vuorojakoperusteet (marraskuun alku) 
o Liikuntapaikkojen säännöt (marraskuu)  

Seuraparlamentti on ehdottanut liikuntapalveluille sääntöjen yhdenmukaistamista, esim. 
saako Urheilupuistossa liikkua koiran ja pyörän kanssa. 

o Seuraparlamentin toiminta tutuksi (pitkin vuotta) 
o Liikkumaan kannustaminen (pitkin vuotta) 
o Seurailta (syyskuu) 

Seurailta järjestettiin syyskuussa. 
 

Lisäksi Seuraparlamentin kokouksissa on kuluneen vuoden aikana käsitelty ”Liikuntaan 
käytettävät rahat/asukas ja kuntien välinen vertailu” ja ”Urheiluseurojen työn vaikuttavuus”. 
Seuraparlamentti olisi halunnut tuoda esille nämä luvut ja vaikuttavuudet esittäytyessään 
lautakunnalle ja mahdollisesti valtuustolle nyt syksyn aikana. Tämä ei kuitenkaan ollut 
mahdollista nyt syksyllä monen eri tekijän takia. Asia ei vanhene ja Seuraparlamentti siirtää 
asian vuodelle 2022. 



Yhteistyö Kulttuurikumppanien kanssa on jatkunut Salo-Volleyn haasteottelussa, 
Kulttuurikumppanien haasteen myötä ja yhteiskokouksessa.  

5. Seuraparlamentin erovuoroiset  
Seurat saivat asettua ehdolle 18.11.2021 mennessä. Ehdokaita tuli neljä ja näin ollen äänestystä 
ei tarvittu. Uusien jäsenseurojen julkistaminen erovuoroisten tilalle 1.12. Seurafoorumissa. 
 
Seuraparlamentti 2022: 
 
2 paikkaa isoille seuroille  
Juha Talviniemi, Salon Viesti ry (erovuorossa 2021) >> Kiitos Viesti/Juha! 
Uusi seura >> Salon Palloilijat ry 
Hasse Robertsson > Timo Tammi, Salon Vilpas ry  
 
2 paikkaa erikoisseuroille  
Tommi Itkonen, Angelniemen Ankkuri ry  
Minna Elo > Juulia Tuominen, Tanssiurheiluseura Swivel ry  
 
2 paikkaa terveys- ja harrasteliikunta  
Kari Virtanen, Salon Seudun Avantouimarit ry (erovuorossa 2021) >> Kiitos Avantouimarit/Kari! 
Risto Gustafsson, Rasti-Perniö (erovuorossa 2021) valittu uudelleen 
Arto Korpinen, Kirjakkalan Alku ry  
 
2 paikkaa alueellinen kattavauus  
Uusi seura >> Perniön Urheilijat ry 
Ari Mäenpää, Mesuca Basket ry (erovuorossa 2021) valittu uudelleen 
 
 

6. Muut esille tulevat asiat 
Terhi kertoi terveiset tulevasta Seurafoorumista 1.12.  
Selvitetään voisiko Seuraparlamentin jäsenten kiitokset ja uusien jäsenten esittelyn tehdä esim. 
Vilppaan pelissä puoliajalla.  
Seuraparlamentin jäsen Risto Gustafsson oli kokouksen aikana edustamassa Seuraparlamenttia 
Kulttuurifoorumin paneelissa. 
 

7. Yhteydenotot Seuraparlamenttiin 
Ei ole tullut muuta kuin Seurafoorumiin ilmoittautumiset ja jäsenseurojen ehdokkaat. 
 

8. Seuraava kokous 
Järjestäytymiskokous tammikuussa, päivä ilmoitetaan Seurafoorumissa 1.12. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti ”hybridikokouksen” klo 18.45. 
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