
      MUISTIO  
      1/2022 
 
Salon seuraparlamentti 
 
Järjestäytymiskokous 
 
 
Aika:  To 20.1.2022 klo 17.00-18.35  
Paikka:  Teams-kokous 
Kutsutut: Ilkka Virtanen, Timo Tammi, Tommi Itkonen, Risto Gustafsson, Arto 

Korpinen, Kaisa Villa, Ari Mäenpää, Hilpi Tanska, Terhi Sinnelä ja Juulia 
Tuominen (klo 18.10 alkaen). 

Estyneenä: Saku Nikkanen 
 
 
1. Kokouksen avaus 

Kokouksen avasi vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska. Hilpi Tanska toimi samalla 
järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana. 

 
2. Seuraparlamentin kokoonpano 

Seurafoorumissa 1.12.2021 on valittu tulevalle toimintakaudelle (2022-2023) 
erovuorossa olleiden seurojen tilalle seuraavat jäsenseurat: Salon Palloilijat ry, 
Perniön Urheilijat ry ja erovuoroisista ehdolle asettuneet (ja valitut) Rasti-Perniö ry 
ja Mesuca Basket ry. 
 
Seurojen edustajat esittäytyivät ja kertoivat samalla toiveita ja odotuksia, joita 
mm.  
• yhteistyön laajentaminen seurojen ja kaupungin välillä (Seuraparlamentti tukena 

liikuntapalveluille), ei vastakkainasettelua.  
• kaikkien yhteisen tavoitteen, ennaltaehkäisevän työ liikunnan avulla, 

edistäminen koko Salon alueella.  
• liikunnan ja kulttuurin yhteistyö, vastakkainasettelu on menneen talven lumia. 
• koulutuksia seuroille.  
• mitä sote aiheuttaa, miten Seuraparlamentti voi vaikuttaa? 
 
 2 paikkaa isoille seuroille  
Ilkka Virtanen, Salon Palloilijat ry uusi seura 
Timo Tammi, Salon Vilpas ry erovuorossa 2022 (sääntöjen mukaan ei jatko mahdollisuutta) 
 
2 paikkaa erikoisseuroille  
Tommi Itkonen, Angelniemen Ankkuri ry erovuorossa 2022 (sääntöjen mukaan jatko 
mahdollisuus) 
Juulia Tuominen, Tanssiurheiluseura Swivel ry erovuorossa 2022 (sääntöjen mukaan ei 
jatko mahdollisuutta) 
 
2 paikkaa terveys- ja harrasteliikunta  
Risto Gustafsson, Rasti-Perniö valittu uudelleen  
Arto Korpinen, Kirjakkalan Alku ry erovuorossa 2022 (sääntöjen mukaan jatko 
mahdollisuus) 
 
2 paikkaa alueellinen kattavauus  
Kaisa Villa, Perniön Urheilijat ry uusi seura 
Ari Mäenpää, Mesuca Basket ry valittu uudelleen 
 

3. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Seuraparlamentti valitsi Seuraparlamentin puheenjohtajaksi Arto Korpisen, 
varapuheenjohtajaksi Tommi Itkosen ja sihteeriksi Terhi Sinnelän.  
 

 



4. Kertaus seuraparlamentin ideasta ja tehtävästä 
o Seuraparlamentti on salolaisten urheiluseurojen yhteistyöelin, joka toimii 

vuorovaikutuksessa Salon kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.  
o Seuraparlamentin tavoitteena on tukea ja myötävaikuttaa kaikkien 

urheiluseurojen ja eri liikuntamuotojen kehittämistä koko kaupungin alueella.   
o Seuraparlamentti korostaa omassa toiminnassaan liikunnan merkitystä 

hyvinvoinnin lisääjänä.  
o Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa liikuntapalveluiden käyttöön 

urheiluseurojen näkemyksiä, ideoita, aloitteita, toimintaehdotuksia ja antaa 
tarvittaessa lausuntoja liikuntaa ja urheilua koskeviin päätöksiin sekä pyrkii 
vaikuttamaan liikuntaolosuhteiden kehittämiseen.   

o Seuraparlamentti ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää 
urheiluseurojen yhteistyötä.  

o Seuraparlamentti arvioi ja kehittää omaa toimintaansa säännöllisesti. 
 

5. Seuraparlamentin sääntöjen läpi käyminen 
Seuraparlamentti kävi läpi säännöt ja vuoden aikana sääntöjä tarkastellaan ja 
mahdolliset muutokset hyväksytetään Seurafoorumissa loppuvuodesta. 
Seuraparlamentin säännöt ovat sivulla www.salo.fi/seuraparlamentti 

 
6. Seuraparlamentin arvot 

Käytiin läpi Seuraparlamentin luomat alla olevat arvot. Palataan asiaan tulevissa 
kokouksissa ja mietitään uudestaan arvojen julkistaminen (koronaepidemia sotki 
suunnitelmat arvojen julkistamisesta isossa tapahtumassa). 
 

Salolaisen urheilun ja liikunnan arvot 
Salolaista urheilua ja liikuntaa pyritään järjestämään  
o asiakaslähtöisesti koko kaupungissa. Seurat ja kaupunki selvittävät yhteistyössä 

urheilun ja liikunnan tarpeet. Missä ja miten salolaiset haluavat liikkua? 
o innostamalla asukkaita rohkeasti liikkumaan kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi 

ja samalla se edellyttää ottamaan yhteistä vastuuta monipuolisten 
liikuntamahdollisuuksien järjestämisestä. 

o ottamalla yhteinen vastuu liikuntapaikkojen turvallisuudesta ja ohjaajien 
osaamisesta. 

o oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti kaikkien asukkaidensa hyvinvoinnin 
lisäämiseen ilman omaa tai seuran edun tavoittelua. 

 
7. Seuraparlamentin alkavan toimikauden toimintasuunnitelma 

Seuraparlamentti kirjasi vuoden 2022 toimintasuunnitelman seuraavat asiat ja 
korosti että vuoden aikana voi tulla monta muitakin asioita. 
 
o Liikunnan Superlauantai on päätetty pitää perinteisellä paikalla, elokuun 

viimeinen lauantai 27.8.2022 klo 10-14. Varaukset on jo Timmi-
tilavarausjärjestelmässä. Superlauantai-info seuroille järjestetään maalis-
huhtikuun vaihteessa. 

o Seurailta. Viime vuoden Seuraillan materiaali on sivulla 
www.salo.fi/seuraparlamentti 

o Seurafoorumi (mm. uudet jäsenet ja liikuntapalveluiden ohjelma) marras-
joulukuun taitteessa (liikuntapalvelujen kanssa yhteistyössä). 

o Yhteistyö Kulttuurikumppanien kanssa > laaja-alaisempaa ja useammin > 
yhteisiä ajatuksia, esim. lausunnot, jolloin on laajempi pohja lausunnolla.  

o SM-viikko 30.6.-3.7. Seuraparlamentin esittäytyminen, pieni haastattelu tai 
lajikokeilu Kulttuurikumppaneiden kanssa.  

o Koulutuksia: mikä on pinnalla, mille tarvetta? Esim. valmennus- ja seuratyö, 
hyvä seurajohtaminen, yhteistyöverkostot. Huomioidaanko varhaiskasvatukselle 
suunnatut vai onko heille jo tarjolla koulutuksia lasten liikuttamiseen.  



o Vuoden seuratyöntekijän valinta lokakuun kokouksessa (seurat ilmoittavat 
syyskuun aikana), vapaa-ajan lautakunnassa asia marraskuussa. Miten aktivoida 
seuroja? Valitaanko myös oma (esim. seura tai hlö), vrt. Salon Seppä?   

o Arvojen jalkauttaminen 
o Harrastamisen Suomen malli ja seurojen rooli ko. toiminnassa. Matalan 

kynnyksen maksutonta toimintaa koulupäivän jälkeen pääsääntöisesti kouluilla. 
Nuorisopalvelujen harrastuskoordinaattori organisoi. 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

Vapaa-ajan lautakunnan 27.1.2022 esityslistassa on esitetty liikunnan avustuksiin 
8000 e enemmän rahaa kuin viime vuonna. Tästä summasta on 6000 e esitetty 
vähävaraisten lasten perheiden tukemiseen ja 2000 e enemmän yleisavustuksiin 
organisoituun, ei ohjattuun liikuntaan. Esityslista on luettavissa netissä 
https://salo10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022184   
 
Vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska kertoi, että on irtisanoutunut tehtävästään ja siirtyy 
kaupungin hyvinvointikoordinaattoriksi helmikuun puolessa välissä. Alustavasti 
helmikuussa on vapaa-aikajohtajan rekrytointi. 
 
Seuraparlamentin jäsen vinkkasi, että Aluehallintovirastolta voi hakea 
kertaluontoista avustusta luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettujen liikuntapaikkojen 
perustamishankkeisiin. Avustusten hakuaika on 1.2.-4.3.2022. Märyn 
liikuntaolosuhteiden kehittäminen nousi esille ja etenkin uuden lumitykin hankinta 
ja latuverkoston kehittäminen. 
 
Terhi laittaa paikallisiin lehtiin lehdistötiedotteen Seuraparlamentista.  
 

9. Seuraava kokous 
10.2. klo 17.15 (varautukaa Teams-kokoukseen)  

 
10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.35. 
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