
 Muistio  
      2/2022 

 

Salon Seuraparlamentti 
 
 
Aika:  To 10.2.2022 klo 17.15-18.57 
Paikka:  Teams-kokous 
Paikalla:  Ilkka Virtanen, Timo Tammi, Tommi Itkonen, Juulia Tuominen, Risto Gustafsson, Arto 

Korpinen, Kaisa Villa, Ari Mäenpää, Terhi Sinnelä 
Estyneenä: Saku Nikkanen 
 

1. Kokouksen avaus 
Kokouksen avasi puheenjohtaja Arto Korpinen. 
 

2. Seuraparlamentin toimikauden toimintasuunnitelma 
Seuraparlamentti kirjasi järjestäytymiskokouksessaan vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan alla 
olevat asiat. Käytiin läpi tarkemmin suunnitelmaa. 
 
o Liikunnan Superlauantai 

Liikunnan Superlauantai on 27.8.2022 klo 10-14. Varaukset on jo Timmi-
tilavarausjärjestelmässä. Järjestetään info seuroille nopeasti ja samalla tieto Superlauantain 
infotilaisuudesta to 28.4.  
 

o Seurailta 
Päätettiin Seuraillan ajankohdaksi to 22.9.2022, paikka ja illan sisältö suunnitellaan 
seuraavissa kokouksissa. Viime vuoden Seuraillan (to 23.9.2021) materiaali on sivulla 
www.salo.fi/seuraparlamentti 
 

o Seurafoorumi  
Seurafoorumin päivämäärä katsotaan tulevan vapaa-aikajohtajan kanssa. 
Aiheina mm. Seuraparlamentin uudet jäsenet ja liikuntapalveluiden ajankohtaiset asiat. 
Seurafoorumi on perinteisesti ollut marras-joulukuun taitteessa. 
 

o Yhteistyö  
Yhteistyötä jatketaan Kulttuurikumppanien kanssa. Ehdotetaan huhtikuuhun yhteiskokousta 
(esim. Kesä yhdessä -kiertue, valtuustolle esittäytyminen). Oma kokous ennen 
yhteiskokousta.  
 

o SM-viikko 30.6.-3.7.  
Tapahtumatorilla (la ja su) olisi mahdollista saada ”pöytäpaikka” tai urheilutori (vaihdetaan 
liikuntavälineitä). Kannatusta sai näkyvyys asiantuntijaroolissa (eri lajiosaamista) ja 
tavoitteena saada paikallisille ihmisille tiedoksi Seuraparlamentti (lausunnoille yms. 
painoarvoa lisää, kun on tunnettuutta). Korostetaan Salon Seuraparlamentin ja kaupungin 
välistä yhteistyötä. Jatketaan seuraavissa kokouksissa asian jalostamista. 

 
o Koulutuksia 

Haarukoidaan seuraavaan kokoukseen mitä koulutuspaketteja (esim. 
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/seuran-hallinto-ja-johtaminen/ ) 
on tarjolla. Koulutusaiheista nousi esille seuraavat:  

• Käytännönläheiset: Suomi.fi velvoitteet, veroilmoitukset, ostopalvelu, matkakulut.  
• Lajista riippumatta. Seurojen kehittäminen, hyvä seurajohtaminen, hallinto.  

Toiminta voi olla ammattimaista; myynti, markkinointi, viestintä, strategian 
luominen.  

http://www.salo.fi/seuraparlamentti
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/seuran-hallinto-ja-johtaminen/


• Valmennus- ja seuratyö, yhteistyöverkostot.  
• Huomioidaanko varhaiskasvatukselle suunnatut vai onko heille jo tarjolla koulutuksia 

lasten liikuttamiseen? 
Kysely (esim. Forms) seuraväelle, mikä vaihtoehdoista kiinnostaa eniten.  
SaloTaskussa.fi kautta voi tehdä myös kyselyjä. Mietitään tarkkaan ajoitus kyselylle.  
 

o Vuoden seuratyöntekijän valinta  
Lokakuun kokouksessa (seurat ilmoittavat syyskuun aikana) tehdään valintaehdotus vapaa-
ajan lautakunnan marraskuun kokoukseen.  
Miten aktivoida seuroja? Kokouksessa nousi esille, että tietoisuutta pitää lisätä. Virallinen 
vuoden seuratyöntekijä ”vanhan kaavan mukaan”. Vuoden seuratyöntekijä julkistetaan 
Varsinais-Suomen Urheilugaalassa, lisäksi toivotaan, että palkittu kutsutaan myös kaupungin 
palkitsemistilaisuuteen.  
Seuraparlamentti miettii myös omaa ehdotusta (vrt. Kulttuurin Salon Seppä), minkä nimeä 
vielä mietitään. Palkittu voi olla esim. tapahtuma, henkilö tai seura. Seuraavissa kokouksissa 
palataan asiaan. 
  

o Arvojen jalkauttaminen 
Palataan asiaan seuraavissa kokouksissa. 

 
o Harrastamisen Suomen malli ja seurojen rooli ko. toiminnassa  

Matalan kynnyksen maksutonta toimintaa koulupäivän jälkeen pääsääntöisesti kouluilla. 
Nuorisopalvelujen harrastuskoordinaattori organisoi. Harrastuskoordinaattori Janne Juusen 
terveiset: Yhteistyö on sujunut Salossa hienosti. Salossa ei ole ns. harrastuspankkia, josta 
näkisi helposti mitä täällä voi harrastaa. Tällaiselle olisi tarvetta.  
 
Yhdistyksen näkökulmasta on haastavaa olla eri paikoissa samaan aikaan. Valtava 
potentiaali, ehdottomasti palataan asiaan vielä. 
 

3. Muut esille tulevat asiat 
Latujen kunnossapito aiheutti keskustelua (SSS 10.2.2022). Seuraparlamentin jäseniä on 
lähestytty asiassa laduilla. Jos liikuntapalvelut on kiinnostunut, niin Seuraparlamentti voi kysyä 
seuraväeltä latuihin liittyvää palautetta/ideaa, josta voi syntyä ”latustrategia”.  Ensi vuoden 
budjettiin esitys uudesta latukoneesta ja kattavin perustein. Strategia pitää olla valmis ennen 
esityksiä. 
 
Timmin nykytilanne ja nykyaikaistaminen sekä uimarantojen rannekkeet (hinta) puhututti. 
Seuraparlamentti katsoo em. asiaa tarkemmin pienemmällä kokoonpanolla, Ari kutsuu kokoon. 
 

4. Seuraava kokous  
To 24.3. klo 17.15 
 

5. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.57. 
 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
Terhi Sinnelä 
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