
 Muistio 
      3/2022 

 

Salon Seuraparlamentti 
 
 
Aika:  To 24.3.2022 klo 17.15-18.50 
Paikka:  Jäähallin kahvio  
Paikalla:  Ilkka Virtanen, Tommi Itkonen, Risto Gustafsson, Arto Korpinen, Kaisa Villa, Ari 

Mäenpää, Terhi Sinnelä 
Estyneinä:  Juulia Tuominen, Timo Tammi, Saku Nikkanen, 
 
1. Kokouksen avaus 

Kokouksen avasi puheenjohtaja Arto Korpinen. 
 

2. Koulutuksista 
Käytiin läpi koulutusvaihtoehtoja (LiikU, Olympiakomitea ja Ykkösakseli). Keskustelua herätti, 
järjestetäänkö ohjaajakoulutuksia vai seurajohdolle suunniteltuja. Päätettiin tehdä kysely, jossa 
molempia vaihtoehtoja, ja katsotaan, mikä on tarve. Maanantaina 28.3. kysely lähtee seuroille, 
kaksi viikkoa vastausaikaa. 
 

3. Yhteistyö Kulttuurikumppanien kanssa 
Yhteiskokous on sovittu Kulttuurikumppanien kanssa 27.4. klo 17-18. Seuraparlamentti 
järjestää kahvit ja kokouspaikan. Terhi selvittää kokouspaikan ja tarjottavat. Seuraparlamentin 
kokous tämän jälkeen. 

 
4. Esittäytyminen vapaa-ajan lautakunnalle 

Alustavasti sovittu Seuraparlamentin esittäytyminen vapaa-ajan lautakunnalle to 16.6. 
Päätettiin, että katsotaan asiaa uusiksi seuraavassa kokouksessa. Seuraparlamentti toivoo, että 
pääsisi kokoukseen, sitten kun uusi vapaa-aikajohtaja on myös paikalla.  
 

5. Unelmien liikuntapäivä 10.5. 
Tämä tiedoksi:  
10.5. vietetään jälleen koko Suomen yhteistä liikkumisen juhlapäivää, Unelmien liikuntapäivää. 
Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen päivä, johon kuka tahansa voi osallistua.    
Olympiakomitean terveiset: "Koronaviruspandemian aikana monet harrastukset ovat olleet 
tauolla ja liikuntapaikat suljettuina. Monilla arkiliikuntakin on saattanut vähentyä etäopintojen 
ja -töiden myötä. Liikunnan ilo ja merkitys eivät kuitenkaan ole kadonneet mihinkään. Unelmien 
liikuntapäivä on yksi konkreettinen teko, jolla haluamme sytyttää liikkumisen kipinän jokaiselle. 
Tiistaina 10.5.2022 vietettävä Unelmien liikuntapäivä on hieno mahdollisuus liikkua yhdessä 
vaikkapa työ- tai koulupäivän aikana, käydä illalla tutustumassa paikallisten seurojen, 
yhdistysten ja kuntokeskusten tarjontaan tai järjestää kaveriporukalla unelmien liikuntatreenit 
kunnan liikuntapaikoilla tai lähiluonnossa. Tähän kaikkeen voimme yhdessä olla luomassa 
edellytyksiä järjestämällä tapahtumia, avaamalla oviamme, tiedottamalla mahdollisuuksista ja 
innostamalla ihmisiä mukaan."    
 
Tapahtuman järjestäjä: 
*kirjataan Salon tapahtumat (myös suljetut tapahtumat) sivulle 
www.unelmienliikuntapaiva.fi/ilmoita/ ja laitetaan koko Salo liikkeelle  
*aineistopankki (mm. valmiita mainospohjia) löytyy sivulta 
https://www.unelmienliikuntapaiva.fi/info/aineistopankki/   
 
Lisätietoja ja apuja: terhi.sinnela@salo.fi  
 

mailto:terhi.sinnela@salo.fi


6. Tiedotettavat asiat kesä-elokuun kaupunkitiedotteeseen 
Toukokuun puolessa välissä pitää jättää kesän kaupunkitiedotteeseen asiat.  
Seuraavassa kokouksessa katsotaan tiedotettavat asiat. 
 

7. Superlauantain info 28.4. 
Aikaisemmilta vuosilta tuttu info-tilaisuuden materiaali todettiin toimivaksi. Seuraparlamentti 
toivoo info-tilaisuudesta Livestriimaus vaihtoehtoa. Terhi selvittää tätä mahdollisuutta. 
 

8. Muut esille tulevat asiat 
SM-viikolla on lajikokeilumahdollisuuksia. Kun lajit ovat selvillä, esitetään haaste lajikokeilusta 
Kulttuurikumppaneille.   

 
9. Seuraava kokous 

27.4. Kulttuurikumppanien kanssa olevan yhteiskokouksen jälkeen.   
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.50. 

 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
Terhi Sinnelä 
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