
 Muistio 
      5/2022 

 

Salon Seuraparlamentti 
 
 
Aika:  To 2.6.2022 klo 17.15-19.30 
 
Paikka:  SalPan toimisto, Helsingintie 18 
 
Kutsutut:  Ilkka Virtanen, Tommi Itkonen (Teams), Risto Gustafsson, Arto Korpinen, Ari Mäenpää, 

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

Kokouksen avasi puheenjohtaja Arto Korpinen. 
 

2. Koulutus  
Kannustava valmentaja ja ohjaaja -koulutuksen ajankohdaksi LiikU on ehdottanut to 22.9. klo 
17.30-20.30. Koulutukseen tarvitaan kokoustila, jossa on tykki ja valkokangas. Tämä päivämäärä 
on sama, johon oli suunniteltu Seurailtaa. Seuraparlamentti päättää, voiko olla samassa 
päivässä (koskeeko samoja ihmisiä).  
 
Seuraparlamentti totesi, ettei samalle päivälle, joten Seurailtaa siirretään ja uusi päivä on 4.10. 
Kannustava valmentaja ja ohjaaja -koulutus on Salossa kaupungintalolla (valtuustosali Tammi) 
to 22.9. klo 17.30-20.30. 
 

3. Esittäytyminen vapaa-ajan lautakunnalle 
Seuraparlamentin esittäytyminen vapaa-ajan lautakunnalle on to 16.6. klo 17.30 (15 minuuttia) 
Kokouksessa käytiin läpi esiteltävät asiat powerpointiin ja puheenjohtaja viimeistelee 
esitettävät asiat ja esittelee asiat lautakunnalle. Jokainen Seuraparlamentin jäsen valmistautuu 
esittelemään itsensä. ”Salo liikkuu yhdessä” T-paita päälle (ellei ole viimevuotista tallella, 
sellaisen saa Terhiltä).  
 

4. SM-viikko 
SM-viikon lajikokeiluhaasteen esittäminen Kulttuurikumppaneille:  
”Lämpimästi tervetuloa SM-viikon yhteiseen lajikokeiluun Urheilupuiston juoksusuoralle 
(tapahtumatori, Salon infopisteen luo) la 2.7. klo 14.00. Lajina on puistogolf.” 
 
SM-viikon ohjelma: https://sm-viikko.fi/salo/ohjelma/   
SM-viikon kilpailupaikat: https://sm-viikko.fi/salo/kisapaikat/    
 

5. Kesä yhdessä -kiertue 
Kiertueen päivät ovat tässä ja tavoitellaan, että vähintään yksi Seuraparlamentin jäsen olisi 
paikalla (Salo liikkuu yhdessä -T-paita päälle) joka tapahtumassa. Kulttuurikumppanien sihteeri 
Suvi Aarnio ja Seuraparlamentin sihteeri Terhi laittavat erikseen asiasta lisätietoja. 
 
Kotiseutuyhdistysten edustajat ovat ilmoittaneet, että vaikuttamistoimielimien edustajat ovat 
tervetulleita heidän teltalle. Ainoastaan Perttelin Pertunpäivässä ei ole kotiseutuyhdistyksen 
telttaa.  
- Kiikala-päivä su 3.7. klo 12-15 
- Kisko-päivä, la 9.7. 
- Suomusjärvi-päivä, su 10.7. 
- Trömperipäivä, su 10.7. 

https://sm-viikko.fi/salo/ohjelma/
https://sm-viikko.fi/salo/kisapaikat/


- Särkisalo-päivä, la 23.7. 
- Yhdistysten Iltatori, to 4.8. klo 16-21 (kaupungin teltalle SP ja KK?) 
- Laurin Markkinat, la 6.8. klo 9-14 
- Kuusjoki-päivä, su 14.8. 
- Pertunpäivä, su 21.8. 
- Muurlan Wanhanajan markkinat, la 27.8. 
 

6. Muut esille tulevat asiat 
Arin terveiset Ollikkalan salilta: Ollikkalan salin koripallo korin veivaus kestää kohtuuttoman 
kauan. Olisiko mahdollista vaihtaa puulevyt esim. plekseiksi korin takana. Ollikkalan ja Moision 
sivukorit pitää saada ylös ja alas.  
 

7. Seuraava kokous 
To 18.8. klo 17.15. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.30. 
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