
 Muistio 
      6/2022 

 

Salon Seuraparlamentti 
 
 
Aika:  To 18.8. klo 17.15-18.51 
 
Paikka:  Vilppaan maja, Hiihtomajantie 11  
 
Paikalla:  Ilkka Virtanen, Tommi Itkonen, Risto Gustafsson, Arto Korpinen, Kaisa Villa, Timo 

Tammi, Terhi Sinnelä 
 Antti Mattila 
 
Estyneinä:  Ari Mäenpää, Juulia Tuominen, Saku Nikkanen 
 
 
1. Kokouksen avaus 

Kokouksen avasi puheenjohtaja Arto Korpinen. 
 

2. Vapaa-aikajohtaja Antti Mattilan terveiset 
Antti Mattila kertoi terveiset Seuraparlamentille. 
 

3. Seurailta ti 4.10.2022 
Seurailta pidetään tiistaina 4.10. klo 18-20, kahvi alkuun. Terhi kysyy paikan. Seurailtaan 
halutaan puhuja (noin 30 minuuttia alustus, jonka jälkeen keskustelu) ja keskusteleva ilmapiiri. 
Puhujaksi on ehdotettu Kyösti Lampista. Ilkka selvittää sopisiko tämä Lampiselle.  
Seuraparlamentti nosti esille asioita, joita haluaisi puhujan tuovan esille: Miten kehitetään 
seurayhteistyössä ammattimaista valmentamista? Mitkä keinot, miten pystytään, mitä tarpeita, 
millaisilla stepeillä, mikä palkkio/kannustin, yksilö- ja joukkuelajit huomioiden.  
 
Wikipediasta ote: Kyösti Lampinen on suomalainen urheiluvalmentaja. Hän on vuodesta 2011 
lähtien työskennellyt Eerikkilän urheiluopistossa toimivan Sami Hyypiä Akatemian johtajana, 
jonne hän siirtyi Suomen Urheiluopiston apulaisrehtorin tehtävästä. 1980-luvulla hän toimi 
valmennusjohtajana Suomen Squashliitossa. Lampisen aikana muun muassa Sami Elopuro nousi 
squashin maailmanlistalla kuudenneksi, joka on kaikkien aikojen korkein suomalaispelaajan 
saavuttama sijoitus. Squashliitosta hän siirtyi Suomen Hiihtoliiton palvelukseen alppilajien 
valmennusjohtajaksi ja oli mukana nostamassa Kalle Palanderia ja Tanja Poutiaista maailman 
huipulle. Vuonna 1999 hän julkaisi Kalle Palanderin urasta kertovan kirjan Tie voittajaksi. 
 

4. Toimintasuunnitelman tilannekatsaus 
- Seuraparlamentin järjestämä Kannustava valmentaja ja ohjaaja -koulutus on to 22.9. klo 

17.30-20.30 Kaupungintalolla. Koulutukseen ilmoittautuminen on käynnissä ja 8.9. asti. 
- Liikunnan Superlauantai on la 27.8. klo 10-14 
- Seurafoorumi yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa 24.11. Näkkärissä (Ylhäistentie 2) 
- Vuoden Seuratyöntekijä ehdotukset 28.9. mennessä https://forms.office.com/r/RYzpyS7qcR  

Asiasta infoa ollut somessa, www.salo.fi/liikunta ja kaupunkitiedotteessa sekä seuroille 
laitettu sähköpostia.  
 

 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/RYzpyS7qcR
http://www.salo.fi/liikunta


 
5. Muut esille tulevat asiat 

- Otetaan seuraaviin kokouksiin keskusteluun ”puulaakikulttuuri” (karnevaalimeininki/ 
työpaikkaliikunta).  

- Seuraparlamentissa käytyjen keskustelujen myötä on syntynyt tarve selvittää laajemmin, 
miten oppilasurheilua tulisi kehittää.  Selvitys tehtäisiin yhdessä seurojen, 
liikuntapalveluiden ja opetustoimen (alakoulut, yläkoulut, lukio ja toinen aste) kanssa. 
Selvityksen tulee sisältää nykytilan arvion, kehittämistarpeet ja toiveet, resurssoinnin, 
yhteistyömuodot ja vastuut. Tällä hetkellä oppilasurheilusta puuttuu yhteiset tavoitteet ja 
toimintatavat vaihtelevat suuresti. Oppilasurheilulla ei tässä tarkoiteta pelkästään 
kilpaurheilua vaan myös kaikkien koululaisten liikuttamista yhteisissä tapahtumissa. Onko 
kaikille kouluille suunnatuille tapahtumille, johon kaikki oppilaat osallistuisivat tarvetta ja 
edellytyksiä järjestää?  

- Peruskouluissa toimivien välituntiliikuttajien, Välkkäreiden, koulutus on loistava esimerkki 
liikuntapalveluiden perusopetukselle tuottamasta yhteistyömuodosta, jossa edistetään 
koululaisten liikkumista laajasti koko kaupungissa.  Tämä yhteistyömuoto on saanut laajasti 
kiitosta. 

- Oppilaiden kilpailutoiminta kaupungin sisällä ja esim.  KLL:n (Koululiikuntaliitto) kilpailuihin 
osallistuminen vaatii selkeyttämistä. Seuraparlamentti toivoo selvityksessä tehtävän 
selkeämmät tavoitteet ja toimintatavat KLL:n kilpailuihin osallistumisesta: 

 
• Kilpailuissa edustetaan Salon kaupunkia, jolloin pitää huomioida myös 

viestinnällinen näkökulma ja kaupungin imago. Oppilaat edustavat Salon kaupunkia, 
ei urheiluseuroja? 

• Salon kouluista osallistutaan hyvin kirjavasti KLL:n kilpailuihin, joissain kouluissa 
tämä huomioidaan, joissain ei lainkaan. Jokaisella oppilaalla kuitenkin olisi 
halutessaan oikeus niihin osallistua? 

• Perusopetuksessa on opettajavetoisempaa, toisen asteen oppilaitoksissa 
seuravetoisempaa - miten kuuluu mennä?  

• Rahoitus? Osallistujat ovat maksaneet itse kilpailumatkakuluja > voiko olla näin? 
Koululta saa eväät mukaan. 

 
 

6. Seuraava kokous 
4.10. klo 17.15 ja paikka sama missä seurailta 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.51. 

Kokouksen jälkeen otimme yhteiskuvan ja Tommin tekstillä onnittelimme EM-kultamitalistia Wilma 
Murtoa (Salon liikuntapalvelut/FB, 18. elokuuta kello 20.28):  

”Salon seuraparlamentti kokousti tänään Wilma Murron seuran, Salon Vilppaan majalla. Salon 
Seuraparlamentti onnittelee EM-kultamitalista Wilmaa, Salon Vilpasta ja kaikkia taustavoimia, jotka 
tämän menestyksen mahdollistivat! Nyt on hienoa olla salolainen.”  

 

Muistion vakuudeksi 

 

Terhi Sinnelä 
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