
 Muistio 
      7/2022 

Salon Seuraparlamentti 
 
 
Aika:  Ti 4.10.2022  

klo 17.15-17.55 Seuraparlamentin kokous  
(klo 18.00-20.00 Seurailta) 
  

Paikka:  Wiurilan kartano, Club Engel 
 
Paikalla:  Ilkka Virtanen, Tommi Itkonen, Risto Gustafsson, Arto Korpinen, Kaisa Villa, Timo Tammi, 

Ari Mäenpää,  
Estyneinä: Juulia Tuominen, Saku Nikkanen, Terhi Sinnelä 
  

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
  

2. Vuoden seuratyöntekijä  
Asiasta on ollut somessa, kaupunkitiedotteessa ja kaupungin nettisivuilla sekä seuroille 
on mennyt suoraan sähköpostia. 
Vuoden seuratyöntekijä ehdokkaita tuli määräaikaan mennessä kuusi. Asia on salainen 
siihen asti, kunnes Vuoden Seuratyöntekijät on julkistettu Varsinais-Suomen 
Urheilugaalassa 28.1.2023.  
Seuraparlamentti teki yksimielisen ehdotuksen vapaa-ajanlautakunnalle Vuoden 
Seuratyöntekijästä.   
 

3. Strategia ja vaikuttamistoimielinten lausunnot 
Kaupunkistrategia on edennyt lausuntovaiheeseen. Kaupunginhallitus on keväisessä 
päätöksessään toivonut laajaa sidosryhmien osallistamista. Osana strategiaprosessia 
myös vaikuttamistoimielinten on mahdollista antaa oma lausuntonsa strategiasta 
15.10.2022 mennessä.  
 
Seuraparlamentti keskusteli Salon kaupunkistrategiasta ja huomioi seuraavat alla olevat 
asiat strategialuonnokseen liittyen. 
 
Seuraparlamentti kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto strategialuonnokseen. 
Syksyllä 2021 Seuraparlamentin ja Kulttuurikumppanien oli mahdollista keskustella 
silloisen kaupunginjohtajan kanssa strategiasta ja tarkoituksena oli, että 
strategialuonnokset saadaan hyvissä ajoin tutustuttavaksi, jotta asiaan voitaisiin hyvin 
perehtyä ja osallistaa muitakin liikuntayhdistyksiä. Tämä ei valitettavasti toteutunut. Nyt 
annettu strategialuonnos ehti Seuraparlamentin kokoukseen pikaiseen kommentointiin, 
mutta Seuraparlamentti ei ehtinyt annetulla aikataululla osallistamaan laajemmin 
liikuntayhdistyksiä. 
 
Vapaa-aika on otettu hyvin esille strategiassa ja ymmärretty liikunta- ja 
kulttuuripalveluiden merkitys kaiken hyvinvoinnin edistäjänä. 
 
Kun halutaan olla liikunta- ja kulttuurikaupunki, niin mihin tavoitellaan ja miten siihen 
päästään. Mihin kirjataan konkreettisia asioita? 



Kärkihankkeissa ”Elävät ja yhteisölliset kylät” huolehditaan strategian avulla, että 
palvelut säilyvät ja kehittyvät niin, että yhdistystoiminta saa kaupungilta apua ja tukea 
toiminnan toteuttamiseen. Yhdistykset ovat myös paikallisesti asiantuntija-apuna 
kaupungille. 
 
Seuraparlamentti mietti, tukevatko päämäärät ja keinot kärkihankkeita. Kun tavoitteet 
ja mittarit puuttuvat, miten annetaan lausuntoa. Strategiaan toivottaisiin vielä 
konkreettisempia tavoitteita. Onko strategiaan tulossa mittareita? 
 
Seuraparlamentti näkemys konkreettisen tavoitteen puutteesta: esim. Urheilupuiston 
kehittäminen - onko valtuustokauden tavoite tai mitä Urheilupuistossa kehitetään? 
Ketkä saavat vaikuttaa kehittämisnäkökulmiin? Kehitetäänkö Urheilupuistosta 
tapahtumakeskusta vai parannetaanko liikuntaolosuhteita (esim. sähköinen ajanotto, 
kentän pinnoite, nurmi)?  
 
Luontokohteiden kehittäminen laaja-alaisesti (säännöllinen hoito ja huolto) on erittäin 
tärkeää ja toivottavasti strategian avulla tämä käy toteen. Nykytilanteessa resurssipula 
on liian suuri. 
 
Seuraparlamentti korostaa yhdistysten toiminnan merkitystä ja toivoo että strategiassa 
otetaan edelleen huomioon yhdistystoiminnan tukeminen jokaisella osa-alueella, jotta 
yhdistykset voivat jatkaa ja kehittää toimintaansa. Ilman yhdistysten järjestämää 
toimintaa Salossa olisi huomattavasti vähemmän liikunta- ja kulttuuritarjontaa. 
 

4. Seuraparlamentin jäsenyhdistykset seuraavalle kaksivuotiskaudelle 
Marraskuussa on jälleen aika valita jäsenyhdistyksiä mukaan Seuraparlamenttiin 
erovuoroisten (4) tilalle. Seuraparlamentin jäsenet on valittu vuosittain 
Seuratilaisuudessa, nykyiseltä nimeltään Seurafoorumissa. Kahtena viime vuonna 
toimittiin alla olevan mukaisesti (päivämäärät muutettu tähän vuoteen) ja toimintatapa 
on todettu toimivaksi. Seuraparlamentti päätti edetä alla olevan mukaisesti. 
 
** 
Sääntöjen mukaan sama urheiluseura voi olla peräkkäin edustettuna vain kaksi (2) 
kaksivuotiskautta. Tänä vuonna erovuoroiset seurat ovat Angelniemen Ankkuri, Salon 
Vilpas, Swivel ja Kirjakkalan Alku. Sääntöjen mukaan Salon Vilppaalla ja Swivelillä ei ole 
mahdollisuutta asettua ehdolle seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Tämän muistion lopussa 
1/2022 järjestäytymiskokouksessa ollut asia. 
 

1. Ilmoita seurasi halukkuus Seuraparlamentin jäseneksi 30.10.2022 mennessä 
seuraparlamentti@salo.fi  Seuraparlamenttia valittaessa pyritään siihen, että siinä 
olisivat edustettuina kaksi isoa seuraa, kaksi erikoisseuraa, kaksi terveys- ja 
harrasteliikuntaseuraa sekä kaksi alueellisen kattavuuden täydentävää seuraa. 
 
2. Suoritetaan äänestys ajalla 1.-7.11.: seuroille lähetetään sähköpostitse 1.11. 
ehdokasseurat ja jokainen seura saa äänestää haluamiaan seuroja. Äänestäjällä tulee 
olla nimenkirjoitusoikeus / muu valtuutus toimia yhdistyksen nimissä. Lisätietoja 
äänestyksen alkaessa 1.11. 

 
3. Äänestystulokset julkaistaan Seurafoorumissa 24.11.2022 Kulttuuritila Näkkärissä. 

 
5. Seuraava kokous 

Ke 9.11. klo 17 yhdessä Kulttuurikumppaneiden kanssa. 
 

mailto:seuraparlamentti@salo.fi


6. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.55. 
 

 
Järjestäytymiskokous 1/2022 ote: 

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 

 

 

Muistion vakuudeksi  

 

Terhi Sinnelä 
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