
      MUISTIO  

      1/2023 

Salon Seuraparlamentti 
Järjestäytymiskokous 

 

 

Aika:  Ti 10.1.2023 klo 17.15-19.04 (kahvit 17.00-17.15) 

Paikka:  Kaupungintalo, Kataja  

Paikalla: Ilkka Virtanen, Risto Gustafsson, Arto Korpinen, Kaisa Villa, Ari Mäenpää,  

Tomi Aho, Sami Kilpiö, Marianne Laiho (klo 18.00 alkaen), Antti Mattila (Teams-

yhteydellä klo 17.15-17.45) ja Terhi Sinnelä 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokouksen avasi vapaa-aikajohtaja Antti Mattila. Antin terveiset: 

• Vapaa-ajan palveluiden merkitys tulee kasvamaan.  

• Seurayhteistyön kehittäminen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen: 

Järjestötyön osuus merkittävä. Verkostoyhteistyö ja uusien toiminnallisten tapojen 

etsiminen vanhojen toimintamallien lisäksi. Voidaan tulla tekemään 

yhteistyösopimuksia. Avustusjärjestelmästä ei ole tarkoitus kiristää/nostaa 

kynnyksiä, vaan pyritään kohdentamaan pienet resurssit mahdollisimman hyvin.  

• Tiedottamisen merkitys tulee kasvamaan entisestään. Vanhoilla järjestelmillä ei ehkä 

tule onnistumaan, vaan sähköisten palvelujen edelleen kehittäminen on tervetullutta.  

• Kaupunkilaisten, seurojen osallistaminen esim. Urheilupuiston kehittämiseen, 

musiikkitapahtumiin jne. Päällimmäisenä tällä hetkellä Urheilupuiston osalta on 

jäähallin suunnitteluvaihe. Valtuusto päätti jäähallin suunnittelurahan käytöstä 

tämän vuoden aikana. 

• Kulttuurin ja liikunnan keskustelun sävyn toivotaan muuttuvan positiiviseen 

suuntaan.  

• Pyritään edistämään kuntalaisten toivomia vapaa-ajan palveluita.  

• Seuraparlamentin rooli tulee olemaan välittävä, edustava ja neuvotteleva taho. Tiivis 

yhteistyö myös kaupungin suuntaan.  
 

Seuraparlamentti kysyi vapaa-aikajohtajalta Seuraparlamentin asemasta, johon vapaa-

aikajohtaja antoi seuraavat suuntaviivat:  

• Vapaa-ajan merkitys kasvaa – Seuraparlamentin tehtävä on edustaa seurojen 

mielipiteitä ajankohtaisesti. Toimittaa tietoja kaupungin suuntaan pyytämättäkin. 

Polku on käymätön, joten varmasti kokeilujen kautta asia selkiytyy. Keskustelu 

seurojen kanssa, mikä toimintatapa olisi järkevin ja tehokkain.  

• Seuraparlamentilla pitää olla ajankohtaisia tietoja, jota jakaa.  

• Seuraavaksi, 2.2.2023 klo 17.30-20.00 kaupungintalolla, on tulossa 

keskustelutilaisuus ”Sisäliikuntatilojen vakiokäytön tarpeet sekä lajiolosuhteet”. 

Alustuksessa käydään läpi mm. eri tilojen käyttöasteet ja liikuntatilojen olosuhteet 



sekä sijainnit. Keskustelutilaisuus, jossa voi tuoda esille omia näkemyksiään, 

tarpeitaan (esim. olosuhteet) ja kehittämisideoitaan (esim. onko keskittämisperiaate 

ratkaisu, onko mahdollista). Kutsu on lähtenyt vuorojen varaajille (Timmissä oleville 

liikuntaseurojen yhteyshenkilöille), koulujen rehtoreille, kansalaisopistolle ja 

liikunnanohjaajille.  
 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Korpinen ja sihteeriksi Terhi Sinnelä. 
 

3. Seuraparlamentin kokoonpano 

Seurat ovat voineet ilmoittaa halukkuuden Seuraparlamentin jäseneksi 30.10.2022 

mennessä osoitteeseen seuraparlamentti@salo.fi. Äänestystä ei tarvittu, sillä jäsenseura 

ehdokkaita tuli vaadittavat neljä ja Seuraparlamentin jäsenseurat toimintakaudelle 2023-

2024 julkistettiin Seurafoorumissa 24.11.2022. Tervetuloa mukaan Niilin Liljat ry, Salon 

Vilpas Koripallo ry, Kunnari Salo ry ja Kirjakkalan Alku ry (valittu uudelleen). Alla 

Seuraparlamentin kokoonpano. Jäsen huolehtii itselleen varajäsenen kokoukseen, ellei itse 

pääse kokoukseen. 
 

Seuraparlamentti 2023:  

2 paikkaa isoille seuroille  

Ilkka Virtanen, Salon Palloilijat ry (erovuorossa) 

Tomi Aho, Salon Vilpas Koripallo ry 

2 paikkaa erikoisseuroille  

Marianne Laiho, Niilin Liljat ry 

Sami Kilpiö, Kunnari Salo ry  

2 paikkaa terveys- ja harrasteliikunta  

Risto Gustafsson, Rasti-Perniö (erovuorossa, ei jatko mahdollisuutta) 

Arto Korpinen, Kirjakkalan Alku ry (oli erovuorossa, valittu uudelleen)  

2 paikkaa alueellinen kattavauus  

Kaisa Villa, Perniön Urheilijat ry (erovuorossa) 

Ari Mäenpää, Mesuca Basket ry (erovuorossa, ei jatko mahdollisuutta) 
 

4. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Seuraparlamentti valitsi Seuraparlamentin puheenjohtajaksi Arto Korpisen, 

varapuheenjohtajaksi Ilkka Virtasen ja sihteeriksi Terhi Sinnelän. 
 

5. Kertaus seuraparlamentin ideasta ja tehtävästä 

o Seuraparlamentti on salolaisten urheiluseurojen yhteistyöelin, joka toimii 

vuorovaikutuksessa Salon kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.  

o Seuraparlamentin tavoitteena on tukea ja myötävaikuttaa kaikkien urheiluseurojen ja eri 

liikuntamuotojen kehittämistä koko kaupungin alueella.   

o Seuraparlamentti korostaa omassa toiminnassaan liikunnan merkitystä hyvinvoinnin 

lisääjänä.  

o Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa liikuntapalveluiden käyttöön urheiluseurojen 

näkemyksiä, ideoita, aloitteita, toimintaehdotuksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja 



liikuntaa ja urheilua koskeviin päätöksiin sekä pyrkii vaikuttamaan liikuntaolosuhteiden 

kehittämiseen.   

o Seuraparlamentti ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää urheiluseurojen 

yhteistyötä.  

o Seuraparlamentti arvioi ja kehittää omaa toimintaansa säännöllisesti. 
 

Seuraparlamentti kokee, että tunnettuutta pitää saada lisää.  
  

6. Seuraparlamentin sääntöjen läpi käyminen 

Säännöt: https://salo.fi/wp-content/uploads/2020/09/Seuraparlamentti-Saannot-2018.pdf  

Sääntöjen mukaan loppuvuodesta kokoontuva Seurafoorumi voi muuttaa sääntöjä. 

24.11.2022 Seurafoorumissa esiteltiin Salon Vilpas ry:n yleisurheilujaoston 

sääntömuutosehdotus, mutta ehdotus ei saanut kannatusta, joten sääntöjä ei muutettu. 
 

Seuraparlamentti päätti, että tehdään tekninen muutos sääntöihin eli alla oleva säännöissä 

oleva teksti (punaisella) korvataan sanalla vapaa-aikajohtaja. 
 

Seuraparlamentti kokoontuu kokouksiin sihteerin tai puheenjohtajan kutsumana vähintään 

4 kertaa vuodessa. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään pääsääntöisesti 

edellisessä kokouksessa, mutta aloitteen seuraparlamentin kokoontumiseksi 

voi tehdä urheiluseura, lautakunta tai liikuntapalveluiden esimies tai vapaa-aikapäällikkö. 
 

7. Seuraparlamentin arvot 

Seuraparlamentin arvoja ei ole julkistettu. Korona sotki julkistamisajan ja Seuraparlamentti 

on kokenut, että arvojen päivitykselle voisi myös olla tarvetta.  
 

Seuraparlamentti päätti, että asiaa käsitellään tulevissa kokouksissa. 
 

Salolaisen urheilun ja liikunnan arvot 

Salolaista urheilua ja liikuntaa pyritään järjestämään  

o asiakaslähtöisesti koko kaupungissa. Seurat ja kaupunki selvittävät yhteistyössä urheilun 

ja liikunnan tarpeet. Missä ja miten salolaiset haluavat liikkua? 

o innostamalla asukkaita rohkeasti liikkumaan kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi ja 

samalla se edellyttää ottamaan yhteistä vastuuta monipuolisten liikuntamahdollisuuksien 

järjestämisestä. 

o ottamalla yhteinen vastuu liikuntapaikkojen turvallisuudesta ja ohjaajien osaamisesta. 

o oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti kaikkien asukkaidensa hyvinvoinnin lisäämiseen 

ilman omaa tai seuran edun tavoittelua. 
 

8. Seuraparlamentin alkavan toimikauden toimintasuunnitelma 

Seuraparlamentti päätti pitäytyä viime vuonna kirjatussa toimintasuunnitelmassa ja totesi, 

että toimintasuunnitelman lisäksi tulee muita asioita, joita käsitellään.  

o Liikunnan Superlauantai: Seuraparlamentti on luonut Liikunnan Superlauantain ja 

päättää perinteisesti päivämäärän ja liikuntapalvelut organisoi itse tapahtuman. Päiväksi 

on aikaisempina vuosina valikoitunut elokuun viimeinen lauantai ja klo 10-14. 

Seuraparlamentti päätti vuoden 2023 elokuun viimeisen lauantain 26.8.2023. 

Superlauantai-info seuroille alkuvuodesta sähköpostitse (vuonna 2022 teetetyn Forms-

kyselyn mukaan, seurat eivät kaipaa kokoontumista, kun tapahtuma on jo tuttu).  

https://salo.fi/wp-content/uploads/2020/09/Seuraparlamentti-Saannot-2018.pdf


o Seuraparlamentti on järjestänyt kolme kertaa Seuraillan liikuntaseuroille. 

Seuraparlamentti päätti, että Seurailta järjestetään myös vuonna 2023. Seurailta 2022 

oli Wiurilassa ja puhujana Kyösti Lampinen.  

o Seurafoorumi (mm. uudet jäsenet ja liikuntapalveluiden ohjelma) marras-joulukuun 

taitteessa (liikuntapalvelujen kanssa yhteistyössä). 

o Vuoden seuratyöntekijän valinta lokakuun kokouksessa (seurat ilmoittavat syyskuun 

aikana), vapaa-ajan lautakunnassa asia marraskuussa. Suunnitellaan kevään aikana, 

miten aktivoida seuroja. Valitaanko myös oma (esim. seura tai hlö?), vrt. Salon Seppä?  

o Yhteistyö Kulttuurikumppanien kanssa 
 

9. Seuraparlamentin esittely 

Vilppaan pelissä 18.12.2021 esiteltiin uudet Seuraparlamentin jäsenet kaudelle 2022 ja 

silloin Seuraparlamentin jättäneet erovuoroiset. Päätetään päivä vastaavanlaiselle 

tilaisuudelle, jossa esitellään Seuraparlamentti 2023 ja kiitetään Seuraparlamentin 

jättäneitä erovuoroisia (Juulia Tuominen/Swivel, Tommi Itkonen /AngA, Timo Tammi /Salon 

Vilpas).  

Seuraparlamentti päätti, että tähän asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 
 

10. Muut esille tulevat asiat 

Käytiin läpi seuraparlamentti@salo.fi osoitteeseen tullut posti. 

Liikunnan ja kulttuurin vastakkainasettelun toivotaan loppuvan. 
 

11. Seuraava kokous 

Seuraparlamentti on kokouksissaan päättänyt seuraavan kokouksen päivämäärän. 
 

Seuraparlamentin ja Kulttuurikumppanien yhteiskokouksessa 9.11.2022 käytiin läpi 

kokouskäytänteitä ja erityisesti Kulttuurikumppanit ideoi heille uusia käytänteitä kokouksiin. 

Seuraparlamentti päättää jatketaanko entiseen malliin vai otetaanko käyttöön 

yhteiskokouksessa ideoituja uusia kokouskäytänteitä (muistio: https://salo.fi/wp-

content/uploads/2022/11/KK-ja-SP-yhteiskokous-9-11-2022.pdf). Seuraparlamentin 

säännöissä lukee, että kokouksia pitää olla vähintään neljä. Vuonna 2022 Seuraparlamentti 

kokoontui kahdeksan kertaa ja lisäksi oli kaksi yhteiskokousta Kulttuurikumppanien kanssa. 
 

Seuraparlamentti päätti toistaiseksi pitäytyä hyväksi koetuissa kokouksissa ja päätti 

seuraavan kokouksen päiväksi 2.3. klo 17.15 ja keskusta-alueella. 
  

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.04. 

 

 

Muistion vakuudeksi, 

Terhi Sinnelä 
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