PÖYTÄKIRJA

Salon seuraparlamentti
1. kokous (1/2016), järjestäytymiskokous
Aika: 22.3.2016 klo 16.30-17.00, 18.45-19.20
Paikka: Salon kaupungintalo
1.

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi vs. liikuntapalveluiden esimies Saku Nikkanen. Saku iloitsi
seuraparlamentin syntymisestä ja totesi että lautakunnan tuki on takana ja lautakunta
voi nimetä edustajan seuraparlamenttiin, mikäli seuraparlamentti näin toivoo.
Seuraparlamentille hän esitti, että paras anti on kun seuraparlamentti puhuu koko
urheilun ja liikunnan puolesta.
Mielenkiintoista olisi myös saada tieto siitä mikä on seurojen tuottama arvo Salon
kaupungille. Luvut saattavat olla miljoonia, kun ottaa huomioon kaikki
ottelutapahtumat, leirit, suunnistus- ja yu-kilpailut jne. Hotellipuolelle esim. alkuvuoden
And1 turnaus oli merkittävä. Myöhemmin isompana haasteena voisi olla liikunnan
terveysvaikutuksista kerättävä tieto.
Saku vielä lisäsi, että liikuntapalveluiden tiedotussihteeri Terhi Sinnelä tuo
liikuntapalveluiden asioita esityslistalle.

2.

Läsnäolijat
Seuraparlamenttiin valittiin Seuratilaisuudessa 1.3.2016 seuraavat seurat ja henkilöt
seuroista ja samalla läsnäolijat kokouksessa:
2 paikkaa isoille seuroille
Marko Vihiniemi, Vilpas Koripallo ry > Myöhästyi
Vesa Valkonen, Salon Palloilijat ry
2 paikkaa terveys- ja harrasteliikunta, koululiikunta
Mikko Ylikoski, HC-FB ry
Arto Korpinen, Kirjakkalan Alku ry
2 paikkaa erikoisseuroille
Elina Kivelä, Angelniemen Ankkuri ry
Anna-Leena Yli-Jama, Salon Uimarit ry > Petteri Laakko sijaisti
2 paikkaa alueellinen kattavauus
Pekka Leikkonen, Perniön Urheilijat ry > Krista Eriksson sijaisti
Satu Suominen, Perttelin Peikot ry
Jäsenen estyessä saapumaan kokoukseen, järjesti jäsen itse omasta seurastaan
varajäsenen paikalle.
Sihteerinä seuraparlamentissa toimii ja toimi liikuntapalveluiden tiedotussihteeri Terhi
Sinnelä.

3.

Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtajaksi ehdotettiin Arto Korpista ja Vesa Valkosta. Puheenjohtajasta käytiin
rakentavaa keskustelua. Arto Korpinen kiitti luottamuksesta, mutta koki Vesa Valkosen
sopivammaksi moottoriksi alkuun laajemman kosketuspinnan ansiosta eri lajeihin ja
yhteistyökuviot mm. Liiku ry:n kanssa.

Vesa Valkonen kiitti myös luottamuksesta ja totesi seuraparlamentissa olevan enemmän
kuin mahdollisuuksia.
Seuraparlamentti valitsi seuraparlamentin puheenjohtajaksi yksimielisesti Vesa Valkosen
Salon Palloilijat ry:stä.
Sihteeriksi valittiin liikuntapalveluiden tiedotussihteeri Terhi Sinnelä.
Ääntenlaskijoiksi (2) ja pöytäkirjantarkastajiksi (2) valittiin Mikko Ylikoski ja Elina Kivelä.
4.

Kertaus seuraparlamentin ideasta ja tehtävästä
Seuratilaisuudessa 1.3.2016 LiikU:n seurakehittäjä Tapio Saarni kertoi, että LiiKun
alueella 11 kunnassa toimii seuraparlamentti. Seuraparlamentin taustalla on mm.
lautakuntien yhdistämiset ts. lautakunnat ovat nykyään suuria. Urheiluseura väki on
ollut huolissaan saadaanko liikuntapuolen asioita enää esille. Tästä johtuen on
katsottu seuraparlamentin perustaminen hyväksi. Myös Valo ry:n toivo on, että
alueilla olisi aktiivisia seurafoorumeja ja seuraparlamentteja. Tapio huomautti myös,
että vapaaehtoistyön arvo Salossa on noin 16 milj. e, ja tätä lukua on hyvä nostaa
esille.
Saku Nikkasen ajatus on, että seuraparlamentti olisi työkalu lautakunnalle. Esim. eri
lautakuntien alla on jo omia neuvostoja, esim. vanhusneuvosto. Seuraparlamentti
vastaavanlaiseksi kuin vanhusneuvostot jne. Kerran vuodessa seurafoorumi
tarkastelee parlamentin onnistumista.
Konkreettisena parlamentin tehtävänä on tuottaa seurakentän yhteinen näkemys
vapaa-ajanlautakunnan tietoon esim. seuraavissa asioissa: ideat ja aloitteet,
liikuntaolosuhteiden kehittäminen, liikuntarakentamisen tärkeysjärjestys,
urheiluseuratyön merkitys, liikuntapalveluiden ja seurojen yhteisten tilaisuuksien
järjestäminen

5.

Seuraparlamentin sääntöjen hyväksyminen
Sääntöihin palataan. Pitkäjänteinen prosessi, kehittämisideoita. Säännöt sellaiseksi,
että elävät kehityksen mukaan. Ei ole kiire minnekään. Jokainen käyttää aikaa
sääntöjen pohtimiseen ja luodaan säännöistä konkreettisia.
Sääntöjen työstäminen päätettiin lähteä liikkeelle ryhmätyötyyppisesti, eli parityönä,
seuraavasti:
1
2
3
4

6.

SEURAPARLAMENTIN
SEURAPARLAMENTIN
SEURAPARLAMENTIN
SEURAPARLAMENTIN

ASEMA > Vesa ja Marko
TAVOITTEET > Mikko ja Arto
TEHTÄVÄT > Elina ja Anna-Leena
MENETTELYTAVAT > Pekka ja Satu

Erovuoroisuuden arvonta
Tähän kohtaan myös palataan sääntöjen työstö- ja hyväksymisvaiheessa.

7.

Seuratilaisuudessa 1.3.2016 käytyjen ryhmätöiden tehtävien kommentointi
Ryhmätöihin päätettiin palata seuraavissa kokouksissa.

8.

Seuraparlamentista tiedottaminen www.salo.fi/liikunta sivuille ja lehdistölle
Seuraparlamentista tiedottaminen www.salo.fi/liikunta nettisivuilla ja lehdistölle (SSS,
PSL ja Salonjokilaakso) seuraavasti:
”Salon seuraparlamentti
Saloon on perustettu seuraparlamentti Seuratilaisuudessa 1.3.2016. Seuraparlamentin
1. kokous, järjestäytymiskokous, pidettiin Salon kaupungintalolla 22.3.2016. Seuraava
kokous on 21.4.2016.

Seuraparlamentin asioita luettavissa os. www.salo.fi/liikuntayhdistykset
Seuraparlamentin tavoitteena on lisätä seurojen sekä seurojen ja kaupungin välistä
yhteistyötä.
Seuratilaisuudessa 1.3.2016 valitut seurat ja seurojen edustajat seuraparlamenttiin:
Marko Vihiniemi, Vilpas Koripallo ry
Vesa Valkonen, Salon Palloilijat ry
Mikko Ylikoski, HC-FB ry
Arto Korpinen, Kirjakkalan Alku ry
Elina Kivelä, Angelniemen Ankkuri ry
Anna-Leena Yli-Jama, Salon Uimarit ry
Pekka Leikkonen, Perniön Urheilijat ry
Satu Suominen, Perttelin Peikot ry
Puheenjohtajana toimii Vesa Valkonen ja sihteerinä liikuntapalveluiden tiedotussihteeri
Terhi Sinnelä.
Lisätietoja seuraparlamentin puheenjohtaja Vesa Valkoselta, vesa.valkonen@salpa.net ”
9.

Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin seuraparlamentin kokouksen välissä olleesta Superlauantai palaverista.
Palaveri meni oikein hyvin ja iloittiin yli 20:n yhdistyksen mukana olosta tulevassa
tapahtumassa Urheilupuistossa 27.8.2016.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään to 21.4.2016 klo 17.00 liikuntatoimistossa (Perniöntie 7).
11. Kokouksen päättäminen
Vesa Valkonen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.20.
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