PÖYTÄKIRJA

Salon seuraparlamentti
Pöytäkirja 2/2016
Aika:
Paikka:
Läsnä:

21.4.2016 klo 17.00-18.50
Salon liikuntatoimisto, Perniöntie 7
Marko Vihiniemi, Vesa Valkonen pj, Arto Korpinen, Elina Kivelä, Anna-Leena YliJama, Pekka Leikkonen, Satu Suominen sekä sihteeri Terhi Sinnelä
Mikko Ylikoski oli estynyt saapumaan eikä saanut varajäsentä paikalle yrityksistä
huolimatta.

1.

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi pj Vesa Valkonen.

2.

Läsnäolijat
Ääntenlaskijoiksi (2) ja pöytäkirjantarkastajiksi (2) valittiin Marko Vihiniemi ja Elina
Kivelä.

3.

Seuraparlamentin sääntöjen hyväksyminen
Seuraparlamentin säännöistä käytiin erittäin rakentavaa keskustelua. Säännöt halutaan
kattavaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, joten säännöistä päätetään vasta seuraavassa
kokouksessa.

4.

Vapaa-ajan lautakunta ja seuraparlamentti
Seuraparlamentti päätti, että pyytää tarvittaessa vapaa-ajan lautakunnan edustajan
paikalle seuraparlamentin kokoukseen. Vapaa-ajan lautakunnalle lähetetään aina
sähköpostitse pöytäkirja kokouksesta.

5.

Liikuntapalveluiden terveiset
Tilanvarausjärjestelmä Timmi on päivittynyt. Uusien Timmi tunnusten haku kuin myös
talvikauden 2016-2017 vuorojen haku (11.-30.4.) on nyt käynnissä.
Liikuntapalveluiden kesän ohjelma on luettavissa Kesäoppaasta os. www.salo.fi/liikunta
Seuraparlamentille on luotu oma sähköpostiosoite seuraparlamentti@salo.fi
Liikuntatoimen seurapalvelut seminaari Jyväskylässä 18.-19.5.
Saku Nikkasen terveiset Unelmat Liikkeelle hankkeesta Salon seudulla. Alueen
yhdistystoimijoita toivotaan koolle 10., 18. tai 26.5. Koolle toivotaan seudun toimijoita,
jotka liikuttavat, haluaisivat liikuttaa, voisivat liikuttaa ja liikuttavat tietämättäänkin.

6.

Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin liikuntapalveluiden suunnitteilla olevasta tekonurmikentän hankinnasta
Someron kaupungilta. Tekonurmikenttä on käytetty (noin 5-6 vuotta) ja hinta on
25 000 e asennettuna. Seuraparlamentilta toivottiin asiaan kantaa sijoituspaikasta.
Todettiin, että alueen nurmikentät ovat aika huonossa kunnossa, ja tekonurmikentän
jako kahteen eri paikkaan olisi perusteltua. Kahdesta eri paikasta myös käytiin
keskustelua ja todettiin, että Halikon koulukeskuksen pihalla olisi paljon liikkujia samoin
kuin Moision kentällä. Moision kentän kohdalla vain haluttiin muistuttaa, että olisi
tärkeää saada myös luistelurata käyttöön talvella.
Perniössä on koettu tekonurmikenttä loistavaksi, ja kenttä on aktiivisessa käytössä.

Keskustelua herätti myös Salohallin äänentoisto ja tulostaulu. Nykykuntoisina eivät
täytä nykyvaatimuksia. Äänentoisto olisi myös ensiarvoisen tärkeää saada kuntoon.
Lisäksi esille keskustelussa tuli Valo ry:n ja Olympiakomitean tilanne. On mahdollista,
että syksyllä Valo ry:tä ei enää ole, vaan on yksi iso Olympiakomitea. Uhkakuvana
harrasteliikunnan häviäminen.
7.

Seuraava kokous
To 19.5. Salon kaupungintalolla klo 16-17.

8.

Kokouksen päättäminen
Pj Vesa Valkonen kiitti osallistujia antoisasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo
18.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Terhi Sinnelä, sihteeri

