PÖYTÄKIRJA

Salon seuraparlamentti
Pöytäkirja 4/2016

Aika:

25.8.2016 klo 16.30-17.40

Paikka:

Liikuntatoimisto, Perniöntie 7

Läsnä:

Vesa Valkonen pj, Arto Korpinen, Elina Kivelä, Anna-Leena Yli-Jama, Satu
Suominen, Pekka Leikkosta sijaisti Lassi Rokka, sihteeri Terhi Sinnelän
tilalla Mari Virkki.
Marko Vihiniemi ja Mikko Ylikoski eivät olleet paikalla, eivätkä saaneet
sijaisia paikalle.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.45
2. Todetaan läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pekka Leikkosen tilalla Lassi Rokka.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lassi Rokka ja Anna-Leena Yli-Jama.
3. Vapaa-ajanlautakunnalle puheenvuoro
Lyhyt priiffi ja esittelykierros.
Elina mainitsee suunnistuksen MM-kisat ja salolaisia edustajia 5 (Angelniemen
Ankkureista).
Uimaseuran yhteystyö liikuntapalveluiden kanssa rantauimakoulujen saralla.
Arto muistuttaa alueellisesta kattavuudesta ja koululiikunnan merkityksestä.
4. Kaupunginmestaruuskilpailut
Satu Suominen ilmoitti, että heidän seuran on järjestänyt monia kertoja.
Arton mielestä liikuntapalveluiden pitäisi järjestää nämä myös jatkossakin.
kaupunginmestaruuskilpailulla saadaan myös kaupungin profiilin nostoa
(liikuntapalveluiden tarkoitus varmaan nostaa seuraparlamentin profiilia, jos
seuraparlamentti ottaisi organisoitavaksi nämä). Markkinointia kasvotusten ja
yhteistyötä seurojen välillä, parlamentin jäsenet positiivisella asenteella.
Elina: Suunnistuksessa pyörii hyvin tämä, tekevät keskenään yhteistyötä.
Lassi: Hyvissä ajoin tieto kuka ja milloin pidetään. Varmasti on halukkaita
lähtemään mukaan. Voidaan pohjusta asioita hieman kun kerran kisoja
järjestetään paljon - jakamisen iloa! Selvitetään missä lajeissa on ollut
mestaruuskisat ja miten niittä on pidetty
Puheenjohtaja ehdotti, että asia käsitellään marraskuun seuratilaisuudessa.
Netissä ja some maailmassa asian markkinointi tuo näkyvyyttä. Onko
halukkaita seuroja järjestämään ja miten hoidetaan järjestelyt?
Liikuntapalveluilla on vastuu markkinoinnista. Jatketaan asian käsittelyä
seuratilaisuudessa.
5. Superlauantai
Superliikuntapäivä, miten lähtee liikkeelle. Tavoite että uusi seuroja olisi
mukana ensi vuonna; valmis konsepti!

Ei tuoda seuraparlamenttia esille tässä tapahtumassa (ei vielä tiedetä mikä on).
Anna-Leena: Palaute box olisi hyvä > mahdollista ensi vuonna.
Otetaan järjestävien seurojen taholta palautetta tapahtuman jälkeen.
Arton väliheitto: Joukkue joka yleensä seuraa tiedottamista mutta on jäänyt
tietämättä tästä tapahtumasta.
Osa seuroista on päivittänyt omille sivuille tästä tapahtumasta.
6. Suomi 100-vuotta
Ovathan seurat ottaneet tämän asian huomioon! Kaupunki on.
Koululiikunta tapahtuma tuli hyvään saumaan.
Seurat heräävät usein myöhään näihin tapahtumiin
Arto: Suomi 100 alle kaupunginmestaruuskisoja > motivoi osallistumaan
kisoihin (Lassi).
7. Salon liikunnan vuosikello
Puh.johtaja toivoo, että tämä otettaisiin käyttöön, isot tapahtumat olisivat
tiedossa etukäteen eri seurojen välillä. Vaikuttaa välillisesti moneen asiaan.
Käydään läpi marraskuun seuratapaamisessa.
Tapahtumakalenteri ei toimi tässä tilanteessa, Terhi voi pitää pajatoiminnan
seuratilaisuudessa.
8. Liikunnan taloudellinen merkitys kaupungille
Kuka aloittaa tiedon keruun, miten tehdään, paljoko liikunta tuo rahaa
kaupungille, jotta kaupungin päättäjät ymmärtäisivät tärkeyden.
Opiskelijan näyttötyö asiasta, Elina ehdotti
Härmän Päivi on AMK opinto-ohjaaja, Vesa lupasi olla asiasta yhteydessä
hänelle.
Seurojen nettisivut voi teettä AMK:in kautta, Satu mainosti asiaa.
9. Muut esille tulevat asiat
Käsitellään/keskustellaan Wilma-viestinnästä seuraavassa kokouksessa.
Seuratilaisuus 10.11.2016 klo 17.30-20.30 kaupungintalon valtuustosali.
10. Seuraava kokous
To 27.10.2016 klo 17 liikuntatoimistossa. Valmistellaan asioita
seuratilaisuuteen.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.41.

Muistion vakuudeksi
Mari Virkki

