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Läsnä:

Vesa Valkonen pj, Arto Korpinen, Elina Kivelä, Anna-Leena Yli-Jama,
Pekka Leikkonen, Satu Suominen, Mikko Ylikoski, Marko Vihiniemen
sij. Sakke Ojala, sekä sihteeri Terhi Sinnelä

1.

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi puheenjohtaja Vesa Valkonen.

2.

Todetaan läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Suominen ja Mikko Ylikoski.

3.

Seuratilaisuus liikuntaseuroille
Käydään läpi esiteltävät asiat seuratilaisuudessa 10.11.2016.
Vesa esittelee ja kertoo mitä kuuluu seuraparlamentille. Kerrotaan seuraparlamentin
olemassaolosta ja kehoitetaan ottamaan yhteyttä seuraparlamenttiin. Terveiset
seuratilaisuudesta antaa eväitä seuraparlamentin jatkoon.
Tulevan kauden suunnitelmaa. Toivotaan huomioida Suomi 100 vuotta. Esim. Pj. Vesa
on ehdottanut salolaisille jalkapalloseuroille yhteistyössä järjestettävää
jalkapallotapahtumaa / Suomi 100v. Vastuu kuuluu seuroille, jos ovat innostuneita
asiasta. Kaupunginmestaruuskilpailut eri paikoilla yhteistyössä eri yhdistykset
liikuntapalveluiden kanssa / Suomi 100v.
Liikunnan superlauantai elokuussa / Suomi 100v.

4.

Salon kaupunginmestaruuskilpailut, lajit ja niiden järjestäminen v. 2017
Jatkettiin kaupunginmestaruuskilpailuista puhumista. Päätettiin, että Terhi tekee
seuroille kyselyn pikaisesti ja toivoo kyselyn palauttamista viimeistään
seuratilaisuudessa. Seuroille on vuosina 2008 ja 2009 tehty kysely
mestaruuskilpailuista ja asia toimi aktiivisesti pari vuotta, mutta sittemmin ovat
hiipuneet osallistujien vähyyden vuoksi. Perusajatuksena olisi, että markkinointi
(liikuntapalveluilta seurojen antamien tietojen pohjalta) ja mitalit tulisivat edelleen
liikuntapalveluilta. Seura järjestää ja organisoi tapahtuman.

5.

Tapahtumat
On mietitty moneen kertaan miten ja missä olisi kootusti kaikki liikuntatapahtumat mitä
liikuntaseurat järjestävät ja miten seurat lisäävät tapahtumansa sinne.
Meillä kaupungissa on jo olemassa oleva tapahtumakalenteri (ilmainen ja kaikki saavat
lisätä sinne tapahtumiaan), joka olisi nyt saatava kattavalle tasolle ja seurat
aktivoitumaan sen käytössä.
Seuratilaisuus kutsussa tapahtumien ilmoittamisesta näin:
Tapahtumien lisäys tapahtumakalenteriin!
Kaupunki on tehnyt linjauksen, että jatkossa esim. markkinointiyhteistyösopimuksissa
liikuntaseurojen kanssa, tuen saamisen edellytyksenä on tapahtuman lisäys kaupungin
tapahtumakalenteriin (www.salo.fi/liikuntatapahtumat). Liikuntatoimistosta kysellään
paljon tapahtumista (mm. hotellit kyselevät ja tulevat tapahtuman järjestäjät ettei tule
päällekkäisyyksiä). Liikuntatoimistossa ollaan vähän neuvottomia asian suhteen, ellei
tapahtumia löydy tapahtumakalenterista. Nyt laitetaan jokaisen liikuntayhdistyksen
tapahtumat tapahtumakalenteriin viimeistään seuratilaisuusiltana, jolloin saatte
tarvittaessa asiaan opastusta ja tietokoneen käyttöön. Eli kerää muistiin tulevien
tapahtumien päivämäärät!

Päätettiin edelleen muistuttaa seurojamme tapahtumien lisäyksestä kaupungin
tapahtumakalenteriin, www.salo.fi.
6.

Liikuntapalveluiden terveiset
Mm. Salon kaupungin investointisuunnitelma liikuntapaikkojen suhteen. Jokaiselle
jaettiin investointisuunnitelma.
Sihteeri on laittanut www.salo.fi/liikuntayhdistykset sivulle alareunaan Valo ry:n
loppuraportin ”Salon liikuntaolosuhteiden nykytila ja kehittämisehdotukset”
tutustuttavaksi.

7.

Muut esille tulevat asiat
Perniön liikuntahallin ”kylmäksi” jättäminen puhuttaa edelleen, ja murheita mm. esmin
ja ilmastoinnin kanssa.
Vesa Valkonen on tiedustellut Turun Amk:lta mahdollisesta opinnäytetyön tekemisestä
koskien liikuntatapahtumien tuomaa taloudellista vaikutusta Salolle. Muutama opiskelija
on kiinnostunut asiasta ja keväällä mahdollisesti jo raporttia!

8.

Seuraava kokous
24.1. klo 17 liikuntatoimistossa.

9.

Kokouksen päättäminen
Pj. Vesa Valkonen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.10.

