PÖYTÄKIRJA

Salon seuraparlamentti
Pöytäkirja 1/2017

Aika ja paikka:

24.1.2017 klo 17.07-18.05 | Liikuntatoimisto, Perniöntie 7

Läsnä:

Vesa Valkonen pj, Marko Vihiniemi, Arto Korpinen, Elina Kivelä, Satu
Suominen, Mikko Ylikoski sekä sihteeri Terhi Sinnelä

1.

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi pj Vesa Valkonen klo 17.07.

2.

Todetaan läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Kivelä ja Marko Vihiniemi.
Lassi Rokka ja Anna-Leena Yli-Jama olivat estyneitä saapumasta kokoukseen.
Pj Vesa kertoi hienot Gaala-kuulumiset sekä Varsinais-Suomen gaalasta että Suomen
Urheilugaalasta, jossa jälkimmäisessä SalPa ry oli hienosti vuoden seura – ehdokkaana
samoin kuin seiväshyppääjä Wilma Murto vuoden Läpimurto ehdokkaana. VarsinaisSuomen Urheilugaalassa Vuoden Urheilijana palkittiin seiväshyppääjä Wilma Murto.

3.

Seuratilaisuus liikuntaseuroille
Käytiin läpi esiteltävät asiat seuratilaisuudessa 26.1.2017 klo 17.30 kaupungintalolla.
Seuratilaisuus pidetään pajatyyppisenä (4 pajaa). Seuraparlamentti/Superlauantai
(26.8.) pajassa vetäjinä ovat Vesa ja Arto. Korostetaan edelleen seuroille, että
seuraparlamentti on se taho, johon toivotaan seurakentältä otettavan yhteyttä asiassa
kuin asiassa. Seuraparlamentti on hyvä linkki seuraväen ja kaupungin päättäjien välillä.

4.

AMK:n projekti
Vesa kertoi väliaikatiedon AMK:n suunnittelemasta selvitystyöstä / liikuntatapahtumien
taloudellinen merkitys Salon kaupungille. Vesa saa AMK:sta osuuskunnalta tarjouksen
viikon 4 aikana. Jos päästään sopimukseen, niin kevään aikana valmistuu raportti.

5.

Superlauantai
Vesa kertoi Superlauantaista 26.8. klo 10-15. Seuratilaisuudessa kartoitetaan
yhdistysväkeä superlauantaihin ja asian tiimoilta kokoonnutaan huhtikuussa
yhdistysväen kanssa.

6.

Liikuntapalveluiden terveiset
Terhi kertoi liikuntapalveluiden tapahtuma- ja toimintapainoitteisia kuulumisia. Terhi ja
Mervi Niemi /Liikkuva koulu ovat kehitelleet ”10kertaa10 –Liikuntaunelmat”
tapahtumasetin, josta toivotaan valtakunnalistakin näkyvyyttä. Ajalla 10.1.-10.2. on
liikuntaunelmien keräys ja sitten lähdetään toteuttamaan liikuntaunelmia ainakin joka
kuun 10. päivä (10 kuukautta) mm. liikuntapalveluiden, pajatoiminnan, Liikkuvan
koulun, liikuntayhdistysten ja seuraparlamentin kanssa. Liite 1. Tämä asia otetaan
myös esille seuratilaisuudessa.
Terhi kertoi helmikuun kuulumisia (Liite 2.) ja samalla myös mainitsi maaliskuun olevan
uintikuukausi. Uimahallilla maaliskuussa mm. kuukauden kestävä Ui kesäksi kuntoon –
kampanja.

7.

Muut esille tulevat asiat
Seuraparlamentin sivu näkyvämmälle paikalle www.salo.fi/liikunta sivulle. Terhi otti
kopin tästä.
Kaupunginmestaruuskilpailuista toivottiin näkyvyyttä enemmän ja toive on saada
www.salo.fi etusivulle asiasta banneri. Terhi lupasi selvittää tämän.
Nyt kun Moision kentällä ei ole enää matkaluistelurataa, niin Kosken mallin mukaan
seuraparlamentti toivoo liikuntapaikkamestarin kartoittavan olisiko Saloon mahdollista
saada myös jonkin yleisurheilukentän ympärille sellainen (Muurla?).

8.

Seuraava kokous
Seuraava kokous päätetään seuratilaisuudessa.

9.

Kokouksen päättäminen
Pj Vesa kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.05.

Muistion vakuudeksi
Terhi Sinnelä

