PÖYTÄKIRJA

Salon seuraparlamentti
Pöytäkirja 2/2017

Aika ja paikka:

14.3.2017 klo 17.00-18.10 | Liikuntatoimisto, Perniöntie 7

Läsnä:

Vesa Valkonen pj, Arto Korpinen, Elina Kivelä, Anna-Leena Yli-Jama,
Lassi Rokka, Satu Suominen, Mikko Ylikoski sekä sihteeri Terhi
Sinnelä
Marko Vihiniemi ja Anna-Leena Yli-Jama olivat estyneitä saapumasta
kokoukseen.

1.

Kokouksen avaus
Pj Vesa Valkonen avasi kokouksen klo 18.00. Vesa toivotti Hilpin tervetulleeksi takaisin
töihin. Jokainen esitteli itsensä Hilpille ja kertoi omasta taustastaan seuraparlamentissa.

2.

Todetaan läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Anna-Leena Yli-Jama ja Marko Vihiniemi olivat estyneitä saapumasta kokoukseen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Kivelä ja Arto Korpinen.

3.

Vapaa-aikapäällikkö Hilpi Tanska
Seuraparlamentti sai kuulla vapaa-aikapäällikkö Hilpi Tanskan terveiset ja vastaavasti
Hilpi kuuli seuraparlamentin terveiset liikuntapalveluiden suuntaan. Keskusteltiin
avustuksista, Hilpin toiveena on, että avustusmäärärahaa saadaan tulevaisuudessa
kasvatettua.
Tila- ja olosuhdekysymykset puhuttavat aina ja niitä otetaan varmasti esiin myös
seuraparlamentin kanssa.
Arto halusi kiittää liikuntapalveluita menneen kauden hienosta jäätilanteesta
Suomusjärvellä. Luistelukenttiä hoidettiin erittäin hyvin. Arton huolenaihe oli
nykytalven lumitilanne ja sitä kautta miten hiihtotaitoa ylläpidetään jatkossa?
Kaupungilta edellytetään mahdollisuuksien luominen. Elina kiitti myös Kuusjoen
loistavaa jäätilannetta.
Todettiin, että lumitilanne on ollut useita talvia huono ja tykkilumiladut lienevät
jatkossakin vain Märyssä ja Melassuolla. Koululaisten kuljettamiseen tykkiladuille ei ole
juuri mahdollisuuksia.
Vesa toi esille seurojen parantuneen yhteistyön; kaupunginmestaruuskilpailujen
järjestämissuosio, Superlauantain onnistuminen viime vuonna ja uudelleen
järjestäminen tänä vuonna ja esim. jalkapallo- ja salibandyseuroilla parempaa
yhteistyötä kuin aikoihin. Tästä on hyvä jatkaa!
Vesa esitti Hilpille, että seuraparlamentillakin on ideoita ja toivomme liikuntapalveluilta
seuraparlamentille viestejä asioiden valmisteluihin, kehittämiseen, toteuttamiseen jne.

4.

Kaupungin omistamat tyhjillään olevat tilat
Moni seuraihminen on antanut kotoaan tiloja seuran tavaroiden säilytykseen, kun
seuralla ei ole omaa paikkaa missä säilyttää tavaroita. Seuraparlamentti haluaa
tiedustella kaupungilta, onko yhdistyksille olemassa joka kuntakeskuksessa ns.
kokoustilaa ja sitä kautta tavaroiden säilytyspaikka.

Hilpi vastasi tähän, että liikuntapalvelut vuokraa tilat tilahallinnolta. Liikuntapalveluilla
ei ole itsellään tiloja. Seurat voivat suoraan ottaa yhtyettä tilahallintoon. Vesa lupasi
ottaa yhteyttä seuraparlamentin nimissä tilahallintoon.
5.

AMK:n projekti
Vesa kertoo väliaikatiedon AMK:n suunnittelemasta selvitystyöstä / liikuntatapahtumien
taloudellinen merkitys Salon kaupungille.
Urheilun ja liikunnan merkitys on Salolle suuri. Nyt halutaan selvittää myös
taloudellinen merkitys Salon kaupungille/liikuntatapahtumat. Turun AMK:n
tradenomiopiskelijat BisnesAkatemian kautta ovat esittäneet kiinnostuksena asian
selvittämiseen. Korvaus olisi 60 tunnin työstä 1000 euroa.
Hilpi toivoi asiasta vielä tarkempaa keskustelua selvitettävästä asiasta ennen
päätöksentekoa kokoonpanolla Vesa, Hilpi ja Saku Nikkanen. Tiedossa on että vuodet
eivät ole tasa-arvoisia tapahtumien suhteen (vrt. Jukolan viesti, voimanoston MMkilpailut). Salon liikuntapalveluilla on intressiä saada myös lisää isoja liikuntatapahtumia
Saloon.

6.

Superlauantai
Vesa kertoi väliaikatietoa Superlauantaista 26.8. klo 10-15. Saku Nikkanen, Mervi
Niemi ja Vesa kokoontuivat Superlauantain aloituspalaveriin 13.3.
Ensimmäinen kaikkien yhteinen kokoontuminen on 27.4. klo 17 kaupungintalo. Terhi
lähettää kutsun seuraväelle.
Superlauantaista tiedotetaan ainakin kaupunkitiedotteessa (ilmestyy jo 16.6.) ja
Liikuntaoppaassa (ilmestyy elokuun alussa).

7.

Urheilun lajivalmennus peruskoulussa ja toisella asteella
Yhteistuumin toedettiin, että jokainen oli lukenut SSS:sta lajivalmennuksesta.
Todettiin, että olisi hieno mahdollisuus nuorille monipuoliseen ja vapaavalintaiseen
liikuntaan. Tuntijakohan on jo minimissä että miten toteutuisi. Mihin nämä tunnit
laitettaisiin? Musiikkiluokka verrokkina. Turun Urheiluakatemia hieno esimerkki.

8.

Liikuntapalveluiden terveiset
Seuraparlamentille jaettiin Terhin tekemä kirjallinen kooste liikuntapalveluiden
tapahtumista ja toiminnasta kevään ja kesän osalta. Terhi myös kertoi, että joka
kuukausi os. www.salo.fi/liikunta ko. kuukauden liikuntapalveluiden kuulumiset
julkaistuu.

9.

Muut esille tulevat asiat
Seuraparlamentin jäsenet halusivat välittää markkinointiosastolle ison kiitoksen
loistavasta Salo-esitteestä. Perniön liikuntahalliin toivottiin Salo-esitettä, koska siellä
lähes joka viikonloppu ulkopaikkakuntalaisia turnauksissa, peleissä.
Urheilupuiston esite keräsi samoin kiitosta.
Seurakirjeeseen Salotekeväisyystalkoista.

10. Seuraava kokous
27.4. Superlauantaipalaverin jälkeen klo 18.00-18.30.
11. Kokouksen päättäminen
Vesa kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.10.

Muistion vakuudeksi
Terhi Sinnelä

