PÖYTÄKIRJA

Salon seuraparlamentti
Pöytäkirja 3/2017

Aika ja paikka:

27.4.2017 klo 18.00-19.20 | Kaupungintalo

Läsnä:

Vesa Valkonen pj, Arto Korpinen, Lassi Rokka, Satu Suominen, Mikko
Ylikoski, Jyrki Grönroos (Anna-Leena Yli-Jaman sijainen) sekä
sihteeri Terhi Sinnelä
Marko Vihiniemi ja Elina Kivelä olivat estyneitä saapumasta
kokoukseen, samoin varahenkilöt.

1.

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi pj Vesa Valkonen.

2.

Todetaan läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Grönroos ja Mikko Ylikoski.

3.

Liikunnan Superlauantain eteneminen
Vesa kertoi väliaikatiedon Superlauantaista, joka on 26.8. klo 10-15.
Mukana ainakin 25 eri lajia. Yu-kentän avajaiset klo 12.00-12.30. Mm. mokkapalakisa
tulossa avajaisten yhteyteen. 24.8. kokoonnutaan vielä Superlauantaihin osallistuvien
yhdistysten kanssa ja käydään läpi päivän agenda. Liitteenä.

4.

Urheilun ja liikunnan tutkimus Salossa
Kuinka paljon rahaa jää kaupungille urheilutapahtumien tuomana? Liikuntapalveluiden
liikunnanohjaaja Saku Nikkanen selvittää asiaa. Seuraparlamentti toivoo kuulevansa
tuloksen elokuussa.
Seuraparlamentti kokee, että Urheilupuistoa ei ole markkinoitu riittävästi kaupungin
suunnalta, kuitenkin kun Urheilupuistossa on valtavat mahdollisuudet harrastaa lajia
kuin lajia. Leiritystä jne. voisi markkinoida enemmänkin ulkopaikkakuntalaisille. Terhi
kertoi, että asia on myös ollut esillä kaupungin viestintäosastolla ja Yrityssalossa, ja
toivotaan että asia etenee syksyllä.

5.

Kaupungin tilat – onko seuroilla mahdollisuus käyttää vapaita tiloja?
Pj. Vesa on ollut yhteydessä kaupungin tilapalveluihin ja tiloja ei juurikaan ole tarjolla.
Tilapalvelut lupasi vielä olla yhteydessä.

6.

Kesän jälkeen esittäytyminen kaupungin suuntaan
Seuraparlamentti esittelee tulokset vapaa-ajan lautakunnalle (toiv. syksyn kokous nro
2) ja Superlauantain terveiset. Terhi selvittää päivän.

7.

Mitä tavoitteita syksyyn 2017?
Pj. Vesa totesi, että marraskuun seuratilaisuudessa valitaan osittain uusi
seuraparlamentti eli vaihtuu puolet seuraparlamentin jäsenistä. Vielä tavoitteiksi,
toiveiksi haluttiin kirjata syksyyn seuraavat:

-

-

Kaupungin kiinnostus seuraparlamentin suuntaan
Millä saisimme kynnystä matalammaksi eri tahojen kesken / yhteydenpito /
tiedottaminen asioista
Seurojen ideat seuraparlamentin kuuluville, toivotaan että seuraväki ottaa yhteyttä
Seuraparlamentti asiantuntijarooliin. Seuraparlamentti toivoo kaupungin suunnalta
yhteydenottoa, esim. liikuntaolosuhdeasioissa, sillä seuraväki on kuitenkin niitä,
jotka päivittäin ovat liikunnan kanssa tekemisissä. Seuraparlamentti on kuitenkin
kaupungille edullinen ryhmä, jolle ei tarvitse maksaa kokouspalkkioita eikä kmkorvauksia.
Ollaan kiinnostuttu kehittämään liikunta asiaa Salossa ja ”myyvää”

8.

Liikuntapalveluiden terveiset
Terhi kertoi liikuntapalveluiden terveiset ja jakoi Liikuntapalveluiden toukokuun
kuulumiset lapun. Liitteenä.

9.

Muut esille tulevat asiat
Seuraparlamentti halusi korostaa nykytilaa kunta/liikuntaseurat: Ennen kunta tuotti
liikuntapalveluita, nykyään kaupunki luo olosuhteita. Muuttunut käänteiseksi, kolmas
sektori luo liikuntapalveluilta.

10. Seuraava kokous
8.6. klo 18.00

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.20.

Muistion vakuudeksi
Terhi Sinnelä

