PÖYTÄKIRJA

Salon seuraparlamentti
Pöytäkirja 4/2017

Aika ja paikka:

8.6.2017 klo 18.00-19.30 | Liikuntatoimisto

Läsnä:

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

1.

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi pj Vesa Valkonen.

2.

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

3.

4.

Mervi Niemen terveiset Liikkuva koulu hankkeista
Iltapäivätoiminnan koordinaattori ja Liikkuva koulu Salon vastaava Mervi Niemi kertoi
seuraparlamentille kuulumiset tulevasta syksystä:
 Mervi on mukana Liikkuvan koulun valtakunnallisessa työryhmässä. Mervi tuonut
esille mm. meidän seuraparlamenttia.
 Seurahankkeessa (FC Halikko hallinnoi) saatu jouluun asti käyttöön rahaa.
Seuraohjaajia voi palkata. Superlauantain markkinointi huomioitu seurahankkeen
budjetissa. Salon kaikki koulut ovat nyt Liikkuvia kouluja. Välkkäriralleista
kiinnostusta mm. Olympiakomitean suunnalta > Opiskelija tulossa tekemään
opinnäytetyötä välkkäriralleista jne. (=tuotteistaminen).
 Harrastustakuu kyselyssä Parkour noussut nuorten toiveeksi/uusi harrastus. Liikkuva
koulu haluaa vastata tähän tarpeeseen ja kokeilee lavettityyppisenä
Superlauantaissa.
 Elixir rekka ”Mestarien matkassa” olisi tyrkyllä Superlauantaihin.
 Euroopan urheiluviikko #BeActive 23.-30.9. Salo (Liikkuva koulu yhteistyössä
liikuntapalvelut ja nuorten pajatoiminta) on mukana ja sai Erasmus + rahoitusta
3500e. Mervi on ollut yhteydessä mökeistä ammattiopistoon > viedään lasten
lähelle ent. kuntakeskuksiin liikuntavälineitä ”Harkkakiskat”. Salon päätapahtuma
Salossa keskusta-alueen 3.-9. –luokkalaisille to 28.9.
Liikuntapaikkojen mainosten myyntioikeudet
Seuraparlamentti antaa kommentteja liikuntapaikkojen mainosten myyntioikeus
periaatteista vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanskalle. Tämä asia käsitellään
vapaa-ajanlautakunnassa 31.8.2017.
Seuraparlamentin jäseniltä kommentit myyntioikeus asiasta 20.6. mennessä Terhille
(terhi.sinnela@salo.fi) sähköpostiin.
Seuraparlamentti antaa kommentit 8.8.2017 kokouksen jälkeen Hilpi Tanskalle.

5.

Päivämääriä kirjattavaksi
Seuraparlamentin esittäytyminen vapaa-ajanlautakunnalle alustavasti 31.8.2017.
Seuraparlamentti ehdottaa ehdotusten perusteella vapaa-ajanlautakunnalle vuoden
seuratyöntekijän (vap.lautakunnan kokous on 2.11. Seuraparlamentin kokous viikolle
41). Tieto seuroille asiasta menee elokuussa sähköpostitse ja asia esillä syyskuun
kaupunkitiedotteessa. Palautus os. seuraparlamentti@salo.fi

6.

Liikuntapalveluiden terveiset
Terhi kertoi ajankohtaisia asioita, mm. Liikuntaopas ilmestyy yhdessä kansalaisopiston
opinto-ohjelman kanssa 10.8. joka talouteen Salossa.

7.

Muut esille tulevat asiat
Perttelin Peikoilta palautetta: Moision tekonurmen alueelta puuttuvat roskikset ja wc.
Seuraparlamentti toivoo saavansa elokuun aikana tiedon selvityksestä ”Liikunnan ja
urheilun merkitys taloudellisesti Salon kaupungille”. Tämä asia esiteltäisiin 31.8.
lautakunnalle.

8.

Seuraava kokous
Ti 8.8. klo 9.00 liikuntatoimisto. Aiheena ”Mainosten myyntioikeus liikuntapaikoilla”.
Terhille kommentit juhannukseen mennessä.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.30.

Muistion vakuudeksi
Terhi Sinnelä

