MUISTIO

Salon seuraparlamentti
Järjestäytymiskokous

Aika:
Paikka:

3.1.2018 klo 16.00-17.35
Salon liikuntatoimisto, Perniöntie 7

Läsnä:

Minna Elo, Jukka Töyry, Arto Korpinen, Elina Kivelä, Jyrki Grönroos, Lassi Rokka,
Satu Suominen, Hilpi Tanska ja Terhi Sinnelä (sihteeri).
Mikko Ylikoski oli estyneenä saapumasta kokoukseen.

1.

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska. Hilpi Tanska toimi samalla
järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana.

2.

Läsnäolijat
16.11.2017 liikuntaseuroille järjestetyssä seuratilaisuudessa valittiin seuraparlamenttiin
neljä uutta jäsentä vaihtuvien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
Tanssiurheiluseura Swivel ry tuli uutena mukaan Salon Vilpas Koripallo ry:n
jättäydyttyä tehtävästä. Muutoin jatketaan ennallaan seuratilaisuudessa tulleen
esityksen mukaisesti. Sääntöjen mukaan järjestäymiskokouksessa arvotaan
erovuoroiset. Erovuoroiset syksyllä 2018 tässä alla.
2 paikkaa isoille seuroille
Minna Elo, Tanssiurheiluseura Swivel ry Erovuorossa syksyllä 2018
Jukka Töyry, Salon Palloilijat ry
2 paikkaa terveys- ja harrasteliikunta, koululiikunta
Mikko Ylikoski, HC-FB ry Erovuorossa syksyllä 2018
Arto Korpinen, Kirjakkalan Alku ry
2 paikkaa erikoisseuroille
Elina Kivelä, Angelniemen Ankkuri ry
Jyrki Grönroos, Salon Uimarit ry Erovuorossa syksyllä 2018
2 paikkaa alueellinen kattavauus
Lassi Rokka, Perniön Urheilijat ry Erovuorossa syksyllä 2018
Satu Suominen, Perttelin Peikot ry
Mikäli jäsen on estynyt tulemaan kokoukseen, järjestää jäsen itse omasta seurasta
varajäsenen kokoukseen.

3.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
Seuraparlamentti
valitsi
seuraparlamentin
puheenjohtajaksi
varapuheenjohtajaksi Arto Korpisen ja sihteeriksi Terhi Sinnelän.

4.

Kertaus seuraparlamentin ideasta ja tehtävästä
Seuraparlamentin tavoitteena on lisätä seurojen sekä seurojen ja kaupungin välistä
yhteistyötä.
Seuraparlamentti on liikuntakentän erikoisasiantuntija, ja toivoo saavansa antaa
lausuntoja kaupungille eri liikunnan asioista ennen päätöksentekoa.

Jukka

Töyryn,

5.

Seuraparlamentin sääntöjen läpi käyminen
Muistion liite nro 1.
Käytiin läpi seuraparlamentin säännöt ja poistettiin kohdasta 2.2. seuraavat
”Ensimmäinen erovuoroisuus arvotaan syksyllä 2017” sekä ”koululiikuntaseura”
Kokouksen muistion Terhi lähettää jäsenille, jonka jälkeen os.
www.salo.fi/seuraparlamentti ja vapaa-ajanlautakunnalle.

6.

Seuraparlamentin alkavan toimikauden toimintasuunnitelma
1. Urheilutapahtumien avulla Salon elävöittäminen
- Seuraparlamentti tarkastelisi mielellään markkinointiosaston asiaa
”markkinointituki ja sen jakoperiaatteet”
- Salon näkyminen valtakunnallisesti urheilun kautta
- Leiritykset, kilpailut, Urheilupuisto
2. Liikunnan Superlauantai 25.8.2018
- Liikunnan Superlauantai jatkuu
- Pohdittiin mahdollista kuljetusta Superlauantaihin.
3. Salo liikkuu! Olosuhdetyö > eri ikäisten liikunnan kehittäminen
- Alakouluikäisille vastaava kuin Lataa liikettä! Työikäisille lisätään höntsäliikunta
mahdollisuuksia.
4. Urheilutapahtumien taloudellinen merkitys Salon kaupungille
- Lopputyö Markku Elo (Turun AMK, Urheilu- ja liiketalous). Seuraparlamentti
toimii Elon opinnäytetyön toimeksiantajana. Tutkimus kohdistuu isojen
urheilutapahtumiin (yli 1000 osallistujaa): Masters uinnit, PeU:n maastojuoksun
SM-kisa, suunnistuksen Ankkurirastit, ammunnan Kultahippufinaali Salohallissa
Vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska esitti, että seuraparlamentti saa
toimikauden aikana antaa lausuntoja mm. tilavuorojen jakamispolitiikkaan ja
avustussääntöihin.
Seuroille edelleen tietoisuuteen seuraparlamentin hyödyntäminen. Matalan kynnyksen
kautta yhteys kaupungin päätöksentekoon.

7. Muut esille tulevat asiat
Esille tuotuja asioita:
Kuntoratojen kunnot tarkistettava.
Kun kehitetään jotain, ei syödä toiselta pois, vrt. Moision jalkapallokenttä –
jääluistinrata
Tilaongelmat: Kouluja sulkeutuu. Jos lapsille saadaan vuorot järjestettyä, mutta miten
aikuisille riittää tiloja?
Tiettyjen liikuntapaikkojen kohdalla mopoautoilua. Valvontakameroista ongelmiin
ratkaisu?
Kaupungin tapahtumakalenteriin kaikki liikuntatapahtumat, os.
www.salo.fi/tapahtumakalenteri. Seurat itse lisäävät tapahtumat sinne.
Esim. koulut toivoisivat lähiliikuntakarttoja. Hilpi kertoi, että nykyisen
retkeilyreittihankkeen (päättyy helmikuussa 2018) mahdollisesta jatkohankkeesta ja
siihen liittyvästä mahdollisuudesta lähiliikuntakarttojen tekemiseen.
8.

Seuraava kokous
To 25.1. klo 16.00 liikuntatoimistossa

9.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17.35

Muistion vakuudeksi
Terhi Sinnelä

