MUISTIO

Salon seuraparlamentti
Muistio 2/2018

Aika:
Paikka:

To 25.1.2018 klo 16.00-17.35
Salon liikuntatoimisto, Perniöntie 7

Läsnä:

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

1.
2.

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi seuraparlamentin puheenjohtaja Jukka Töyry.
Seuraparlamentin ja liikuntayhdistysten yhteiset pelisäännöt
Tutustuttiin Ylöjärven Ryhdin ja seuraparlamentin yhteisiin pelisääntöihin. Koettiin, että
Saloon ei tarvetta toistaiseksi vastaavanlaiselle, mutta päätettiin tehdä
seuraparlamentin arvot ja arvot tehdään Salon arvoja mukaillen eli otsikoiksi:
Asiakaslähtöisyys
Rohkeus
Vastuullisuus
Oikeudenmukaisuus
Tätä asiaa työstetään kevään aikana ja aluksi kukin tahollaan.
Liikkuva koulu Salo
Liikkuva koulu Salon koordinaattori Mervi Niemi kertoi ajankohtaiset terveiset:
Mm. Salo liikkuu yhdessä –logo, seurakoulutus, vähän liikkuvat lapset, ohjaukset
koululaisille koulussa /kerho, kerhotoiminnan alueellinen tapaaminen, Erasmus+ ja
Unelmat liikkeelle-projekti.
Kaikki Salon koulut liikkuvia kouluja v. 2016. Toimintamalli alkoi v. 2014.
Toimintamalli tarkoitus: Aloita, kehitä, vakiinnuta. Pärjääkö Liikkuva koulu jatkossa
itsekseen kun tuki loppuu?
Liikkuva koulu – toimintamallissa vakiintuminen vaikeaa, mikäli rahaa ei ole.
Seuraparlamentti toivoo, että lautakunnat (vap.ltk, kulttuuriltk, opetusltk) yhteistyössä
miettisivät rahoitusta.
Seuratoiminnassa oli hankerahaa ja sillä saatiin kehitettyä Salo liikkuu yhdessä –logo ja
saatiin LiikU:n koulutukset Saloon (4 osioita, joihin jokaiseen ilmoittautuneita 18-30
henkilöä osiosta riippuen). Seuroja toivottaisiin enemmän ohjaamaan koulujen
kerhotoimintaa ja todettiin että seurat tavoittaa kouluissa koko ikäluokan.
Seuraparlamentti korostaa, että seurojen on vaikeaa irrottautua työpäivän aikana
ohjaamaan kouluihin. Saataisiinko seurojen palkatut, vakituiset työntekijät irrotettua
säännöllisesti kerhotoimintaan?
Wau-kerho ry ohjaa kouluissa n. 14 kerhoa Salon alueella. Kerhot ovat
matalankynnyksen ryhmiä.

Liikkuen läpi elämän, terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntaohjelmat: Ilo kasvaa
liikkuen (varhaiskasvatus), Liikkuva koulu, Kunnossa Kaiken Ikää ja Voimaa
vanhuuteen. Ensimmäinen yhteisseminaari maaliskuussa Jyväskylässä.
Väitöskirjatutkimus: Liikunta auttaa oppimiseen
Varapj. Arto Korpinen jatkoi kokouksen puheenjohtajana.
3.

Seuraparlamentin alkavan toimikauden toimintasuunnitelman
toteuttamisaikataulu
•
Liikunnan Superlauantain 25.8.2018 suunnittelu/info kaupungintalolla ke 18.4. klo
17. Kutsutaan kaikki seurat paikalle.
•
Salo liikkuu yhdessä! Olosuhdetyö > Eri-ikäisten liikunnan kehittäminen, vrt. Lataa
liikettä! Miten Lataa liikettä toimintaa voisi kehittää?
Lapsille oma kokonaisuus? Työikäisille lisätään höntsäliikunta mahdollisuuksia?
Esille nousseita asioita:
o Kaivataan liikuntaa, mikä ei tuloskeskeistä.
o 17-19-vuotiaan harrastus loppuu, miten jatkuisi höntsänä? Seuroille viestiä:
miten tarjota alakoululaisille ja aikuistuvalle väelle (n. 19v>) ei
kilpailutoimintaa.
o Miten nuoret tulevat seuraan vaikuttamaan?
•
Urheilutapahtumien taloudellinen merkitys Salon kaupungille
o Opinnäytetyö / Markku Elo (Turun AMK, Urheilu- ja liiketalous).
Seuraparlamentin jäsen Elina Kivelä valtuutetaan tämän projektin
vastuuhenkilöksi.
•
Urheilutapahtumien avulla Salon elävöittäminen
o Opinnäytetyö / Siiri Niemi (Liikunnanohjaaja AMK, Vierumäki) tekee kevään
2018 ajan opinnäytetyötä liikuntapalveluille aiheena ”Urheilupuiston
tuotteistaminen”.

4. Muut esille tulevat asiat
•
Salossa on 6.9. taiteiden yö
•
Idea valmentajien vaihtotapahtumasta
•
10.5. Unelmien liikuntapäivä
•
Mikä on salivuorojen todellinen käyttöaste? Salivuoroja on rajoitetusti, voidaanko
tarkastella salivuorojen todellista käyttöä tarkasti? Mikä on ikäluokittain
suositusmäärä viikon harjoitusten määrässä (8-vuotias ei tarvitse treeniä 6-8
kertaa viikossa?)?
5. Seuraava kokous
To 8.3. klo 16 liikuntatoimistossa
6. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja Arto Korpinen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.35.

Muistion vakuudeksi

Terhi Sinnelä

