MUISTIO

Salon seuraparlamentti
Muistio 5/2018

Aika: To 23.8.2018 klo 16.00-17.10
Paikka: Salon kaupungintalo, valtuustosali Tammi, Tehdaskatu 2
Läsnä: Minna Elo, Arto Korpinen, Elina Kivelä, Jyrki Grönroos, Lassi Rokka, Satu Suominen ja
Terhi Sinnelä (sihteeri).

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi varapuheenjohtaja Arto Korpinen.
2. Vuoden seuratyöntekijä haku
Jokainen seuraparlamentin jäsen kannustaa eri seuroja ehdottamaan vuoden
seuratyöntekijää.
Kaupunkitiedotteeseen (ilmestyy 31.8.) on laitettu ilmoitus:
”Vuoden seuratyöntekijä haku
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry on palkinnut jo 20 vuoden ajan vuoden seuratyöntekijän. Näitä
palkittuja on jo yli 850 urheiluseuran vapaaehtoistyöntekijää vuosien varrelta. Yli 30 kuntaa on
valinnut palkittavan henkilön joka vuosi.
LiikU pyytää vuosittain alueen kunnilta nimeämään paikkakuntansa urheiluseuroista toimijan, joka on
ansioitunut kyseisenä vuonna tai vuosien aikana sillä tavalla, että hänet voidaan palkita kuntansa
Vuoden seuratyöntekijänä. Virallisen päätöksen tekee LiikUn hallitus. Salon liikuntaseuroilta pyydetään
ehdotusta Vuoden seuratyöntekijäksi viimeistään. Ehdotukset os. seuraparlamentti@salo.fi.
Seuraparlamentti tekee esityksen vapaa-ajanlautakunnalle. Lue lisää os. www.salo.fi/liikunta
Salon liikuntaseuroilta pyydetään ehdotusta vuoden seuratyöntekijäksi viimeistään 9.10.”

3. Liikunnan Superlauantai la 25.8.
Käytiin läpi Liikunnan Superlauantai ja pohdittiin seuraparlamentin näkymistä
tapahtumassa. Todettiin, että parempi kohderyhmä on juuri seuraväki, jonka paremmin
tavoittaa esim. seuratilaisuudessa, koska Superlauantaina ovat pääsääntöisesti
ohjaamassa lajejaan.
4. Seurojen tukeminen
Seuraparlamentti tiedustelee vapaa-aikapalveluiden johtajalta voisiko seuraparlamentti
antaa kommenttia avustussääntöön.
Seuraparlamentissa on herättänyt keskustelua mm. Tähtiseura / pisteet avustus. Voiko
seuran itse ylläpitämää / maksettua kiinteistöä, jossa järjestetään liikuntaa, huomioida
avustuksia jaettaessa, vrt. Tähtiseura.
5. Salivuorojen jakokriteerit
Salivuorot ovat puhuttaneet kauden kynnyksellä. Salivuoroja on saatavilla suhteellisen
niukasti etenkin keskusta-alueella. Seuraparlamentti mietti, voisiko yksi ratkaisu olla
että 15 minuuttia pois saliajasta ja/tai alku- ja loppuverryttelyt ulkona?
Pyydetään seuraavaan kokoukseen liikuntasuunnittelija Päivi Suominen alustamaan ja
keskustelemaan asiasta.
6. Kaupunginmestaruuskilpailujen tulevaisuus
Kaupunginmestaruuskilpailut koettiin edelleen kannattavaksi toiminnaksi. Esim.
suunnistuksen kaupunginmestaruuskilpailuissa oli elokuussa n. 100 osallistujaa.

Liikuntapalvelut antaa Salo-mitalit ja auttaa tiedottamisessa (www.salo.fi ja
liikuntapalveluiden Fb)
7. Muut esille tulevat asiat
Elina kertoi, että on suunnitteilla Karttapooli > Karttojen vastuunottaminen
kaupungille? Koulukartat olisi myös helpommin saatavilla.
Urheileva, nuori, nikotiini ja terveys –koulutus Salossa 24.9. Alla lisätietoja.
Kohdeavustus haku syyskuussa. Alla lisätietoja.
8. Seuraava kokous
11.10. liikuntatoimistossa klo 16.00
9. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.

Muistion vakuudeksi

Terhi Sinnelä
---------------------------------------------------------------------------------

Urheileva nuori, nikotiini ja terveys
Salon kaupungintalo, Valtuustosali Tammi ma 24.9.klo 17.30-19.30
Nuorten tupakointi on vähentynyt, mutta muiden nikotiinituotteiden kokeilu ja käyttö on yleistynyt. Nuuskan
terveyshaittoja vähätellään ja nuuskan käyttö on myös monen urheilevan nuoren suosiossa. Miten voimme
ehkäistä nuorten nuuskan käyttöä? Miten nuuskan käyttöön voi puuttua?
Koulutustilaisuus on suunnattu erityisesti nuorten valmentajille ja huoltajille sekä urheiluseurojen toimijoille.
Koulutuksen järjestävät Lounais-Suomen syöpäyhdistys/ NIKO-projekti sekä Salon kaupungin liikuntapalvelut ja
ehkäisevä päihdetyö. Tilaisuus on maksuton.
Ohjelma:
17.30-18.00 Kahvitarjoilu ja nuuskanäyttely
18-18.05 Tilaisuuden avaus / Hilpi Tanska, vapaa-aikapalvelujen johtaja, Salon kaupunki
18.05-18.35 Urheileva nuori, nikotiini ja terveys / Minna Salakari, projektipäällikkö, terveydenedistämisen
asiantuntija, opettaja
18.35 -19.30 Nuori on laumaeläin – miten tuemme urheilevien nuorten valintoja? / Tuomas Grönman, PsM,
psykologi, urheilupsykologi, entinen NHL-pelaaja
19.30-19.45 Kysymyksiä ja kommentteja
Ilmoittautuminen 14.9. mennessä:
https://response.questback.com/salonkaupunki/j1eh0ktg6s
Tervetuloa!

Kohdeavustukset haettavana
Kohdeavustukset jaetaan kerran vuodessa. Hakuaika 1.9.-28.9.2018 klo 12.00 mennessä
Hakemukset liitteineen toimitetaan Salon kaupungille osoitettuna sähköpostilla osoitteeseen
avustukset2018@salo.fi tai postitetaan osoitteeseen PL 77, 24101 Salo tai tuodaan Salon kaupungintalon
infopisteeseen (Tehdaskatu 2).
Kohdeavustusta jaetaan koulutusavustuksina ja kartta-avustuksina yhteensä 14 000 €.

