ASIALISTA

Salon seuraparlamentti
Asialista 6/2018

Aika: To 11.10.2018 klo 16.00
Paikka: Liikuntatoimisto, Perniöntie 7
Kutsutut: Minna Elo, Jukka Töyry, Arto Korpinen, Elina Kivelä, Mikko Ylikoski, Jyrki Grönroos,
Lassi Rokka, Satu Suominen ja Terhi Sinnelä (sihteeri).

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avaa puheenjohtaja Jukka Töyry.
2. Salivuorojen jakokriteerit
Liikuntasuunnittelija Päivi Suominen suunnittelee yhdessä seuraparlamentin kanssa
salivuorojen jakokriteereitä.
3. Vuoden seuratyöntekijä haku
Seuraparlamentti tekee esityksen Vuoden seuratyöntekijästä vapaa-ajan lautakunnalle.
”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.”
4. Matalan kynnyksen liikuntaa lapsille
Turussa on Lapset liikkeelle –tunnus. Seuraparlamentti arvioi olisiko Saloon mahdollista
toteuttaa vastaavanlainen.
5. Seuraparlamentin kokoonpano
Seuraparlamentti esittää seurafoorumille (=seuratilaisuus), että seuraparlamentin
sääntöjä muutetaan niin, että erovuoroisia tulee kahden vuoden välein ja siirretään
vuodella eteenpäin ”Erovuorossa syksyllä 2018” olevien valinta ja tämän jälkeen kahden
vuoden välein arvotaan erovuoroiset.
Mikäli seurafoorumi ei tätä sääntöä hyväksy, mennään olemassa olevalla säännöllä
seuraavasti:

Uudet jäsenet valitaan liikuntaseuroille järjestettävässä seuratilaisuudessa
13.11.2018.

Sääntöjen mukaan järjestäymiskokouksessa arvotaan erovuoroiset. Erovuoroiset on
arvottu järjestäytymiskokouksessa 3.1.2018 ja on kirjattu alle.

Seuraparlamentti toivoo liikuntaseuroilta kiinnostusta neljän uuden jäsenseuran
nimeämisessä. Pohjana seurojen jäsentelyssä pidetään alla olevaa listaa (2 isoa
seuraa, 2 erikoisseuraa jne.). Seuratilaisuudessa saa ehdottaa omaa
seuraehdokasta. Mikäli tarjonta ylittää paikkamäärän, niin suoritetaan arvonta.
Mikäli seuroilta ei kiinnostusta asiaan löydy niin erovuoroiset seurat ovat
ilmoittaneet, että ovat käytettävissä myös jatkossa.
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.
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
6. Seuraparlamentin jäsenien terveisiä
Seuraparlamentti miettii miten lähdettäisiin järjestämään seurapalaveri-iltoja. Voisiko
olla noin kolme kertaa vuodessa ja seuraparlamentin kutsumana? Seurapalaveri-illat
toimisi verkostoitumispaikkana ja jossa huolet sekä onnistumiset jaettaisiin.
Seuraparlamentin jäsen on kysynyt miksi liikuntaseteliä ei voi käyttää liikuntasalivuoron
maksamiseen. Vastaus tähän on että liikuntaseteli on henkilökohtainen ja oletettavasti
salivuoroa ei varata vain itselle.
Yli kuntarajojen ideoiden (liikunnan harrastaminen, kehittäminen, monipuolistaminen)
jakamista? Tiedustellaanko Lohjan innostusta asiaan?
7. Muut esille tulevat asiat
8. Seuraava kokous
9. Kokouksen päättäminen

