MUISTIO

Salon seuraparlamentti
Järjestäytymiskokous

Aika:

10.1.2019 klo 16.00-17.45

Paikka:

Salohalli kokoustila 2. krs.

Läsnä:

Elina Kivelä, Minna Elo, Teppo Raste, Hasse Robertsson, Arto Korpinen, Mikko
Ylikoski, Satu Suominen, Hilpi Tanska, Terhi Sinnelä

1.

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska. Päätettiin, että Hilpi Tanska
toimii samalla järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana ja Terhi Sinnelä sihteerinä.

2.

Läsnäolijat
13.11.2018 liikuntaseuroille järjestettävässä seuratilaisuudessa valittiin seuraparlamenttiin
neljä uutta jäsentä vaihtuvien tilalle.
Tervetuloa mukaan uudet seurat, Salon Vilpas ry ja Kiskon Kiskojat ry, tulevalle
kaksivuotiskaudelle.
Erovuorossa olleet Swivel ry ja HC-FB ry olivat ilmoittaneet, että ovat jatkossakin
käytettävissä mikäli ei innokkaita muita tule. Swivel ry siirtyi suuren seuran statuksen alta
erikoisseuran alle ja HC-FB ry jatkaa omalla paikallaan. Perniön Urheilijat ry:lle ja Salon
Uimarit ry:lle suuret kiitokset toiminnasta seuraparlamentissa!
2 paikkaa isoille seuroille
Jukka Töyry, Salon Palloilijat ry
Hasse Robertsson, Salon Vilpas ry (uusi seura)
2 paikkaa terveys- ja harrasteliikunta
Mikko Ylikoski, HC-FB ry (valittiin uudelleen seuraavalle kaksivuotiskaudelle)
Arto Korpinen, Kirjakkalan Alku ry
2 paikkaa erikoisseuroille
Elina Kivelä, Angelniemen Ankkuri ry
Minna Elo, Tanssiurheiluseura Swivel ry (valittiin uudelleen seuraavalle kaksivuotiskaudelle)
2 paikkaa alueellinen kattavauus
Teppo Raste, Kiskon Kiskojat ry (uusi seura)
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 vuoden 2018 mukaisesti Jukka
Töyryn, varapuheenjohtajaksi Arto Korpisen ja sihteeriksi Terhi Sinnelän.

4.

Kertaus seuraparlamentin ideasta ja tehtävästä
Seuraparlamentin sääntö kohta 1:
1 SEURAPARLAMENTIN ASEMA, TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
Seuraparlamentti on salolaisten urheiluseurojen yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Salon kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.
Seuraparlamentin tavoitteena on tukea ja myötävaikuttaa kaikkien urheiluseurojen ja eri
liikuntamuotojen kehittämistä koko kaupungin alueella.

Seuraparlamentti korostaa omassa toiminnassaan liikunnan merkitystä hyvinvoinnin
lisääjänä.
Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa liikuntapalveluiden käyttöön urheiluseurojen
näkemyksiä, ideoita, aloitteita, toimintaehdotuksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja liikuntaa
ja urheilua koskeviin päätöksiin sekä pyrkii vaikuttamaan liikuntaolosuhteiden
kehittämiseen.
Seuraparlamentti ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää urheiluseurojen
yhteistyötä.
5.

Seuraparlamentin sääntöjen läpi käyminen
Todettiin sääntöjen olevan edelleen toimivat.

6.

Seuraparlamentin alkavan toimikauden toimintasuunnitelma
Pureudutaan edelleen osittain samoihin suunnitelmiin kuin vuonna 2018 (kursiivilla v. 2018
suunnitelmat):
1. Urheilutapahtumien avulla Salon elävöittäminen
Tulossa 2020 Power Cup, n. 8000 pelaajaa, yht. n. 10 000 henkilöä saapuu Saloon.
2. Liikunnan Superlauantai 31.8.2019
3. Salo liikkuu! Olosuhdetyö > eri ikäisten liikunnan kehittäminen
- Alakouluikäisille vastaava kuin Lataa liikettä! Työikäisille lisätään höntsäliikunta
mahdollisuuksia.
Eri-ikäisten liikunnan kehittäminen
- Lasten liikunta 3 krt maksutta tutustumaan ryhmään?
- Lasten liikunnan yhteisilmoitus, seuraposti Liikuntaoppaan väliin tai
kaupunkitiedotteeseen mainostyyppinen ratkaisu?
4. Urheilutapahtumien taloudellinen merkitys Salon kaupungille
- Lopputyö Markku Elo (Turun AMK, Urheilu- ja liiketalous).
 Tulosten esittely kevään 2019 aikana
Lisäksi
- seuraparlamentti toivoo saavansa tarkastella ja mahdollisesti antaa lausuntoja
markkinointituen ja stipendien jakoperiaatteisiin.

7.

-

seuraparlamentti toivoo pääsevänsä mukaan esim. uusien liikuntapaikkojen
rakentamisen suunnitteluryhmiin.

-

seuraparlamentti jatkaa yhdessä liikuntasuunnittelijan kanssa käyttövuorojen
jakoperiaatteiden kehittämistä.

Seuraparlamentin arvot
Päätettiin, että vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska esittelee ko. arvot sopivassa
katsomassaan paikassa.
Terhi suunnittelee arvoille visuaalisen ulkoasun, laittaa sähköpostilla seuroille arvot
hyväksyttäväksi ja esim. seuratilaisuudessa seurat allekirjoittavat ja sitoutuvat toimimaan
arvoperustan mukaisesti. Arvot allekirjoituksineen asetetaan liikuntapaikoissa näkyville.
Tämän toivotaan toimivan yhteisen hyvän eli liikunnan puolesta puhujana.
Elina ja Arto esittelivät työstämiään arvoja. Pienin muutoksin seuraparlamentin arvoiksi eli
urheiluseurojen arvoperustaksi päätettiin näin:
Salolaista urheilua ja liikuntaa pyritään järjestämään
• asiakaslähtöisesti koko kaupungissa. Seurat ja kaupunki selvittävät yhteistyössä
urheilun ja liikunnan tarpeet. Missä ja miten salolaiset haluavat liikkua?
• innostamalla asukkaita rohkeasti liikkumaan kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi ja
samalla se edellyttää ottamaan yhteistä vastuuta monipuolisten liikuntamahdollisuuksien
järjestämisestä.
• ottamalla yhteinen vastuu liikuntapaikkojen turvallisuudesta ja ohjaajien osaamisesta.

• oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti kaikkien asukkaidensa hyvinvoinnin lisäämiseen
ilman omaa tai seuran edun tavoittelua.
8.

Muut esille tulevat asiat
Käsitellään seuraavassa kokouksessa liikuntapaikkojen varauksia (Timmi) ja
vuorojakoperusteita.
Esille nousi avustusten haun yhteydessä tarvittava harjoituspäiväkirja ja sen kankeus.
Selvitellään muiden kaupunkien perusteita yleisavustusta jaettaessa.
Seuraparlamentti toivoisi kaupunkitiedotteen elävöittämistä ulkoasullisesti ja esim.
yhdistykset voisivat vaikka vähän maksaa jos saisivat mainoksen tyyppisen ilmoituksen
kaupunkitiedotteeseen. Seuraparlamentti ottaa asian puheeksi Kulttuurikumppanien kanssa.
Keskusteltiin liikuntaolosuhteista ja niiden kehittämisestä.

9.
10.

Seuraava kokous
Seuraava kokous liikuntatoimistossa (Perniöntie 7) to 7.3. klo 17.00.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Hilpi Tanska kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.45.

Muistion vakuudeksi
Terhi Sinnelä

