ASIALISTA

Salon seuraparlamentti
Asialista 2/2019

Aika:

To 7.3.2019 klo 17.00

Paikka:

Salon liikuntatoimisto, Perniöntie 7

Kutsutut:

Minna Elo, Jukka Töyry, Arto Korpinen, Elina Kivelä, Mikko Ylikoski, Teppo
Raste, Hasse Robertsson, Satu Suominen ja Terhi Sinnelä (sihteeri).

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avaa seuraparlamentin puheenjohtaja Jukka Töyry.
2. Seuraparlamentin ja liikuntayhdistysten yhteiset pelisäännöt
Liite 1
Käydään vielä läpi yhteiset pelisäännöt.
3. Seuraväen yhteinen verkostoitumisilta
Seuratilaisuudessa 13.11.2018 oli puhetta seuraväelle järjestettävästä
vapaamuotoisesta kokoontumisesta keväällä 2019, joka olisi samalla tapa
verkostoitua. Päätetään kuka/ketkä seuraparlamentin jäsenistä ottaa asiasta
vetovastuun. Järjestetäänkö huhti-toukokuussa?
4. Seuraparlamentin alkavan toimikauden toimintasuunnitelman
toteuttamisaikataulu
Liite 2
Luodaan aikataulu suunnitelmalle. Superlauantai päivämääriä on jo lyöty lukkoon ja
ideoita kirjattu:
• Liikunnan Superlauantain 25.8.2019 suunnittelu/info kaupungintalolla 9.4. klo
17. Kutsutaan kaikki liikuntaseurat paikalle.
• Superlauantaissa palkitaan lasten ja nuorten liikunnan innostajat tai tapahtuma.
Ansiokas työ pitkän aikaa? Vapaaehtoistyö? Suhde liikkujien paikkakunnan
asukasmäärä?
• Tankofutis Superlauantaihin mukaan > julkkispeli? Seuraparlamentti kokoaa
julkkisjoukkueet?
• Superlauantain esittely iltatorin lavalla 8.8. klo 18
• Superlauantain viimeinen tsekkipalaveri to 29.8 klo 17-18.
5. Kulttuurikumppanien ja seuraparlamentin keskustelu Salon kaupungin
palkitsemisohjeistuksesta ja markkinointiyhteistyöstä
Seuraparlamentti keskustelee palkitsemisohjeistuksesta ja
markkinointiyhteistyöstä, ja välittää omat terveiset asiasta Kulttuurikumppaneille.

6. Kulttuurikumppanit
Kulttuurikumppanit on aloittanut toimintansa. Kulttuurikumppanien muistiot
löytyvät os. www.salo.fi/kulttuurikumppanit
Onko tarvetta Kulttuurikumppanit ja seuraparlamentti yhdessä järjestyksenvalvoja
kurssi?
7. Muut esille tulevat asiat
Seminaarikutsu: Suurten urheiluseurojen evoluutio ja seuratoiminnan
ammattimaistuminen |Aika: Lauantaina 30.3. klo 10.00 –13.00 | Paikka: Riihimäki,
Hyrian auditorio (Sakonkatu 1)
Unelmien liikuntapäivä 10.5.2019
8. Seuraava kokous
9. Kokouksen päättäminen

LIITE 2
Muistio 1/2019:
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.
-

seuraparlamentti toivoo pääsevänsä mukaan esim. uusien liikuntapaikkojen
rakentamisen suunnitteluryhmiin.

-

seuraparlamentti jatkaa yhdessä liikuntasuunnittelijan kanssa käyttövuorojen
jakoperiaatteiden kehittämistä.

