MUISTIO

Salon seuraparlamentti
Muistio 2/2019

Aika:

To 7.3.2019 klo 17.00-18.45

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 avasi seuraparlamentin puheenjohtaja Jukka Töyry.
2. Seuraparlamentin ja liikuntayhdistysten yhteiset pelisäännöt
Käytiin läpi ”Salolaisen urheilun ja liikunnan arvot” ja hiottiin ulkoasua. Välitetään
arvot tiedoksi vapaa-ajan lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Vapaaaikapalveluiden johtaja julkistaa arvot sopivassa tilaisuudessa ja arvot eri
liikuntayhdistysten allekirjoittamina laitetaan kehyksiin liikuntapaikoille.
Lehdistö kutsutaan paikalle julkistamishetkeen.
3. Seuraväen yhteinen verkostoitumisilta
Seuratilaisuudessa 13.11.2018 oli puhetta seuraväelle järjestettävästä
vapaamuotoisesta kokoontumisesta keväällä 2019, joka olisi samalla tapa
verkostoitua.
Jukka Töyry ja Arto Korpinen ottavat suunnittelussa vetovastuun. Paikaksi on jo
päätetty 13.11.2018 seuratilaisuudessa Salon keilahalli. Tapahtuma pyritään
järjestämään huhti-toukokuussa.
4. Seuraparlamentin alkavan toimikauden toimintasuunnitelman
toteuttamisaikataulu
Superlauantai päivämääriä on jo lyöty lukkoon ja ideoita kirjattu:
• Liikunnan Superlauantain 31.8.2019 suunnittelu/info kaupungintalolla 9.4. klo
17. Kutsutaan kaikki liikuntaseurat paikalle. 9.4. päivälle on siirretty Vilppaan
peli. Terhi selvittää pitääkö Superlauantain suunnitteluaika muuttaa.
• Mietittiin Superlauantaissa palkittavaksi lasten ja nuorten liikunnan innostajat
tai tapahtuma. Asia jätettiin vielä mietintään. Todettiin, että joka seurassa näitä
aktiiveja on.
• Mikäli Liikkuva koulu Salo tuo Superlauantaihin Tankofutiksen, niin
Seuraparlamentti haastaa Kulttuurikumppanit ystävyysotteluun.
• Superlauantain esittely iltatorin lavalla 8.8. klo 18.
• Superlauantain viimeinen tsekkipalaveri to 29.8 klo 17-18.
• Tekonurmen viereen kahvio? Kysytään ensiksi Maran klubin ja Kasiradan
innostusta asiaan ja mikäli innostusta ei löydy niin asiaa tarjotaan seuroille ja
jos tulee monta innostunutta, niin arvotaan vuorot.

•
•

Kellonaika 11-15 vai 10-15 puhututti. Alkamisajankodaksi ehdotettiin klo 11.
Superlauantaissa esittäytyvät seurat > saat yhteystiedot Superlauantain
nettisivuille www.salo.fi/superlauantai > tasavertainen kaikille. Terhi tekee
sivun Superlauantaille.

Muistioon 1/2019 kirjatusta toimintasuunnitelmasta todettiin, että asioita käydään
läpi asiat elää ja vuoden aikana voi tulla uusia asioita esiin mitä otetaan käsittelyyn.
•

Maksuttomat tutustumiskerrat seurojen liikuntakerhoihin/harjoituksiin.
Seuraparlamentti totesi, että on jo olemassa hyviä käytänteitä. Kokeilussa on
monilla kolmen kerran maksuton tutustuminen tai 2-3 viikkoa. Todettiin myös,
että kouluihin on erittäin helppo päästä esittelemään lajiaan ja samalla
houkutella mukaan harrastustoimintaan.
Terhi laittaa seurakirjeen mukana tiedustelun seuraväelle kenellä kaikilla on
em. käytäntö jo olemassa.

•

Seuraparlamentti toivoo, että seuraparlamenttia osattaisiin hyödyntää ja kuulla
kun suunnitellaan liikuntapaikkojen rakentamista tai kunnostamista.

•

Seuraparlamentti ilmaisi huolensa salivuorojen riittämättömyydestä ja mainitsi
myös Uskelan koulun Kavilankadun yksikön liikuntasalin sulkeutumisesta
syksyllä 2019. Seuraparlamentti ihmetteli miten liikuntapalvelut ja
Kansalaisopisto saavat aina kaikki parhaat vuorot keskustan liikuntasaleista ja
useasti vielä aikuisten vuoroja, jolloin esim. seuratoiminnan juniorivuoroille jää
myöhäisempiä ilta-aikoja. Myös vuorojen pituudet toivotaan tasavertaisiksi
kaikille käyttäjille. Jukka Töyry menee seuraparlamentin edustajana
salivuorojen jako -tilaisuuteen. Terhi aloittaa sähköpostikeskustelun
liikuntasuunnittelija Päivi Suomisen kanssa salivuoroista.

•

Yleisavustukseen käytettävä harjoituspäiväkirja koetaan yhdistysten
keskuudessa raskaaksi ja vanhanaikaiseksi. Selvitellään voisiko olla jokin
nykyaikaisempi tapa.

5. Kulttuurikumppanien ja seuraparlamentin keskustelu Salon kaupungin
palkitsemisohjeistuksesta ja markkinointiyhteistyöstä
Asia herätti keskustelua. Seuraparlamentti keskusteli palkitsemisohjeistuksesta ja
markkinointiyhteistyöstä, ja totesi että kaikki seurat eivät näistä edes tiedä. Vaatii
lisää valmistelua. Seuraparlamentti toivoo, että vapaa-ajan lautakunta tarkastelisi
myös palkitsemisohjeistusta ja markkinointiyhteistyöstä, ja lautakunnan
kommenttien jälkeen seuraparlamentti vielä keskustelee asiasta ja kommentoi
Kulttuurikumppaneille asiaa.
Markkinointiyhteistyöstä Seuraparlamentti ehdottaa, että kaikki vuoden 2020
markkinointiyhteistyö anomukset toimitetaan joulukuussa 2019 viestintäosastolle,
jotta avustusta voisi suhteuttaa tasavertaisesti hakijoiden kesken.
Nämä terveiset tiedoksi vapaa-ajanlautakunnalle ja Kulttuurikumppaneille.
6. Kulttuurikumppanit
Kulttuurikumppanit on aloittanut toimintansa. Kulttuurikumppanien muistiot
löytyvät os. www.salo.fi/kulttuurikumppanit
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. Muistakaa kirjata tapahtumia
www.unelmienliikuntapäivä.fi sivulle. Viime vuonna Salo huomattiin
valtakunnallisesti ja Olympiakomitea haastatteli liikuntapalvelujen tiedotussihteeriä
Terhi Sinnelää asiasta. Juttu luettavissa os. www.unelmienliikuntapäivä.fi
Salossa aktiivisesti tapahtumia järjestävät yhdistykset (liikunta-, kulttuuri- ja
kyläyhdistykset) ovat tiedustelleet esim. seuraavia kursseja; järjestyksenvalvoja,
hygieniapassi, ”Tapahtuman järjestäjän opas” ja tulorekisteri. Terhi ottaa yhteyttä
kulttuurituottajaan ja kyläasiamieheen.
Seuraparlamentissa nousi huoli tietyn ikäisten nuorten harrastustoiminnan
loppuminen joukkuelajissa, kun ei löydy enää tarpeeksi pelaajia. Tässä kohtaa
seuroilta toivottaisiin yhteistä pelisilmää siihen, että nuoren harrastustoiminta ei
loppuisi ja pelaaja saisi jatkaa oman seuran alla. Tietyissä ikäryhmissä yhteistyö eri
seurojen välillä on erittäin tärkeää. C-junnuista pitäisi löytyä yhteinen polku
seurojen välillä.
Kiskon Kiskojat ry. on lähestynyt seuraparlamenttia positiivisella kirjeellä ”Ehdotus
Salon kaupungille Kiskon pururadan kunnostamisesta”. Seuraparlamentti vie kirjeen
vapaa-ajan lautakunnalle.
Liikuntahallien yhteydessä olevat keittiöt ja niiden jääkaapit. Yhdistykseltä on tullut
palautetta, kun liikuntahallin keittiön jääkaappi oli täynnä tavaraa ja maksava
asiakas (yhdistys) ei saanut sinne mahtumaan kioskinsa elintarvikkeita.
Seuraparlamentti on saanut kutsun ”Keskustelu Särkisalon, Teijon ja Kirjakkalan
kenttien hoidosta” 14.3.2019 käytävään keskusteluun kenttien hoidosta.
Särkisalon Urheilijat, Teijon Toverit ja liikuntayhdistysten muodostama
Seuraparlamentti ovat lähestyneet vapaa-ajan lautakuntaa kutsussa mainittujen
kenttien hoitoon liittyen.
Asioita on käsitelty vapaa-ajan lautakunnassa 31.1.2019 § 11 ja § 12 ja asiat
on molempien pykälien osalta lähetetty uudelleen valmisteluun seuraavalla
saatteella.
Päätös: Vapaa-ajan lautakunta päätti yksimielisesti lähettää asian uudelleen
valmisteltavaksi.
Haluttiin, että liikuntapalvelut keskustelevat yhdistysten kanssa, antaen heille
eväitä mm. siitä, miten heidän jatkossa olisi mahdollista kehittää omaa
toimintaansa. Kerrotaan, millaisia avustuksia heidän on mahdollisuus
kaupungilta hakea. Selvitetään, miten he voisivat hyödyntää kaupungin
kesätyöllistämistä.
Jukka Töyry ja Mikko Ylikoski menevät 14.3. kenttien hoitoon liittyvään palaveriin.
Seuraparlamentti toivoo, että vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja on myös
edustettuna 14.3.

8. Seuraava kokous
Alustavasti 9.4. klo 16-17 ennen Superlauantain suunnittelupalaveria > päivä voi
muuttua Vilppaan pelin myötä.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.45.

Muistion vakuudeksi
Terhi Sinnelä

