
 

 
 
 
 
 
 
Seurafoorumi  
Salon liikuntaseuroille ja aiheesta kiinnostuneille 
 

Aika: To 3.12.2020, klo 18.15-20.00 
  

Etänä: Tilaisuuteen osallistutaan Teams-sovelluksen kautta, ilmoittautuminen 
sähköpostiosoitteen kera viimeistään 30.11. os. terhi.sinnela@salo.fi  
Osallistumiseen ei tarvitse omaa Teams-sovellusta tai -tunnuksia, vaan 
osallistuminen tapahtuu linkin kautta, jonka ilmoittautuneet saavat 
sähköpostiinsa 2.12.  
 
Mikäli epäröitte uudenlaiseen ”tapaamiseen” osallistumista, niin miettikää 
seurassanne, voisitteko pienellä porukalla kokoontua esimerkiksi seuranne 
majalla, jossa voisitte yhdessä osallistua Teamsin välityksellä 
Seurafoorumiin. 
 

 

Aikataulu 
 

klo 18.15-18.20 Tervetuloa  

vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska 
 

klo 18.20-19.05 Muistaako kukaan, miksi lapset ja nuoret harrastavat? 

Dosentti, Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija Mikko Salasuo 
 

klo 19.05-19.20  Kysymykset ja keskustelu luentoon liittyen  

  

klo 19.20-19.40 Seuraparlamentti ja uudet jäsenet 
Seuraparlamentin terveiset uudelle Seuraparlamentille ja 

erovuoroisten (4) jäsenten tilalle uusien jäsenten valinta (lisätietoa 

sivulla 2). 
 

klo 19.35-20.00 Liikuntapalveluiden ajankohtaiset asiat ja keskustelu 

vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska 
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Tilaisuuden aikana kysymykset esitetään ja puheenvuorot pyydetään Teamsissa 

keskustelukentän kautta. 

 

Jos sinulla ilmenee jo nyt kysymyksiä Salasuolle ja/tai liikuntapalveluille, niin lähetä 

ne ennakkoon, viimeistään 25.11., Terhille > terhi.sinnela@salo.fi 

 

Terhiltä voit myös kysyä Teamsiin liittyviä asioita. 

 

Seuraparlamentti 

Seuraparlamentin jäsenet on valittu vuosittain Seuratilaisuudessa (aloitetaan 
käyttämään nimitystä Seurafoorumi). Poikkeustilanteesta johtuen toimitaan 
seuraavasti:  

1. Ilmoita seurasi halukkuus Seuraparlamentin jäseneksi 25.11. mennessä 
Terhille, terhi.sinnela@salo.fi, alla olevan kategorian (2 paikkaa isoille seuroille 
jne.) mukaisesti.  

2. Suoritetaan äänestys ajalla 26.-30.11: seuroille lähetetään sähköpostitse 
26.11. ehdokasseurat ja jokainen seura saa äänestää haluamiaan seuroja. 
Tästä lisää 26.11. 

3. Äänestystulokset julkaistaan Seurafoorumissa 3.12. 

 
 
Erovuorossa olevat keltaisella: 
 

2 paikkaa isoille seuroille 

Juha Talviniemi, Salon Viesti ry  

Hasse Robertsson, Salon Vilpas ry (erovuorossa 2020) 
  

2 paikkaa terveys- ja harrasteliikunta 

Kari Virtanen, Salon Seudun Avantouimarit ry  

Mikko Ylikoski, HC-FB ry (erovuorossa 2020) 
  

2 paikkaa erikoisseuroille  

Ari Mäenpää, Mesuca Basket ry  

Minna Elo, Tanssiurheiluseura Swivel ry (erovuorossa 2020) 
  

2 paikkaa alueellinen kattavauus 

Risto Gustafsson, Rasti-Perniö  

Teppo Raste, Kiskon Kiskojat ry (erovuorossa 2020) 
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SALON SEURAPARLAMENTIN SÄÄNNÖT 
 
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. 
 
Seuraparlamentti arvioi ja kehittää omaa toimintaansa säännöllisesti. 
 
 
2 SEURAPARLAMENTTI 
 
2.1 Seuraparlamentin kokoontuminen 
 
Seuraparlamentti kokoontuu kokouksiin sihteerin tai puheenjohtajan kutsumana 
vähintään 4 kertaa vuodessa. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään 
pääsääntöisesti edellisessä kokouksessa, mutta aloitteen seuraparlamentin 
kokoontumiseksi voi tehdä urheiluseura, lautakunta tai liikuntapalveluiden esimies tai 
vapaa-aikapäällikkö. 
 
Seuraparlamentin asialista lähetetään seuraparlamentin jäsenille viimeistään viikkoa 
ennen kokousta.  
 
Pöytäkirja toimitetaan seuraparlamentin jäsenille noin viikon kuluessa kokouksesta. 
Lisäksi seuraparlamentin pöytäkirja jaetaan tiedoksi vapaa-ajanlautakunnan jäsenille. 
Urheiluseuroja muistutetaan sähköpostiviestein os. www.salo.fi/seuraparlamentti, 
jossa luettavissa seuraparlamentin esityslistat ja pöytäkirjat. 
 

http://www.salo.fi/seuraparlamentti


 

 
2.2 Seuraparlamentin kokoonpano, toimikausi ja valinta 
 
Seuraparlamenttiin kuuluu kahdeksan (8) jäsentä ja sihteeri, joka on 
liikuntapalveluiden päätoiminen henkilö. 
Seuraparlamentin toimikausi on kalenterivuosi (tammikuu-joulukuu). 
Seuraparlamentti valitsee keskuudestaan seuraparlamentin puheenjohtajan.  
Seuraparlamentissa sihteeri valmistelee käsiteltävät asiat yhteistyössä 
puheenjohtajan kanssa.  Pöytäkirjaa kokouksissa pitää sihteeri.  Sihteeri toimii 
kiinteässä yhteydessä kaikkien urheiluseurojen ja Salon kaupungin liikuntapalveluiden 
kanssa.  
 
Seuraparlamentin puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet 
seuraparlamentin seuroista on vuosittain erovuorossa. Erovuoroisuus arvotaan 
ensimmäisessä seuraparlamentin kokouksessa.  
 
Sama urheiluseura voi olla peräkkäin edustettuna vain kaksi (2) kaksivuotiskautta.  
Esityksen kulloinkin seuraparlamenttiin valittavista urheiluseuroista tekee 
seuraparlamentti viimeisessä kokouksessaan.  
 
Kaikki salolaiset urheiluseurat saavat kutsun vuosittaiseen, viimeistään marraskuun 
loppuun mennessä kokoontuvaan seurafoorumiin. Seuraparlamentin jäsenseurat 
päätetään vuosittain seurafoorumissa. 
 
Tästä seurafoorumista tiedotetaan myös Salon kaupungin tiedotuslehdessä, sekä 
osoitteessa www.salo.fi/seuraparlamentti. Urheiluseurojen on ilmoitettava 
edustajiensa valtuutuksesta valintakokouksessa valtakirjalla tai sähköpostitse (huom. 
nimenkirjoitusoikeus). Jokaisella urheiluseuralla on yksi ääni. 
 
Seuraparlamenttia valittaessa pyritään siihen, että siinä olisivat edustettuina kaksi 
isoa seuraa, kaksi erikoisseuraa, kaksi terveys- ja harrasteseuraa sekä kaksi 
alueellisen kattavuuden täydentävää seuraa. Miehiä ja naisia pyritään 
seuraparlamenttiin valitsemaan tasapuolisesti. Samasta seurasta voidaan valita vain 
yksi edustaja.  

 
2.3 Muita kokouskäytäntöjä 
 
Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla. Muutenkin yhteydenpidossa käytetään 
pääsääntöisesti sähköpostia. 
 
Kokouksiin kutsutaan jäsenet. Mikäli jäsen ei pääse paikalle, hän valtuuttaa 
varajäsenen omasta seurastaan kokoukseen. Varajäsenellä on kokouksessa puhe- ja 
äänioikeus. Muutoksista ilmoitetaan seuraparlamentin sihteerille.  
Mikäli sihteeri ei pääse paikalle, järjestää hän liikuntapalveluista sijaisen paikalle. 
 
  
3. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
 
Seurafoorumi voi muuttaa näitä sääntöjä joko kokouksessaan tai seuraparlamentin 
esityksestä. 

 
 


