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1 SEURAPARLAMENTIN ASEMA
Seuraparlamentti toimii asiantuntijaelimenä liikunta- ja seuratoimintaa koskevissa
kysymyksissä Porin kaupungille, erityisesti liikuntayksikölle ja sivistyslautakunnalle.
Sillä ei ole varsinaista päätöksentekovaltaa. Kokouksista ei makseta kokouspalkkiota.
2 SEURAPARLAMENTIN TAVOITTEET
Seuraparlamentin päätavoitteena on yhteistyössä liikuntayksikön kanssa koko
liikuntakulttuurin ja seuratoiminnan aseman vahvistaminen Porin kaupungissa. Tähän
pyritään esimerkiksi
• kannustamalla yhä useampi kaupunkilainen liikkumaan
• keskittämällä seurojen ja liikuntapalveluiden voimat yhdessä sovitulla tavalla uusien
liikuntaresurssien hankintaan
• korostamalla liikunnan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointitekijänä
Myös uuden toiminnan ideointi ja toteutus sekä yhteistyön konkreettinen lisääminen
kuuluvat parlamentin tavoitteisiin.
3 SEURAPARLAMENTIN TEHTÄVÄT
Konkreettisena parlamentin tehtävänä on tuottaa seurakentän yhteinen näkemys
Porin kaupungin liikuntayksikön tietoon esim. seuraavissa asioissa:
•
•
•
•
•
•
•
•

seurojen välisen yhteistyön kehittäminen
seurojen ja kaupungin välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
ideat ja aloitteet: uusien yhteistyömuotojen löytäminen, kehittäminen ja
toimeenpaneminen
liikuntaolosuhteiden kehittäminen ja liikuntarakentamisen tärkeysjärjestys
urheiluseuratyön merkitys ja tehtävät osana liikuntapalveluiden strategiaa
liikuntapalveluiden ja seurojen yhteisten tilaisuuksien järjestäminen
liikunnan ja seuratoiminnan resurssien vahvistaminen
osaamisen lisääminen seurakentässä koulutusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen
avulla

Vuosittain saatujen kokemusten pohjalta tulee yhdessä arvioida mahdollisuuksia
parlamentin osaamisen käyttämiseen uusissa asiakokonaisuuksissa.
4 SEURAPARLAMENTIN MENETTELYTAVAT
4.1 Parlamentin kokoontuminen
Parlamentti kokoontuu tarvittaessa kokouksiin sihteerin tai puheenjohtajan
kutsumana tarvittaessa vähintään 4 kertaa vuodessa. Aloitteen parlamentin
kokoontumiseksi voi tehdä myös lautakunta tai liikuntayksikön esimies.
Parlamentin asialista lähetetään parlamentin jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään edellisessä kokouksessa.

Pöytäkirja toimitetaan parlamentin jäsenille viimeistään viikon kuluessa kokouksesta.
Lisäksi parlamentin pöytäkirja jaetaan sivistyslautakunnan jäsenille.
Tämän lisäksi parlamentin esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa liikuntayksikön
kotisivuilla
4.2 Parlamentin kokoonpano, toimikausi ja valinta
Parlamenttiin kuuluu kahdeksan (1+7) jäsentä ja lisäksi sihteeri ja sen toimikausi on
kalenterivuosi. Seurafoorumi (=seuratilaisuus) valitsee puheenjohtajan
seuraparlamenttiin. Sihteeri voi olla ulkopuolelta seuraparlamentin.
Sihteeri valitaan seuraparlamentin ensimmäisessä kokouksessa.
Parlamentissa sihteeri valmistelee käsiteltävät asiat yhteistyössä puheenjohtajan
kanssa. Pöytäkirjaa kokouksissa pitää sihteeri. Sihteeri toimii kiinteässä yhteydessä
sekä seurojen että Porin kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.
Porin kaupungin sivistystoimen liikuntayksikön ja LiikUn edustajalla on pysyvä
osallistumisoikeus parlamentin toimintaan. Lisäksi parlamentti voi kutsua halutessaan
vierailijoita kokouksiin.
Parlamentin puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Sama seura voi
olla peräkkäin edustettuna vain kaksi (2) kaksivuotiskautta. Parlamenttiin kulloinkin
valittavat seuraedustajat valitaan kaikille porilaisille liikuntayhdistyksille avoimessa
valintakokouksessa (=seurafoorumi), jossa jokaisella seuralla on yksi ääni. Se
kokoontuu marraskuun loppuun mennessä vähintään kerran vuodessa ja muutoin
tarvittaessa seuraparlamentin kutsusta. Seurafoorumista tiedotetaan Porin kaupungin
liikuntayksikön kotisivuilla sekä sähköpostilla seuroille.
Seurojen edustajilla on oltava valtakirja seurafoorumissa.
Puolet parlamentin seuraedustajista on vuosittain erovuorossa. Erovuoroisuus
arvotaan ensimmäisessä parlamentin kokouksessa. Esityksen kulloinkin parlamenttiin
valittavista seuroista tekee seuraparlamentti viimeisessä kokouksessaan.
Parlamenttia valitessa pyritään siihen, että siinä olisivat edustettuina päätoimisia
työntekijöitä omaavat seurat, yksilö- ja joukkuelajit, kamppailu- mailapeliseurat,
huippu-urheilu, aikuisten harrasteliikunta, lasten ja nuorten liikunta, sekä edustus
maaseutumaisista seuroista. Miehiä ja naisia pyritään parlamenttiin valitsemaan
tasapuolisesti. Samasta seurasta voidaan valita vain yksi edustaja.
4.3 Muita kokouskäytäntöjä
Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla. Muutenkin yhteydenpidossa käytetään
pääsääntöisesti sähköpostia.
Mikäli jäsen ei pääse paikalle, hän hoitaa itselleen varajäsenen omasta seurastaan
kokoukseen. Muutoksista tiedotetaan parlamentin sihteeriä.
5. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Seurafoorumi voi muuttaa näitä sääntöjä joko kokouksessaan tai seuraparlamentin
esityksestä.

