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Seuraparlamentin toimintaohjeet ja -periaatteet 

Tähän dokumenttiin kirjatut seuraparlamentin toimintaohjeet- ja periaatteet korvaavat aiemmin luodut 

”Seuraparlamentin tavoitteet ja tehtävät” vuodelta 2009. Tähän dokumenttiin kirjatut seuraparlamentin 

ohjeet hyväksyttiin 10.11.2022 seurafoorumin kokouksessa.  

1. Seuraparlamentin kuvaus 

Seuraparlamentti on vuonna 2009 perustettu helsinkiläisten liikuntaseurojen yhteistyöelin, joka toimii 

vuorovaikutuksessa Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Se on asiantuntijaelin Helsingin 

kaupungin päätöksenteon seuratoimintaa koskevissa asioissa. Seuraparlamentilla ei ole virallista asemaa 

kaupungin päätöksentekorakenteessa. 

Seuraparlamentti edustaa laajasti koko Helsingin seurakenttää siten, että pyydettävät kannanotot ja 

kommenttipyynnöt edustavat tasapuolisesti Helsingin kaupungin avustamien seurojen (myöh. avustettavat 

seurat) näkemystä. 

2. Seuraparlamentin tarkoitus 

Seuraparlamentin tehtävänä on seurojen välisen keskustelun ja yhteistyön edistäminen. Seuraparlamentti 

tuottaa lausuntoja Helsingin kaupungin pyytämiin kannanottoihin. Seuraparlamentti voi myös itse tehdä 

aloitteita ja kannanottoja Helsingin kaupungille.  

Seuraparlamentti toimii neuvoa-antavana elimenä ja helsinkiläisten avustettavien seurojen näkemyksen 

edustajana. Seuraparlamentti pyrkii huolehtimaan, että jokaisella avustettavalla seuralla on mahdollisuus 

osallistua pyydetyn lausunnon tai kannanoton sisältöön. 

3. Seuraparlamentin toiminta  

Seuraparlamentti ilmoittaa seurakentälle tulevista kokouksistaan ja tiedottaa käsitellyistä asioista seuroja. 

Seurat voivat esittää seuraparlamentille käsiteltäviä asioita. Yhteisenä tavoitteena on seuraparlamentin 

vaikuttavuuden lisääminen. 

Seuraparlamentti noudattaa omassa toiminnassaan eettisiä periaatteita, toimii demokraattisesti ja edustaa 

laajasti helsinkiläistä seurakenttää. Helsinkiläisiä seuroja ohjataan hyvään hallintoon sekä Reilun Pelin – 

pelisääntöjen noudattamiseen. 

Seuraparlamentin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma esitellään kaikille seuroille avoimessa 

seurafoorumissa, vuoden lopussa. Edellisen vuoden toimintakertomus esitellään kevään seurafoorumissa.  

4. Seuraparlamentin valinta ja järjestäytyminen 

Parlamentin puheenjohtaja ja 10-15 jäsentä valitaan kaikille helsinkiläisseuroille avoimessa 

valintakokouksessa, vuoden viimeisessä seurafoorumissa. Valittu seuraparlamentti valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan, sihteerin ja viestintävastaavan.  

Sekä puheenjohtajan, että jäsenten toimintakausi on kaksi vuotta. Jäsenistä puolet on vuosittain 

erovuorossa. Sihteeri ja viestintävastaava valitaan vuodeksi kerrallaan. 

Seuraparlamentin jäsenistöön valitaan ensisijaisesti seurojen päätoimisia henkilöitä ja luottamushenkilöitä. 

Jäsenistössä tulee olla edustettuna sekä yksilö- että joukkuelajeja, huippu-urheilun, terveysliikunnan, 

erityisryhmien sekä eri kohderyhmiä painottavien seurojen edustajia koko elinkaaren osalta. Parlamenttiin 
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pyritään valitsemaan tasapuolisesti eri sukupuolia. Yhdestä seurasta voidaan valita vain yksi edustaja. 

Kaupungin edustajat valmistelevat ja esittelevät kokousten ja foorumien asioita tapauskohtaisesti. 

Kaupungin edustajat osallistuvat kokouksiin ja toimintaan ilman äänioikeutta. 

Seura tai seurat ehdottavat henkilöä seuraparlamentin jäseneksi tai puheenjohtajaksi kaksi viikkoa ennen 

seurafoorumia sähköpostitse seuraparlamentille, puheenjohtajalle tai sihteerille. Määräaikaan mennessä 

tulleet ehdokkaat julkistetaan ennen seurafoorumin valintakokousta, mutta tämä ei ole este ehdokkaan 

nimeämiselle syksyn seurafoorumin kokouksen yhteydessä. 

Seuraparlamentti kokoontuu neljä kertaa vuodessa tai useammin tarvittaessa. Puheenjohtaja kutsuu 

seuraparlamentin koolle ja kaupungin edustajat huolehtivat kokousjärjestelyistä. Myös Helsingin kaupungin 

liikuntapalvelut voi kutsua seuraparlamentin koolle. Kaikille liikuntaseuroille avoin seurafoorumi pyritään 

järjestämään kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran vuoden lopulla.  


