Olosuhdeseminaari Tallinnassa
Tänä vuonna tutustumiskohteina olosuhdeseminaarissa olivat Kadrioru Staadion ja A. Le Coq Areena. Molempien tutustumiskohteiden ensimmäinen huomio oli kuinka siistiä ja hoidettua kaikkialla on ja kuinka
välineet on varastoitu huolella.
Kadriorussa varastotilat olivat järjestyksessä ja hoitokoneet sekä välineet kukin omilla paikoillaan. Kadrioruun ensimmäiset rakennukset on rakennettu vuonna 1926 mutta kaikki on sen jälkeen rakennettu uudelleen ja pääkatsomo odotti tällä hetkellä remonttia ja sen myötä rahoitusta. Sen sijaan katsomon puolen
osa oli remontoitu joitakin vuosia sitten, kuten myös suorituspaikoille oli tehty Mondo päällyste suomalaisen urakoitsijan toimesta. Kokonaisuuteen kuuluu myös harjoituskenttä, jonka paikan johtaja Olavi Sikka
kertoi olevan kestopäällyste pinnaltaan kulunut ja olisi remontin tarpeessa jos vain olisi rahaa. Kadriorun
omistaa Tallinnan kaupunki ja ylläpitokustannuksista 60 % tulee kaupungilta, loput on hankittava tapahtumista ja seuroilta.

Toinen tutustumiskohde oli Viron jalkapalloliiton omistuksessa oleva A. Le Coq Areena, mikä on varsin juhlava kokonaisuus. Pääareenalla oli nähtävillä muutamaa päivää aiemmin hankittu keinovalo, jolla pidennetään nurmen kasvukautta kun luonnon valon määrä vähenee. Kaikkinensa alueen koko on 75 hehtaaria ja
liikuntatiloina Areenan vieressä on harjoitusnurmikenttä sekä kaksi tekonurmikenttää ja sisähalli, jonka
lämmittäminen tapahtuu kaasulla. Kauempana junaradan toisella puolella on myös pallokenttiä. Itse pääareenan nurmea käytetään vain kolmisen tuntia viikossa pääsarjan otteluihin.

Toisen päivän aluksi Tallinnan yliopiston vararehtori ja hiihtoliiton asiantuntija Kaarel Zilmer kertoi Viron
liikunnan kehittymisestä ja erityisesti positiivisesta liikuntabuumista, mikä tällä hetkellä on käynnissä. Hän
kertoi, että edellisenä päivänä Viron kulttuuri- ja urheiluministeri oli esitellyt, miten maassa liikuntakulttuuria ja hyvinvointia kehitetään. Jo nyt liikunta on vuoden aikana noussut mittareiden mukaan yhdeksän prosenttia. Zilmerin jälkeen Tallinnan Liikunta- ja nuorisoyksiköstä Ain Kivi kertoi Tallinnan liikuntaolosuhteista,
taloudesta sekä alkaneesta ”Tallinna Liikkeellä” projektista. Ensi vuonna UEFA Super Cup tulee olemaan
Viron 100-vuotistapahtuma.

Viron luento-osuuden jälkeen seminaarissa siirryttiin Suomen paikkakuntien tilanteeseen ja tällä kertaa oli
esittelyvuorossa mitä on tapahtunut ja tapahtuu Helsingin sekä Turun liikunnassa. Ja kolmantena esittelyssä
oli millaista on liikuntayhteistyö yli kuntarajojen Järvi-Saimaalla, mihin kuuluvat Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat.

Olosuhdeasioissa puolestaan oli esillä kaksi elementtiä nurmet ja lumi. Nurmen ja sen hoitamisessa todettiin olevan haasteita josko myös mahdollisuuksia. Luonnon nurmen ohella tekonurmet eri muodoissaan
ovat tulleet vaihtoehdoksi ja mahdollistavat kentille pitempää käyttöaikaa kuin luonnonnurmet.
Lumi elementtinä on Suomessa merkittävä, mutta talven lyhentyessä ja kenties lumettomuuden lisääntyessä, lumen tekemisen ja varastoinnin merkitys tulee korostumaan. Tästä saimme kuulla mitä vaatimuksia ja
mahdollisuuksia tilanteen parantamiseksi on olemassa.

