SAVITAIPALEEN SEURAFOORUMI 17.10.2019 KLO 17.30-20
Osallistujat:
Savitaipaleen kunta: Teemu Lepistö
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu: Katja Jäppinen, Elina Sinisalo
Savitaipaleen Shukokai Karate: Satu Hellberg
Savitaipaleen Urheilijat: Jukka Ukkonen, Ville Kilkkinen
Savitaipaleen Liikuntaseura: Rauni Inkinen
Seurojen kuulemiskierros
Kirkonkylän koulun salin lämmitysongelma nousi suurimmaksi puheenaiheeksi osallistuvien
seurojen kesken. Savitaipaleen Liikuntaseuran ryhmäliikuntatunneilla on pitänyt turvautua
kerrospukeutumiseen, jotta tilassa on tarjennut liikkua. Savitaipaleen Shukokai etsii korvaavia tiloja
muualta, koska toiminta kärsii jatkuvasta alle 15 asteen lämpötilasta. KK-koulun salin alaovi oli
seurojen mukaan jumissa turvonneiden rakenteiden takia.
Savitaipaleen Urheilijoiden salibandytoiminnassa on havaittavissa harrastajamäärien kasvua, mutta
alimittainen harjoittelusali aiheuttaa haasteita:
-

Miesten edustusjoukkue ei voi järjestää kotipelejä Savitaipaleella ja he käyvät myös kerran
viikossa harjoittelemassa Taipalsaarella täysimittaisessa salissa
Myös C-junioreista alkaen nykyinen tila jää pieniksi kotipelien järjestämiseen
Nykyiset salibandylaidat kaipaisivat päivitystä huonokuntoisuutensa vuoksi
Yksi salibandy-maali on rikki

2016-2017 Seurafoorumeissa nousseiden kehityskohteiden tilanne:
1. Lukiossa ollut valinnaiskurssi: liikuntatapahtuman järjestäminen, jossa opiskelija on
tutustunut tenniksen lajianalyysi ja ollut mukana Ladies Open turnauksen
järjestäminen. Hyvä esimerkki seuran ja koulun välisestä yhteistyöstä.
1.1 Savitaipaleen koulukeskuksessa on aloitetaan urheiluakatemia toiminta 2020
•
•
•
•
•
•
•

Urheiluakatemia Europaeuksen koulussa:
Urheiluakatemia on tarkoitettu tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille. Keskeisenä
tavoitteena on koulunkäynnin ja urheilun yhteensovittaminen.
7-9 luokkalaisilla mahdollisuus ohjattuun harjoitteluun yhtenä päivänä viikossa klo 8-9
Urheiluakatemia Savitaipaleen lukiossa:
Mahdollisuus suorittaa urheiluakatemia kautta max. 8 kurssia opiskelun aikana
Urheilijan tavoitteena kansallinen tai kansainvälinen taso
Toteutus kerran viikossa ohjatusti ja omatoimisesti raportoimalla
Harjoituspäiväkirjan täyttäminen: palautetaan jakson lopussa urheiluakatemia
koordinaattorille
Hakeminen: https://www.eklu.fi/etela-karjalan-urheiluakatemia/hakeminen/toinen-astetaavetti-savitaipale/

1.2 Savitaipaleen lukiossa järjestetään valmentaja- ja ohjaaja koulutus keväällä 2020:
•
•
•
•
•
•

Vok 1-taso: kokonaisvaltaisen valmentamisen ja ohjauksen edistäminen kaikissa lajeissa
Lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille
Kurssin tavoitteena on luoda edellytykset laadukkaan yksittäisen harjoituskerran
toteutukseen
Ajankohta 6. jakso 14.4-29.5.2020
Ei numeroarviontia
Todistus kurssista

2. Miten toiminnan kattavuus saadaan taattua: ettei toiminta jää vain muutaman seuran
foorumiksi vaan mukaan tulee edustus myös pienemmistä seuroista?
2.1 Tämä koettiin haasteelliseksi edelleen mm. seurojen puutteellisten yhteystietojen takia.
3. Tarve tiedonkulkuun isojen turnausten ja tapahtumien kohdalla, harjoitusvuorojen haku.
3.1 Välillä tieto perutuista harjoitusvuoroista on tullut liian myöhään.
3.2 Koulun vakio tapahtumat (vanhojen tanssit yms.) olisi hyvä ilmoittaa ajoissa.
3.3 Viimeistään viikkoa ennen poikkeavaa harjoitusvuoroa on hyvä laittaa ilmoitus ko. tilan
oveen.
3.4 S-postilista seuroille ja poikkeaviin aukioloaikaviesteihin manuaalinen lukukuittaus.
3.5 8.3.2020 on salibandy turnaus, jolloin koko päivän varaus Liikuntatalolle.
4. Lajien kilpailu harrastajista.
4.1 Toukokuussa Shukokai-Karaten vyökokeet ja jalkapalloharjoitukset menevät
päällekkäin.
5. Nuoria opiskelijoita vetämään muutamia liikuntakertoja päiväkoti-ikäisille.
5.1 Katso kohta 1.2.
5.2 Savitaipaleen Liikuntaseura on saanut koululaisista ohjaajia maanantain lasten
liikuntaryhmään.
5.3 Shukokai-Karaten urheilijat saavat ohjauskokemusta vyöluokituksien kautta.
6. Kannanotto uuden yleisurheilukentän tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä.
6.1 Uuden kentän pitäisi valmistua Jonni Myyrän tielle vuonna 2020.
7. Liikuntatapahtumien ja turnausten yhteinen päättäminen kalenterivuodelle.
7.1 Luodaan vuosikalenteri tätä varten.
8. Salivuorojen jako yhteistyössä liikuntatoimen kanssa
8.1 Salivuorojen jakoperusteet halutaan tietää.

8.2 Miksi yksilölajeissa salivuorot on kalliimpia kuin joukkuelajeissa?
9. Kannanotto seurojen liikunta-avustuksiin (esim. jakoperusteet, avustusten kohdentaminen
jne.)
9.1 Avustuksiin ja tukiin halutaan läpinäkyvyyttä.
10. Ehdotukset urheilijastipendeihin.
10.1 Ehdotettiin että stipendin saisi seura, joka käyttäisi rahan haluamallaan tavalla:
esimerkiksi leiritykseen.
10.2 SM-mitalin ollessa peruste stipendille tulee karatessa ”tason lasku” kun urheilijat
siirtyvät U21-sarjasta yleiseen sarjaan.
10.3 Joukkuelajit kokivat etteivät voi saada stipendejä joukkueurheilijoille.
11. Kannanotto ja suunnitelma liikuntatilojen ratkaisusta esimerkiksi vanhan kk:n koulun salin
jäädessä käytöstä.
11.2 Liikuntatoimenohjaaja lupasi tiedottaa seuroja, jos uusia tiloja aletaan rakentaa.
11.3 Liikuntatoimenohjaaja lupasi selvittää sopiiko Lukion oppilaskunnan huone karaten
harjoittelutilaksi.
Muuta:
- Seurat halusivat lajikokeilujaksoja lajien välille ja neuvottelevat tästä 2020-kaudella.
- Olkkolan rannassa menevä kävelyreitti on kasvanut paikoin umpeen.
2019-2020 tilavuorot
Syyskausi: 15.8.-31.12.2019
Kevätkausi: 1.1.-31.5.2020
Kesäkausi: 1.6.-14.8.2020
Tilavuorojen haku 2020-2021 kaudelle 31.5.2020 mennessä.
Avustukset:
Kohde- ja koulutusavustukset 31.10.2019. HUOM. Koulutusavustukset myönnetään kuittia vastaan.
Seura-avustukset 29.2.2020. HUOM. Miksi yksilöajien salivuorot hinnoitellaan eri tavalla kuin
joukkuelajien?
Tapahtuma-avustukset läpi vuoden
Hakulomakkeet: https://www.savitaipale.fi/palvelut/liikunta
Savitaipaleen kunnan liikunnan nykytilan arvionti SWOT-analyysin avulla.
Seuran edustajat täyttivät SWOT-analyysin nimettömänä paperilla olleiden kysymysten mukaan.
VAHVUUDET: Mitkä asiat ovat hyvin? Missä on onnistuttu?

Vastaukset:
- Toimiva hyvä (=siisti) liikuntatalo.
- Uimahalli: lapset oppii uimaan, vanhempi väki kuntoutuu.
- Talvella hiihtoladut pidetty hyvässä kunnossa.
- Monipuolinen lajivalikoima mahdollista pienessä kunnassa.
- Eri seurojen välillä ei ole kilpailua harrastajista.
- Tahtotila tänä vuonna.
- Uudistuksia hyvä!
- Kunnalta tukea lajeille: stipendit + tapahtumat.
- Monipuoliset lajivalikoimat.
- Suurilta osin toimivat olosuhteet/lajipaikat.
- Vielä sitoutuneita toimijoita.
HEIKKOUDET: Mitkä asiat eivät ole hyvin? Missä on parannettavaa?
Vastaukset:
- Vanha koulunsali: kylmä, repaleiset verhot, ovi jumissa jne.
- Tilaongelmat: Liian pieni urheilutalo. KK-koulun salin nykyinen omistaja ongelmana.
- Liikuntatilat riittämättömät ja tarkoitukseen sopimattomat -> KYLMÄ SALI!
- Osa avustuskuviosta sisäpiirien tiedossa.
- Sali ei toimi lajiharjoittelussa kovinkaan hyvin.
- Ikärakenne alkaa olla negatiivinen.
- Uudistaminen ja kehittäminen voi jäädä kaiken muun jalkoihin.
MAHDOLLISUUDET: Miten liikunnan trendien kehitys vaikuttaa paikallisesti ja kansallisesti?
Miten positiivista kehitystä voidaan vahvistaa?
Vastaukset:
- Tehdään paljon talkootyötä.
- Kylällä voimakasta yhteisöllisyyttä.
- Moneen lajiin on olosuhteet suht ok -> sitä kautta kuntaan voisi muuttaa uusia asukkaita.
- Seuroissa halua monipuoliseen liikuttamistyöhön.
- Seuroissa tehdään kehitystyötä.
- Junioriharrastajia tulee eri ikäryhmistä.
- Aikuisia liikkujiakin aloittaa lajissa.
- Lisää yhteistyötä seurojen kesken.
UHAT: Mitä tulisi välttää? Mitkä asiat estävät kehitystä?
Vastaukset:
- Paikat rapistuu hoidon puutteessa esim. Olkkolan kuntopolku.
- Kunnan tukea tarvitaan , se ei voisi loppua, jotta myös vähävaraisilla mahdollisuus liikkua.
- Nykyiset ikäluokat ovat niin pieniä, että joukkuelajeihin ei saa joukkueita.
- Riittämättömät tilat kehitystyöhön.
- Ei riittävästi taloudellista tukea kansainvälisissä kisoissa käyville.
- Toiminnan kehittämiseen tarvittavia henkilöitä puuttuu.
Teemu Lepistö
5.11.2019

