Lappeenrannan seurafoorumi
6.11.2019
Urheilutalon kokoushuone

Osallistujat 27 henkilöä
-

Razorbacks
SaiPa
LrPy
LPN
JoKu
LrV
LS
LrU
Veiterä
Saimaan Judo
Saimaan Säilät
LUM
LrNMKY
LAUTP
Starikat
LAU
Jääkiekkoliitto
Salibandyliitto

Pasi Koistinen ja liikuntatoimen ajankohtaiset
-

-

Seurojen ja kaupungin yhteistyöllä tärkeä rooli asioiden eteenpäin viemisessä. Siksi foorumilla on
paikkansa Lappeenrannan kaupungissa.
Henkilöstöterveisiä
o Esa Leppänen jäänyt eläkkeelle
o Jari Töyrylä vastaa Lauritsalan ja Lappeenrannan itäpäädyn liikunta-alueista
o Timo Seppänen vastaa Kimpisen ja Lappeenrannan länsipäädyn liikunta-alueista
o Juho Ojala toimii Petri Ruotsalaisen sijaisena
Isoja hankkeita on tulossa kaupungille, esim. iltapäiväliikuntaan liittyvä liikunnan edistämishanke.
Hankkeiden puitteissa tullaan tekemään yhteistyötä seurojen kanssa.
22.1. järjestetään harrastemessut. Markkinointiosuuskunta HyPe tulee lähestymään seuroja
tapahtumaan liittyen.

Esiin nousseita asioita
-

Olisiko tarve tehdä Lappeenrannan seuroille yhteinen eettinen säännöstö: Millaista on
urheiluseuratoiminta meidän kaupungissa?
Liikuntatoimi miettii mikä olisi hyvä tapa saada seurojen tiedot kerättyä kaupungille. Seurojen
tietojen kerääminen on yhteinen etu, jotta liikunnan ääni saadaan koko laajuudessaan kuulumaan
päättäjille.

-

Seurafoorumin jatkosta sovittiin seuraavaa:
o Järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa
o Yksi seura isännöi illan, eli esittelee oman seuransa lyhyesti ja voi tehdä jotain nostoja
onnistuneista toimintatavoista jne. Lisäksi seura pääsee vaikuttamaan seurafoorumin
sisältöön. Valittu seura ehdottaa omalla vuorollaan seuraavaa isäntää. Ensimmäisen
esittelyvuoron otti ehdotuksesta vastaan EKLU.
o Tilat ja tarjoilut hoitaa Lappeenrannan kaupunki
o Kokoon kutsumisen ja ilmoittautumisen sekä yhteydenpidon isäntäseuran kanssa hoitaa
EKLU

EKLU:n terveiset
-

Diaesitys liitteenä
Sykäyksen ajankohtaisia:
o palkkaukset, työkokeilut seuroihin seuraavan vuoden aikana.

Lpr seurafoorumin liikuntapaikkojen työpajojen yhteenveto:
Kisapuisto:
1. SaiPa ry:ltä erittäin kannattava ehdotus luistelukoulujen yhdistämisestä
 nyt kuusi (6) eri luistelukoulua, joille on jo hankalaa löytää jääaikoja
 ongelmana miten lisenssiöinti järjestetään ettei leimata harrastajia vielä mihinkään
lajiin/seuraan
2. Mietittiin miten hyödynnetään päiväjäät, hankalia sekä harrastajille että vetäjille
 lähinnä koulujen aktivointi, ongelmana kuljetukset
 SaiPa ry:ltähän tuli hyvä ehdotus koulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä
3. Isoja puutteita Kisapuiston olosuhteissa joista on vuosien mittaan meilläkin keskusteltu. Näitä
puutteita tulisi korjata jos alueelle tulee uusia liikuntatiloja
 Varustesäilytystiloja liian vähän
 Oheisharjoittelutiloja ei juurikaan ole – yksi sali UK:lla
 Kesäharjoitteluolosuhteet puutteelliset
 Tekojään kaikki rakenteet vanhoja ja puutteellisia
- katsomo
- pukutilat
- säilytystilat
- yleisötilat
- ym.
 Kehitysideana tulisi Jääpallohallin sijasta puhua kaikkien jääurheilulajien ja kuntoliikkujien
Monitoimihallista (Veiterä)
4. Vanhan Liigahallin kohtalo myös askarruttaa käyttäjiä, olisiko sen tilalle rakennettavissa riittävät
säilytys ja oheisharjoittelutilat?

Kentät:

Lauritsala
-

Lämmitettävä tekonurmi toiveissa
Luonnon nurmi pois ja tilalle tekonurmi
Koppien sähköt kuntoon (nyt päällä vain, kun valot päällä)
Tekonurmen uusinta tulevaisuudessa alakentälle

Amiksen kenttä
-

Kunnolliset vessat sekä pukuhuoneet, turnauksissa haasteina vessojen määrä.
Lämmityksen käyttö tulevaisuudessa.

-

Seuroille tiloja sekä varastoja nykyistä enemmän.
Henkilökunnan saatavuus, nykyään haasteita saada kiinni edes puhelimella.
Kiinteä tulostaulu
Alakentän uusiminen
Kirkkoherran kentän uusiminen/kunnostaminen/Heittopaikat
2 hyppypaikkaa samaan suuntaan tulevaisuudessa (Esim. isoja kisoja ei saa hypätä
tulevaisuudessa enää samalla tavalla)

Kimpinen

Amerikkalaisen jalkapallon pyyntönä oli tekonurmi, missä olisi rajat valmiina kentässä. Nykyään
saavat rajat treeneihin/peleihin vain piirtämällä. Rugbylle myös rajat. Ratsumestarin kenttä oli
esillä mahdollisena kenttänä heille, jonne tulisi tekonurmi rajoilla. Amerikkalaisen jalkapallon
maalien taakse tulevat verkot olivat myös toiveissa. Samanlaiset kuin jalkapalloilijoille olemassa
olevat.

Urheilutalo-Uimahalli
-

harjoitusvuorojen käytön seuranta
painonnostotilan käyttö
seuratietoihin ”aktiivijäsenten” määrä

Muut:
-

seuratietokysely tärkeä
miten harrastajia saadaan lisää
liikuntapaikkoja on myös kunnallisten liikuntapaikkojen lisäksi, esim. Agility, oma halli

