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Urheiluseurojen tapaaminen Haukivuoritalo 5.2.2018
KOKOUSMUISTIO
Paikalla: Leo Laukkanen, AJK pj, kokouksen pj
Saku Niilo-Rämä, Haukivuorelaiset ry, kokouksen sihteeri
Asko Kohvakka, Haki pj
Mikko Pöyhönen, Haki vpj.
Seppo Kantanen, Kalvitsan Urheilijat (ex-pj, P. Pentikäinen nykyinen)
Jarno Laatikainen, Haumedia / Haki lasten pallokerho
Suvi Liukkonen, Hapa sihteeri
Juha Nikulainen, Hapa pj
Miika Tiilikka, Hasaba pj
1.

Puheenjohtaja Leo Laukkanen avasi kokouksen klo 17.05.
Alustustuksena keskustelulle:
- Miten nostamme Haukivuori -brandia? Uusia asukkaita, nuoria,
lapsiperheitä?
- Urheilu ja liikunta on keskeinen osa ihmisten vapaa-aikaa, tapahtumat?
- Haukivuoren markkinointi etätyöpaikkana, haukivuori.fi -sivuston
uudistaminen, Kyyvesi -kirja
- Joulun avaus -kyselyn tuloksia
2.

Yleistä keskustelua:

Asko Kohvakka esitteli muun muassa Hauki-Hallin kiipeilyseinän aktiivista
käyttöä ja sen kehittymistä. Resurssien mahdollistaessa, seinää voisi vielä kehittää
ja rakentaa lisää. Kiipeilijöitä perjantaisin syksystä -17 lähtien
noin 20-25 kpl.
Naisvoimistelijat on tällä tietoa lopettanut toimintansa 4.2.18 ja toiminta
siirretään Hakin voimistelujaostoksi.
Leo Laukkanen totesi seurojen yhdistymisen olevan hyvä asia! Vahvoilla
ja näkyvillä seuroilla on myönteinen vaikutus pitäjän imagolle. Mm. Kalvitsan
Urheilijat ollut vahva myös SM-tasolla, Ari
Kauppisen menestys jne.
Esimerkkinä St. Michael ravit on alueen vahvin urheilubrandi.
Miika Tiilikka kertoi Hasaban nykytilanteesta seuraavaa: lähtivät sarjaan ja
halusivat pelejä Hauki-Halliin, mutta eivät saaneet pelilupaa. Halli on 2 metriä liian
lyhyt, että saisi poikkeusluvan.
Ongelmana on, ettei ole riittävästi junioreita. Ratkaisuja, millä saadaan
uusia liikkujia mukaan?
Hauki-hallissa voisi pitää paljon tapahtumia, mm. mikkeliläinen
salibandyseura Hatsina on kysynyt voiko tulla pitämään junioritapahtumia. Homma
on kaatunut mm. junioreiden vähyyteen, määrät ovat puolittuneet joka
vuosi.
Hapan tilanne on hyvin samankaltainen Hasaban kanssa, lapsia ja
tekijöitä on liian vähän. Juha Nikulainen kertoi, että heillä on yksi joukkue sarjassa ja
pallokoulussa noin 20 5-6 vuotiasta.

Seppo Kantanen kertoi, että Kalvitsassa houkuteltiin myös muista
seuroista urheilijoita mukaan ja tämä tapahtui erittäin hyvässä hengessä. Vastaava
voisi toimia myös Haukivuorella.
Lisäksi he kiersivät Lasse Virenin kanssa Mikkelin kouluja, joista löytyi
uusia harrastajia.
Laukkanen puolsi asiaa, kontaktit vaan hyödyksi, tunnettuja henkilöitä
paikalle houkuttelemaan harrastajia. Ja lisäsi myös, että yhteistyö kaupungin
liikuntatoimen, Antti Mattilan ja Tapio Turusen
kanssa on sujunut hyvin.
Esimerkiksi frisbee golf ratojen saaminen pitäjään. Lajin tutustuttamiseen on luvattu
kouluttaja.
Jos suorituspaikoissa on puutteita, yhteys heihin!
Hapa on käyttänyt muiden seurojen osaajia hyödyksi mm. Heikki Sorvali
on käynyt pitämässä juoksutekniikan opetusta jalkapalloilijoille.
Jarno Laatikainen kertoi näkemyksestään: Olen ollut pitkään mukana
lentopallossa pelaajana ja taustajoukoissa sekä pyöritän parhaillaan 6-8 vuotiaiden
pallokerhoa. Toimintaa pitäisi pystyä kehittämään,
esim. yksi voimakas
seura, jonka alle kaikki. Iso seura, paljon osaajia, enemmän tekijöitä.
Ongelmana on myös se, että liian nuorena erikoistutaan yhteen lajiin,
pitäisi kannustaa heitä harrastamaan montaa lajia.
Pienellä kylällä olisi hyvät edellytykset vaikka mihin. Aktiivinen kylä näkyy
positiivisesti ulospäin.
3.

Seurojen yhdistyminen?

Kohvakka valaisi heidän tilannetta: Haki on yleisseura = yksi seuran
johtokunta, jossa on mukana kunkin jaoksen edustaja. Jokaisella jaostolla on oma
kirjanpito. Jos intressit yhtyy, yhteistoiminta
kannattaa. Kentälle tarvitaan
talkooväkeä ja -henkeä. Vähemmän hallintoa ja byrokratiaa.
Hakilla on noin 150 virallista tapahtumaa (harjoitukset, kilpailut ja muut
tapahtumat). Perheperjantaissa käy 50-70 henkeä. Kaupungille tunnustusta
saaduista resursseista. Frisbee golf tulee Rantokankaalle kevään ja
kesän aikana talkoovoimin. Korit on kaupungin jo hankkinut.
Aktiiveja kilpailuissa 30-40 talvella, kesällä olympialaiset +100 osallistujia.
Jarmo Eronen 4 pm-kultaa.
Pari hyvää nuorta, jotka treenaavat Mikkelissä Kilpaveikkojen ja Mikkelin
Hiihtäjien kanssa - yhteistyö toimii.
Seuraan tarvitaan nuoria mukaan ja ennen kaikkea lasten vanhempia.
Meidän puolesta kaikki on vapaita harrastamaan kaikkia lajeja ja kaikissa
seuroissa. Kannustetaan mukaan myös muihin lajeihin.
Tiilikan mukaan Hasaballa on tällä hetkellä toimijat Puumala-Pieksämäki
akselilta. Tuoko yhdistyminen lisävoimia vai viekö jopa pois?
Laatikaisen mielestä tavoitteeksi yksi toimiva seura, jossa joku päivä voisi
olla esim. puolipäiväinen seuratyöntekijä. Tämä vastaisi nimenomaan urheilullisesta
puolesta.

Yhdistyminen ei tuo lisävoimia automaattisesti, mutta hallinnollinen taakka
varmasti kevenee.
Lisäksi voisi olla yhdet verkkosivut, jossa on jokaiselle lajille omat alasivut
ja sisäinen intranet esim. talkooväen rekrytointiin.
Voisiko esim. Hapa olla Hakin jalkapallojaosto ja pelata edelleen Hapa
-nimellä?
Laukkanen ehdotti tapaamista seurojen välillä ja keskustelua
yhdistymisestä tai minimitavoitteeksi vähintään yhteistyön lisäämisen seurojen
välillä.
Keskustelutilaisuus sovittiin pidettäväksi ke 4.4. klo 18 Hauki-Hallissa.
Mukaan tulee Hakin, Hasaban ja Hapan edustajat.
4.

Muut esille tulleet asiat

Keskusteltiin muun muassa koululiikunnan tasosta ja resursseista.
Sovittiin, että Kohvakka keskustelee asiasta rehtori Eromäen kanssa. Samalla
selvitetään, onko koulu halukas ottamaan vastaan vierailijoita, esittelemään
eri liikuntamuotoja ja urheilulajeja ja tätä kautta innostamaan lapsia sekä nuoria
mukaan harrastusten pariin.
Hapa oli saanut koulun ja päiväkodin kautta osallistujia pallokerhoon.
Laatikainen kommentoi asiaa: Koulujen kautta ehdottomasti! Joku tähti
puhumaan ja innostamaan lapsia. Myös kylällä löytyy tietoa ja taitoa. Innostava
ilmapiiri, hyvät kouluttajat. Buumi päälle, kuten oli havaittavissa
Hakin 2-sarjan lentopallossa parhaimmillaan, peleissä kävi porukkaa
enemmän kuin kaupungissa.
Todettiin yhteisesti liikuntapaikkojen olevan hyvällä tasolla, joitakin
puutteita toki löytyy. Esille nousi urheilukenttä Kiitolan puuttuva valaistus.
Aluejohtokunta selvittää asian. Lisäksi sovittiin, että Tiilikka tutkii ja tekee
kustannusarvion Hauki-Hallin pidentämisestä, jotta Hasaba saisi pelejä myös
Haukivuorelle.
Hallin käyttöastetta pitäisi saada nousemaan, on varsinkin viikonloppuisin
vähällä käytöllä. Asian selittää mm. kilpaurheilun ja -pelien puuttuminen.
Laukkanen mainitsi avustusten hakemisesta. Esimerkiksi Veej´jakan
Leader rahan hakeminen seuran toimintaan ja tapahtumien järjestämiseen.
Lopuksi keskusteltiin tapahtumista, moni toimii hyvin nykyisellään ja
osallistujia riittää. Hauki-hölkkä on tauolla ja vaatii kehittämistä. Tähän ehdotettiin
muun muassa katujuoksukisaa kutsukilpailuna ja sopivaan
ajankohtaan.
Houkuttimeksi pienet rahapalkinnot.
Esille nousivat myös mini- tai puolitriathlon kilpailun järjestäminen sekä
jäätapahtumat, kuten leijahiihto.

5.

Leo Laukkanen päätti kokouksen klo 19.15.

Saku Niilo-Rämä, sihteeri.

