
Uuraisten Seurafoorumi    Muistio   

Aika: 30.1.2020 klo. 18.00-20.00 

Paikka: Kunnanviraston valtuustosali 

 

Asialista:  

1. Esittelyt 

Keski-Suomen Liikunnan seurakehittäjä Laura Härkönen avasi illan ja toivotti kaikki lämpimästi 

tervetulleiksi. Hän kävi alkuun läpi illan keskustelujen pelisäännöt ja avasi seurafoorumin tarkoitusta käydä 

keskusteluja seurojen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista ja tätä kautta löytää ideoita ja oivalluksia 

omaan seuratyöhön ja mahdollisesti jakaa seuratyön onnistumisia muille. 

Tämän jälkeen kaikkien paikallaolijoiden kesken käytiin lyhyt esittelykierros. 

2. Toivottuja keskustelunaiheita/aihe 

Seurojen välinen yhteistyö: 

Paikalla olleet seurojen edustajat jaettiin kahteen ryhmään, jossa keskusteltiin seurojen väliseen 

yhteistyöhön liittyvistä asioista. Laura Härkönen esitti paikalla olijoille kysymyksiä, joihin ryhmissä 

keskustellen etsittiin vastauksia. 

Mihin tarvitsemme yhteistyötä? 

Uurainen on pieni paikkakunta, jossa muutamia eri seuroja ja lajeja ja voi hyvinkin olla, että paikkakunnan 

lapset ja nuoret harrastavat monen eri seuran ja lajin toiminnan mukana. Tähän liittyen keskustelussa nousi 

esiin se, että seurojen tulisi keskustella keskenään ja sopia harjoitteluaikatauluista yms., jotta vältyttäisiin 

siltä, että monessa eri seurassa harrastava lapsi joutuisi päällekkäisyyksien takia jonkin seuran toiminnan 

jättämään välistä. 

• Tähän sovittiin ratkaisuksi se, että tulevaisuudessa seurojen kesken pidettäisiin palaveri, jossa 

sovittaisiin harjoitusvuoroista yms. niin, että kaikki päällekkäisyydet voitaisiin mahdollisimman 

hyvin välttää. Paikallaolijoiden kesken puhuttiin myös siitä, että koulujen ja VPK:n edustajat 

kutsuttaisiin kyseiseen palaveriin mukaan, koska varsinkin VPK järjestää myös harrastustoimintaa 

lapsille ja nuorille iltaisin -> Puhuttiinkin niin sanotusta järjestöjen kokouksesta, jossa aiheena olisi 

harjoitusvuorojen sopiminen, johon myös koululta mukaan kutsuttaisiin 

liikunnanopettaja/opettajia.  

• Harjoitusvuorojen sopimispalaverit tullaan pitämään talvilajien osalta elokuun aikana ja kesälajien 

osalta alkuvuodesta esimerkiksi helmikuussa. Nyt tuleva kesälajien harjoitusvuorojen 

sopimispalaveri (kenttävuorot) tullaan pitämään helmikuun lopussa tai maaliskuun ensimmäisellä 

viikolla -> Kaupunki tiedottaa asiasta ja kutsuu seurat koolle. Kesän salivuorot haettava entiseen 

tapaan. 

Yhteistyö koulujen kanssa aiheutti myös keskustelua. Muun muassa varusteiden jakamisesta seurojen ja 

koulun kesken oli pientä sanomista. Myös varusteiden varastoinnin suhteen on seuroilla hieman 

tilaongelmaa. Esimerkiksi Uuraisten liinoilla käyttäjämäärät ovat kasvaneet ja varusteita on jouduttu 

hankkimaan lisää mikä edesauttaa tilaongelmaa. 

• Paikallaolijoiden kesken keskusteltiin, että palaveri ja keskustelu koulujen kanssa hoitaisi nämäkin 

ongelmat pois. Keskustelu välineiden jakamisesta ja säilytyksestä hyödyttäisi niin seuroja kuin 

koulujakin. Mitä tilaongelmaan tulee niin ensimmäinen tilaongelmia helpottava toimenpide olisi 



varastotilojen järjestyksen ylläpitäminen, jossa jokaisella osapuolella on oma vastuu. Keskusteluissa 

kävi myös ilmi, että kouluilla saattaisi mahdollisesti olla tyhjää käyttämätöntä varastotilaa. Puhe 

olikin, että helmikuun ja maaliskuun vaihteessa käytävä harjoitusvuorojen sopimispalaveri 

käytäisiin koulun liikuntatiloissa niin samalla voitaisiin katsoa ja selvittää varastotila-asioita. 

Puheenaiheeksi nousi myös yleisurheilukentän ja yleisurheiluvälineiden käyttö. Hieman harmiteltiin, että 

välineet ovat lukkojen takana eikä niihin pääse käsiksi ilman avaimen omistavaa valvojaa -> syynä tähän 

tietenkin on valitettava ilkivallan ja välineiden häviämisen riski. Keskusteltiin mistä avaimen välinevarastolle 

voi saada. 

• Ratkaisuksi tähän ehdotettiin muun muassa sunnuntai-illoille ¨valvojaa¨ paikallisista seuroista, joka 

valvoisi tuolloin välineiden asianmukaisesta käytöstä ja näin välineet voisi olla myös vapaassa 

käytössä. Avainongelman suhteen ehdotettiin ratkaisua, jossa välinevaraston läheisyyteen 

asennetaan koodillinen avainrasia, jossa avain välinevarastoon sijaitsisi. Asiaa tulisi suunnitella 

eteenpäin ja miettiä kenelle kaikille avainrasian koodi luovutetaan yms. käytännön asioita. Tällä 

ratkaisulla vältettäisiin se, että jonkun pitäisi aina olla toimittamassa avainta kentälle, kun välineitä 

tarvitaan. 

Mitä yhteistyö vaatii? 

Keskustelun lomassa todettiin, että kaikessa yksinkertaisuudessaan yhteistyö vaatii vain avointa 

keskustelua ja seurojen, kaupungin, koulujen ja VPK yhteen kokoontumista paikkaan, jossa asioista voidaan 

jutella. 

Miten viestimme toinen toisillemme? 

Seuraavaksi keskusteltiin siitä, miten seurat voisivat parantaa viestintää omasta toiminnastaan seurojen 

kesken, seurajäsenille ja mahdollisille uusille seurajäsenille. Tällä hetkellä viestimisen välineenä toimii 

joillakin seuroilla ainoastaan Facebookin Uurainen -ryhmä ja seurapalstat viikkolehdessä. Kaupungilta 

tiedusteltiin olisiko mahdollista saada seuroille tiedotuspalstaa Uurainen.fi verkkosivuilta. Sivuille toivottiin 

sellaista tapahtumakalenteria, johon seurat voisivat itse käydä lisäämässä oman seuransa tapahtumia. 

Pohdittiin myös tarpeellisuutta kanavalle, jossa seurojen toimihenkilöt voisivat viestiä toisilleen. 

• Seurojen tulisi pohtia kanavia, joilla tavoitetaan parhaiten se kohderyhmä, jolle tieto halutaan 

saada. Viestimisen ja tiedottamisen suhteen seurat voisivat vielä yhteistuumin pohtia, minkälaisella 

yhteistyöllä seurojen tiedottamista voitaisiin parantaa. Myös lapsille ja nuorille tiedottaminen 

seuratoiminnasta Wilma-järjestelmän kautta herätti keskustelua -> Asiasta tullaan keskustelemaan 

seuraavassa rehtoripalaverissa ja tiedustelemaan olisiko tällainen mahdollista. 

Mitä haluaisimme tehdä yhteistyönä? 

Erilaisten tapahtumien järjestäminen yhteistyönä nousi ykköskeskustelunaiheeksi. Esimerkiksi nostettiin 

tuleva Uuraisten Raikun järjestämä rantalentopallopäivä 11.7.2020 Kuukanpuistossa. Myös muilta seuroilta 

voisi tulla tapahtumaan toimintaa mukaan esimerkiksi erilaisten liikuntatuokioiden muodossa. 

Tapahtumien yhdessä järjestäminen voi parhaimmillaan olla parasta yhteistyötä ja edistää kaikkien 

seurojen toimintaa -> Muistakaa kuitenkin sopia kaikki asiat ennakkoon!! 

 

3. Seuranne visio 2025 

Seuraavaksi keskustelussa Laura Härkönen esitti paikalla olleille seurojen edustajille kysymyksen seurojen 

tulevaisuudesta. Hän halusi paikalla olijoiden miettivän missä tilassa seurat ovat vuonna 2025.  



Disc Golf Club Uurainen ry 

• Seuran edustaja meinasi, että seura olisi mahdollisesti hiipumassa -> seuratoiminnan kehityksen 

huippu jäsenien osalta jo saavutettu? -> Isot frisbeegolf seurat Jyväskylässä ja Laukalla vievät 

jäsenet? Tarpeen mukaan edetään. Tarkoituksena on kuitenkin ylläpitää frisbeegolfin olosuhteet 

Uuraisilla hyvinä ja visioksi pohdittiinkin sitä, että seura on niin hyvässä hoidossa, että olosuhteet 

pysyvät kunnossa ja lapset/nuoret innostuvat lajista. 

Uuraisten Raiku ry 

• Naisten toiminta jalkapallossa on satu aloitettua ja myös junioreiden osalta jalkapallossa uusia 

lapsia aloittanut. Tavoite on saada uusia lapsia kiinnostumaan lajin pariin ja saada lisää 

seuratoimijoita. 

Uuraisten Urheilijat ry 

• Urheilijoiden jaostoista Liinat ja salibandy ovat seuran tuki ja turva. Hiihdon ja yleisurheilun osalta 

harrastajia pyritään saada nostettua ylöspäin -> muun muassa valmentajia hankittu. Tavoitteena on 

myös, että talouspuoli olisi kestävässä kunnossa ja lajiolosuhteet saadaan ylläpidettyä. Yhtenä 

tavoitteena oli myös saada Uuraisille keilahalli. 

• Salibandyjaosto 

o Tavoite että tulevaisuudessa pystyttäisiin vastaamaan paremmin tarpeeseen. Tällä hetkellä 

valmentajia ei ole tarpeeksi ja näin ollen kaikki halukkaat lapset eivät mahdu mukaan 

toimintaan. 

• Liinat 

o Liinoilla myös vähän samankaltaisia tavoitteita ja ongelmia kuin salibandyjaostolla. 

 

4. Muuta 

Uuraisten kentän parannusprojektin takia kenttä ei ehkä tulevana kesänä ole käytössä esimerkiksi 

jalkapalloilijoille. Hirvaskankaan kenttää ehdotettiin vaihtoehdoksi ja sitä kannattaakin pohtia.  

Kylien koulujen liikuntatiloja varataan tällä hetkellä koulujen rehtorien kautta. Tavoitteena on saada salien 

varauksien suhteen sähköistä varausjärjestelmää. 

Laura Härkönen kertoi vetämästään urheiluseurojen rekrytointikoulutuksesta -> Olisiko mahdollisesti 

tarvetta Uuraisilla. Hän myös muistutti seuroja, jotka eivät vielä Keski-Suomen Liikunnan jäsenseuroja ole, 

liittymään jäseneksi -> Tästä lisätietoa Keski-Suomen Liikunnan nettisivuilla. 

5. Tilaisuuden päätös 

Seuraavaa Seurafoorumia ei vielä päätetty, mutta seurojen kannattaa laitta muistiin tuo Harjoitusvuorojen 

sopimispalaveri helmi- ja maaliskuun vaihteessa -> Asiasta tiedotetaan seuroja. 

Tilaisuus päättyi 19.50 

 

Muistion kirjasi: 

Teemu Lepistö 

Keski-Suomen Liikunta ry 


