
 
 

 MUISTIO  
Paikka: Harjuniityn liikuntahalli ja nuorisotila 
Aika: 17.4.2018 klo 17-19      
 

LIIKUNTASEURAPARLAMENTTI 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Pj. Kimmo Sulonen ( FC Nokia) avasi kokouksen. 
 

2. Seurojen välinen yhteistyö ja osaamisen vaihto 
Asiasta keskusteltiin tiiviisti, alla tiivistetysti, mitä seurat voisivat tarjota toisilleen. 
BC Nokia:  
- koripallo-ohjausta, myös kansainvälisiä ohjaajia ( =edustuksen pelaajia)voi pyytää 
- koulutusta, eri yhteisöjen kouluttajia tarjolla, tietyt kohderyhmät myös ( esim. 
erityisryhmät) 
- kokonaisvaltaista valmennusta, luennoitsijoita 
Nokian voimisteluseura: 
-tarjoavat jo muutamille seuroille oheisharjoituksina liikkuvuutta, kehonhallintaa, 
telinevoimistelua 
- aamutreenit 
Nokian Pyry 
- omat lajit oheisharjoittelevat ristiin 
- uinti- ja painiryhmiin yhteistyössä 
-koulujen ip-ryhmät yhdessä /vuorotellen 
Höntsääjät Nokia 
- tarjoavat kaikenikäisille harrasteliikuntaa 
AC Nokia 
- tuomaritoimintaan koulutuksia 
- tapahtumien järjestämiseen apua 
- oheisharjoitteluja tarjottu 
Nops 
-testauksiin oma kellolaitteisto tarjolla- osaavat henkilöt myös 
Boxing Club Nokia 
- tarjoavat erilaisia oheistreenejä 
- kilpanyrkkeilylle tarvittaisiin muilta seuroilta oheisharjoituksia 
FC Nokia 
- aamuharjoitukset yhteistyössä/ vaihdellen / tytöt/pojat 
- Talkooporukkaa löytyy vielä , vanhan kansan mentaliteetti 
- kerhotoimintaa useammalla koululla 
NoU 
- avoimin mielin kuuntelemassa 
- tekniikka-apua voimaharjoitteluun 
- ringeteltä apua luistelukouluun 
 
 

 



 
Nokian Veneilijät 
- lajiin tutustuminen 
- jollakoulu 
- nuorisotoiminta 
- melonta/ kirkkovene 
- Ankkuritalon vuokraus 
Nokian Judo 
- to klo 17-18 vuoro kaikille tarkoitettu, ( pääseekö siis kokeilemaan?) 
- järjestysmiehiä tarjolla 
Kankaantaan kisa 
- matalan kynnyksen hiihtokoulu 
- talkooporukka- tykkilumilatu ja kahvio 
- juoksuvalmennus -Saku Mäkinen 
Nokian Krp 
- Näätäliiga pyörii 4:llä koululla 
- aamutreenit liikuntakeskuksella 
- kellolaitteisto ja ajanottovälineistö, Anton Roth/ Jere Mattila 
 
 

3. Pelisäännöt 
- rakennetaan pelisääntöjä pikkuhiljaa, yhteistyössä ja täydentäen 
- painotus Nokian asioihin, huomioidaan eri-ikäiset harrastajat 
 
 

4. Päihteettömyyden tukeminen seuratyössä 
- Päihteettömyyden tukeminen on osa kaupungin hyvinvointityötä 
- Olympiakomitean sivuilla paljon materiaalia aiheeseen liittyen 

 https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/nuuskaesite_2013.pdf 
https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/paihteeton-pelikentta-
esite-www2.pdf 
- Joka liikuntatilaan viedään järjestyssäännöt, joka kieltää päihteiden käytön 
kaupungin liikuntatiloissa. Lisäksi liikuntatiloihin viedään nuuskaaminen kielletty - 
kyltti 
- Haaste seuroille eteenpäin vietäväksi: 1)1 päivä ilman päihteitä, 2) 5 päivää ilman 
päihteitä, jne. 3) Erityisesti nuuskaamisesta keskustellaan vanhempien kanssa sekä 
valmentajien ja ohjaajien kanssa.  
 

5. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
- ei muita asioita 
 

6. Tiedoksi ajankohtaisia asioita 
- ei muita asioita 
 

7. Seuraavat kokoukset 
11.9.2018 Kauppi Sport Center. Asialista ja kutsu tulee myöhemmin.  

 
8. Kokouksen päättäminen 
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