Muutamia yrityksiä vuosien varrelta
-80-luvun lopulla
-Maapohjahalliviritys. Kaupunki lähestyi urheiluopistoa.
-Urheiluopistoa ei kiinnostanut, keskittyvät yksilölajeihin.
-Väliaikaisratkaisu
-Vanha tenniskuplahalli, tekonurmi -94-99
-Talvisaloprojekti
-Hiekkatekonurmi ja harjoitusjäähalli ( STPS;n ja SaPKon yhteishanke)
-Kahden jäähallin lauhdevedellä lämmitettävä kenttä.
-Yrityksiä mukaan rahoitukseen.
-Kenttäalue hakataan puustosta ja osin täytetään.
- Kaupunki ajaa työryhmätoiminnan alas, asia jäädytetään!

Ja tarina alkaa..

Savonlinnan kaupungin liikuntastrategiassa keinonurmikenttä kaupungin länsipäähän
entisen raviradan sisään. Mittavat maanvaihtotyöt = kustannustaso korkea = ei toteudu.
Kaupanala kiinnostunut kaupungin ja STPS;n yhteistyössä -94 toteuttamasta nurmikenttäalueesta kaupungin itäosassa Mertalassa.
STPS:n puheenjohtaja esittää virkamiehille toukokuussa 2008, että suunniteltu
keinonurmikenttä rakennettaisiin lämmitysvarauksella. Vastaus on tyly EI !

Kaupunginvaltuusto tekee kesällä 2008 päätöksen, jossa em. kenttäalueen myyntihinnasta
”korvamerkitään” kumirouhekentän rakentamiseen 165.000 €.

Ja tarina jatkuu..

STPS esittää kentän rakentamista Kuussalmen rannalla sijaitsevalle Heikinpohjan kentälle. Ajatuksena on hyödyntää vedestä otettava lämpö vesistö lämpöpumpuin.
Kaupunginvaltuusto tekee 18.11. 2008 päätöksen äänin 22-19, että Heikinpohjan kumirouhekentän lämmitysvaraukseen varataan talousarviossa rahaa
56.000 €. Hallituksen puheenjohtaja jättää eriävän mielipiteen.
Päätöksen jälkeen seuran puheenjohtaja ja virkamiehet keskustelevat kustannuksista lehtien yleisön osastoilla. Molemmat tahot tuovat esiin ”faktoja”.
Taustavaikuttamista ja faktojen kertomista sähköpostiviestein asiaan myönteisemmin suhtautuville päättäjille.

Ja tarina jatkuu..
Kaupunginhallitus käsittelee asiaa joulukuussa 2008:
Kuntalain 56 §:n mukaan, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston
uudelleen käsiteltäväksi. Kuntalain 23 §:n mukaan kaupunginhallituksen on myös huolehdittava valtuuston
tekemien päätösten täytäntöönpanemisesta.

Vapaa-aikalautakunta saa tehtävän kh;lta selvittää kustannuksia helmikuun 2009
loppuun mennessä.
10.3. 2009 lautakunta saa virkamiesten selvitykset. Äänestyspäätöksellä 6-3 lautakunta päättää, että kenttä rakennetaan lämmitysvarauksella.
Kh.30.3. Kj esittää, että lämmitysvaraukseen varattu määräraha poistetaan !
Asia jää pöydälle.
Kh. 14.4. Uudelleen valmisteltavaksi.

23.4. STPS;n Puheenjohtaja jättää valtuuston päätöksestä 20.4. § 46 valituksen
Kuopion hallinto-oikeuteen. ( lämmitysvarausrahat siirretään koulujen kalusterahoihin )

Ja tarina jatkuu..

Vala 5.5. Heikinpohjassa tehty huonot pohjatyöt -94. Uusia sijoituspaikkoja
esitetään. Talvisalo- vanhan suunnitelman mukainen paikka ja Talvisalon koulu.
Virkamiehet esittää että putkistoon varattu raha käytetään kentän rakentamiseen
ilman lämmitysvarausta.
Lautakunta päättää äänin 4-4 , (pj;n äänen ratkaistessa), että kenttä rakennetaan
Talvisaloon – vanhan suunnitelman mukaiseen paikkaan lämmitysvarauksella.
Kh 12.5. Kj esittää rahan (165.000 €) siirtämistä Mertalan koulun kentän
rakentamiseen. KH;n jäsen Tuomas Loikkanen esittää kentän rakentamista
Heikinpohjaan lämmitysvarauksella. (lisärahatarve 150.000 €).
Kh päättää äänin 6-4 hyväksyä Tuomas Loikkasen esityksen.
Kh 18.5. Äänin 6-5 kh. esittää valtuustolle lisärahatarpeen katettavaksi lainarahalla

Valtuusto 18.5. : Äänin 25-18 valtuusto hylkää kh;n esityksen ! Koko kenttähanke
kaatumassa! Rahat siirretään Mertalan koulun kenttähankkeeseen.

Ja tarina jatkuu..

19.5. SPL;n Hat Trick avustuspäätös saapuu. Avustuksen ehtona on , että kenttä
on valmis 7/10.
24.5. STPS;n hallitus kokoontuu. Mietitään strategiaa. Kenttähanke on saatava
uudelleen käsittelyyn. Päätetään lähestyä kh;ta ja ehdottaa, että
lämmitysvarauksella oleva tekonurmikenttä rakennetaan Mertalaan – kaksi
kärpästä yhdellä iskulla.
Kh 25.5. Asia vapaa-aikalautakunnalle valmisteltavaksi. Selvitetään hiekka- ja
kumirouhekentän kustannukset.
8.6. 2009 STPS lähettää yhteistyötarjouksen vapaa-aikalautakunnalle, jossa se
Ilmoittaa ottavansa vastuuta lämmitettävän kentän kustannuksista.
Vala 10.6. Selvitetään kentän sijoittumista Mertalaan.
Vala 24.6. Mertalan vaihtoehto ei onnistu tilanpuutteen vuoksi. Virkamiehet esittävät kentän rakentamista Talvisalon koulun kentälle ilman lämmitysvarausta.
Lautakunta päättää äänin 4-4 rakentaa kentän lämmitysvarauksella.

Ja tarina jatkuu..
3.8. 2009 STPS lähettää kaupunginhallitukselle sitoumuksen kentän lämmityskustannuksiin sekä kentän rakentamiseen osallistumisesta.
13.8. 2009 Neuvottelu kaupungin ja seuran kesken. ( liite )
Kaupunginjohtaja päätyy esittämään asian myönteisenä.
16.8. 2009 STPS Kysely junnujen vanhemmille olosuhdelisästä ja sen
vaikutuksesta seuramaksuun.
Onko vanhemmat valmiita maksamaan enemmän seuramaksua ? Pitääkö seuran ottaa taloudellista
vastuuta kentän ylläpitokuluista ? Vastaukset 92 % ja 96 % myönteisiä.

Kh 17.8. Kh pyytää Valalta selvitystä, miksi lautakunta on ylittänyt toimivaltansa ja
tehnyt kaupunginvaltuuston päätöksen vastaisen päätöksen 24.6. § 44.
24.8. 2009 Valtuusto lähes yksimielisesti hyväksyi esityksen kumirouhekentän
rakentamisesta Talvisalon koulun kentälle lämmitysvalmiudella.

SAVONLINNAN KAUPUNKI
MUISTIO
____________________________________________________
___________________
Kumirouhekentän rakentaminen
Aika: 13.8.2009 klo 15.00 – 15.45
Paikka: Kaupunginjohtajan työhuone
Läsnä: Jukka Nokelainen
Vesa Roivainen
Janne Laine
Markku Kankkunen
Sirpa Malinen
Simo Räty
1. Kaupunginjohtaja Janne Laine avasi palaverin ja toivotti
läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Kaupunginjohtaja totesi esittävänsä kaupunginhallitukselle
kumirouhekenttää rakennettavaksi Talvisaloon ilman
lämmitysvarausta. STPS ry:n toimittaman
sitoumuksen pohjalta kaupunginjohtaja on kuitenkin valmis
esittämään kenttää rakennettavaksi lämmitysvalmiudella, mikäli
STPS ry sitoutuu maksamaan kaikki lämmitysvalmiudesta
aiheutuvat käyttötalousmenot ja poistot, sekä kaikki
lämmityskauden ulkopuoliset tulot saa kaupunki.

3.STPS ry:n puheenjohtaja Jukka Nokelainen totesi
poistojen sekä kesäaikana kumirouhekentästä aiheutuvien
vuokrien olevan yhdessä STPS ry:lle liian suuri kustannus.
Nokelainen esitti, että STPS ry:n ei tarvitsisi maksaa
kentästä lainkaan käyttömaksuja. Kaupunginjohtaja totesi
vapaa-aikatoimen ja STPS ry:n tekevän sopimuksen, jossa
määritellään lämmityskauden pituus sekä
lämmityskauden ulkopuolella perittävät käyttömaksut.
Sopimuksen tulee olla lainvoimainen ennen
lämmitysinvestointien aloittamista.
4. Jukka Nokelainen kertoi lämmityskustannusten
rahoituksen muodostumisesta STPS ry:n osalta.
Lämmityksestä seuralle aiheutuvat kulut on tarkoitus
kattaa keräämällä seuran jäseniltä olosuhderahaa.
Lisäksi tuloja odotetaan saatavan kentän vuokrista
lämmityskauden aikana, sponsoreilta sekä säästöinä
matkakustannuksissa.
5. Kaupunginjohtaja totesi esittävänsä, että Mertalan
koulun kenttä rakennetaan samassa yhteydessä.
6. Kaupunginjohtaja päätti palaverin klo. 16.45.
Muistion vakuudeksi
Simo Räty
vapaa-aikasuunnittelija

Ja tarina jatkuu..
25.8. 2009 Seuran ylimääräinen kokous hyväksyi sopimusluonnoksen ja valtuutti
puheenjohtajat allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin kanssa.
31.8. 2009 Seuran ylimääräinen kokous hyväksyi sopimusluonnoksen
kaupunginvaltuustossa muunnetun tekstin ja valtuutti puheenjohtajat
allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin kanssa.
Vala 2.9. 2009 Hyväksyy työsuunnitelman kentälle sekä sopimuksen.
10.10. 2009 Seura aloittaa oman osuutensa kentän rakentamisesta. ”Rekkaralli”
tuo satoja kuutioita kivenlohkareita ja täyttömaata kentän leventämiseksi.
Talkootyön kokonaisarvo hankkeeseen n. 20.000 €.
Kh 13.10. 2009 merkitsee Valan selvityksen tiedoksi ja toteaa ettei anna aihetta
enempään.

Sopimuksen sisältöä
Sopijapuolet:

Savonlinnan kaupunki ja STPS ry.

Sopimuksen voimassaoloaika:31.12. 2024 saakka
Kentän omistaja:

Savonlinnan kaupunki

Kentän hallinnointi:

1.5.- 30.9. välisenä aikana Savonlinnan kaupunki
1.10- 30.4. välisenä aikana STPS ry.

Tulot ja kulut:

Molemmat vastaa kuluista hallinnoimallaan ajanjaksolla
sekä saa tulot kentän käytöstä em. aikana.

Lisäksi:

STPS ry maksaa Savonlinnan kaupungille kentän
lämmitykseen tarvittavien laitteiden poistot, joihin ei ole
saatu avustusta. (lue; lämmönvaihdin ja putkisto)
STPS ry;lla kentän vapaa käyttöoikeus kaupungin
hallinnoimalla ajalla vuoteen 2015 saakka.

Ja tarina jatkuu..
Vala 31.3 2010 Kenttäurakka Jäämestareille. Saltex XTM 6007 Star 2 nurmella ja
800 kW:n lämmönvaihtimella. Sähköurakka Sioma Oy;lle. Kenttä varustellaan
valaistuksella , joka mahdollistaa iltaotteluiden pelaamisen.
3.6. 2010 Seura ilmoittaa Talvisalon koulun työmaakokouksessa, että suunnitelmassa olevat kentän käyttöön tarkoitettujen pukutilojen olevan riittämättömät.
8.6. 2010 Kirje vapaa-aikalautakunnalle kentän avajaisista ja kentän nimeämisestä.
31.7. 2010 SUURI PÄIVÄ- Kentän avajaiset. Kenttä nimetään STPS-areenaksi.
Vala 12.8. Päättää rakennuttaa kunnon pukutilat Talvisalon koulun yhteyteen.

KOKOUSTELUT AIHEEN YMPÄRILLÄ

Valtuusto
Kaupunginhallitus
Vapaa-aikalautakunta
STPS hallitus
STPS yleinen kokous
STPS seurapalaverit

8
12
10 ( 2009 8 kokousta, joista 7;ssä kenttäasia)
15
6
3

STPS – areenan INVESTOINTIKUSTANNUKSET

Hankinnat
Avustukset
Myynnit
Investoinnit netto

9.2.2010

v. 2009

v. 2010

Yhteensä

-81 584,04
30 600,00
0,00
-50 984,04

-377 500,00
101 400,00
165 000,00
-111 100,00

-459 084,04
132 000,00
165 000,00
-162 084,04

Avustukset:
Itä-Suomen lääninhallitus
Suomen Palloliitto
Yhteensä

102 000,00
30 000,00
132 000,00

Myynnit:
Ruokakeskon Kiinteistöt Oy/Korvaus pallokentän siirrosta

165 000,00

Laskelma sisältää pukuhuoneiden rakentamisen Talvisalon koulun yhteyteen !

Tilanne tänään

Kenttä on avattu lumesta 10.2. Lämmöt kytketään päälle kun
pitkäaikainen sääennuste lupaa alle -12 asteen pakkasia.
Suomen cupin ottelu STPS 2 – Zulimanit 25.2. klo 19.00
Seuran tehtävät 2011
Vaihtoaitioiden rakentaminen.
Katsomon rakentaminen .( putkikatsomon siirto Kyrönniemeltä )
Ympäristön siistiminen.

Tulevaisuuden näkymät

Operaatio 2012
-Käynnistettiin syksyllä 2009
-Tavoitteena:
-Edustusjoukkue pelaa II-divisioonassa.
-Pelipassin omaavia pelaajia yli 500 (nyk. n .350)
-Seura nimetään sinettiseuraksi.
-Toteutettuja
-Uusia ryhmiä aloittanut 2010 8 ryhmää, joista
viisi (5) tyttö- tai naisryhmää. (tyttöfutishanke)
-Nuorten harrasteryhmä -96-97 syntyneet.
-2011
- Taitokoulu
- Harrasteryhmiä (2-4)
- Firmaliigaa, harrastefutista.
- Tehdään kaikkea mikä tuntuu hyvältä !

MITÄ ME OPIMME ?
LUOTTAA OMAAN TEKEMISEEN !
OLTAVA JATKUVASTI HEREILLÄ !
PARI ASKELTA EDELLÄ VIRKAMIEHIÄ !
TIEDON HANKKIMINEN JA JAKAMINEN !
KÄYTETTÄVÄ AMMATTIHENKILÖITÄ = oikeaa tietoa, uskottavuutta.
HYVÄT LUOTTAMUSHENKILÖVERKOSTOT YLI PUOLUERAJOJEN.
REAGOITAVA NOPEASTI !
TEHTÄVÄ OIKEINAJOITETTUJA ESITYKSIÄ JA ALOITTEITA !
EI KASVOJEN MENETYKSIÄ !
TEHTÄVÄ PÄÄTÖKSENTEKO HELPOKSI
OTETTAVA VASTUUTA YLLÄPITOKULUISTA , JOITA KUNNAT PELKÄÄVÄT!

KIITOS !
Savonlinnan kaupungin vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja
Heli Laamanen sekä muutamat jäsenet, jotka uskoivat projektiin.
Savonlinnan kaupunginhallituksen jäsenet Tuomas Loikkanen ja Jarmo
Linnamurto sekä valtuuston pj. Jouni Backman, jotka tekivät kaupunginluottamuselimissä oikeita esityksiä ja avauksia oikeaan aikaan.
SPL olosuhdepäällikkö Tero Auvinen, joka toi projektille ammattimaisuutta
ja uskottavuutta.
STPS;n hallitus ja seuraväki, joka on nähnyt ja kokenut monenmoista.

