
 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokouksen pöytäkirja no 12. (2010-2011) 
 

Aika:       07.10.2010 klo 16.45 – 18.00 

 

Paikka:      Seurahuone, Salo  

 

Vieraat: Tomi Lemminkäinen, LP Viesti, Salo 

Orane Reveiller, vaihto-oppilas 

 

Omat jäsenet:  Paikalla 26 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Eino Nygren ja sihteerinä Jark-

ko Merilä. 

 

Paikkaukset: 2.10.2010, Hannu Määttänen, Jarkko Merilä, Ari Rintanen, syysseminaari 

Kemiö 

29.9.2010, Hannu Määttänen, Salon RK 

6.10.2010, Hannu Määttänen, Salon RK 

7.10.2010, Jari Tuomi, kotisivuasiat 

7.10.2010, Jari Laakkio, nuorisovaihtoasiat lukiossa 

29.9.2010, Pekka Mäenpää, Salon RK 

Syntymäpäivät: - 

 

Seuraavat tapahtumat:  
14.10 Vierailu, Pohjoismainen Solumuovi Oy 

21.10 Esitelmä, Erkki Aaltonen, Kela Helsinki 

28.10 Vuoroesitelmä, Kari Lehtinen 

 

Kokouksen kulku: Kuukauden vieras (Tomi Lemminkäinen, LP Viesti) 
 

LP Viesti on perustettu vuonna 2008 (entinen Salon Viesti). Uusi kausi alkaa aina pelaajakartoituksella. Ensin 

kartoitetaan kotimaisten pelaajien tilanne huomioiden mm. opiskelu- ja työasiat. Tämän jälkeen alkaa ulkomaa-

laisten pelaajien kartoitus tilanteen mukaan. Vanhoja ulkomaalaispelaajia on helpompi ottaa kuin uusia, koska 

seura tuntee jo pelaajan. Pelaajat käyvät lentopalloilun ohessa osittain töissä, jolloin elämässä on vastapainoa 

muutakin kuin urheilu. 

 

Salohalli on hyvä markkinointikeino uusien pelaajien rekrytointiin. Salohallissa voi harjoitella kaksi kertaa päi-

vässä. Myös europelimahdollisuuksilla on oma painoarvonsa pelaajarekrytoinnissa. 

 

Ulkomailla ja maajoukkueessa harjoittelu on kovaa: aamupäivällä kolme (3) tuntia ja iltapäivällä samoin! Ulko-

maalaispelaajat tulevat joukkueeseen yleensä elokuussa. Kauden päätyttyä maajoukkuepelaajilla on 2-3 viikon 

tauko. Seurassa harjoittelumäärät ovat noin 15 tuntia ja niillä, jotka eivät voi harjoitella päivisin, 10-12 tuntia. 

Harjoitteet ovat sekä laji- että fysiikkaharjoitteita. 

 

Harjoituksissa joukkueen taustaryhmästä on pääsääntöisin paikalla aina neljä henkilöä (päävalmentaja, apuval-

mentaja, huoltaja ja joukkueenjohtaja). Normaali viikko-ohjelma koostuu päivittäisistä laji- ja fysiikkaharjoitteis-

ta. Vapaapäiviä ei käytännössä ole, sillä pelipäivän jälkeinen päiväkin on palauttava harjoitepäivä. 

 

Tilastohenkilön työpanos nykypäivän huippu-urheilussa on merkittävä. Ennen ottelua voidaan analysoida vastus-

tajan pelaajat, pelikuviot, iskut ja muut valmentajan kannalta tärkeät peliin liittyvät asiat. Budjetti on noin 

270.000 euroa runkosarjan osalta. Muut tuotot ja kulut ovat riippuvaisia pelillisestä menestyksestä (pudotuspelit, 

finaalit ja europelit).  

 

Pöytäkirjan vakuudeksi _________________________ 

Jarkko Merilä, sihteeri 

 


