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SEURANEUVOTTELUKUNTA
Aika

Tiistai 20.3.2012 klo 17

Paikka

Raksilan uimahallin saunakabinetti

1. Kokouksen avaus
- todettiin läsnäolijat nimilistan avulla
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
- Hyväksyttiin
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 1/12
- Käytiin läpi suullisesti Esko Hassisen toimesta.
4. Virpiniemen Liikuntaopiston näkymiä
- rehtori Pekka Hämäläinen esitteli
- Vuosi 2013 on Virpiniemen Liikuntaopiston 30 – vuotis juhlavuosi
- Pekka Hämäläinen esitteli myös opiston alueen ja rakennuksien tulevaisuutta.
- Myös soveltavan liikunnan väki on löytänyt Virpiniemen ja yhteistyötä halutaan
jatkaa tulevaisuudessakin.
- Opiston toiveena on olla paikallinen yhteistyökumppani, varsinkin
urheiluseuroille! Tätä viestiä saa viedä eteenpäin.
- Myös urheiluakatemian mahdollisesta yhteistyöstä opiston kanssa keskusteltiin.
- Liitteenä rehtori Pekka Hämäläisen esitys
5. Uuden Oulun juhlavuosi 2013
- projektipäällikkö Heli Metsäpelto esitteli juhlatoimikunnan, sen tehtävät ja
tavoitteet.
- Liitteenä Helin esittely
- Heli kertoi tapahtumien järjestämiseen annettavasta tuesta vuodelle 2013 ja
sovittiin, että PoPLi käyttää osoiterekisteriään ja lähettää tiedon tuesta kaikille
Uuden Oulun seuroille.
- Marko Keskitalo esitti, että Uuden Oulun seurat järjestäisivät yhdessä ison
liikuntatapahtuma vuonna 2013 ja Pekka Hämäläinen ehdotti paikaksi
Virpiniemen Liikuntaopistoa. Asiaa mietitään seuraavaan kokoukseen mennessä
puheenjohtajan ja Marko Keskitalon toimesta.
6. Oulun koulujen kerhotyö ja urheiluseurat
- projektisuunnittelija Tuija Pohjola Nuoresta mittaa hanke ja Susanna Hellsten
esittelivät.
- Tarkoituksena kehittää kerhotoimintaa Oulun seudulla, kouluissa.

- Tuija ja Susanna kaipasit urheiluseuroilta tukea kerhojen järjestämiseen ja
tarjontaan.
- Keskusteltiin kerhojen rahoituksesta ja seurojen kilpailuttaminen kerhotoiminnan
tarjoamisessa ei ole hyvä juttu. Todettiin, että kerhoista annettaisiin yksi tietty
tuntipalkka seurojen houkuttamiseksi ja se olisi sama kaikille.
- Viime vuoden kerhopaketti oli työllistänyt liikaa koulujen opettajia, vaikka
seurat niitä tarjosivatkin. Todettiin, että tätä pitää kehittää ensi vuodeksi.
- Liikuntatilojen puute on ollut yhtenä syynä siihen, että koulujen kerhopaketteja
ei ole voitu toteuttaa toiveiden ja tarjonnan mukaan.
7. Koulujen pihojen käyttö (lähiliikuntaolosuhteet)
- Esko Hassinen kertoi, että häneen oli otettu yhteyttä asian tiimoilta ja toi asian
esille seuraneuvottelukunnalle.
- Esimerkkinä: Metsokankaan koulun piha on lähiliikuntapaikka, jossa olisi myös
ilta-aikaan mahdollisuus harrastaa. Valitettavasti koulun salin iltakäyttäjät ajavat
autonsa, liikennemerkeistä huolimatta, salin ovien eteen, jolla estävät ulkoalueen
liikuntavälineiden käytön!
- Todettiin, että ongelma on laaja koko Oulun seudulla.
- Mietittiin median mahdollista kiinnostusta asiaan.
- Päätettiin, että Niina Epäilyksen kautta Satu Kiipeli laittaa kaikille koulun salien
iltakäyttäjille postia asiasta. Myös koulujen rehtoreille tulisi laittaa postia, jossa
kehotettaisiin laittamaan asiasta lappua koulun seinälle tms.
- Lisäksi asiasta tullaan ilmoittamaan iltakäyttäjille uusien salivuorojen jaon
yhteydessä.
8. Liikuntaviraston ajankohtaiset asiat
- Niina Epäilys esitteli
- ”Iso jako” eli Uuden Oulun salivuorojen myöntäminen syksylle 2012 ja keväälle
2013 on alkanut 19.3.12
- Toiminta – ja tila-avustusten hakuaika päättyy ma 7.5. klo 16.00. Hakemukset
toimitettava Oulu 10.
- Oulun Kaupungin uudet nettisivut aukeavat viikolla 13. Seuraneuvottelukunta
löytyy Liikunta ja Ulkoilun alta.
- Kasarmin painonnostotila on löytänyt väliaikaisen paikan Värtön K-Kaupan
vierestä. Kasarmin liikuntatilojen pitäisi olla käytössä 1.10, mutta painonnostotilan
kanssa menee, ehkä marraskuulle.
- Liikuntavirasto on suljettu 2.7.-27.7.12
- Raatin uimahalli on suljettu 4.6.-24.6.12
- Suvi Helanen kysyi, että miksi Uuden Oulun salien varauslistoissa ei näy
liittyvien kuntien tiloja? Miten niitä voi hakea? Niina Epäilys aikoi selvittää asiaa.
- Keskusteltiin myös vuorojen hakemisen mahdollisuudesta sähköisesti.
9. Muut asiat
- Edelleenkään seuraneuvottelukuntaan ei ole saatu Yli- Iin edustajaa.
- Suomen Voimisteluliitto ei ollut saanut edustajaa neuvottelukuntaan, joten
todettiin, että lajin edustusta kyllä löytyy jo nyt (Jukka Ukkola Haukiputaan Heitto
ja Marko Keskitalo Oulun Pyrintö), joten päätettiin jatkaa kokoonpanolla ilman
heidän edustajaansa.
10. Seuraava kokous To 24.5.2012 klo 17.00
- Esitettiin käsiteltäviä asioita ensi kokoukseen:
- Esko Hassinen esitti, että pyydetään Urheiluakatemiasta Jukka Latva-Rasku.
11. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.01
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