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Paikka

Raksilan uimahallin kokoustila (2.kerros)

Läsnä

Tieksola
Matti, pj
Laukka
Juha
Niskanen
Samuli
Pieniniemi Mika
Raappana
Niina
Törmi
Pertti
Virtanen-Laikari Sanna
Hassinen
Esko

OJK
PoPLi
Oulun Luistinseura
Oulun Kärpät
OSLO
Oulun Kilpa-Veljet
Oulun Voimisteluseura
PoPLi

Epäilys
Rautio
Kiipeli

liikuntavirasto
liikuntavirasto
liikuntavirasto

Niina
Matti
Satu

kamppailu- ja voimailulajit
sihteeri, sisäpalloilu
jääurheilu + jalkapallo
jääurheilu
koululaisliikunta
soutu + lumil.
sisäliikunta

1. Kokouksen avaus
- Varapuheenjohtaja Niina Raappana avasi kokouksen
- Todettiin läsnäolijat
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
- Hyväksyttiin
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 4/11
- Todettiin ja hyväksyttiin
4. Omaehtoinen liikunta yhdyskuntasuunnittelussa (Jenny Miettinen)
Jenny Miettinen esitteli hanketta:
Hanke on käynnistynyt lokakuussa 2011
Osa pitkäaikaista liikunta ja elinympäristö –teemaan liittyvää tutkimusta, vuodesta 2004
OLOY on valtakunnallinen hanke jonka päärahoittajia ovat YM ja OKM.
Tutkimustyöstä vastaa OY:n AO:n yhdyskuntasuunnittelun laboratorio. Päävetäjänä toimii
professori Helka-Liisa Hentilä.
Seuraneuvottelukunnalta pyydetään vastausta seuraaviin asioihin:
Mitä käsitetään kun puhutaan ”liikuntaväestä”

Mitä tietoa liikuntaväki kaipaa liittyen yhdyskuntasuunnitteluun
Millaisessa muodossa tieto tulisi olla
Miten liikuntaväkeä saadaan mukaan suunnitteluun
Jenny Miettinen toimittaa neuvottelukunnalle kysymykset sähköpostilla ja koostaa
yhteenvedon vastauksista sekä tulee myöhemmin vielä esittelemään hankkeen etenemistä

5. Liikuntaviraston ajankohtaiset asiat
Uuden Oulun valmistelut etenevät: Niina Epäilys kertoi että yhdistymistä ja
toimintojen yhdistämistä koskevat päätökset menevät yhdistymishallituksen
käsittelyyn. Tulevaisuudessa liikuntalautakunta lakkaa ja liikuntapuolen asiat siirtyvät
sivistyslautakunnan alle.
Matti Rautio kertoi liikuntapalvelujen hinnaston olevan valmistumassa.
Lähtökohtaisesti siirrytään Oulun alustalle ja mallille. Jossain tapauksessa jokin
palvelu kallistuu hieman ja toinen vastaavasti halpenee. Alle 18v harjoittelumaksut
pyritään pitämään maksuttomina.
Seuraneuvottelukunta esittää osaltaan, että alle 18v maksuttomuus tulee säilyttää myös
uudessa Oulussa.
6. Uusi Oulu
- liitoskuntien urheiluseurojen tapaaminen syksyllä 2011
1.11. Oulunsalo, 2.11. Kiiminki ja 8.11. Haukipudas
Esko Hassinen esitteli liitoskuntien urheiluseuroille lähetettyä kutsua. Kutsun
yhteydessä toimitettu lyhyt webropol kysely.
7. Seuraneuvottelukunnan toiminnan kehittäminen
Jäseniä oli pyydetty toimittamaan puheenjohtajalle kehitysehdotukset etukäteen.
Ehdotuksia tuli vain kolmelta jäseneltä. Kehittämisehdotuksista koonti liitteessä.
Todettiin, että seuraneuvottelukunta jalkautuu eri liikuntatapahtumiin. Näistä
toimitetaan aina erillinen kutsu jäsenille. Samoin toivottiin, että käsittelyyn tuodaan
todellisia tärkeitä asioita.
Neuvottelukunnan roolia lausuntojen antajana ja liikunta-asioiden yleisenä kehittäjänä
toivottiin lisää. Samalla todettiin jäsenten sidosryhmäyhteistyön olevan tärkeää.
Neuvottelukunnan roolia ja näkyvyyttä pitäisi vahvistaa kokonaisuutena.
Kehittämisehdotukset otetaan esille myös joulukuun yleiskokouksessa.

8. Muut asiat
9. Seuraava kokous
- asioita
10. Kokouksen päättäminen

Niina Raappana
vpj.

Juha Laukka
sihteeri

