Pöytäkirja 4/2012

SEURANEUVOTTELUKUNTA
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Maanantai 10.9.2012 klo 17.05 - 19.17
Ouluhallin pieni kokoushuone
Jyrki Forsberg (puheenjohtaja), Ari Pikkuaho, Matti Tieksola, Jukka Santala, Niina
Raappana, Matti Rautio, Jukka Ukkola, Kimmo Rundström, Niina Epäilys, Pertti
Törmi, Samuli Niskanen, Suvi Helanen, Tommi Pulkkinen ( 1-4 §:t), Esko Hassinen
(sihteeri).
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestykseksi hyväksyttiin oheinen esityslista.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3/2012
Hyväksyttiin edellisen seuraneuvottelukunnan pöytäkirja pienin muutoksin.
4. Alkukokemukset Oulun Uinnin fuusiosta
Tommi Pulkkinen kertoi alkukokemuksista, jotka pääsääntöisesti ovat olleet hyviä
(liite). Yhdeksi isoimmaksi haasteeksi Pulkkinen nosti seuran toiminnan
tiedottamisen, josta palaute ei kaikilta osin ole ollut hyvää.
5. Liikuntaviraston ajankohtaiset asiat
Niina Epäilys kertoi ajankohtaisia asioita:
- avustuksia on hakenut 105 urheiluseuraa + kaksi hakemusta myöhässä.
Jakoperusteena on käytetty 144 euroa / piste.
- tila-avustuksia on myönnetty 20 seuralle, 35,9 % kuluista  yht. 90.000 euroa.
- Uudessa Oulussa liikunta-asioita käsittelee sivistys- ja kulttuurilautakunta
- taloustilanteen johdosta palveluverkkoa joudutaan tarkastelemaan
- taloustilanne on haaste palvelujen toteuttamiselle
- alle 18 –vuotiaiden vuorot pysyvät ilmaisina
- seniorikortin ikäraja laskee 65 –vuoteen
- menossa Rannanperän kuntoradan uusinta/parannus
- tulevan vuoden talousarvioesityksessä 1,4 milj. kenttien ym. kunnostukseen
- mm. Huuhkajanpuiston pallokenttien kunnostus
- Linnanmaan uimahalli ja isotekojää ovat hankesuunnitteluvaiheessa
- Oulunsalon jäähallin korjaus valmistuu vuoden loppuun mennessä
Taloustilanne asettaa kovia säästöpaineita, esim. jos esitetty 1,2 milj. Oululisän
poisto kariutuu, tulee säästö löytää jostakin muusta.
Neuvottelukunta kävi keskustelun em. aiheista. Keskusteluissa esille nousi mm.
ajatus, että voisiko tulevaisuudessa salivuorot alkaa silloin kun koulut alkavat, eikä
syyskuun alusta?

6. Liikunta- ja Urheilufoorumi 3.10.2012 klo 18.00 Pakkalan salissa
Esko Hassinen kertoi PoPLin, liikuntatoimen ja Maakunta liikkeelle –hankkeen
järjestettävästä foorumista ja toivotti kaikki tervetulleiksi tilaisuuteen.
7. Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen rakennemuutos
Esko Hassinen informoi liikuntajärjestöjen rakennemuutoksen tilanteesta ja
PoPLin tulevasta roolista muutoksen perusteella.
8. Seuraneuvottelukunnan tarkistuslista
Puheenjohtaja esitteli tarkistuslistan (liite) ja asioiden hoidon tämän hetken
tilanteen.
9. Ilmoitusasiat
PoPLi järjestää yhdessä Suomen Urheilumanagerit ry:n kanssa Suomen
ensimmäisen urheilumanageroinnin koulutuksen Oulussa 26.9.2012 klo 18.00
Cumuluksessa. Tilaisuus on tarkoitettu urheiluseurojen edustajille ja se on
maksuton.
10. Muut asiat
Keskusteltiin seurakyselyjen teosta jatkossa; sovittiin, että kyselyt seuroille
lähetetään kuten ennenkin liikuntaviraston kautta.
11. Seuraava kokous
Päätettiin, että ennakkoon sovitusta poiketen, seuraava kokous pidetään
maanantaina 5.11.2012 klo 17.00 Ouluhallin pienessä kokoushuoneessa.
12. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.

Jyrki Forsberg
puheenjohtaja

Esko Hassinen
Sihteeri

