OULUN SEURANEUVOTTELUKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015
Aika:

26.10. 2015 klo 18.00 - 20.10

Paikka:

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta, Sammonkatu 6

Läsnä:

Jukka Rissanen, puheenjohtaja
Esko Hassinen, sihteeri
Niina Epäilys, liikuntajohtaja
Mika Alamaula
Jyrki Forsberg
Matti Johansson
Outi Juntunen
Jukka Latva-Rasku
Mika Nurmela
Ari Pikkuaho
Kari Salminen
Pertti Törmi

paikalla 1 – 4 §:t

paikalla 3 – 11 §:7

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Rissanen avasi kokouksen.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin kokouksen 4/2015 pöytäkirja.

4.

Kaupungin liikuntapalvelujen ajankohtaiset asiat
Liikuntajohtaja Niina Epäilyksen esitys ajankohtaisista asioista ja kaupungin
liikuntapaikkojen peruskorjauksesta/rakentamisesta pöytäkirjan liitteenä.
Vuoden 2016 talousarviossa esitetään (ei vielä valtuuston hyväksymä), että
alle 18 vuotiaiden ilmainen harjoittelumahdollisuus poistuu ja hinnaksi tulee 25
% aikuisten hinnasta. Lisäksi kaupunki selvittää vuorojenjakoperiaatteita mm.
ns. ”höntsäliikunnan” näkökulmasta.
Seuraneuvottelukunnan kanta on, että alle 18 vuotiailta maksuja ei tulisi periä.

5.

Liikuntatilojen eettiset säännöt
Sovittiin, että puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat asian joulukuussa
pidettävään seuraneuvottelukunnan ja seurojen yhteiskokoukseen.

6.

Ouluhallin parempi käytettävyys urheilutoimintaan
Pöytäkirjan liitteenä Jukka Latva-Raskun esitys aiheesta.

Sovittiin, että Niina Epäilys kutsuu kokoon palaverin, jossa on läsnä
liikuntatoimen, teknisen liikelaitoksen ja Ouluhallin siivouksesta vastaava taho
sekä käyttäjien edustus. Palaverissa käydään läpi Latva-Raskun esittelemät
parannusehdotukset Ouluhallin käytettävyyteen.
Seuraneuvottelukunta piti hyvänä Latva-Raskun työryhmän tekemää esitystä.
Esityksessä näkyy liikuntatilan käyttäjien näkökulma ja parannusehdotukset.
Lisäksi esitetyt parannusehdotukset eivät maksaisi kaupungille kovinkaan
paljon, mutta lisäisivät merkittävästi liikuntatilan käytettävyyttä ja viihtyvyyttä.
7.

Joulukuun seurojen kokouksen asialistaa
Sovittiin kokouksen aiheiksi:
- pj:n katsaus kuluvaan vuoteen ja pystin jako
- liikuntapaikkojen eettiset säännöt
- liikuntajohtajan ajankohtaiset asiat
- yhteistoiminta-alue
- vuoden 2016 neuvottelukunnan nimeämisryhmän valinta
- muuta ajankohtaista

8.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan ajankohtaiset asiat
Esko Hassinen esitteli:
- yhteistoiminta-alueen tilanteen ja nimetyt sisältöryhmien jäsenet
- seuratuen uusi hakuaika ja –menettely
- turvapaikkahakijoiden kotoutukseen myönnetty 4 milj. euroa

9.

Muut asiat
Ei ollut.

10.

Seuraava kokous
Pidetään 14.12.2016 Ouluhallin isossa neuvotteluhuoneessa yhdessä
seurojen kanssa.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Jukka Rissanen
puheenjohtaja

Esko Hassinen
sihteeri

