OULUN SEURANEUVOTTELUKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015
Aika:

7.9. 2015 klo 18.00 - 20.00

Paikka:

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta, Sammonkatu 6

Läsnä:

Jukka Rissanen, puheenjohtaja
Esko Hassinen, sihteeri
Mika Alamaula
Jyrki Forsberg
Matti Johansson
Outi Juntunen
Marko Keskitalo
Ari Pikkuaho
Kimmo Rundström
Kari Salminen
Jukka Ukkola

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Rissanen avasi kokouksen.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin kokouksen 3/2015 pöytäkirja. Todettiin, että liikuntatilojen eettiset
säännöt ja ohjeet kaipaavat vielä yksinkertaistamista.

4.

Alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen maksuttoman käyttö
Sivistyslautakunta on tehnyt esityksen, jonka mukaan alle 18 v.
liikuntapaikkoihin esitetään 25 % maksua ns. normaalimaksusta. Esitys on
edennyt tiedoksi kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus ei ole ottanut
esitykseen tässä vaiheessa kantaa.
Seuraneuvottelukunta ottaa asiaan kantaa kaupunginjohtajan
talousarvioesityksen julkistettua, mikäli se on tarpeellista.

5.

Kaupungin liikuntapalvelujen ajankohtaiset asiat
Urheiluseurojen toiminta-avustukset on päätetty. Avustusta sai 112 seuraa,
joista puolet alle 1.000 euroa.
Syyslomaviikolla on Ouluhallissa X-ON –tapahtuma lapsille ja nuorille, jossa
urheiluseuroilla on mahdollisuus toimintansa esittelyyn.
Kaupunki on jatkanut kierrätysnurmien asennusta eri suorituspaikkoihin.
Mitään suurempaa liikuntapaikkahanketta tai –remonttia ei ole tiedossa.

6.

Ouluhallin parempi käytettävyys urheilutoimintaan
Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

7.

Seurojen varainhankinta yhteistyön kehittäminen
Puheenjohtaja esitteli seuraneuvostolle esitettyä varainhankinnan
yhteistyötapaa.
Seuraneuvottelukunnan sisältä ei löytynyt mielenkiintoa aiheeseen.

8.

Liikunnan ja urheilun yhteistoiminta-alueet
Esko Hassinen esitteli valmisteilla olevat yhteistoiminta-alueiden tavoitteet ja
sisällöt.

9.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan ajankohtaiset asiat
Esko Hassinen kertoi, että PoPLille on Oulun seudun Leader myöntänyt
rahoituksen kolmivuotiselle hankkeelle, jolla voidaan toteuttaa
seuratoimijoiden koulutukset ilman osallistujien kustannuksia.
Valo ry on palkannut projektipäällikön selvittämään ja tekemään ehdotuksen
suomalaisen urheiluyhteisön tukipalveluista. Projektipäällikkö tulee 15.9.
Ouluun ja haluaa kuulla aiheesta näkemyksiä seuraväeltä.
Sovittiin, että tilaisuuteen seuraneuvottelukunnasta osallistuu puheenjohtaja,
Matti Johansson ja Outi Juntunen.

10.

Muut asiat
Puheenjohtaja kertoi verottajan päätökset kilpailuissa jaettavien palkintojen
verotusarvosta ja seuran velvollisuudesta toimia asiassa. Seuran tulee antaa
asiasta vuosi-ilmoitus, mikäli annettavan palkinnon/palkintojen arvo ylittää 100
euroa. Asiasta tarkempaa tietoa löytyy verottajan sivuilta; apurahojen,
stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotus.
Jyrki Forsberg kertoi KO:n päätöksestä koskien sitä, kenelle kuuluu
urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden rahavarat. Päätös löytyy
sport.fi/uutiset sivulta.
Keskusteltiin eri käytännöistä vähävaraisten lapsien ja perheiden tukemisesta
seuratoiminnassa.
Liitteenä kiinnostusta herättänyt dosentti Mika Salasuon tutkimus: Polku
huipulle.

12.

Seuraavat kokoukset
Päätettiin pitää seuraavat kokoukset 26.10. ja 14.12.

13.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Jukka Rissanen
puheenjohtaja

Esko Hassinen
sihteeri

