OULUN URHEILUSEUROJEN JA SEURANEUVOTTELUKUNNAN YHTEISKOKOUS
Aika:

14.12.2015 klo 18.00 - 20.05

Paikka:

Ouluhalli, Iso kokoushuone

Läsnä:

29 urheiluseurojen edustajaa

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Rissanen avasi kokouksen. Kokouksen läsnäolijat
esittäytyivät.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

3.

Puheenjohtajan katsaus toimintavuoteen ja pystin jako
Seuraneuvottelukunnan painopisteet vuodelle 2015 ovat olleet:
Liikuntapaikkojen käyttäjien eettiset säännöt
o tarkoitus hyväksyä ja ottaa käyttöön vuoden 2016 aikana
Alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen maksuttomuuden säilyttäminen
o asia nousi esille vuoden 2014 aikana ja syksyllä valtuusto päätti, että asiasta
tehdään selvitys keväällä 2015, jotta tiedot ovat käytettävissä laadittaessa
budjettia vuodelle 2016
o Neuvottelukunnan puheenjohtaja osallistui kutsuttuna/nimettynä työryhmän
toimintaan
o työryhmä ei tehnyt esitystä maksullisuudesta tai maksuttomuudesta
o Selvitys luovutettiin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilälle toukokuussa
o asia päättäjien käsissä
Liikuntapaikkojen vuoronjakoperiaatteisiin vaikuttaminen
o yhteistyö kaupungin liikuntapalveluiden kanssa
o osallistuminen esim. koulusalien käyttötyöryhmän kokouksiin (PJ)
Liikuntapaikkojen kuntoon, peruskorjaukseen ja investointeihin vaikuttaminen
o kesällä 2014 tapaamisessa kaupungin johdon kanssa sovittiin, että
Neuvottelukunta tekee esityksen liikuntapaikkojen peruskorjauksen ja
investointien kiireellisyysjärjestyksestä
o esitys on tehty ja toimitettu liikuntatoimelle, joka varmaan huomioi sen
mahdollisuuksien mukaan tulevien vuosien suunnitelmia tehtäessä
Vuoden aikana on myös tehty esitys Ouluhallin paremmasta käytettävyydestä
urheilutoimintaan (Jukka Latva-Rasku ja Marko Keskitalo)
o asia etenee yhdessä kaupungin organisaation kanssa Liikuntajohtajan
koordinoimana
Kaikissa kokouksissa on käsitelty myös kaupungin liikuntapalveluiden ajankohtaiset
asiat. Kiitos Liikuntapalveluille hyvästä yhteistyöstä tämänkin kuluneen vuoden
aikana.

Vuoden pystin puheenjohtaja luovutti oululaiselle naisjalkapalloseura ONS:lle sen
noustua korkeimmalle sarjatasolle.

4.

Kaupungin liikuntapalvelujen ajankohtaiset asiat
Liikuntajohtaja Niina Epäilyksen esitys ajankohtaisista asioista ja kaupungin
liikuntapaikkojen peruskorjauksesta/rakentamisesta pöytäkirjan liitteenä.
Liikuntajohtajan esitys keskustelutti läsnä olevien seurojen edustajia.
Keskustelua käytiin mm. jo vuonna 2014 suunnitellusta liikuntapaikkojen
tarvekartoituksesta, alle 18 vuotiaiden ilmaisista harjoitusvuoroista ja yleensä
vuorojen jakoperusteista.
Aiheisiin palataan seuraavan vuoden neuvottelukunnan
järjestäytymiskokouksessa.

5.

Liikuntatilojen eettiset säännöt
Puheenjohtaja esitteli esityksen liikuntatilojen eettisistä säännöistä (liite).
Säännöt todettiin hyviksi ja tarpeelliseksi ja sovittiin, että ne liitetään
liikuntapalvelujen ja seurojen vuorosopimusten liitteeksi.

6.

Urheilu yhteistoiminta-alueet
Esko Hassinen esitteli vuoden 2016 alusta käynnistyvän yhteistoimintaalueen toiminnan tavoitteet sekä toiminnassa tässä vaiheessa mukana olevat
tahot.

7.

Ajankohtaiset asiat urheiluseuroille
Läsnäolijoille esiteltiin:
- Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaala
- Huippu-urheiluseminaari 30.1.2016
- Yhteisyydellä elinvoimaa -hanke

8.

Seuraneuvottelukunta vuona 2016
Sovittiin, että valmisteluryhmä (entiset pj:t Matti Tieksola, Jyrki Forsberg ja
nykyinen pj. Jukka Rissanen sekä Esko Hassinen) valmistelee esityksen
seuraneuvottelukunnan kokoonpanosta ja puheenjohtajista.

9.

Muut asiat
Ei ollut.

10.

Seuraava kokous
Seuraneuvottelukunta kutsutaan kokoon helmikuussa 2016.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Jukka Rissanen
puheenjohtaja

Esko Hassinen
sihteeri

