OULUN SEURANEUVOTTELUKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2-2015
Aika:

Tiistai14.4. 2015 klo 18.00- 19.30

Paikka:

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta, Sammonkatu 6

Läsnä:

Jukka Rissanen, puheenjohtaja
Mika Alamaula
Jyrki Forsberg
Helka-Liisa Hentilä
Outi Juntunen
Ari Pikkuaho
Kimmo Rundström
Kari Salminen
Pertti Törmi
Jukka Ukkola
Juha Haajanen, sihteeri

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Rissanen avasi kokouksen.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin kokouksen 1/2015 pöytäkirja.

4.

Alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen maksuttoman käytön selvityksen
tilanne
Kaupunginhallituksen asettaman työryhmän jäsen Jukka Rissanen
kertoi, että työryhmä antaa esityksensä 30.4. mennessä. Todettiin, että
työryhmän työn tueksi seuraneuvottelukunta toteutti pikaisen kyselyn
kohdennetusti eri liikuntapaikkoja käyttäville seuroille mahdollisista
kustannusvaikutuksista yksittäisille harrastajille ja seuroille. Selvityksestä
todettiin, että kustannusvaikutukset ovat joissakin lajeissa suuria ja joissakin
vähäisiä. Todettiin, että kaupungin suunnasta löytyy suurta ymmärtämistä
maksuttomuudelle etenkin tällaisessa Oulun työttömyystilanteessa.

5.

Kaupungin liikuntapalvelujen ajankohtaiset asiat
Liikuntajohtaja Niina Epäilyksen lähettämä info käytiin lävitse. Asiat
liitteessä.

6.

Ouluhallin parempi käytettävyys urheilutoimintaan
Jukka Latva-Raskun ja Marko Keskitalon ollessa estyneitä päätettiin
siirtää asia seuraavaan kokoukseen. Todettiin, että jo aiemmin tehdyissä
selvityksissä nousi esiin Ouluhalliin liittyvät asiat mm. kunnon, käytön,

siisteyden kohdilla. Asia liittyy myös valmisteilla olvaan
Seuraneuvottelukunnan esitykseen kaupungin liikuntapaikkojen käyttäjien
eettisiksi pelisäännöiksi.

7.

Valmentajien odotukset seurajohdolle
Juha Haajanen esitteli Kasva urheilijaksi Oulussa-toimintaa liittyvä
valmentajille suoritettuun kyselyyn, jossa selvitettiin erityisesti valmentajien
toiveita ja tarpeita oman toimintansa tueksi. Kyselyyn vastasi 222
valmentajaa. Syntyi vilkas keskustelu siitä miten urheilun johtaminen voisi
edistää ja tukea seuran valmeenustoiminnan toteuttamista. Liitteenä
yhteenveto kyselystä.

8.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan ajankohtaiset asiat
• PoPLin vuosikokous pidetään 20.4.
• 28.3. pidettiin Oulussa Pohjois-Suomen alueen yhteinen urheilun
rakennemuutokseen liittyvä keskustelutilaisuus alueellisista
palvelukeskuksista. Mukana olivat lajiliitot, alueet ja Valo ry.

9.

Muut asiat
4§ keskusteluissa nousi esille seuraavia asioita:
- Vuorojen jakoon tulee kiinnittää huomiota. Erityisesti nousi esiin
koordinointi liikunsalien ja muiden liikuntapaikkojen vuorojaossa.
Sykronointi siten, että voidaan jakaa vuorot huomioiden kaikki
vuorot / seura.
- Peruuntuneiden vuorojen jakoon selkeyttä ja tehokkuutta sekä
käyttäjien tiukempaa vasttuuttamista.
- Liikuntapaikkojen käyttäjille selkeästi tietoon vastuut eri liikuntapaikoista ja paikoilla. Kuka vastaa mistäkin.

10.

Seuraava kokous päätettiin pitää ma 8.6.

10.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jukka Rissanen
puheenjohtaja

Juha Haajanen
sihteeri

