Seuraneuvottelukunta
21.03.2011 / Jukka Santala

Seurakysely
Purjehdus ja veneily, melonta, soutu, wind surf ja muu tuuliurheilu
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Seurat
• Oulun Merenkävijät ry
•

Jäseniä n. 420, aktiiveja n. 200

• Oulun Purjehdusseura ry
• Oulun Työväen Pursiseura ry
•

Jäseniä n. 400, aktiiveja n. 40

• Haukiputaan Pursiseura ry
• K&C ry
•

Jäseniä n. 550, aktiiveja noin puolet (seuratoimijoita n. 20-30)

• Oulun Seudun Melojat ry
• Oulun Kilpa-Veljet ry
• Team North Shore ry
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Mitä kysyttiin?
1.

Seuran nimi

2.

Liikunta-/urheilulajit

3.

Jäsenmäärä (kaikki/”aktiivit”)

4.

Seuran käyttämät harjoittelu- ja kilpailupaikat

5.

Harjoituspaikan soveltuvuus nykytoimintaan / mahdolliset plusst ja miinukset

6.

Tyytyväisyys nykyisiin harjoitusolosuhteisiin / harjoitusmahdollisuuksiin (1-5)

7.

Millaisia omaa toimintaanne parantavia kehitysehdotuksia seurallanne on Oulun
kaupungille

8.

Seuraako seuranne aktiivisesti Oulun kaupungin liikuntaviraston päätöksiä

9.

Onko seuranne tyytyväinen liikuntatoimen myöntämiin avustuksiin

10. Mitä mieltä olette Oulun kaupungin tarjoamista puitteista lajillenne
(liikuntapaikkarakentaminen yms.)
11. Toiveita ja terveisiä Liikuntavirastolle ja Seuraneuvottelukunnalle
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Liikuntalajit
• Melonta kaikissa eri muodoissa
•

Merimelonta, jokimelonta, koskimelonta, ratamelonta, jne.

• Purjehdus, hiihto, uinti ja salipelit (sähly, koripallo, jumppa)
• Kilpapurjehdus, retkipurjehdus, matkaveneily
• Soutu
• Wind surf ja muu tuuliliikunta
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Harjoittelu- ja kilpailupaikat
• Tukkisaari ja Nokkala (voimalan molemmin puolin)
•
•
•

Säilytys ja suorituspaikka
Rautasillan alla kanoottipujottelurata ympärivuotisessa käytössä
Lähialueen vesistöt ja kosket sulanveden aikaan

• Satamat Hietasaaressa (Johteenpooki ja Seelari)
•
•

Junioritoiminta Oulussa ja Kiviniemessä (harjoittelualue lähellä)
5 min. vs. 40 min.

• Oulun merialue ja jokisuisto
• Auran majan ladut, uimahallit, Kisakentän päiväkodin liikuntasali
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Harjoituspaikan soveltuvuus toimintaan / mahdolliset
plussat ja miinukset
• Tukkisaari ja Nokkala (melonta)
•
•
•
•
•

Oulun sijainti: Oulujoki ja meri luovat loistavat mahdollisuudet harrastaa ja kehittää
seuran toimintaa
Harjoituspaikat antavat myös monipuolisen mahdollisuuden harrastaa melontaa kaikissa
sen muodoissa
Suorituspaikat löytyvät sekä Oulujoelta sekä mereltä (patosiltojen kummaltakin puolelta)
Kaluston säilytykseen ja suorituspaikkojen (=melontavajat) tilan puute on ollut jo pitkään
erittäin merkittävä ongelma seuran toiminnan kannalta
Sosiaalitilojen puute rajoittaa myös toimintaa

• Purjehdus
•
•
•
•
•
•

Harjoituspaikat soveltuvat hyvin kuhinkin harjoittelumuotoon (OTPS)
Junioreilla on pitkä matka merelle (harjoituspaikalle) Hietasaaren tukikohdista
Jokisusitossa / virrassa purjehtiminen ilman moottoria – työlästä ja aikaa vievää
Varsinainen harjoittelukeskus ja sen fasiliteetit puuttuvat – Liikuntapaikka!
Kiviniemessä toimiminen – kuljetukset
Puutteelliset kaluston säilytyspaikat (purjeet, veneet, mastot, yms.)

• Tyytyväisyys asteikolla 1-5 = ka. 3 (2, 4, 3)
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Toimintaa parantavia kehitysehdotuksia Oulun kaupungille
• Tila-asiat kuntoon, ettei se rajoittaisi näin merkittävästi seuran toimintaa ja kasvua
•
•
•

Melonta lajina vaatii kohtalaisen suuret kylmävarastotilat/vajat kalustonsäilytykseen
Oulun vesialueet luovat erinomaiset harrastuspuitteet kunto- ja kilpatoimintaan
Vesiurheilumahdollisuudet tulisi ottaa kattavasti huomioon esimerkiksi vesiurheilukeskuksen/melonta- ja veneilykeskuksen/merikeskuksen tms. rakentamisen puitteissa

• Purjehduseuran toiveita on tietenkin että lajia olisi mahdollisuus harjoitella myös
talvella (OTPS)
• Vesiliikuntakeskus ”Merellinen Oulu” –hankkeen myötä Ranta-Toppilaan
•
•
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Tukemaan erityisesti juniorien purjehdusvalmennusta, kilpapurjehdusta ja
harrasteliikuntaa
Harjoitus- ja toimintaedellytysten oleellinen paraneminen
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Liikuntatoimi ja Liikuntavirasto
• Liikuntaviraston päätöksiä seurataan aktiivisesti
• Liikuntatoimen myöntämiin avustuksiin ollaan jokseenkin tyytyväisiä
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Oulun kaupungin tarjoamat puitteet lajille ja Terveisiä
• Liikuntapaikkarakentamisessa seuramme toivoisi aktiivisempaa otetta kaupungilta. Erityisesti
erilaisten EU-projektien perustaminen esim. melontakeskuksen rakentamiseksi onnistuu
kaupungin toimesta huomattavasti helpommin. Muutenkin yleishyödyllisyyden kannalta
kaupungin merkittävä mukana olo rahoituksen ja rakentamisen suhteen on välttämätöntä (EUrahoituksen haunkin näkökulmasta).
• Toivomme, että melontaseuramme (melontaseurat) toiveet ja ongelmat otetaan huomioon
tulevissa suunnitelmissa ulkona tapahtuvan vesiurheilun toiminta-mahdollisuuksia
mietittäessä ja kehitettäessä.
• Purjehdus on jäänyt pursiseurojen vastuulle
•

Liikuntavirastolle toiveena sellainen ehdotus että investoi jollasimulaattorin ja tilan tälle,
jotta Oulun alueen pursiseurat voisivat junioreiden kanssa 'kuivaharjoitella' purjehdusta myös
talvikaudella.

• Emme vielä ole nähneet kaupungin rakentamaa vesiurheilua tukevaa huolto-rakennusta tai
satamaa
• Meille kaupunki on toistaiseksi tarjonnut vuokratontin telakka- ja satama-alueeksi.
•

Täysin oman aktiivisuuden varassa...myöskin rahoituksen hankkiminen

• Miten voisimme kehittää lajien välistä yhteistyötä, esim. valmennuksen
suhteen (Seuraneuvottelukunta)
•
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talveksi kun on peruskuntokausi monelle kesälajille menossa.
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Merellinen Oulu-hanke
Neuvottelukunta
Liikunta ja Urheilu - Vesiliikuntakeskus
Purjehdus ja veneily, melonta, soutu, wind surf, sukellus, urheilukalastus, jne.

Työryhmä:
Jukka Santala, pj (OM)
Jorma Kinnunen (OM)
Sampo Valjus (OPS)
Heikki Laitinen (OPS)
Timo Inkiläinen (OTPS)
Reino Aula (OM/OPS Telakkasäätiö)
Eero Kenakkala (OTPS Telakkasäätiö)
Leo Hahtonen (SVEL)
Pentti Auranaho (Oulu-laiva)
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Venesatama

Vesiliikuntakeskus

Merikeskus
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