Pöytäkirja 1/2012

SEURANEUVOTTELUKUNTA
Aika

Maanantai 23.1.2012 klo 17

Paikka

Ouluhallin 2.kerroksen kokoushuone

Läsnä

Satu Kiipeli, Ari Pikkuaho, Samuli Niskanen, Mika Pieniniemi, Kari Broström, Pertti
Törmi, Jukka Santala, Jani Paananen, Kimmo Rundström, Niina Raappana, Marko
Keskitalo, Suvi Helanen, Jyrki Forsberg, Sari Kuivas, Miia Määttä ja Esko Hassinen.

1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen, todetaan läsnäolijat nimilistan avulla.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
- Hyväksyttiin.
3. Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta
- Alueyhteyshenkilö Sari Kuivas kertoi lyhyesti VAUn toimikentästä ja
aluetyöskentelystä.
- Sarin toiveena olisi saada seuroja mukaan soveltavan liikunnan
toimintaan, integroituminen toisi uutta toimintaa myös seuroille.
- Sari auttaa mielellään asiaan liittyvissä asioissa ja kysymyksissä, mm.
apuvälineiden lainaamisessa.
- sari.kuivas@vammaisurheilu.fi
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 7/2011
- Hyväksyttiin
5. Työryhmän esitys seuraneuvottelukunnan kokoonpanosta vuodelle 2012
- Esko Hassinen esitteli työryhmän listan.
- Svolin Pohjois-Suomen aluetyöntekijä päättänyt heidän edustajansa
tulevan Oulun Voimisteluseurasta. Eskolla ei vielä nimeä, puristaa sen
listaan ennen pöytäkirjan lähettämistä.
- Kokoonpano herätti keskustelua ja todettiin, että työryhmän päätös on
hyvä ja sitä noudatetaan; Kutsutut ovat kokouksissa paikalla tai eivät,
sijaisia ei mukaan oteta. Kuitenkaan kokoukset eivät ole suljettuja ja jos
joku haluaa tulla esittelemään asiaansa, se sallitaan.

6. Seuraneuvottelukunnan järjestäytyminen
- Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Forsberg
- Varapuheenjohtajaksi valittiin Niina Raappana
- Sihteeriksi Miia Määttä

- Muita jäsenistä huomautettiin, että Yli-Iistä ei neuvottelukuntaan tule
ketään, vaikka sieltä jäsentä toivottiinkin.

7. Seuraneuvottelukunnan toiminnan esittely ja tehtävät
- Esko Hassinen esitteli viime vuosien tehtävät
- Keskusteltiin, että ovatko ne ns. oikeassa muodossa.
- Suvi Helanen totesi, että juuri ”vaikuttamista” seurakyselyissä oli
kaivattu, joten sanamuotona se on oikea.
- Keskusteltiin myös siitä, että Virpiniemen Liikuntaopistoa tulisi
seurojen ja muidenkin yhteisöjen hyödyntää nykyistä enemmän. Opisto
on kuitenkin alueellamme ainoa.
- Puheenjohtaja luki Tinja Revon s-posti viestin aiheeseen liittyen ja
täten Suvi Helanen esitti että neuvottelukunnan puheenjohtajisto ja
PoPLin väki päivittää neuvottelukunnan tehtävät ja toiminnot. Tämä
hyväksyttiin.
8. Seuraneuvottelukunnan painopisteet vuodelle 2012
- Neuvottelukunnan puheenjohtajisto ja PoPLin väki päivittää
neuvottelukunnan tehtävät ja toiminnot. Tämä hyväksyttiin.
- Sovittiin että Uusi Oulu on yksi painopiste.
9. Liikuntaviraston ajankohtaiset asiat
- Satu Kiipeli kertoi, että 23.1. lähti Oulun Kaupungilta uusille
liittyvillekin seuroille s-postia vuorojen jako menetelmistä.
- Talveksi 2012-2013 jaetaan kaikki vuorot Oulusta käsin, ennen tätä
toimitaan vanhojen toimintatapojen mukaan.
- Suvi Helanen toivoi, että neuvottelukunta pääsee myös mukaan
Kaupungin sähköpostituslistalle liikuntaviraston asioihin liittyen.
- Niina Raappana esitti, että yhden kokouksen teemaksi vuonna 2012
voisi ottaa Oulun liikuntapaikkojen palvelupisteiden ( Oulu konttori)
”perehdyttämisen”/toiveita siihen suuntaan seuroilta ja muilta
liikuntatilojen käyttäjiltä.
- Huuhkajapuiston tilanne herätti myös keskustelua, sekä Kasarmin
liikuntatilojen korjaus. Satu sanoi, että Jouko Vesterlund vastaa tiloista
ja häneltä voi saada lisäinfoa.
10. Neuvottelukunnan vuoden 2012 kokoukset
- Ti 20.3.2012 klo 17.00
- To 24.5. klo 17.00
- Ma 3.9. klo 17.00
- Ti 16.10. klo 17.00
- Ti 11.12. klo 17.00
11. Muut asiat
- Ei ilmennyt muita asioita.
12. Seuraava kokous
- Ti 20.3.2012 klo 17.00 Raksilan Uimahallin kokoustilassa

- Esko Hassinen pyytää Virpiniemen rehtoria Pekka Hämäläistä ensi
kerralla esittäytymään.
- Satu Kiipeli hoitaa tilojen varauksen.
13. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35

Jyrki Forsberg
puheenjohtaja

Miia Määttä
Sihteeri

