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1)

Seuran nimi?

2)

Laji ja suorituspaikat?

3)

Harjoitusolosuhteet ja –mahdollisuudet?

4)

Seuraatteko aktiivisesti Oulun kaupungin liikuntaviraston päätöksiä?

5)

Minkälaisia toiveita seurallanne on Oulun kaupungin liikuntavirastolle?
Minkälaisia omaa toimintaanne parantavia kehitysehdotuksia seurallanne
on Oulun kaupungille?

6)

Onko Seuraneuvottelukunnan toiminta teille tuttua?

7)

Terveisiä Liikuntavirastolle ja/tai Seuraneuvottelukunnalle?

IFK Uleåborg (UIFK)

jääpallon Suomi-sarja / iso tekojää

Oulun Luistinseura (OLS)

jääpallo / iso tekojää
syksyllä kaukalo, lähinnä Linnamaa

Oulun Palloseura Juniorit (OPS)

luistelu-/jääpallokoulu / iso tekojää
jääkiekko / Linnanmaan ja Raksilan jäähalli

Oulun Tarmo (Tarmo)

pikaluistelu / iso tekojää ja Niittyaro

Lennex BK (Lennex)

jääpallon Suomi-sarja / iso tekojää

ei vastausta

UIFK - Pakkalan tekojää on ihan täynnä. Täksi vuodeksi saimme toivomamme vuorot, kun

tilaa yhden seuran vuorot jäivät jaettavaksi. Lisävuorojen ja pelien järjestäminen ei
käyttöasteen vuoksi onnistu.
Pukukoppien avainongelma hämmästyttää hieman. Välillä avaimia ei saa/ ei ole ja omien
teettämiseen vakiovuorolaisille ei anneta lupaa. Viime kaudella ovia ei saanut myöskään
lukita, vaan vedottiin yleisöluistelijoihin (?) omalla varatulla vuorolla, joka on illan viimeinen.
Kesäisin, keväisin ja syksyisin treenaamme halleissa. Vuorot ovat sielläkin ihan tupaten
täynnä, saamme vain muiden perumia irtovuoroja käytännössä.

OLS - Ne ovat hyvät. Tekojään osalta haasteita on harjoitusaikojen osalta siinä, että

koululaisten treenivuorot eivät voi olla kovin myöhään (20–21.15) tai kovin aikaisin iltapäivällä
(15.30–16.15). Olosuhteet muuten kauden 2010–11 aikana ovat olleet hyvät. Huono puoli Oulun
(tai ympärys- tai liitoskuntien) liikuntapaikkatarjonnassa on, että Pakkala on ainoa
jääpallokenttä. Se on liian vähän jäätarjontaa mikäli ja kun toiminta laajenee vuosi vuodelta.

OPS – Luistelu- ja jääpallokoulu – iso tekojää. Jääkiekko – Linnanmaan ja Raksilan jäähalli.
Tarmo - Tekojäällä rata on liian lyhyt ja siksi se ei mahdollista täysimittausta harjoittelua.
Niittyarossa – varsinkin nyt keinonurmen päällä – jää halkeilee alkukaudesta ja kovalla
pakkasella => loukkaantumisriski ja luistinten särkymisriski.

UIFK –

Kyllä ja ei. Näistä voisi tiedottaa esim. sähköpostilla halukkaille ja seuroille. Asiat ovat
kyllä mielenkiintoisia.
Seuramme tekee muutakin kuin pelaa bandya.

OLS –
Pyrimme seuraamaan aktiivisesti. OLS:n toimisto seuraa ja tiedottaa niistä
juniorijoukkueita.

OLS –
Kyllä.

Tarmo –
Kyllä.

UIFK - Loogisesti sellaisten suorituspaikkojen lisääminen, joissa käyttöaste on ihan
täynnä, on ensisijaista. Näin esimerkiksi taitoluistelujunnujen ei tarvitsisi mennä treeneihin
kesken koulupäivän tai harrastajille voidaan tarjota edes mahdollisuus osallistua.
Eriasia on sitten vielä aktiivinen harrastaminen tai kehitykseen tähtäävä harjoittelu, jotka
vaativat paljon enemmän aikaa.

OPS - Jäähallivuorojen jakoperusteet. Olisiko mahdollista muuttaa jakoperusteita niin, että
otettaisiin huomioon sarjatasot kun hallien jäävuoroja jaetaan. SM, Ylialue, Alue, Sisäinen,
Luistelukoulut jne…
Lisäksi, otettaisiin huomioon seurojen joukkueiden määrät samassa ikäluokassa.
Esimerkki: Ensin otetaan huomioon kaikkien seurojen C-1 juniorit ja toisella jakokierroksella
vasta seuran toinen joukkue. Mikäli seuralla on useampi joukkue samassa ikäluokassa.

Tarmo - (Linnanmaalle) iso tekojää, johon 400m rata.

OLS – Toiveita:

Oulu tarvitsee kipeästi lisää tekojäätä (isot kentät Linnanmaalle ja Kaakkuriin) ja Ouluun tarvitaan Ison Jään halli (Linnamaa).
Vuorojako on mennyt nyt kohtuullisesti, ja toivomme, että sama menettely jatkuu tulevaisuudessa.
Jos Pakkalan kesäpinnoitetta uusitaan, niin ei tehdä samoja virheitä kuin esim. Helsingin Brahen (Kallion) kentällä sekä
Niittyarossa. Niissä jään tekeminen on epäonnistunut kumirouhetekonurmen takia.
Jääpallokentän sivulaidat ovat nyt rikkinäisen pressun (kevyt peitteen) alla, peite rikki ja laidat osin lumen peitossa.
Tekojään huoltohenkilöstö (TEKLI:n henkilöstöä) ei ajaisi traktorilla ”rallia” pienten lasten treenien aikana kentän
välittömässä läheisyydessä.
Junnujääpallossa käytettävät reunalankut: niitä ei ole toiselle sivurajalle tarpeeksi, laitoja on kyllä kuuluttamon takana, mutta
epälukuinen määrä vasemmalle ja oikealle sivustalle. Pesäpallostadionin katsomon alla on pinossa uudet reunalankut, mutta
niitä ei jostain syystä ole saatu kentän käyttäjien käyttöön. Myös toiset junnumaalit (jotka Oulussa on jossain?) olisi hyvä olla
Pakkalassa käytettävissä – muita jääpallokenttiähän Oulussa ei ole.
Kehittämisehdotuksia:
Pakkalan tekojään laitteisto perushuolletaan tai -kunnostetaan niin, että jään teko on mahdollista jo syyskuussa (kuten oli
kentän ollessa uusi). Tämä pidentäisi ison jään harjoitteluaikaa ja emme tarvitsisi jääaikoja kiekkohalleista niin pitkään
syksylle. Sama koskee kevättä: kenttä voisi olla pidempään auki kuin maaliskuun 2. viikolle!
Pukukoppitilannetta on parannettava Pakkalassa ja uusien kenttien suunnittelussa koppitilanne on mietittävä huolella!
Pakkalaan rakennetun toimisto- ja katsomokiinteistön valmistuttua LiVi:sta todettiin (Parkkonen): uusi katsomo ei lopeta
alueen kehittämistä. Nyt valitettavasti tuntuu siltä, että kenttää kohtaan ei ole mielenkiintoa ja kenttäympäristön annettaan
rapistua (aidat, kuuluttamo jne.).
Mikäli jostain syystä uutta kenttäresurssia ei pystytä toteuttamaan muualle (Linnanmaa, Kaakkuri), niin Pakkalasta on
mahdollisuus kehittää todellinen jääpalloareena – pikaluistelulle rata soveltuu lähinnä alkukauden jääharjoitteluun. Tätä
varten OLS:n jääpallotoimijat ovat valmiit käymään keskusteluja alueen kehittämisestä, johon kuuluu mm. seuraavia teemoja:
Kentän aitauksen uusiminen pysyvällä ratkaisulla (L-tyyppinen betoni aitaus). Aidan tulisi olla vähintään yhtä korkea kuin
nykyisen verkkoaidan, mieluummin 1 metriä korkeampi.
Uusien pukusuojatilojen toteuttamien kentän itälaidalle, samalla voidaan toteuttaa kiinteät pelaajasuojat, uusi kuuluttamo
(nykyinen on tuotu väliaikaisratkaisuna Raatista).
Kentän pinnoitteen uudistamiseen liittyvät asiat ja mahdolliset uhat, mikäli päädytään kumirouhetekonurmeen.

UIFK –
Olemassa olo on, toiminta täysin mystistä.

OLS –
Osin on tuttua, osin ei.

OLS –
Kyllä, jääkiekon osalta.

Tarmo –
Ei juurikaan.

UIFK - Hienoa, kun kysytään! Tehkää nyt hyvät ihmiset päätös, että lisää luisteluhalleja ja tekojäitä rakennetaan ja
vaatikaa niitä päättäjiltä! Tällaisessa kaupungissa, jossa luistelukulttuuri erimuodoissaan on vahvinta koko maassa, on
irvikuvamaista, että edes aktiiveille ei pystytä tarjoamaan jääaikaa, tavallisille harrastajille käytännössä ei lainkaan.
Ulkojäiden tilanne on mennyt kehnoksi. Talvet ovat muuttuneet, mutta vielä enemmän harrastajien taso, jotka eivät
voi enää harrastaa haluamallaan tasolla epävakailla ja toimimattomilla ulkojäillä. Kuvitelkaa tilanne, jolloin
pikkukiekkoilijat voisivat harjoitella enää kolmena päivänä kuukaudessa, koska keli ei sitä muina päivänä salli (jää
liian rypyläinen, vaaralliset railot, vettä kentällä tai 25 pakkasta). Pelit ja harrastajat ovat kehittyneet, mutta tilat eivät
ole pysyneet samassa vauhdissa.

OLS – LiVi:lle:

Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja jatketaan samaan malliin…

Neuvottelukunnalle: Vaikuttamista enemmän, aktiivisempi suhde seuroihin ja perusjoukkueisiin / harjoitusryhmiin.
Toimintaa näkyväksi laajalle yleisölle...

OPS Tarmo - Oulu antaa liikaa tasoitusta muille tekojääpaikkakunnille onnettoman pikaluisteluratatilanteen vuoksi =>
täysimittainen tekojäärata pitäisi saada pikimmiten. Ennen ison tekojään rakentamista pitäisi varmistaa, että
nykytilanne ei huonone.
Keinonurmi ja jäädytys ei ole toimiva yhdistelmä. Siitä on tutkimustuloksia sekä käytännön kokemusta niin
Helsingistä (Kallio) kuin Oulusta (Castren, Niittyaro). Raksilan tekojääkentälle ei missään nimessä tule asentaa
keinonurmea (ellei sitä rullata pois syksyllä).
Paremmat jääurheilun harjoitteluolosuhteet (uusi iso tekojää) mahdollistaisivat harrastajamäärän kasvun yleisesti.

