OULUN SEURANEUVOTTELUKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2016
Aika:

2.2. 2016 klo 18.00 - 20.08

Paikka:

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta, Sammonkatu 6

Läsnä:

Jukka Rissanen, puheenjohtaja
Esko Hassinen, sihteeri
Mika Alamaula
Jyrki Forsberg
Matti Johansson
Marko Keskitalo
Mika Nurmela
Marko Tolvanen
Pertti Törmi
Jukka Ukkola

Kutsuttuna: Juha Hänninen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Rissanen avasi kokouksen.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

3.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen
Hänninen kertoi puheenvuorossaan kaupungin taloudellista tilanteesta ja
liikuntapaikkarakentamisen tilanteesta. Uusia liikuntapaikkoja ei lähivuosina
ole kaupunkiin odotettavissa. Hännisen mukaan Ouluun tarvittaisiin mm.
monitoimihalli, jossa eri lajit voisivat toimia. Hänen mukaansa liikuntatiloja
voidaan saada samassa yhteydessä kuin uusia kouluja rakennetaan. Hän
myös kysyi mahdollisuudesta, jossa seura tai seurat yhdessä rakentaisivat
liikuntatilan ja hankkeessa kaupunki olisi mukana mm. infran rakentamisessa
ehkä jotenkin muutenkin.
Hännisen puheenvuoron johdosta käytiin seuraneuvottelukunnassa
tarkempaa keskustelua mm. liikuntapaikkarakentamisesta, alle 18 – vuotiaiden
ilmaisista harjoitusvuoroista ja Oulun liikuntapalvelujen toiminnasta.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja päätettiin jakaa seuraneuvottelukunnan
jäsenille sähköisesti. Se oli juuri valmistunut ja se tarkistetaan seuraavassa
kokouksessa.

5.

Seuraneuvottelukunnan kokoonpano ja järjestäytyminen vuodelle 2016
Neuvottelukunnan kokoonpanoksi hyväksyttiin valmisteluryhmän esitys (liite).
Puheenjohtajaksi nimettiin Jukka Rissanen ja varapuheenjohtajaksi Matti
Johansson. Varapuheenjohtajan roolia päätettiin tarkentaa siten, että hän aina
mahdollisuuksien mukaan osallistuu puheenjohtajan kanssa eri tilaisuuksiin
seuraneuvottelukunnan edustajana.

6.

Seuraneuvottelukunnan painopisteet vuonna 2016
Painopisteiksi sovittiin:
- liikuntapaikkojen tarvekartoitus
- liikuntatilojen eettiset säännöt
- ”urheiluväen joukkuepeli”
- vuorojärjestelmän kehittäminen
Sovittiin, että varapj. Matti Johansson alustaa seuraavassa kokouksessa
aiheesta: ”urheiluväen joukkuepeli.”

7.

Liikuntapalvelujen ajankohtaiset asiat
Kaupunginhallituksen myöntämä terveysliikunnan tapahtuma-avustus jatkuu
myös vuonna 2016. Se on enintään 400 euroa/tapahtuma. Tapahtuma pitää
olla kaikille avoin ja maksuton.

8.

Seuraneuvottelukunnan vuoden 2016 kokoukset
- torstai 7.4.2016 klo 18.00 PoPLilla
- tiistai 7.6.2016 klo 18.00 Oulun Golfkerhon vieraana Sankivaarassa
- tiistai 30.8.2016 klo 18.00 Oulun Pyrinnön vieraan Kiistola-säätiön tiloissa,
Kirkkokatu 31
- maanantai 31.10.2016 klo 18.00 Haukiputaan Heiton vieraana, Heiton
talolla Haukiputaalla.
- keskiviikko 7.12.2016 klo 18.00 seurojen yhteiskokous Ouluhallilla.

9.

Muut asiat
Ei ollut.

10.

Seuraava kokous
Pidetään 7.4.2016 klo 18.00 PoPLin tiloissa.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08.

Jukka Rissanen
puheenjohtaja

Esko Hassinen
sihteeri

