Pöytäkirja 2/2013

SEURANEUVOTTELUKUNTA
Aika

Tiistai 12.2.2013 klo 17.00

Paikka

Raksilan Uimahallin saunakabinetti

Läsnä

Samuli Niskanen
Jukka Santala
Pertti Törmi
Marko Keskitalo
Niina Raappana
Jukka Rissanen
Jyrki Forsberg
Päivi Mikkonen
Juha Haajanen
Esko Hassinen
Ari Pikkuaho

Puheenjohtaja

1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:00
- Läsnäolijat todettiin nimilistan avulla
- Sihteeri: Miia Määttä, PoPLi
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
- E. Hassinen ehdotti muihin asioihin olympiakomitean vierailua,
hyväksyttiin.
- Muihin asioihin: Liikuntajohtajan viesti Seuraneuvottelukunnalle.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2013
- Nettiin tullut Oulun palvelumallit. Kaikki voisi tutustua omilla tahoillaan.
Aiheeksi tulevaan kokoukseen.
- Käytiin läpi, ei keskustelua/Hyväksyttiin
4. On PoP Liikkua – tapahtumat Oulussa
- Miia Määttä
- esitys liitteenä
- vinkki seuraneuvottelukunnalta: kentän varauksista saada paperilla
vahvistus.
- PoPLilta tulee seuroille infoa, mutta seuraneuvottelukuntalaiset voivat
viedä viestiä eteenpäin. (viesti seuroille lähtenyt 26.2.2013)
5. Seuratoiminnan kehittämistuki (OKM)
- Juha Haajanen
www.seuratuki.fi
- haettavissa 15.3. mennessä!
- oman seuran toiminnan kehittäminen

-

lapset, nuoret ja perhe
harrastamisen kustannusten alentaminen  kuukausittainen
harrastuskustannus ei saisi ylittää 50€/kk.
- huippu-urheilu mukana! (Ne kustannukset eivät kuulu 50€/kk maksuun)
- voi olla jaosto – kohtaista/ ikäluokka kohtaista.
6. Seuraneuvottelukunnan toiminta uudessa Oulussa
- Jukka Santala esitteli.
- Esitys liitteenä.
- Missä mennään, mihin pyritään, miten?
- ”Seuraneuvottelukunnan roolin kirkastaminen”
-  tiedottaminen, aito jalkautuminen kentälle, teknologian hyödyntäminen,
yhteistyö päättäjien kanssa
 1. PoPLin kautta mennään kuuntelemaan seuroja (seurojen tarpeet)
2. Ollaan tietoisia siitä mitä kunnassa tapahtuu  roolin kirkastaminen
kuitenkin ensin seurapäässä
3. tehdään listat kelle ”lajeille” lähtee PoPLilta kutsu ja kutsussa osuus
jossa esitellään seuraneuvottelukuntaa kyselyn pohjalta (webropol)
7. Muut asiat
- Niina Raappanan terveiset. SiKu kokoontunut viime viikolla, päätetty
liikunta – avustuksista. E.Hassinen esitteli.
- OK – komitean vierailu 18.4.2013 Oulussa. Illalla 17:00 jälkeen
tapaaminen seuroille. Tarjolla ruokaa ja sirkushuveja. PoPLi infoaa!
- Seuraneuvottelukunnan täydentäminen Minna Juusolalla (ONV).
Puolletaan. E.Hassinen soittaa ja varmistaa.
8. Seuraava kokous
- 9.4.2013 klo 17.00 muutetaan paikka: Pohjois – Pohjanmaan Liikunta ry:n
Liikuntatalo, Sammonkatu 6, 90570 Oulu
9. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jukka Santala
puheenjohtaja

Esko Hassinen
kokoonkutsuja

