OULUN SEURANEUVOTTELUKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2016
Aika:

31.10.2016 klo 18.12 - 20.14

Paikka:

Haukiputaan Heiton talo, Törmäntie 15 Haukipudas

Läsnä:

Jukka Rissanen, puheenjohtaja
Esko Hassinen, sihteeri
Mika Alamaula
Jyrki Forsberg
Matti Johansson
Juha Laukka
Ari Pikkuaho
Tuula Raukovaara
Kari Salminen
Jukka Sihvonen
Jukka Ukkola
Veli-Matti Hölttä, Haukiputaan Pallo

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Rissanen avasi kokouksen.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin seuraneuvottelukunnan pöytäkirjat 5/2016.

4.

Haukiputaan Heiton puheenvuoro
Seuran puheenjohtaja Jukka Ukkola esitteli seuran ja seuran talon
toimintaa;
- pöytäkirjan liitteenä tarkempi esittely
- seurassa 12 eri lajia (jaostoa)
- Heiton talo alkuaan työosuuskunnan talo, joka on valmistunut 1911. Siirtyi
Heiton omistukseen 1970-luvulla.
- seuran nykyinen puheenjohtaja tehtävässään 1997 alkaen

5.

Annalankankaan harjoitushalli
Veli-Matti Hölttä kertoi harjoitushallihankkeesta;
- Haukiputaalta mukana hankkeessa 16 yhteisöä
- mahdollisuus myös muuhunkin kuin jalkapallon harrastamiseen
- vapauttaisi saleja muiden lajien käyttöön
- toivottiin kaupungilta 300 000 euron osuutta hankkeelle, loput kustannukset
olisi voitu hoitaa muilla rahoitusmahdollisuuksilla
- kaupunki ei tässä vaiheessa osallistu hankkeeseen

Seuraneuvottelukunta kannattaa Annalankankaan harjoitushallin
rakentamista. Seuraneuvottelukunnan mielestä Haukiputaan Pallon esittämä
tapa hankkeen toteutuksesta olisi kaupunginkin kannalta taloudellisesti
järkevää. Haukiputaan Pallo on selvästi osoittanut harjoitushallin
tarpeellisuuden ja myös sen välilliset vaikutukset eri harjoituspaikkojen
käytöstä.
Päätettiin, että seuraneuvottelukunnan puheenjohtajisto tapaa sivistysjohtaja
Mika Penttilän. Aiheena mm. seurojen / yksityinen liikuntarakentaminen ja
kaupungin osallistuminen niihin sekä seuraneuvottelukunnan rooli
liikuntapaikkasuunnittelussa ja rakentamisessa.
6.

Liikuntapalvelujen ajankohtaiset asiat
Ei ollut ajankohtaisia asioita.

7.

Joulukuun seurojen kokouksen asialistaa
Sovittiin kokouksen aiheiksi:
- pj:n katsaus kuluvaan vuoteen ja pystin jako
- liikuntajohtajan ajankohtaiset asiat
- Valo ry:n selvitys urheilun olosuhteiden nykytilasta Oulussa
- Suomi 100 juhlavuoden haaste seuroille
- vuoden 2017 neuvottelukunnan nimeämisryhmän valinta
- muuta ajankohtaista

8.

Suomi 100 2017 – miten seuraneuvottelukunta juhlistaa?
Seuraneuvottelukunta päätti haastaa oululaiset urheiluseurat Suomen
juhlavuonna 2017 tarjoamaan 10 vuotiaille nuorille ilmaiseen kokeiluun seuran
toiminnassa. Teema: ”10 v – 100 seuraa – 100 mahdollisuutta.”

9.

PoPLin ajankohtaiset asiat
Esko Hassinen informoi seuraneuvottelukuntaa:
- seuratuki haettavana 11.11. – 16.12.2016, infotilaisuus
PoPLilla 8.11. klo 17.30
- seurajohdon tapaaminen 17.11. klo 17.00 Vanhalla Paloasemalla
- PoPLin syyskokous 21.11. klo 18.00 PoPLin toimitalossa
- maakunnallinen Urheilugaala hotelli Lasaretissa lauantaina
28.1.2017 klo 18.00

10.

Muut mahdolliset asiat
Ei ollut.

11.

Seuraneuvottelukunnan seuraava kokous
Keskiviikko 7.12.2016 klo 18.00 Ouluhalli iso kokoushuone (seurojen kokous).

12.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.14.

Jukka Rissanen
puheenjohtaja

Esko Hassinen
sihteeri

