OULUN SEURANEUVOTTELUKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2016
Aika:

5.9.2016 klo 18.00 - 20.10

Paikka:

Kiistola säätiön kokoustila, Kirkkokatu 31

Läsnä:

Jukka Rissanen, puheenjohtaja
Esko Hassinen, sihteeri
Sanja Aaramaa
Mika Alamaula
Jyrki Forsberg
Marko Keskitalo
Ari Pikkuaho
Tuula Raukovaara
Kari Salminen
Jukka Sihvonen
Jukka Ukkola
Matti Rautio, liikuntapalvelut

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Rissanen avasi kokouksen.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin seuraneuvottelukunnan pöytäkirjat 4/2016.

4.

Oulun Pyrinnön puheenvuoro
Seuran puheenjohtaja Jukka Sihvonen esitteli seuran ja tukisäätiön toimintaa;
- lajeina voimistelu, paini, painonnosto ja yleisurheilu
- tukisäätiö perustettiin vuonna 1956, johon siirrettiin seuran kiinteä omaisuus
- seuran organisaatiota / hallintoa kevennetään
- voimistelu vetää hyvin lapsia, ongelmana harjoitustilat

5.

Liikuntapalvelujen ajankohtaiset asiat
Urheiluseurojen toiminta-avustukset on jaettu (liite). Avustusta sai 113 seuraa,
yhteissumma 230 000. Avustussummista n. puolet oli alle 1 000 euroa.
Tila-avustuksia sai 34 seuraa (liite), yhteissumma 187 000 euroa. 65 % oli
jääurheilun avustuksia.
Lisäksi haettavana on:
Tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävä tunnustuspalkinto.
Terveysliikunnan tapahtuma-avustukset (max. 400 euroa /tapahtuma).

Liikunnan kehittämis- ja edistämisavustukset.
6.

Liikuntapaikkojen aukiolo
Liikuntapalveluista on pyydetty edustaja kertomaan, miksi monet liikuntapaikat
menevät jo keväällä kiinni eivätkä ole seurojen käytössä.
Liikuntalaitospäällikkö Matti Rautio selvitti asiaa:
Jäähalleissa tosi korkea käyttöaste. Toukokuussa hiipuu toiminta, eteenkin
viikonloppuisin (koskee lähes kaikkia liikuntapaikkoja). Kesällä aukioloihin
vaikuttaa huollot ja kesälomat. Uimahalleista on aina joku halli auki.
Keskeisin kysymys on, että miten voidaan optimoida tilojen käyttö yhteistyössä
käyttäjien kanssa?
Ouluhallin peruskorjaukseen on asetettu työryhmä, mahdollinen korjaus alkaa
aikaisintaan vuonna 2019.
Aiheesta käytiin vilkas keskustelu. Sovittiin, että kevätkäytön osalta seurat
ovat suoraan yhteydessä Matti Rautioon. Tapauskohtaisesti sovitaan miten
menetellään.

7.

Liikuntapaikkojen tarvekartoitus
Esko Hassinen esitteli Valo ry:n syyskuussa tulevaa liikuntakyselyä n. 20
suurimmalle kaupungille. Kysely pitää sisällään myös liikuntapaikkoihin liittyviä
kysymyksiä.
Sovittiin, ettei tässä vaiheessa tehdä omaa kartoitusta, koska Valon
toteuttamasta saadaan perustietoa Oulun tilanteesta. Lisäksi sovittiin, että
kyselyyn liitetään muutama seuraneuvottelukunnan oma kysymys.

8.

PoPLin ajankohtaiset asiat
Esko Hassinen informoi seuraneuvottelukuntaa:
- ensi kevään kuntavaaleista
- PoPLin koulutukista seuroille
- liikunnan Unelmavuodesta

9.

Muut mahdolliset asiat
Päätettiin, että Oulun Pyrinnön esityksestä seuraneuvottelukuntaan Marko
Keskitalon tilalle tulee Jukka Sihvonen.

10.

Seuraneuvottelukunnan seuraava kokous
Maanantaina 31.10.2016 klo 18.00 Haukiputaan Heiton vieraana Heiton
talolla, Törmätie 15, Haukipudas.

10.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Jukka Rissanen
puheenjohtaja

Esko Hassinen
sihteeri

