Liikuntapaikkarakentaminen Oulussa 2016-2025 päivitys - Perusraportti (muokattu)
1. Laji / lajit
Vastaajien määrä: 52

1
-

Jääkiekko
Karting
Lentopallo
Salibandy
rullalautailu
Purjehdus, veneily
Potkunyrkkeily, thainyrkkeily, vapaaottelu, lukkopaini
Suunnistus / salibandy

2
-

Lentopallo
Joukkuevoimistelu, tanssillinen voimistelu, freegym, urheilukoulu, voimistelukoulu
Yleisurheilu, hiihto
Paini
Karate, jujutsu, kahvakuula
Joukkuevoimistelu
Kyykkä, mölkky.
Jääkiekko
Ratsastusjousiammunta. Toteutustapana olisi aihetta harrastava työryhmä: Kuivasjärven tallialueelta neljä
henkeä. Kaikki nämä henkilöt kuuluvat myös lajin seuraan (EMAC-seuran NoK-alajaosto), mutta suunnittelu ja
toteutus on tarkoitus tehdä ilman tällaisen seuran osallistumispanosta. Radan käyttöasteen oletetaan olevan jo
lähtökohtaisesti työryhmää paljon suurempi ja kasvavan lajin suosion myötä.

4
-

-

Lentopallo
Cheerleading; Alalajit cheerleading ja cheertanssi.
Hiihto,Suunnitus ,Pöytätennis,Salibandy,Yleisurheilu,Kuntojaosto/lentopallo
Capoeira
Triathlon
Pöytätennis
Oulun Metsästys- ja Ampumaseura ry
Urheiluammunta
-ilma-aseet
-ruutiaseet
-haulikko
Squash
Tennis

5
-

Keilailu, biljardi, darts, ratagolf
Lentopallo

2. Alle 18-vuotiaiden osuus toiminnastanne?
%-arvo

Vastaajien määrä: 50

1
-

95%
50
5%
85%
60%
10
35%
70

2
-

0%
85
50%
95
60
100%
0
95 %
Oulussa ei ole tiedossa alaikäisiä, mutta esim. Liminingassa kyllä.

4
-

0
85%
70%
6
20%
30
62%
90%
60%

5
-

30
30%

3. Seurassanne
valitse parhaiten seuraanne kuvaava osio

Vastaajien määrä: 50

Tyytyväisyys olosuhteisiin nyt
tavoitteellisuus

1

2

4

5

(N=13)

(N=15)

(N=13)

(N=3)

harrastus

6

8

5

2

kilpaurheilu

3

7

8

1

huippu-urheilu
Keskiarvo

4

0

0

0

1,8

1,5

1,6

1,3

4. Liikutettavien määrä / vko
Vastaajien määrä: 51

1
-

520
Tällä hetkellä n.50
15
Satoja
mahdoton arvioida, satoja
Ei määriteltävissä
200
15

2
-

90/vko
270
100
70
240 jäsentä, keskimäärin 3 krt/viikko
Noin 300 lasta
Vuodenajasta rippuvaa, talvella keskimäärin noin 50 / vko, kesällä noin 20.
n. 1000
Laji on vielä alkuvaiheessa ja rata toteuttamatta. Radan toteutus saattaa lisätä voimakkaasti lajin
harrastajakuntaa Oulun alueella. Lajin tilanteesta saa käsityksen lukemalla radan toteutusta koskevan
hakemuksen, joka on Juha Peuraniemellä.

4
-

25
600
100
15
50 hlö
60
460
20
n. 220 henkilöä

5
-

1500
15

5. Tyytyväisyys olosuhteisiin nyt
asteikko 0-5, 0= ei ollenkaan tyytyväinen..... 5=erittäin tyytyväinen

Vastaajien määrä: 52

Tyytyväisyys olosuhteisiin nyt
1

2

4

5

(N=8)

(N=9)

(N=9)

(N=2)

0

0

0

0

0

1

8

0

0

0

2

0

9

0

0

3

0

0

0

0

4

0

0

9

0

5

0

0

0

2

6. Millainen on seuranne käyttöaste kaupungin omistamien liikunta- ja harjoitustilojen ja muualta
hankitut tilojen suhteen?
Kaupungin vuokraamat tilat vs. yksityiset tilat

Vastaajien määrä: 50

1
-

-

-

40/60
MAKSULLINEN Ouluzonen moottoriurheilukeskus.
MAKSULLINEN Kart in Club Oulu sisäkarting rata (talviharjoittelu)
50/50
Kapunki 90% - yksityiset 10%
talvella 100% yksityiset tilat (Hiukkavaaran skeittihalli)
kesällä 50% kaupungin skeittiparkit, 50% kadut
Ei käyttöä tällä hetkellä, meri jääsä
0,5% vs. 99,5%. Joku urheilija voi välillä tehdä oheisharjoittelua Ouluhallissa tms. Lisäksi kisoihin olemme
vuokranneet Linnanmaan liikuntahallia. Kaduilla tapahtuvaa lenkkeilyä en laske tähän, vaikka kadut ovatkin
kaupungin omistuksessa. Sen osuus lienee muutamia prosentteja.
Suunnistuksessa ei tarvita erikseen tiloaja. Maasto ja suunnistuskartta riittävät. Talviaikaan oheisharjoitteena
mm. salibändy, johon ei olla saatu enää vuoroa. Tämä hankaloittaa talven harjoittelua.

2
-

-

Käytämme koulujen ja liikuntahallien saleja eli 90 % ja 10 % yksityisä tiloja.
Kaupungin omistamat tilat 90%, yksityiset tilat 10%
80 kaupungin vuokraamia/20 muualta
Täysin kaupungin tiloissa
0/100
Yli puolet on kaupungin tiloja, mutta käytämme myös yksityisiä tiloja
Pelaamme ja harjoittelemme yliopiston rakennuttamalla pienellä kentällä. Isommat kisat ja muuta harjoittelua
järjestetään kuitenkin kaupungin kentillä. Kesän kilpailuihin tähtäävään talviharjoitteluun ei tällä hetkellä ole
mahdollisuutta.
Jäähallien 100 % käyttö suhteessa jäseniin seitsemän päivää viikosta.
Lisäksi muutamia koulusali vuoroja / viikko
Käyttöaste Kuivasjärven hevosurheilualueen osalta on toki hevosurheilun osalta ylipäätään positiivinen myös
ratsastusjousiammunnan harrastajien osalta (ratsastuksen perustekniikat), mutta tällä hetkellä
ratsastusjousiammunnan harjoitukset Kuivasjärvellä tapahtuvat vain yhdessä yksityismaneesissa ja vain siellä
olevien asiakkaiden osalta. Kiinnostavaa olisi kehittää yhteinen harjoitusmahdollisuus maastoradalle, jonka
maat omistaa Oulun kaupunki ja joka on jo täysin suunnattu hevosurheiluun. Hakemus on ollut esillä
Kuivasjärven alueen harrastajille ja maastoradasta huolehtivalle toimikunnalle, eikä ole herättänyt lainkaan
vastustusta.
Oulunsalon Varjakkaan on syksyllä 2017 perustettu yksityinen ulkorata tämän työryhmän jäsenen toimesta.

4
-

Kaikki kaupungilta
Kaikki toimintamme on keskitetty yksityiseltä sektorilta vuokrattuihin tilohin.
Kaikki palloilulajit kaupungintiloissa ,kuntojaoksen tanssikurssi omissatiloissa
Kaikki kaupungilta
Kaupungin uimahallit, liikuntasalit 25%, yksityiset 75%
Kaupungin vuokraamat tilat 70% vs. yksityiset tilat 30%
Palolaitoksen sisäampumarata toiminut vuodesta 1982 hyvin, ei tarvetta muihin tiloihin.
Käytämme täysin yksityisiä tiloja, koska kaupungilla ei ole squash-kenttiä. Myös oheisharjoittelu tapahtuu
yksityisissä tiloissa.

-

Talvisin täysin yksityisissä tiloissa ja kesällä osittain kaupungin tiloissa.

5
-

0
100% kaupungin tiloja

7. Mitä koulujen tiloja käytätte?
Vastaajien määrä: 46

1
-

Liikuntasaleja
Ei käytetä.
Useita
ei mitään
Emme mitään.
Laivakankaan koululta yritettiin saada vuoroa, mutta ei saatu. Kiimingissä suuri pula liikuntatiloille.

2
-

Myllyojan koulu, Rajakylän koulu
Kiviniemen, Takkurannan ja Kellon koulujen salit. Haukiputaan lukion sali.
Länsituulen koulu, Haukipudas Aseman koulu
Ei mitään
Emme mitään
Keiskan koulu (joka ei sovellu millään tavalla treenipaikaksi), aseman koulu, kiviniemen koulu
Hiekka-/kivituhkakentät (mm. Haapalehto, Pöllökangas, Kuivasjärvi).
Emme mitään.

4
-

Kastellin kuntosali
Emme mitään.
Harjunkaari ylikiiminki ,Vesalankoulu ylikiiminki
Käytävää
Liikuntasalia
Rajakylän yläasteen liikuntasali
emme käytä muita koulujen tiloja
Ei mitään.

5
-

Ei mitään
Maikkulan yläkoulu, Hiukkavaaran monitoimitalo

8. Mitä liikuntalaitoksia käytätte?
Uimahallit, Ouluhalli, Värtön liikuntahalli, Kasarmin liikuntasali, Jatuli, Urheilutalo, Kastellin monitoimitalo, Oulunsalon liikuntakeskus, jäähallit,
Palolaitoksen liikuntasali ja ampumarata, Heinäpään jalkapallohalli, Liikuntahalli Vorelli, Raatin liikuntakeskus, Linnanmaan liikuntahalli, Ylikiimingin
kuntosali jne.

Vastaajien määrä: 46

1
-

Oulunsalon liikuntakeskus, Kasarmin liikuntasali, Jäähallit Linnanmaa ja Oulunsalo
Ei käytössä, mutta tavoitteena aloittaa ohjattu fysiikka treenaaminen nuorille kuskeille.
Urheilutalo
Värttö, kasarmi, kastelli, raatti, oulunsalo, jne. Okeastaan kaikkia missä voi treenata salibandyä + ouluhallia
fysiikkatreeneissä
ei mitään
Ouluhallissa satunnaiskäyntejä. Linnanmaan liikuntahalli vuokrattiin kaksi kertaa vuonna 2017.
Käytettäisiin Laivakankankaan koulun salia.

2
-

Palolaitoksen liikuntasali, Raatin liikuntakeskus
Jatuli
Ouluhalli, Raatin liikuntakeskus, Virpiniemen urheiluopisto
Värtön liikuntahalli, kamppailusali
Linnanmaan liikuntahalli 1 krt/vuosi
Jatuli ja kastellin monitoimitalo
Seuran puolelta ei mitään. Hiekka-/sora-/kivituhkapohjainen halli olisi loistava talvikauden harjoitteluun.
Jäähallit
Emme käytä liikuntalaitoksia, paitsi osa käyttää Kuivasjärven alueen yhtä yksityismaneesia myös
ratsastusjousiammunnan harjoitteluun. Harjoittelun yhtenäistäminen harrastajien kesken tuossa tai
Kuivasjärven muissa maneesitiloissa ei kuitenkaan näytä onnistuvan. Tämä johtuu näiden käyttämistä
liiketaloudellisista toimintatavoista.

4
-

-

Urheilutalo sekä kastellin monitoimitalo
Kastellin Monitoimitalolla kaksi kertaa vuodessa seuran kausinäytökset ja vuodesta riippuen, mikäli saamme
liitolta kilpailuja järjestettäväksi Ouluun, niitä järjestetään kilpailun koosta riippuen Ouluhallissa, Kastellin
Monitoimitalolla tai Jatulin liikuntakeskuksessa.
Ouluhahalli,urheilutalo,ylikiimingin kuntosali
Vain kouluja
Vesi-Jatuli, Raattin uimahalli, ja Oulun uimahalli
Nallisport
Hiukkavaaran ampumarataa käytetään säännöllisesti.
Ei mitään.

5
-

Ei mitään em.

9. Mitä ulkoliikuntapaikkoja käytätte?
Tekonurmikentät, yleisurheilukentät, hiihtoladut, kuntoreitit, iso tekojää ja muut ulkokentät jne.

Vastaajien määrä: 47

1
-

Kuntoradat, Urheilukentät
MAKSULLINEN Ouluzonen moottoriurheilukeskus
Heinäpään maasto ja uimallin takamaasto
Hollihaan skeittiparkki, Hovinsuon skeittiparkki
Merialue
KAdut. Urheilijat saattavat juosta yksin tehtävää oheisharjoittelua myös kuntoradoilla, jos sellainen on sopivasti
reitillä.
Suunnistusmaastoja ympäri Kiiminkiä. Uusia maastoja kartoitetaan kokoajan. Entisiä karttoja pitää päivittää
asutuksen leviämisen vuoksi.

2
-

Ei ollenkaan
Kiviniemen, Kellon ja Takkurannan koulujen kentät satunnaisesti.
Haukiputaan urheilukenttä, Haukipudas- Virpiniemi ladut ja ulkoilureitit,
Satunnaisesti kesäisin Värtön liikuntahallin lähellä oleva hiekkakenttä jossa jalkapallomaalit
Emme mitään
Hiekka-/sora-/kivituhkapohjaiset kentät. Kilpailujen järjestämistä varten kentän on oltava riittävän suuri,
suhteellisen kova ja tasainen.
Castrenin, kolehmaisen sekä lintulan ulkojääkentät talvisin
Kuivasjärven hevosurheilualueen maastorataa, mutta emme aiheeseen liittyvän radan puuttuessa vielä
ratsastusjousiammunnan harjoitteluun. Lisäksi käytössä on yksityinen Varjakan maastorata, jonka sijainti on
kuitenkin oleellisesti epäedullisempi kuin Kuivasjärven hevosurheilualueen ja käyttö eri tavalla maksullista.

4
-

Emme mitään.
Ylikiimingin urheilukenttä Pylkönahon hiihtolatu
Ei mitään
Hiihtoladut eri puolilla Oulua, Haukiputaan keskus urheilukenttä, uimarannat, Virpiniemen ulkoilualue
Kesäfysiikkaa jollakin Oulun koulun kentällä
Vaihdellen eri ikäluokkien kanssa.
Korkeasaaren tenniskenttiä.

5
-

Ei mitään em.

10. Arvio nykyisten olosuhteiden määrällisestä riittävyydestä
asteikko 0-5, 0= ei ollenkaan riittävät..... 5=erittäin riittävät

Vastaajien määrä: 50

Tyytyväisyys olosuhteisiin nyt
1

2

4

5

(N=8)

(N=9)

(N=8)

(N=2)

0

3

1

0

0

1

2

4

1

0

2

1

2

0

0

3

2

0

2

1

4

0

2

3

0

5

0

0

2

1

11. Arvio nykyisten olosuhteiden laadullisesta riittävyydestä
asteikko 0-5, 0= ei ollenkaan riittävät..... 5=erittäin riittävät

Vastaajien määrä: 50

Tyytyväisyys olosuhteisiin nyt
1

2

4

5

(N=8)

(N=9)

(N=8)

(N=2)

0

1

0

0

0

1

3

1

1

0

2

1

5

0

0

3

2

2

4

0

4

1

1

2

1

5

0

0

1

1

12. Kehittämisvelka / unelmatilanne
Arvioi riittävä olosuhde tarpeeseenne: tuntia / viikko tai laadullinen

Vastaajien määrä: 47

1
-

-

-

-

Kyllä kaupungin pitäisi pystyä tarjoamaan ilmaista jäätä käyttäjilleen 100%
Tarvitaan Ouluzoneen kerhotilat teoriaopetusta ja kokouksia varten sisältäen varaston sekä autotallin nuorten
ajo-opetukseen tarkoitettuja autoja varten.
Tarvitaan myös rata harrastajien käyttöön:
2 pvä / kuukausi ajo-opetusta varten,
1 pvä keväälle tapahtumia varten,
1 pvä syksylle tapahtumia varten,
3 päivää / vuosi harjoituskilpailuja varten
Isompia ja parempia halleja/saleja huomattavasti lisää
Pienempiä lähiliikuntapaikkoja skeittaamista varten tulisi olla joka lähiössä. Muutama iso skeittiparkki ei palvele
läheskään kaikkia mahdollisia omaehtoista kokemusliikuntaa harrastavaa nuorta. Uusia skeittipaikkoja
kehitettaessä tulisi AINA ottaa yhteyttä yhdistykseemme uusien fiaskojen ja rahan haaskauksen estämiseksi.
Oulusta puuttuu omaehtoisesti rakennettava ja rakentuva DIY-skeittiparkki (vrt. Suvilahti).
Kaupunkisuunnittelussa tulisi ottaa skeittaaminen huomioon kuten esimerkiksi Kööpenhaminassa jo tehdään.
Vähintään yksi suurempi skeittihalli, joka toimisi kaupungin ja yhdistyksemme yhteistyöllä jossa olisi vähintään
yksi palkattu työntekijä. Olympiastandardit täyttävä harjoitusareena.
Sääolosuhteisiin vaikuttaminen lienee mahdotonta, junioripurjehdusta varten tulisi Toppilan
vesiliikuntakeskukseen suunnitellun sataman suunnittelua parantaa.
Meillä on yksityiseltä vuokrattu harjoitussali omassa käytössä, jossa harjoittelu tapahtuu. Sali on liian pieni ja
tilaratkaisultaan huono ja pyrimme hankkimaan paremman. Tämä voisi periaatteessa olla myös kaupungin
omistama samaan tapaan kuin esim. Järvenpään kehäkarhuilla, etenkin jos vuokrahinta olisi markkinahintaa
edullisempi. Tämä tuskin on näköpiirissä, joten tavoittelemme kooltaan ja tilaratkaisultaan hyvää yksityistä tilaa.
Urheilijoidemme tilannetta auttaisi, jos olisi käytettävissä oheisharjoitteluun sopiva kunnallinen sali.
Varustelultaan tällainen olisi siis yhdistelmä perinteisestä kuntosalista ja crossfit-salista.
1 h / vko. Salibändy kaukalo.

2
-

-

Salivuoroajat ja määrät ovat tällä kaudella ihan hyvät.
Harjoittelutilan tarve: 15 kilpailevaa joukkuetta harjoittelee 3 x 2,5 h viikossa = 112,5 h /vko. Lisäksi kaikki
harrasteryhmät noin 10 h /vko.
Tarvitaan enemmän vuoroja, jotta pienissä lohkoissa/ saleissa mahtuu harjoittelemaan turvallisesti.
Voimistelujoukkueet tarvitsevat alueen 13x13 ja maton. Matolla voi olla kerrallaan vain yksi joukkue. Salivuoroja
olisi hyvä keskittää samalle seuralle peräkkäin, jotta voidaan hyödyntää koko salia (esim. muita lohkoja).
Tällaisia saleja tarvitaan useampia missä on matto. Lisäksi tarvittaisiin peilejä seinille (esim. puolapuiden
taakse peilit, jotka voidaan kääntää tarvittaessa). Seurat tarvitsevat myös säilytystilaa harjoituspaikoille.
salitilatarve talvikaudella loka-huhtikuu 15-20h/viikko
yleisurheilu, ääretön (= kesä aikana ei kunnollista harrrastus j.n.e paikka)
15 tuntia / viikko
40 tuntia/viikko
Tuntimäärää pitäsi olla 32h/viikko kaupungin tiloissa. Ja että on mahdollisimman paljon vuoroja tilasta missä on
voimistelumatto!!
Maapohjainen kuplahalli Linnanmaan / Kaijonharjun lähistölle, eikä yhtään hiekka-/sora-/kivituhkakenttää enää
tekonurmeksi kiitos! :)
Linnanmaan jäähalli: n. 20-26 tuntia / viikko

-

Ratsastusjousiammuntaradan toteutus toteuttaisi mahdollisuuden nousevan lajin kehitykseen Oulussa. Voidaan
olettaa, että radan käyttö olisi ainakin alkuvaiheessa luokkaa yksi useamman tunnin harjoitusaika viikossa. Vain
pieni osa maastoradasta olisi tarpeen harjoitusten ajaksi eristää, eli maastoradan muu samanaikainen käyttö ei
estyisi. Eristystarve on otettu radan suunnitellussa ja sijainnissa huomioon.

4
-

-

-

-

Iso sali, johon mahtuu yleisöä lentopalloliiton vaatimusten verran. Salissa katsomo, videointimahdollisuus,
kuulutusmahdollisuus, kioskimahdollisuus.
Tarve 4h/pv + ottelut
Olemme siirtyneet yksityiseltä vuokrattuihin tiloihin, koska kaupungilla ei ole vuosien varrella ollut tarjotta
riittävästi harjoitustiloja kehittyvän ja kasvavan lajin tarpeisiin. Yksityiseltä puolelta vuokrattujen tilojen käyttö on
luonnollisesti erittäin kallista, eikä siten tavoitetilanne millään muotoa. Mikäli lajille olisi ollut mahdollista saada
aikoinaan soveltuvat tilat, riittävin viikkotuntimäärin, olisimme ilman muuta pysyneet kaupungin liikuntatilojen
käyttäjinä.
Harjunkaaren remontti haittaa salibandyn ,pöytätenniksen ja lentopallon
harrastajia.harjoitukset pitää siirää muihin tiloihin
En ymmärrä kysymystä.
Triathlon lajina kaipaa hyväkuntoisia ja turvallisia kevyenliikenteenväyliä, turvallisia uimarantoja.
Liikuntapaikkojen hinnoittekun tarkastelua sekaryhmille (aikuiset +lapset yhdessä) kun junioritoiminta
määrällisesti pientä, mutta vaatii aikuaen/ohjaajan esimerkin aina.
Unelmatilanne olisi saada semmoinen harjoittelupaikka missä voitaisiin pitää pöydät koko ajan paikoillaan
asemissa. Tämmöinen järjestely on useimmissa suurissa kaupungeissa ja paikkana jokin väestönsuoja tms.
Tällä hetkellä on tilatarpeemme hyvä, mutta ei v 2020 jolloin palolaitoksen purku käynnistyy eikä meille ole
voitu osoittaa uutta sisä-ampumarataa.
Talvisin noin 20 tuntia.

5
-

Kaikki ok
Näin on hyvä - toivotaan, että tilanne pysyy hyvänä!

13. Avoin sana:
Vapaa viestinne Oulun seuraneuvottelukunnalle ja Oulun kaupungille liikuntatiloista.

Vastaajien määrä: 37

1
-

-

-

Tilanne tällä hetkellä Oulussa kartingin osalta huono. Iinatin rata suljettiin ja kerholla ei ole omaa rataa eikä
omia tiloja, takavuosien harrastajat ovat kadonneet. Ouluzonen rata ei ole ilman rahaa käytettävissä
tapahtumiin ja kilpailuihin. Oulun kaupunki ei tue nuorten harrastamista esimerkiksi tarjoamalla radan käyttöä
ilmaiseksi ohjattuun toimintaan. Tarvitaan ehdottomasti myös kiinteistöjä Ouluzoneen sisältäen esim. suhkut,
vessat, autotallit ja kerhotilat! Terveisin, Oulun Formula K-125 ry
Lasten ja nuorten liikuttaminen on äärimmäisen tärkeää. Toivottavasti päättäjät myös ymmärtävät tämän
tärkeyden.
Seuramme Oulun Rullalautailijat OR ry on pyörittänyt Oulun ainoata varsinaista skeittihallia kohta 20 vuotta
käytännössä talkootöin. Liikuntatoimelta olemme kiitollisina saaneet toiminta- ja tila-avustusta yhteensä vain
vajaat 2000€ vuosittain. Tämä kattaa maksimissaan 15% vuotuisista vuokrakuluistamme. Tilanne on hyvä niin
kauan kuin kävijöitä piisaa ja saamme hallin vuokrarahat kasaan käyttö- ja jäsenmaksuista. Tilanne on
kuitenkin kestämätön ja epävarma. Hallimme kasvateista näillä näkymin useampikin tulee edustamaan
Suomea Tokion kesäolympialaisissa 2020. Aloittamamme tiiviimpi yhteistyö Oulun kaupungin liikuntatoimen
kanssa vaikuttaa lupaavalta ja toivomme hartaasti toimivampaa keskustelua ainakin katu- ja viherpalveluiden,
nuorisopalveluiden ja rakennusvalvonnan kesken ja kanssa. Esimerkiksi Helsingissä skeittaamiseen liittyviä
asioita koordinoi poikkihallinnollinen skeittityöryhmä. Skeittityöryhmässä on edustus nuorisoasiainkeskuksesta,
rakennusvirastosta, liikuntavirastosta, ympäristökeskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta ja
kiinteistövirastosta.
Yleistilannehan on sangen heikko, mikä on johtanut yksityisten kamppailusalien lisääntymiseen Oulussa
viimeisen 10-15v aikana. Olisi hyvä, jos kaupunki voisi jotenkin tukea junioriurheilua myös silloin kun se ei
tapahdu omissa ryhmissään vaan yhdessä aikuisurheilijoiden kanssa samassa harjoituksessa. Kamppailulajien
luonteen johdosta (taito korostuu voimaan tms. verrattuna) kun ikäryhmiin jako tapahtuu yleensä noin +15v tai
jopa +13v ja vain sitä nuoremmille junioreille on omia ryhmiään.
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Koulujen salit ovat tehty aikoinaan koulujen tarpeita varten ja ovat tänä päivänä kovassa iltakäytössä ja ovat
esim. lentopalloa varten hiukan alamittaisia.
Eri lajeilla on erilaiset vaatimukset harrastetilojen osalta. Joukkuevoimistelijoille tärkeä osa harjoittelua on
päästä harjoittelemaan
oikeanlaisella voimistelumatolla, jonka toivomme löytyvän, niistä saleista, joista saamme vuoroja.
Keväällä 2018 meiltä lähti yllättäen kahden viikon varoitusajalla 20 tuntia/viikossa vuoroja Kiviniemen koulun
remontin takia ja jouduimma aikamoiseen pulaan korvaavien vuorojen kanssa. Mikäli tulee tilanteita, joita ei
voida ennakoida, tulisi kaupungilla olla jotain varasuunnitelmia tai henkilö, joka selkeästi ajaa seurojen puolta.
Kaupunki voisi tulla vastaan salivuoromaksuissa/tasapuolistaa lähialueen vuoroja.
Oulussa ei ole millään mittarilla yleisurheilulle riittävästi, harjoitus ja kilpailu paikkoja kesäkaudella. Raatti ainoa
asianmukainen, sekin toimii jalkapallon ehdoin. Haukiputaan urheilukenttä on, mutta jokainen tietää, että se on
kenttä, jossa voi jotain tehdä mutta... Kenttä ei ole vastannut tarvetta enää vuosikymmeniin.
Viitaten kohtaan 3: Oulun Pyrinnön paini kattaa kuitenkin kaikki osa-alueet. Lasten harrastuspohjainen paini on
todella tärkeää. Kuin myös nuorten kilparyhmässä on poikia jotka tähtäävät huippu-urheilijaksi.
Viitaten kohtaa 11: Tila on riittävä painisalin puolella. Olisi kuitenkin hyvä olla jokin tila missä voi tehdä
punttiharjoitukset sekä harjoitusvälineille riittävät lukittvat tilat. Myöskin on aika erikoista että painimolskille
pääsee muitten lajien harrastajat avojaloin! Tätä ihmetellään muuallakin Suomessa kun ovat saaneet tietoon
että Värtössä muiden kuin painin harrastajat ovat avojaloin. Jaloissa kun leviää paljon tauteja. Esim sientä.
Salin seinällähän on kyltti että ainoastaan sisäjalkineissa mutta tätä kehoitusta eivät muiden lajien harrastaja
kunnioita. Siinä sitten lapset painivat milloin naama tai jokin muu ruuminnosa molskissa ja tässä lajissahan
syntyy hankausvammoja.
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Kamppailulajien tilojen tilanne Oulussa on säälittävä. Lupauksia ja lupauksia. Tatamitilaa kaupungilla on 90
neliötä. En tiedä yhtään vähääkään merkittävää kaupunkia jossa olisi näin vähän.
Toivoisin että myös Haukipudasta ei unohdeta kun liikuntapaikkoja rakennetaan tai korjataan. Täälläkin
liikutetaan todella paljon lapsia.
Myös hiekka-/sora-/kivituhkakenttiä tarvitaan eri lajeihin. Tekonurmet palvelevat ainoastaan jalkapallo ja niitä on
jo tarpeeksi.
Myös riittävän suuri kuplahalli maapohjalla palvelisi etenkin monia pienempien lajien harrastajia talviaikaan,
varsinkin kun täällä pohjoisessa lumet sulavat melko myöhään.
Kuivaharjoittelu olosuhteita tulisi kehittää varsinkin jäähalleissa
Rata on työmäärällisesti helposti toteutettavissa ja vaatii vain ajoittaista huoltoa taustapakkojen uusimiseksi.
Kustannustaso on alhainen, eikä vaadi Oulun kaupungilta rahallista panosta. Työmäärä olisi täysin harrastajien
oman panoksen varassa samoin kuin kustannukset. Oulun kaupungilta vaadittaisiin lupa radalle paikkaan, joka
on jo omistettu täysin hevosurheiluun. Lisäksi tarvittaisiin lupa lievään puuston raivaukseen kolmen
ampumarastin kohdalla. Vaadittu tila olisi pieni murto-osa maastoradan kokonaisuudesta. Kyseisellä rataalueella on useita vuosia sitten toteutettu huomattavasti laajempi maastoestehanke, jonka vaatimuksissa ei voi
nähdä mitään kokonaisuuden kannalta aiheutuvaa ristiriitaa. Lajiin liittyvät turvallisuusjärjestelyt on myös
esitelty ratahankkeen suunnitelmassa.
Yhteyshenkilö: Arto Ylisaukko-oja, p. 041 461 7073 ays@luukku.com
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Urheilutalo riittävä mutta vanha ja LIKAINEN sekä rapistumassa. Urheilutalon peruskorjaus, yleinen siisteys
riittää kattamaan tarpeemme.
hiihtoladut olleet kunnossa,Harjunkaaren toimivuus hyvä
Joissain kouluissa on sisäilmaongelmia/hometta.
Kaupungin tilojen käyttöasetta yleisesti tulisi kasvattaa. Esim. me emme aina tarvi liikuntasalia käyttöömme,
vaan joku muukin sisätila kelpaisi. Liikuntasaliahan tarvitaan varsinaisesti silloin, kun pelataan jotakin peliä,
joka vaatii tietynkokoisen kentän ja viivat.
Toivottavasti Oulu panostaa matalankynnyksen liikunnan mahdollisuuksien lisäämiseen esim. lisää
kunto/retkeilypolkuja hiihtoon/kävelyyn/juoksuun/pyöräilyyn/maastopyöräilyyn. Liikuntapaikkoihin/ ja lajeihin
jotka palvelevat eri-ikäisiä.
Sisäampumaratamme Palolaitoksella on purku-uhan alla v 2020, eikä uutta rataa olla vielä löydetty.
Vetoammekin Oulun kaupunkiin, että se voisi osoittaa uuden radan paikan. Ilman uutta rataa jää ilma-aseet
ilman rataa ja se on kuolin isku myös seurallemme. Ilma-aseet ovat näytelleet suurta roolia liikunnan
harrastamisessa koululaisten keskuudessa. Liikkuva koulu järjestelmä on tuonut valtavasti uusia käyttäjiä.
Kilpa-ampujamme kärsisivät suuresti sisä-ampumaradan puutteesta, samoin kuin yritykset ja yhteisöt jotka ovat
käyttäneet palvelujamme urheiluammunnassa.
Squash on lajina monipuolisesti kehittävä ja valittu jopa maailman terveellisimmksi. Harrastaminen vaatii
kuitenkin erikoistilat, joita löytyy vain yksityiseltä puolelta. Seuramme Oulun Squash Klubi on junioriseura ja
meillä harjoitellaan joko harrastus tai huippu-urheilumielessä, riveissämme pelaa esim u19 EM kisaedustaja ja
2 u17 EM kisaedustajaa. Menestystä on siis tullut sekä kansallisesti, että luottamusta myös kansainvälisesti.
Squash on lajina helppo aloittaa ja toivommekin, että voisimme yhdessä kaupungin kanssa lisätä sen
näkyvyyttä ja saada uusia kokeilijoita lajin pariin.
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Lisää saleja, joihin saa useamman, oikean kokoisen lentopallokentän. Turnausten järjestäminen on vaikeaa,
jos saliin saavain yhden kentän.

