OULUN SEURANEUVOTTELUKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2020
Aika:

Maanantai 2.11.2020 klo 18.00 - 20.40

Paikka:

Potential Toimitilat Oy, Haukipudas

Läsnä:

Mika Alamaula, puheenjohtaja
Esko Hassinen, sihteeri
Jyrki Forsberg
Anu Haataja
Veli-Matti Korhonen
Leena Kuukasjärvi
Jani Oravamäki
Ari Pikkuaho
Jukka Rissanen
Kari Salminen
Marjo Sjögren
Esko Tihinen
Jussi Vasala
Juha Laukka, seurakehittäjä
Markku Kohonen, HauPa:n puheenjohtaja

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mika Alamaula avasi kokouksen.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin seuraneuvottelukunnan pöytäkirjat 3/2020.

4.

Liikuntapalvelujen ajankohtaiset asiat
Liikuntajohtaja Niina Epäilys kertoi ajankohtaisia asioita, joista myös
keskusteltiin:
19.11. pidetään seuraava palaveri terveysasiantuntijoiden ja urheiluseurojen
kesken korona-asioista. Kaupunki tulee lisäämään käsidesiautomaatteja
sisäliikuntapaikkoihin.
Ulkoisen arvioinnin perusteella kaupunginhallitus päätti, että kaikkia
avustuksia leikataan 10 %. Vuoden 2020 avustuksista 10 % olisi n. 55 000
euroa. Liikuntajohtaja pyysi seuraneuvottelukunnalta kannanottoa
leikkauksesta: Leikataanko ns. juustohöylällä kaikista avustuksista vai olisiko
reilunpaa, että leikkausta tehtäisiin vain seurojen toiminta-avustuksista?
Seuraneuvottelukunta keskusteli leikkauksista myöhemmin kokouksessa.

Neuvottelukunta totesi, että koska seurojen tilanteet ovat niin erilaiset, niin
avustusten leikkausten kohdentamiseen ei oteta kantaa.
Liikuntajohtaja muistutti menestyneiden urheilijoiden palkitsemisesta: Seuroilta
pyydetään esitykset/ilmoitukset vuoden loppuun mennessä.
Sovittiin, että seuraneuvottelukunta vierailee uudessa Ouluhallissa vuoden
vaihteen jälkeen.
5.

Haukiputaan Veikot esittäytyy
Puheenjohtaja Marjo Sjögren kertoi Haukiputaan Veikkojen toiminnasta:
Seura perustettu Martinniemessä 1930, eli seura täyttää 90 vuotta. Seuran on
koko toimintansa ajan ollut yleisseura. Haukiputaan Ahmat on syntynyt
Veikkojen jääkiekkojaostosta ja myös Haukiputaan Pallon perustajat pelasivat
aikaisemmin Veikkojen nimissä. Nykyisin lajeina on mm: hiihto, mäkihyppy,
yleisurheilu, judo ja kuntourheilu. Ukkojumppa on toiminut yli 20 vuotta.
Isompia vuosittaisia tapahtumia ovat Virpiniemen Talvikisat (50-luvulta lähtien)
ja Haukipudas hiihto. Uusimpina maastomaraton Virpiniemessä. Seuran
menestyneistä urheilijoista mainittakoon, mm. Heidi Hannula, Matti ja Jussi
Hautamäki, Riitta-Liisa Roponen sekä Lasse Pirjetä.
Keskeisimpinä toiveina on olosuhteet, uusi yleisurheilukenttä ja Virpiniemen
kehittäminen, eri reitit ja mäki sekä ensilumen latu. Seuran historiikki uusitaan
lähiaikoina, edellinen tehty vuonna 1980.

6.

Haukiputaalla toimivien urheiluseurojen toiveet ja tarpeet
Haukiputaan Pallon puheenjohtaja kertoi seuran toiveita:
Tärkeimpänä Torpanmäen urheilualueen kehittäminen. Alueesta tulee saada
ns. 2.tason urheilukenttä (Raatin stadion1.tason) jalkapalloa, pesäpalloa ja
yleisurheilua varten. Kentällä voitaisiin toteuttaa myös eri lajien turnauksia ja
kisoja ja se voisi toimia myös konserttipaikkana. Torpanmäen vieressä on
kouluja ja päiväkoti sekä uimahalli ja Jatulin monitoimitalo.
Toisena tavoitteena on saada jalkapallohalli Pohjois-Ouluun. HauPa:lla on yli
700 lisenssipelaajaa ja uudelle hallille olisi käyttöä.
Kolmanneksi tulisi Virpiniemeä kehittää ja hyödyntää entistä enemmän,

7.

PoPLin ajankohtaiset asiat
Seuraneuvottelukunnalle saatettiin tiedoksi:
Seuratuen haku aukeaa 12.11.2020, aiheesta järjestetään info webinaarit.
Urheiluseuroille tarkoitettuja koulutuksia tulossa, tarkemmin PoPLin
kotisivuilta. PoPLin syyskokous 18.11.2020, toteutetaan etäyhteydellä.
Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaala peruttu koronan takia. Lisäksi keskustelitiin
PoPLin jäsenseurojen jäseneduista.

8.

Joulukuun seurojen kokouksen asialistaa
Päätettiin, että kokous pidetään etäyhteydellä. Asioina mm. puheenjohtajan
katsaus kuluvaan vuoteen ja pystin jako, liikuntajohtajan ajankohtaiset asiat
sekä seuraavan vuoden seuraneuvottelukunnan nimeämisryhmä ja
ehdotukset neuvottelukunnan jäseniksi.

9.

Muut asiat
Keskusteltiin koulujen salien jakoperusteista. Varataanko saleja liian paljon
koulun omaan käyttöön ja ei aina käytetä?

10.

Seuraava kokous
Pidetään maanantaina 7.12.2020 klo 18.00 etäkokouksena. Neuvottelukunnan
jäseniä voi tulla kokoukseen myös PoPLille paikan päälle. PoPLille tulevat
ainakin puheenjohtaja ja pystin vastaanottajat.

11.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

Mika Alamaula
puheenjohtaja

Esko Hassinen
sihteeri

