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Olosuhteiden kehittämisryhmä 1/2018
Aika:
Paikka:

21.3.2018 13.00-14.49
Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105 A, Helsinki
Osallistujat

Kutsu

Läsnä

pj

Jukka Vilske

X

x

jäsen

Ville Nummelin

X

x

jäsen

Mikko Heinonen

X

estynyt

jäsen

Kari Vierimaa

X

poissa

jäsen

Timo Nuora

X

estynyt

SUH asiantuntija

Ilpo Johansson

X

x

liittohallitus

Kari Keskinen

X

x

esittelijä, sihteeri

Eerika Laalo-Häikiö

X

x

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajaksi Ville Nummelin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (4.10.2017). Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti heti kokouksen
jälkeen. Uimaliitto Openin kokous 20.1. jouduttiin siirtämään esteiden ja sairastumisten takia. Liitteenä
toimitettiin keskustelumuistio 20.1. tapaamisesta.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä (12.3.).
6. Seurojen tarpeet olosuhdeasioissa
Aluefoorumeissa on noussut useasti esille
olosuhdeasiat. Jaana Sinervuo-Tarula oli tehnyt
koosteen aiheesta 20.1. keskustelun perusteella.
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Todettiin, että moni asia nousi esille jo vuonna 2014 tehdyssä olosuhdekyselyssä
Aukioloaikojen ulkopuolinen käyttö keskustelutti eniten: aiemmin on kerätty materiaalia ja
esimerkkejä eri toimintamalleista
- olemassa Cetuksen turvallisuusasiakirja sekä esimerkki vastuuhenkilöiden nimeämisestä
- sopimusmalli aukioloaikojen ulkopuolisesta käytöstä
- haasteena se miten kaikkea tietoa pystytään jakamaan ja miten se saavuttaa oikeat henkilöt
ja seurat, kaikkea tietoa ei voi sellaisenaan jakaa
Olosuhteiden kehittämisryhmän toiminnan tunnetuksi tekeminen: työryhmä auttaa tapauskohtaisesti
mikäli seuroilla on tarvetta, vaikea keksiä yhtä ratkaisua, koska seurojen tarpeet ovat hyvin erilaisia

Puheenjohtaja Jukka Vilske tekee seuroille kyselypohjan, joka viimeistellään toimistolla. Kysely toteutetaan
huhtikuussa ja tulokset saadaan toukokuun aikana. Kyselyn tavoitteena on saada tietoa seuroilta, millaista
apua työryhmältä tarvitaan. Lisäksi lisätään verkkosivuille yhteystiedot tapauskohtaisiin yhteydenottoihin.
7. Kuntien rakennushankkeiden tukeminen ja seurojen vaikuttaminen kuntahankkeissa
Käytiin läpi OKM:n rahoitussuunnitelma 2018-2021 ja hankkeiden tilanne. Kuultiin Uimahalli- ja kylpyläpäivien
hanketapaamisesta.
-

-

Asiantuntija-apu hankkeille:
- Jukka Vilske on yhteydessä seuraaviin hankkeisiin: Espoon hankkeet, Kuopio, Lohja, Rauma
ja Varkaus
- Ville Nummelin on yhteydessä: Iisalmi ja Uusikaupunki
- Eerika Laalo-Häikiö on saanut tiedot Lahden hankkeesta
”Seurojen toimintaohjeen valmistuminen olosuhdeasioihin vaikuttamisen tueksi”: käsiteltiin
edellisessä kohdassa, kysely pohjalta tehdään sisältörunko materiaalille

8. RT-kortti
Kuultiin tilannekatsaus Ilpo Johanssonilta. Uimaliitolta oli pyydetty tarkennusta katsomoihin liittyvästä
kirjauksesta. Sovittiin, että Ilpo Johansson tekee kirjausehdotuksen keskustelun perusteella ja työryhmä
kommentoi. Muutetaan myös lajivaatimusten kirjausta samassa linjassa.
RT-kortista on tulossa lausuntokierros. Uimaliiton puolesta lausunnon antaa olosuhteiden kehittämisryhmä.
Toiminnanjohtaja informoi aikataulusta, kun lausuntokierros käynnistetään.
9. Alueelliset olosuhdefoorumit
Vuodelle on suunniteltu 1-3 alueellisten olosuhdefoorumien järjestämistä. Toiminnanjohtaja tekee esityksen
ajankohdista sekä tarkemmista kaupungeista ja niiden lähialueilla olevista seuroista. Olosuhdefoorumit
toteutetaan loka-marraskuussa 2018. Alustavat alueet ovat: pääkaupunkiseutu, Jyväskylän alue, Kuopion
alue. Tilaisuudet halutaan toteuttaa yhteistyössä
liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Alustava
kokousaika klo 13-16.
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10. Lajien välinen yhteistyö
Toiminnanjohtaja on tutustunut salibandyn olosuhdekehittämiseen. Työryhmän jäsenten toivotaan omien
kontaktiensa kautta keräävän tietoa eri lajien olosuhdetyöstä.
11. Viestinnän vuosikello ennakkotehtävän mukaisesti
Olosuhdeaiheisia juttuideoita tarvitaan. Tavoitteena on tehdä olosuhdeasioista kiinnostavaa ja houkuttelevaa.
Työryhmäläisiltä pyydettiin juttuideoita jatkoon.
Verkkosivujen uudistaminen on käynnissä. Olosuhdeasiat tulevat nettisivulle, mutta on edelleen pohdittava
miten sisältö palvelisi paremmin seuroja.
Sosiaaliseen mediaan on tulossa syksyllä jälleen hygieniakampanja. Muita sosiaalisen median sisältöjä tulee
pohtia (mm. tietoa kestävään kehitykseen, energiaan säätöön, mahdollinen linkitys UH:n videoihin).
12. Muut asiat
12.1. Tuki Rovaniemelle – pyyntö
Rovaniemen uuden uimahallin hankesuunnitelmaan on pyydetty Uimaliiton kommentteja. Jukka Vilske ja Ilpo
Johansson valmistelevat lyhyen palautteen.
12.2. Viestintä uimahalleille
Uimahallitiedote 2/2018 on lähdössä pian. Muuta tiedottamista tehdään Ui kesäksi kuntoon -kampanjan ja
Veikkauksen etukampanjan osalta.
12.3. Kangasalan lausuntopyyntö
Keskusteltiin kannanoton sisällöstä. Kannanotto käsittelee muitakin kuin olosuhdeasioita. Todettiin, että
toiminnanjohtaja valmistelee kannanoton keskustelun perusteella.
13. Vuoden 2018 kokoukset
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 23.5.2018 klo 13-15 Uimaliiton toimistolla. Syksyn kokoukset
sovitaan myöhemmin.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49.

Jukka Vilske
Puheenjohtaja

Eerika Laalo-Häikiö
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja
Ville Nummelin
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