
EDUSTAJISTON KOKOUS    3 / 2016–2017 
 
Edustajiston kokous: ma 16.1.2017 
Aika: klo 17.30 - 19.30 
Paikka: Pitkäjärven liikuntahalli, kahvio 
 
Läsnä:  Hannu Autio pj, Panu Siltanen, Mika Anttila, Reijo Hermanfors, 
 Raimo Korhonen ja Asko Koskinen siht. 
 
Poissa:  Petteri Köntti ja Risto Nieminen 
 
 
 
Asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 
- Pj avasi kokouksen 

 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
- Tarkastettiin edellisen kokouksen muistio 

 
 

3. Ajankohtaiset liikunta-asiat 
 

- Tekonurmi 
-hankkeesta käytiin keskustelu ja tutustuttiin kentän piirustuksiin 
-hanke etenee ja sisältyy vuoden 2017 talousarvioon 
-paikkana on Suoraman kentän alue 
-rakennustyöt on ajoitettu ajalle 1.6-31.10.2017  
-hanke on saanut UEFA:n HatTrick -tukea 20.000€ ja lisätukea on 
haettu AVI:n kautta, missä päätökset tehdään huhtikuulla 2017 

 
- Liikuntahalli (yksityisrahoitteinen) 

-liikuntahallin sijoituspaikka on Pikkolassa, suunnilleen jäähallia 
vastapäätä 
-hanke sisältyy kulttuuri- ja opetusministeriön 
liikuntapaikkarakentamisen avustuslistalle vuonna 2017. Päätös 
huhti-toukokuussa. 
-kunta myöntänyt toimepidevalmisteluluvan halliyrittäjille 
30.6.2017 asti 
-todettiin, että hankkeen varmistuttua on tarpeen pitää 
yhteispalaveri halliyrittäjien kanssa 

 
- Muut TA-2017 asiat ja suunnitelma 2018–2021 

-käytiin läpi ja keskusteltiin kunnan 
liikuntapaikkarakentamisen muista 
investointikohteista vuonna 2017 ja 
investointisuunnitelmasta vuosille 2018-2021 

 
 



4. Uusi Kangasalan Hyvinvointikertomus 2017–2021 
 

- Ohjelman valmistelu- ja käsittelyaikataulu 
-lautakunnat helmi-maaliskuu, kunnanhallitus huhtikuu ja 
valtuusto toukokuu 

- Sisältää mm. liikunnan vision eli Kangasalan linjaukset tulevalle 
valtuustokaudelle 

-alustava suunnitelma,  
* Visio: Liikkuva Kangasala, kunnon kunta 
* Keskeiset linjaukset: 
  - Laadukas ja riittävä 

liikuntapaikkaverkosto 
- Kattavat terveysliikunta- ja 
hyvinvointipalvelut 
- Yhteistyön tiivistäminen liikunta-asioissa 
Tampereen kaupunkiseudulla  

-vuositavoitteet määritellään kuitenkin ohjelman valmistumisen 
jälkeen aina talousarviokäsittelyn yhteydessä 
-käytiin keskustelu linjauksista ja sitä jatketaan vielä 
valmistelutyön edetessä  

 
 

5. Muut asiat ja seuraava kokous 
 

- Kangasalan nuorten urheilijoiden stipendit 
-edustajiston mielestä palkitsemisikäraja olisi syytä muuttaa siten, 
että sen piiriin kuuluisivat 12-22 -vuotiaat (nyt 10-20v) 
-sovittiin, että asiasta tehdään esitys syksyllä 2017 lautakuntaan 

  
- Kangasala-info -sivut uudistuvat ja uudet sivut pyritään saamaan 

julkaisukuntoon vielä alkuvuoden aikana 
 

- Liiku ja leiki -esite on myös uudistumassa, mistä malli oli näytillä 
 

- Teknisenkeskuksen ja sivistyskeskuksen (vapaa-aikapalvelut) 
valmisteltavaksi on annettu valtuustoaloite tykkilumen 
käyttömahdollisuuden kartoittamiseksi Kangasalla. Selvitys tulee tehdä 
31.5.2017 mennessä. 

 
- Hyvinvointitoritapahtuma la 8.4.2017. Liikuntaseurojen toiminnan 

esittelypaikaksi keskitetään Kangasalan Uimahallin sisä ja ulkoalue. 
Ilmoittautuminen tapahtumaan tulisi tehdä 5.2 mennessä. 

 
- Seuraavaa kokousajankohtaa ei päätetty, mutta se ajoittunee 

maaliskuun puolenvälin jälkeiseen aikaan 
 

 
 

 



 
 


