EDUSTAJISTON KOKOUS

4 / 2017–2018

Edustajiston kokous: ma 19.2.2018
Aika: klo 17.30 - 19.30
Paikka: Kokoushuone Reinola, Kuohunharjuntie 9 (Vapaa-aikatoimisto)
Paikalla:

Hannu Autio (pj), Mika Anttila, Raimo Korhonen, Reijo Hermanfors,
Jarmo Joutsensaari, Asko Koskinen (siht.)

Poissa:

Risto Nieminen, Terhi Rajala

Asiat:
1. Kokouksen avaus
- Pj avasi kokouksen
2. Edellisen kokouksen muistio
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio muutoksitta
3. Pikkolan yksityisrahoitteinen liikuntahallihanke
- Käytiin läpi liikuntahallihankkeen nykytilanne
- Halliyrittäjille on annettu aikaa 28.2 mennessä toimittaa kaupungille
uskottava selvitys hankkeen etenemisestä.
4. Muut liikuntapaikkahanhankkeet
- Vatialan koulun tuleva liikuntasali, tilanne
-KVR-urakkatarjoukset jätetty (Lujatalo ja Peab)
-Suunnitelmissa on mukana n. 650 m2 liikuntatila
-

Linturinteen-Kyötikkälän -alueen DiscGolfPark-hanke
-Sisältyy liiku- ja leiki ohjelman budjettiin vuodelle 2018
-Syksyllä laadittu suunnitelmaluonnos esitellään kevään 2018
aikana lähiasukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille. Sen jälkeen
luonnos laitetaan yleisesti nähtäville, minkä jälkeen
elinvoimalautakunta tekee päätöksen.

-

Kaarinanpolun uusi linjaus ja Kirkkoharjun tilanne
-Valtuustoaloite tehty ja suunnitelma tulee 2018 aikana
-Tarkoituksena on siirtää tässä vaiheessa Kaarinan polkua vain

Tarastenjärven alueen kohdalla maaliskuun 2018 loppuun
mennessä ja toteuttaa laajempi reittimuutos Ruutanan koulun ja
Haralan harjun kautta siinä vaiheessa, kun Jyväskyläntielle
rakennetaan Suinulan eritasoliittymä. Samassa yhteydessä reitin
voisi siirtää Aseman ja Ruutanan välillä kokonaan pois
voimalinjalta esim. voimalinjan itäpuolelle, jossa jo nyt kulkee aika
hyvä polkuverkosto.

-

Pitkäjärven lähiliikuntapaikan suunnitelma
-Suunnitelma valmis ja hyväksytty elinvoimalautakunnassa
-Toimintasuunnitelman mukaan alueelle rakennetaan asfaltoitu
alue, jonka päälle asennetaan elementtirakenteinen ns.
pumptrack-pyöräilyrata ja sen yhteyteen istuimia. Muita välineitä
ovat erilaiset ulkokuntoiluvälineet, joiden alustana on betonikivellä
rajattu tekonurmi. Toiminta-alueet valaistaan.
Alueella on varaus myös bmx-radan toteuttamiseen
suunnittelualueen itäpuolelle.

-

Suoraman nurmikentän saneeraus
-Urakka kilpailutuksessa
-Urakka-ajankohta n. 1.5 - 1.7 (1.8). Pohjatöiden jälkeen, työ
tehdään istutusmenetelmällä.
-Tekonurmikenttä pyritään saamaan käyttöön pääsiäisen aikoihin
eli noin 1.4. Kentän avajaiset on alustavasti sovittu pidettäväksi la
21.4. KaVo ja FC Kla suunnittelevat.

-

Vesaniemeen toinen Beach volley-kenttä
-Valtuustoaloitteen kautta, toteutus ilmeisesti vasta 2019

5. Lähiliikuntapaikkaohjelma 2018 - 2030
- Ohjelma, paikkakortteineen löytyy kaupungin verkkosivuilta seuraavan
polun päästä:
-Asuminen ja ympäristö -> tekniset ja ympäristöpalvelut ->
liikuntapaikat ja puistot
-

Yritän kevään aikana saada ohjelman myös vapaa-aikapalveluiden sivuille

6. Muut asiat
- Avustukset vuonna 2018 (Vuosiavustus 110.000€, kohdeavustukset 2x
5.000€ ja stipendit 5.000€).
- Vuosiavustuksen haku päättyy pääsisäisen vuoksi vasta 3.4 klo 15.00.
- Lomakkeet pyritään saamaan netissä kirjoitettavaan muotoon hakukauden
alkuun mennessä
- Osallistavan toiminnan määräraha yht. 30.000€ kulttuuriin, liikuntaan ja
nuorisotyöhön. Miten se käytetään, on vielä sopimatta.
-

Kenttävuorojen haku 2018 on käynnissä, 28.2 mennessä

-

Työikäisten hyvinvointityöryhmän kuulumiset
*Edustajisto edustajana Hannu Autio

-

Liiku ja leiki -työryhmän kuulumiset
-100.000 € budjetti
-Kohteet vuodelle 2018:
Linturinteen discgolf-rata 50.000 €
Vehoniemen soramontun laavu 20.000 €

Kaarinan polun uusi laavu 20.000 €
Vesijärven jääreitin auraus ja ylläpito 10.000 €
-

Kevään seurakokousajankohdaksi päätettiin ma 14.5 klo 17.30
Pääkirjaston Harjula-sali
Erovuoroisia on vain Hannu Autio eli Kisan tulee ehdottaa Hannulle
jatkokautta. Muiden tulee ilmoittaa kokoukseen mennessä halukkuutensa
jatkoon, että voidaan tarvittaessa julistaa ehdokkuudet hakuun.

7. Seuraava kokous
- Sovittiin seuraava edustajiston kokous
Ma 9.4 klo 17.30
Paikka: Kokoushuone Reinola, Kuohunharjuntie 9

