EDUSTAJISTON KOKOUSMUISTIO

4 / 2016–2017

Edustajiston kokous: ma 20.3.2017
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, Risto Nieminen

Asiat:
1. Kokouksen avaus
- Pj. avasi kokouksen
2. Edellisen kokouksen muistio
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio
3. Ajankohtaiset liikunta-asiat
-

Tekonurmi, tapahtumakenttä ja lukion kenttä
-Käytiin läpi kenttien suunnitelmat ja tiedossa olevat aikataulut

-

Liikuntahalli (yksityisrahoitteinen)
-Tutustuttiin hallin pohjakuviin ja käytiin keskustelua asiasta
-Päätettiin, että halliyrittäjät pyydetään keskustelemaan
laajennetun edustajiston kanssa hankkeesta, mahdollisesti
huhtikuun aikana

-

Uuden Vatialan koulun liikuntasali
-Keskusteltiin mm. ensi talvikauden salitilanteesta, mikäli Vatialan
koulun purku aloitetaan jo tulevana kesänä
-Olisiko tarvetta vuokrata korvaavaa tilaa jostain (Ammattikoulu,
Malm-Areena?)
-Vapaa-aikakoordinaattori on perustellut uuden koulun yhteyteen
650 m2:n liikuntasalitarvetta

-

Lähiliikuntapaikkasuunnitelman 2018-> valmisteluaikataulu
-Tehdään teknisen keskuksen toimesta ja ilmeisesti ostopalveluna
Rambol-Finlandilta vuoden loppuun mennessä
-Käsittää pääsääntöisesti koulujen pihojen ja puistokenttien
toiminnallisuuden parantamisen kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden
lisäämiseksi

-

Muut asiat
-Sorolan monttuun sijoittuvien toimintojen suunnittelua toteutetaan
lähiliikuntakenttäselvityksen rinnalla, huomioiden Kirkkoharjun
metsänhoitosuunnitelma

4. Uusi Kangasalan Hyvinvointikertomus 2017–2021 (valmisteluversio)
- Liikunnan visio, painopisteet ja toimenpiteet
-Keskusteltiin hyvinvointikertomuksen yhteyteen tulevista
liikunnan tavoitteista tulevalle nelivuotiskaudelle, mikä on samalla
kunnan uusi liikuntapoliittinen ohjelma
-Todettiin painopisteet ja toimenpiteet hyviksi
5. Muut asiat ja seuraava kokous
- Vuosiavustukset 31.3 klo 15.00 mennessä
-Vuosiavustusten valmistelu ja mahdolliset hakemusten
täydennykset 12.4 mennessä
-Lautakunta 27.4
- Hyvinvointitori la 8.4
-Hyvinvointitoriin osallistuville seuroille on ohjeet
tapahtumapäivästä lähetetty
- Kesäkauden liikuntasalivuorot 30.4 mennessä
-Kesäkaudella käytössä olevat kohteet selvitetään ennen
hakuajan alkua (esim. Vatiala?, Kirkkoharju?)
-Pitkäjärvellä on leiri 5.-11.6 ja tämän jälkeen yritetään saada
salin lattian huoltolakkaus, jolloin käyttövuorot ajoittuisivat ajalle
26.6 - 25.8
- Kevään seurakokous
-Sovittiin alustavasti ma 8.5.2017 klo 17.30, paikka selviää
myöhemmin
-Edustajiston ehdokasasettelut pyydetään 28.4 mennessä. Yksi
erovuoroinen (Panu) ja lisäksi Petteri Köntin edustus laitetaan
uudelleen hakuun eli kaksi vapautuvaa paikkaa.
-Kutsut laitetaan seuroille, kun tiedetään käykö pj:lle kyseinen
aika, kuitenkin viimeistään viikon 16 aikana.

