EDUSTAJISTON KOKOUS

3 / 2017–2018

Edustajiston kokous: ma 27.11.2017
Aika: klo 17.30 - 19.20
Paikka: Kokoushuone Reinola, Kuohunharjuntie 9 (Vapaa-aikatoimisto)
Paikalla:

Hannu Autio pj. Reijo Hermanfors, Jarmo Joutsensaari, Mika Anttila, Raimo
Korhonen, Asko Koskinen siht.
Lisäksi paikalla asiakohta 3 ajan (klo 17.30–18.30): Tapani Salminen, Teemu
Roivainen, Jarno Schutskoff, Outi Munnukka, Tanja Vaalivirta

Poissa:

Risto Nieminen, Terhi Rajala

Asiat:
1. Kokouksen avaus
Pj avasi kokouksen
2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistioon ei ollut huomautettavaa
3. Pikkolan yksityisrahoitteinen liikuntahallihanke
- Hankkeen takana olevat Salminen ja Roivainen selvittivät hankkeen
nykytilaa.
- Sovittiin, että lähestyvät seuroja s-postilla, missä kysytään eri seurojen
tarpeita liikuntahalliin liittyen.
- Yhteinen toteamus paikalla olleilta oli, että uutta liikuntahallia todella
tarvitaan Kangasalle
4. Muut liikuntapaikkahanhankkeet
- Vatialan koulun tuleva liikuntasali
-Urakkatarjoukset pyydetty, mukana kolme pääehdokasta ja
valinta tehdään lähiviikkoina
-Liikuntasali luonnosvaiheessa 650 m2, mikä jaettavissa kolmeen
lohkoon. Yksi lohkoista ns. päiväkäytössä.
-

Linturinteen-Kyötikkälän -alueen DiscGolfPark-hanke
-Ei erillistä rahoitusta vuodelle 2018, mutta hankkeen toteutus
saattaa onnistua ilman sitäkin
-Ongelman saattaa muodostaa Kyötikkälän p-alueen ja harjun
päällystän välisen alueen liito-oravaesiintymä, mikä siirtäisi radan
kokonaan Kyötikkäläntien länsipuolelle.

-

Kirkkoharjun-alueen keinolumihanke
-Valtuustossa hyväksyttiin pieni määräraha vuodelle 2018, mutta
suunnitelluista jatkotoiminepiteistä ei ole sen tarkempaa tietoa
-Lumenkasaus paikka tulisi kuitenkin olemaan suunnitellusti
Sorolan montussa

5. Lähiliikuntapaikkaohjelma 2018 - 2030
- Ohjelma teko on loppuvaiheessa ja menossa päätettäväksi joulukuun
lautakuntaan, mikäli lopullinen aineisto ehtii valmistumaan
-Tutustuttiin ohjelmaan ja sen kohdekortteihin
-Vuodelle 2018 on talousarviossa 100 000 €:n määräraha
ensimmäiselle kohteelle.
-Teknisen keskuksen kotikatutiimin priorisoimat kärkihankkeet,
viidelle seuraavalle vuodelle ovat Pitkäjärvi 2018, Pikkola 2019,
Vatiala 2020, Sariola 2021 ja Suorama 2022
-Ohjelma laitetaan nettiin kunnan sivuille päätöksenteon jälkeen
loppuvuodesta
6. Muut asiat
- Kohdeavustukset ja stipendit lautakunnassa 28.11
-

-

Kunnan hyvinvointityön rakenteet on uusittu ja sen pohjalta on nimetty
kolme erillistä työryhmää: lasten- ja nuorten hyvinvointityöryhmä,
työikäisen väestön hyvinvointityöryhmä ja ikäihmisten hyvinvointityöryhmä
Työikäisten hyvinvointityöryhmään nimetään urheiluseurojen edustaja
*Nimettiin edustajaksi Hannu Autio
*Asiaan liittyvä koulutustilaisuus ma 18.12 klo 14–16
valtuustosalissa

-

Liiku ja leiki -työryhmän kuulumiset
-Työryhmä tekemässä toteutussuunnitelmaa vuodelle 2018
-Tarastejärven rakentamisen vuoksi, on aloitettava välittömästi
Kaarinanpolun ja sen viitoitusten siirtäminen sekä karttojen
muutostyöt. Kunnan rakentamisen palvelualue suunnittelee ja
merkitsee reitin maastoon

-

Ym. mahdolliset esille tulevat asiat
-Ei ollut

7. Seuraava kokous
- Sovittiin seuraava kokous ma 19.2.2018 klo 17.30 kaupungin vapaaaikapalveluiden tilat, kokoushuone Reinola

