
EDUSTAJISTON KOKOUSMUISTIO   2 / 2017–2018 
 
Edustajiston kokous: ti 29.8.2017 
Aika: klo 17.30 - 19.30 
Paikka: Kokoushuone Reinola, Kuohunharjuntie 9 (Vapaa-aikatoimisto) 
 
Paikalla: Hannu Autio (pj), Jarmo Joutsensaari, Raimo Korhonen, Reijo Hermanfors ja 

Asko Koskinen (siht.) 
Poissa: Risto Nieminen, Mika Anttila ja Terhi Rajala  
 
 
Asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 
- Pj avasi kokouksen 

 
2. Edellisen kokouksen muistio 

- Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio 
 

3. Hyvinvointi, yhteinen asiamme 
Kangasalan kunnan Hyvinvointikoordinaattori Maija Mäkinen 
- kertoi kunnan hyvinvointikertomuksen tavoitteista ja aiheesta keskusteltiin  
- Kunnan hyvinvointikertomus löytyy kunnan nettisivuilta, valikosta 

Hyvinvointi ja liikunnan visio ja tavoitteet myös vapaa-aikapalveluiden 
sivuilta 

 
4. Liikuntapaikkahankkeiden tilanteet mm. 

- Suoraman tekonurmi ja Lukion kenttä 
Urakka aikataulussa ja urakkasopimus 31.10 asti. Avajaiset ovat 
keväällä 2018. 

- Frisbeegolf-Kyötikkälä 
Väyläsuunnitelma teetetään syksyn aikana ja radan valmistus 
ensi keväänä/kesänä 

- Lähiliikuntapaikkaohjelma 
Nettikysely 14.–24.8 
Netti kyselyyn tuli noin 150 vastausta ja erittäin hyvin ja hyviä 
kommentteja. Tarkempi tulosten analysointi on vielä kesken. 
Sidosryhmätyöpaja pidetään to 5.10 klo 17.30–19.30 pääkirjaston 
Harjula salissa, mihin Edustajisto myös kutsutaan. 

- Vehoniemen soranottoalueen maisema- ja virkistyskäyttösuunnittelu  
Ideapajan 21.8 antia 
Osallistujia oli kaikkiaan 22 kpl. Ideoita tuli runsaasti mm. 
liikuntareittien, eri liikuntamuotojen, luontoelämyskohteiden, 
majoitus- ja ruokapalveluiden osalta. Suunnitelmaehdotus 
valmistuu syksyn aikana. 

- Pikkolan liikuntahallihanke 
Hallihanke on edelleen elossa ja tähtäys vuodessa 2018. 
Toistaiseksi urakkatarjouksia ei tullut ja syitä tähän tutkitaan. 
Olisiko esim. rakennuttajan palkkaaminen hankkeelle tarpeellista? 



Hanke-esittely edustajistolle ja seuroille, mahdollisesti seuraavan 
kokouksen yhteydessä 
 

5. Taloudellista tukea 
- KKI-tukiohjelman syksyn haku 1.-30.9 

Hausta tarkemmin ja hakuohjeet HLU:n sivuilta 
- Liikunnan kohdeavustukset kesätoimintakauden osalta 31.10 

mennessä 
Haku koskee kesäkauden toimintoja eli 1.5 - 31.10.2017 
ajanjaksoa. Avustus myönnetään pääasiassa koulutukseen. 

- Vuodelle 2017 myönnettyjen vuosiavustusten laskutus osa 2  
Laskutusohjeet lähetetään seuroille muistutuksena lokakuun 
aikana. Ensimmäinen mahdollinen eräpäivä on 31.10 

- Osallistavan toiminnan tuki (uusi) 
Esitetty 35.000 €:n avustusta jaettavaksi kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisojärjestöille osallistavaan toimintaan. Hakuohjeet laaditaan 
määrärahan varmistumisen jälkeen. 

 
6. Muut esille tulevat asiat  

- Urheilutien asemakaava (Vesaniemi-Keskuskenttä) näytillä ja 
kommentoitavissa www.kangasala.fi, asuminen ja ympäristö, tontit ja 
kaavoitus. Myös mm. Kuhmalahden yleiskaava on kommentoitavissa 
kaava sivuilla. 

- Kangasala Jukola 2019 talkooyhteistyöinfo la 14.10 Apilan saunalla (klo 
aika ei selvillä) 

- Kevään 2018 Hyvinvointitorin suunnitteluilta on to 16.11 klo 18.00 
pääkirjaston Harjula sali (Hyvinvointitori la 14.4.2018) 

- Pyritään järjestämään liikkuva koulu-tapaaminen kevättalvelle koulun 
toiminnasta vastaavien ja seurojen välille 

 
7. Seuraava kokous 

- Pidetään viikkojen 43–44 aikana. Ehdotukset kokouspäivistä lokakuun 
alussa 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.kangasala.fi/

