EDUSTAJISTON KOKOUS

1 / 2018–2019

Edustajiston kokous: ke 30.5.2018
Aika: klo 17.30 - 19.00
Paikka: Kokoushuone Reinola, Kuohunharjuntie 9 (Vapaa-aikatoimisto)
Paikalla:

Hannu Autio (pj. §4-6), Reijo Hermanfors, Raimo Korhonen, Jarmo
Joutsensaari, Marleena Yli-Äyhö, Heli Raunio ja Asko Koskinen (pj. §1-3,
siht.)

Poissa:

Risto Nieminen

Asiat:
1. Kokouksen avaus
- Asko Koskinen
2. Edellisen kokouksen muistio (9.4.2018)
- Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio hieman normaalia tarkemmin,
ajatellen edustajiston uusia jäseniä
3. Edustajiston järjestäytyminen
- Valittiin kaudelle 2018–2019
o puheenjohtajaksi Hannu Autio
o varapuheenjohtajaksi Risto Nieminen
4. Sorolan montun käyttösuunnitelma, Edustajiston lausunto
- Aineisto on lähetetty edustajiston jäsenille 23.5 asialistan yhteydessä
- Käytiin läpi suunnitelmat ja päätettiin lähettää Edustajiston kommenttina
suunnittelijalle seuraavat huomiot:
Käyttäjien toiveita on suunnitelmassa kuultu, sillä keskeiset toiminnot suksicross ja Bmx ovat keskeisessä
asemassa ja hiihtohalsteri sekä laavu/tai vastaava palvelee monia talvitoimintoja/tapahtumia. Myös
tilavaraus lumen säilytykseen on hyvä asia.
Huomioitavaa:
Kyötikkälän ja Sorolan alueen välisen kannaksen kohta vaatii ratkaisua, koska -nykyinen on ahdas -Sorolan
tapahtumiin ja kun tapahtumapaikoitusta on suunniteltu myös Kyötikkälään, liikkuminen tästä ahtaasta
välistä on turvallisuusriski.
Kesällä on samassa paikassa maastopyöräreitti ja yleinen muu kulku. Talvella on keinolumilatu suunniteltu
tästä normaalin liikkumisen lisäksi.
-keinolumiaikaan ovat samassa raossa normi kulkijat, hiihtäjät ja pyöräilijät..
-lisäksi reittiä kuljetaan paljon mopoilla -vaatii reitin levennyksen vaikka ei olekaan aivan Sorolan alueen
sisällä (n20m...) mutta on aivan olennainen osa
Sorolan suunnittelu edellyttää, jottei tehdä keskelle harjua eristettyä aluetta, jonka käyttö aiheuttaa
tarpeettomia vaaratilanteita...
P-alueelle johtavan tien ylittää ratsastusreitti (huomioitava turvallisuus)
Huolehdittava, että olemassa olevat reitit tai niiden muutokset, nivoutuvat hyvin Sorolan uusiin
toiminnallisiin suunnitelmiin.
Laavualueen ympäristön suunnittelussa on huomioitava tilavaraus monipuoliseen tapahtumatuotantoon.
Säilölumen kuljetusreitti alueen poikki arveluttaa.

-

Katselmus/asukaskuuleminen paikanpäällä Sorolan montulla aikaisintaan
loppu kesästä, mistä laitetaan erillinen kutsu Edustajistolle.

5. Muut esille tulevat asiat
- Ajankohtaista Kangasala Jukolan osalta:
o Antti Rantala valittu pääsihteeriksi 1.8.2018–31.7.2019 (Kangasala
SK palkkaa)
o Yleinen talkooilmoittautuminen (LYYTI) avautuu piakkoin
o Urheiluseuroille yhteistyökirje alkusyksystä – sopimusneuvottelut
myöhemmin syksyllä
o Vastuuhenkilöt osallistuvat Lahti Hollola Jukolan järjestelyihin
kesäkuussa
-

Keskusteltiin Panu Siltasen Edustajistolle jättämästä kirjelmästä, mitä
osittain käsiteltiin jo 14.5 seurakokouksessa. Asko vastailee Panulle.

6. Seuraava kokous
- Seuraava kokous pidetään elo-syyskuun vaihteessa. Asko laittaa
kokouspäivävaihtoehtoja elokuun aikana

