EDUSTAJISTON KOKOUS

3 / 2018–2019

Edustajiston kokous: ma 21.1.2019
Aika: klo 17.30 - 19.30
Paikka: Kokoushuone Reinola, Kuohunharjuntie 9 (Vapaa-aikatoimisto)
Paikalla:

Hannu Autio (pj), Reijo Hermanfors, Raimo Korhonen, Jarmo Joutsensaari,
Heli Raunio, Marleena Yli-Äyhö, Risto Nieminen ja Asko Koskinen (siht.)

Poissa:

-

Asiat:
1. Kokouksen avaus
- Pj. avasi kokouksen
2. Edellisen kokouksen muistio (31.10.2018)
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio
3. Lumitykkien ja latukoneen hankintatilanne
- Latukone on koeajettu 16.1 Ylöjärvellä ja hankintaprosessi on aloitettu.
Kuitenkaan kuluvan talven lumille, koneesta ei ehdi vielä suurta iloa
olla.
- Lumitykkiä ollaan myös hankkimassa. Lumen tekeminen ja varastointi
suunnitellusti Sorolan monttuun ei kuitenkaan onnistu nykyisillä veden
paineistuksilla ja sähkövarauksilla. Asia on selvitysvaiheessa.
Todennäköisesti tarvittava infra rakennetaan kesäkauden aikana.
4. Liiku- ja leiki työryhmä
- Vuosibudjetti hankkeisiin 100.000 €. Käytetään pääasiassa luonto- ja
retkeilykohteisiin
- Vuonna 2018 käytettiin n. 68.000 € ja sillä toteutettiin:
Kaarinan polulle:
Opasteet, viitoitukset, Mustijärven p-alue ym.
Mustijärvi ja Vehoniemi:
Laavut, puuvajat, puu-ceet, puomit, konetyöt ja kiviainekset
Frisbee-golf:
Radan suunnittelua ja ratatarvikkeiden hankinta
Frisbee-golf-rata ei tule toteutumaan alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti Kyötikkälä-Linturinne alueelle, lähiasukkaiden ja mm.
luonnonsuojelupiirien vastustuksen vuoksi.
Uuden paikkavaihtoehtokartoituksen jälkeen (esiteltiin
edustajistolle 31.10 kokouksessa) parhaana vaihtoehtona
pidetään Kangasalan Aseman Kortekummun aluetta, mihin uusi
ratasuunnitelma on nyt tarkoitus tehdä. Alan harrastajat ovat jo
hyväksyneet paikan.
-

Vuodelle 2019 on suunniteltu:
Frisbee-golf radan suunnittelu Kortekumpuun käynnistyy

Reitistöjen videopäivitykset ja opasteiden kunnostus/uusinta
Liikuntapaikkakohteiden ilmakuvaukset ja kuvien uusimista
Palvelukartan kehittäminen, linkit liiku- ja leiki sivustolle
Asukaskysely kohteiden kehittämisehdotuksista
Lisäksi mm. Sorolan montun kehittäminen, yhteistyön
kehittäminen yksityisten palveluntarjoajien kanssa (mm.
hevosyrittäjät, Saarikylät ym.)
5. Vuoden 2019 ulkoliikuntapaikkojen rakennuskohteet ym. talousasiat
- Ulkoliikuntapaikat ja muut ulkoilualueet 2019 talousarviossa oli
elinvoimaltk:n käsittelyssä 22.1, eikä siihen tehty muutoksia (liite lähetetty
teille edellisen kokouksen asialistan yhteydessä).
- Seura-avustuksiin lisää 32.200 €. Summa otettava kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden käyttötaloudesta, mikä tulee siirtämään suunniteltuja
rekryjä (4 kpl) noin 2-3 kk eteenpäin.
Lisämääräraha on suunniteltu jaettavaksi seuraavasti: vuosiavustukset
25.000 €, kohdeavustukset 5.000 € ja stipendit 2.000 €.
- Liikuntapalveluille on tulossa liikunnanohjaaja sekä teken kanssa yhteinen
liikunnan palvelukoordinaattori.
6. Vatialan koulun liikuntasali, Pikkolan liikuntasalin remontti ja Lamminrahka
- Vatialan uuden koulun rakennustyöt ovat aikataulussa. Tulossa 650 m2
liikuntatila.
- Pikkolan liikuntasali on kiinni kesätoimintakauden eli 6.5 - 4.8.2019, jolloin
salin lattia uusitaan perustuksiaan myöten.
- Lamminrahkan koulun yhteyteen tulossa n. 1000 m2 liikuntatila
yhteiskäyttöön Tampereen Ojalan kaupungin osan kanssa. Koulun pihaalueille suunniteltu monikäyttöinen liikunta- ja harrastepaikkakokonaisuus,
mihin tutustuttiin kokouksessa.
7. Muut asiat
- Jarmo kertoi Jukolasta: toinen järjestyksenvalvojakoulutus on parhaillaan
menossa, minkä jälkeen koulutettuja järjestyksen valvojia on n. 70 kpl.
Poliisin edellyttämä määrä on 100, joten tulossa on keväällä vielä yksi
koulutusjakso. Talkookoulutukset ja infot kevään aikana 3 kpl, Lukion
auditoriossa
- Mini-Jukola eskareille ja alakouluille toukokuussa, ilmeisesti Pikkolan
kampus-alueella. Mukana varhaiskasvatus, koulut, vapaa-aika ja
mahdollisesti myös seuroja tapahtuman läpi viemiseksi tarvitaan. Asiaan
palataan tarkemmin seuraavassa kokouksessa.
- Seurainfo lähetetään seurojen puheenjohtajille 15.2 mennessä
(vuosiavustukset ja muut hakuajat yms. tietoa)
- Hannu kertoi työikäisten hyvinvointityöryhmän kuulumiset ja miten esim.
Orivedellä hyvinvointityötä on jalkautettu menestyksekkäästi asukas- ja
kyläyhdistysten toimesta.
- Reijo toi esiin huolensa yksityisrahoitteisen liikuntahallin puolesta, koska
Pikkolan hanke on kariutunut liian korkeisiin rakennuskustannuksiin.
Asko on virittänyt keskustelua elinkeinotoimen (Bisnes-Kangasala) kanssa,
että hallin voisi rakentaa mm. Kyötikkälän alueelle, missä synergiaa
saataisiin alueen jo olemassa olevista liikuntamahdollisuuksista. Myös

Pikonkankaan ns. Pikon Betonin tontti olisi hyvä vaihtoehto, se ei
kuitenkaan ole kaupungin omistuksessa. Seurataan tätä ja jatketaan
keskustelua seuraavissa kokouksissa.
8. Seuraava kokous
- Seuraava kokous maalis-huhtikuun vaihteessa vkt 13–14. Tarkemmat
päiväehdotukset tulevat maaliskuun alussa.
- Kevään seurakokous toukokuun alussa

