
EDUSTAJISTON KOKOUS 4 / 2018–2019

Edustajiston kokous: ke 3.4.2019
Aika: klo 17.30 - 19.00
Paikka: Kokoushuone Reinola, Kuohunharjuntie 9 (Vapaa-aikatoimisto)

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

Poissa:  -

Asiat:

1. Kokouksen avaus
- Pj avasi kokouksen

2. Edellisen kokouksen muistio (21.1.2019)
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio, muutoksitta

3. Lumitykkien ja latukoneen tilanne, Sorolan monttu
- Latukone on hankittu ja se ehti olla käytössä n. 1 kk
- Lumitykki (tykit) hankitaan syksyllä ja tarvittava infra pyritään rakentamaan

kesäkauden aikana
- Sorolan montun yleissuunnitelma lähtee liikkeelle ja vuorovaikutustilaisuus

pidetään Sorolassa vielä huhtikuun aikana. Tähän tulee myös kutsu
Edustajistolle.

- Edustajiston kannanotot on kirjattu 30.5 kokouksessa ja ne on liitetty
suunnitelmaan

4. Liiku- ja leiki työryhmä
- Vuosibudjetti hankkeisiin 100.000 €. Käytetään pääasiassa luonto- ja

retkeilykohteisiin
- Reitistöjen videopäivitykset ja opasteiden kunnostus/uusiminen: Tero

Hakalalta on kysytty Kaarinanpolun uudelleen kuvausta, ei vielä
tarjousta.

- Ekokumppanit kartoittavat seudullisten reitistöjen nykytilaa. Opasteita
täydennetään ja kunnostetaan tilanteen mukaan.

- Kohteiden ilmakuvausta ja kuvien uusimista.
- Palvelukartan kehittäminen, linkit liiku ja leiki -sivustolle: jatketaan

kehittämistä käyttäjäystävällisempään suuntaan yhden kartan
periaatteella.

- Asukaskysely kohteiden kehittämisehdotuksista: Business-Kangasalan
ja kaupungin kaavoituksen toimesta aletaan kehittää karttapohjaista
alustaa, johon voi täpätä kehitettävän kohdan.  Kysymykset teemoittain,
fokusointi eri harrastusryhmille jne.

5. Vatialan koulun liikuntasali, Lamminrahka, Vesaniemi ja Pikkola
- Vatialan koulun liikuntasalin rajaviivamerkintäsuunnitelma on tehty

liikuntapalveluiden toimesta (oli nähtävillä kokouksessa).



- Lamminrahkan liikuntapuiston suunnitelma on loppusuoralla ja sitä
esiteltiin kokouksessa

- Vesaniemen kehittämisen vuorovaikutustilaisuus pidettiin 27.11.2018 ja
sen pohjalta suunnitelmaa viedään nyt eteenpäin ns. hanketasolle ja
sitä esitellään edustajistolle kun se valmistuu. Näyttäisi kuitenkin siltä,
että hankkeen konkretisoituminen vie ainakin muutaman vuoden.

- Pikkolan yksityisrahoitteinen liikuntahalli on taas esillä. Tällä kertaa
asialla on sijoittajaryhmä. Seurataan tilannetta.

6. Muut asiat
- Jukola-tilanne (Jarmo):

Ilmoittautumistilanne vko 14
Venlat 1471 ja Jukola 3134 joukkuetta
Yhteensä 17903 suunnistajaa (v2018 vko 14 16807)
Joukkueita 21 eri maasta
Talkoolaisia on ilmoittautunut 1399, kokonaistarve 1600 hlöä
Kisabussi, yhteistyössä Reissu-Ruoti oy:n kanssa

talkoolaiset ID-kortilla maksutta
Tre-Heponiemi la-su non-stop 15 min, n. 6,00 €
Kla-Heponiemi la-su non-stop 20 min, n. 5.00 €
Pälkäne-Heponiemi la-su non-stop 20 min, n. 5,00 €

- Mini-Jukola eskareille ja perheille 7-9.5 Pikkolan alueella. Mukana
varhaiskasvatus, koulut, vapaa-aika ja mahdollisesti myös seuroja
tapahtuman läpi viemiseksi tarvitaan.
Alakoulujen oma tapahtuma Kyötikkälässä to 9.5

- Kesäkauden kenttävuorot jaettu ja ne löytyvät Timmistä
Tekonurmi alkaa olla jo täydessä käyttökunnossa ja
harjoitusvuorot ovat siellä jo käytössä

- Kesäkauden 6.5 - 4.8 liikuntasalivuorot haettavana 15.4 mennessä,
Pikkolan sali on poissa käytöstä koko kesäkauden lattian
uusimisen vuoksi (uusi tieto 10.4, remontti siirtyy vuodelle
2020)

- talvikauden haku avautuu ajaksi 16.4 - 15.5
uutena paikkana talvikaudelle on tulossa Kaupungin teknisen
varikon liikuntasali

- Vuoden 2019 vuosiavustukset
Hakemuksia on saapunut kaikkiaan 22 kpl, joista yksi saapunut
myöhässä ja yksi on uusi hakija.
Vuosiavustuksina jaettava rahasumma on 135.000 €, missä on
korotusta 25.000 € vuoteen 2018 verrattuna.

- Kohdeavustukset kaudelta 1.11.2018 - 30.4.2019 tulee hakea 30.4
mennessä. Jaettava rahasumma on 5.000 €.

- Työikäisten hyvinvointityöryhmän kuulumiset
Hannu kertoi mm. osallistavasta sosiaalityöstä

- Muuta esille tulevaa:
Kulttuuri- ja hyvinvointi Tori la 13.4.2019 klo 10.00 - 14.00
Kla-talo, kirjasto, n-tila Sentteri ja piha/torialue



7. Seurakokouksen ajankohdasta päättäminen
- Kevään seurakokous toukokuun alkupuolella, valitaan uusi Edustajisto

kaudelle 2019 - 2020
- Erovuoroiset: Hannu ja Risto eli pyydetään seuroilta ehdokkaat näille

paikoille
- Muut jatkavat
- Kokouspäiväksi sovittiin ma 13.5
- Kokouskutsut ja asialista lähetetään huhtikuun aikana


