EDUSTAJISTON KOKOUSMUISTIO

2 / 2019–2020

Edustajiston kokous: Ma 16.9.2019
Aika: klo 17.30 - 20.00
Paikka: Kokoushuone Reinola, Kuohunharjuntie 9 (Vapaa-aikatoimisto)
Paikalla:

Poissa:

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

Asiat:
1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Kahden edellisen kokouksen muistiot (3.4 ja 14.5)
- Tarkastettiin kahden edellisen kokouksen muistiot
3. Kangasala Jukola 2019, yhteenveto (Jarmo)
- Jarmo kertoi yhteenvetoa Jukolasta kuvin, sanoin ja luvuin
4. Liikunnan TA 2020 ja ulkoliikuntapaikkojen ym. keskeiset investointiesitykset
- Käytiin lyhyesti läpi vapaa-aikapalveluiden liikunnan ta:n käyttötalouden
2020 oleellisimmat asiat ja vielä tämän vuoden uusien vakanssien
rekrytilanne.
- Lautakuntakäsittelyt ovat jo ta:n osalta jo tehty. Seuraavaksi antaa
kaupunginhallitus oman ta -ehdotuksensa ja valtuusto päättää vuoden
2020 ta:n 11.11.2019 kokouksessaan.
- Tulevista liikuntapaikkainvestoinneista käytiin läpi Teknisen
palvelukeskuksen esityksen kohteita. Sorolan monttu (2020–2021),
Pikkolan lähiliikuntapaikka (2020), Lamminrahkan liikuntapuisto (2022–
2023) ja Kyötikkälän nurmen uusinta (2020) sekä huoltorakennuksen
saneeraus (2021). Lisäksi päivitettiin tiedot Vatialan koulun liikuntasalin,
Ruutanan monitoimitalon liikuntatilan ja Pikkolan Urheilutalon
lattiaremontin osalta.
- Kenttien, liikuntareittien ja muiden ulkoalueiden perusparantamiseen on
myös ehdotettu 350.000 €:n määrärahaa ensi vuodelle. Kohteet
tarkentuvat alkuvuodesta teknisen keskuksen ulkoalueiden
työsuunnitelmassa.
- Lisäksi keskusteltiin muista tarpeellisista investointikohteista, missä esille
tuli mm. Suoraman kenttien huoltorakennuksen ahtaus ja huono kunto
sekä puutteellinen varustus mm. äänentoisto (kuulutus) laitteiston puute.
5. Muut ajankohtaiset asiat
- Työikäisten hyvinvointityöryhmä (Hannu)
-Viime kokoontumisissa on käsitelty mm:
-Kangasalan vuoden 2019 infrahankkeita ja pieniä
liikenneturvallisuutta lisääviä hankkeita sekä liikenteen tilastoja.
-Kangasalan liikunta-asioita ja liikuntaan aktivoimistoimenpiteitä

-Kangasalan Taide- ja ympäristöohjelmaa
-

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman seuranta 2018
Tutustuttiin ohjelman seurantaraporttiin, mikä jaettiin kaikille
kokouksessa

-

OPM:n avustushaku, vähävaraisten lasten liikunnan tukemiseksi
Keskusteltiin seurojen kiinnostuksesta ja
sitoutumishalukkuudesta, mikäli avustusta haetaan.
Yhteisesti todettiin, että avustuksen hakemisesta on tehty hyvin
monimutkainen ja ohjeiltaan ristiriitainen prosessi toteutettavaksi
näin lyhyellä hakuajalla (30.9 mennessä). Hakulomakkeeseen
tulisi määritellä asioita, mistä ei ole tarkkaa tietoa ja mihin
kaupungin hakijana ja seurojen toteuttajana tulisi kuitenkin
sitoutua. Lisäksi todettiin, että hakijan tehtäväksi jätetty
vähävaraisuuden määrittäminen ja dokumentointi on erittäin
vaikeaa, ilman tarkempaa ohjeistusta.
Sovittiin myös, että hakuun valmistaudutaan ensi vuodelle ja
toivotaan, että hakuprosessia on selkeytetty. Lisäksi käydään
asiasta ajoissa keskustelua sosiaalipalveluiden kanssa, jota
tarvitaan ehdottomasti tähän yhteistyökumppaniksi.

-

Kohdeavustusten haku 31.10 mennessä

-

Nuorten urheilijoiden stipendit 15.11 mennessä

-

Vapaa-aikakoordinaattorista Vapaa-aikapalveluiden johtaja
Vapaa-aikapalveluiden johtajaksi on valittu kulttuurijohtaja,
filosofian maisteri Marke Vornanen Kuusamosta. Hän aloittaa
1.11.2019.

-

Muut esille tulleet asiat
Liikuntapalveluihin palkataan vielä loppuvuoden aikana
palvelukoordinaattori ja liikunnanohjaaja, joiden rekrytointiin ei
saatu täyttölupaa kevätkauden aikana. Alkusyksystä rekryä on
viivästyttänyt vapaa-aikapalveluiden johtajan vakanssin
täyttäminen, mikä katsottiin tässä tilanteessa tärkeimmäksi tehdä
ensin.
Liikunnanohjaaja Jarno Schutskoff ottaa nyt tässä kohtaa vastuun
Urheiluseurojen Edustajiston toiminnasta.
Toivottu edustajiston kokouspäivä olisi maanantai

6. Seuraava kokous
- Seuraava kokous pidetään marraskuussa valtuuston ta-käsittelyn jälkeen.
Jarno laittaa kutsut.

