EDUSTAJISTON KOKOUSMUISTIO

3 / 2019–2020

Edustajiston kokous: ma 25.11.2019
Aika: klo 17.30 - 18.45
Paikka: Kokoushuone Reinola, Kuohunharjuntie 9 (Vapaa-aikatoimisto)
Paikalla:

Hannu Autio (pj), Raimo Korhonen, Marleena Yli-Äyhö, Heli Raunio, Risto
Nieminen ja Jarno Schutskoff (siht.)

Poissa:

Reijo Hermanfors, Jarmo Joutsensaari

Asiat:
1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Edellisen kokouksen muistio (16.9.)
- Tarkastettiin edellisen kokouksen muistio
3. Kohdeavustukset ja nuorten urheilijoiden kannustus- ja valmennus-stipendit
- Urheiluseurojen kohdeavustukset ovat olleet lautakunnan käsittelyssä
19.11.2019. Osaa hakemuksista ei voitu myöntää täysimääräisinä
myöntämisperusteisiin vedoten. Nuorten urheilijoiden kannustus- ja
valmennusstipendien hakuaika päättyi 15.11. ja hakeneita seuroja oli 12 kpl
yhteensä 36 urheilijalle. Stipendit menevät lautakuntakäsittelyyn 10.12.2019.
4. Ulkoliikuntapaikkojen ym. keskeiset hankinnat, TA 2020
- Tulevista liikuntapaikkainvestoinneista käytiin läpi Teknisen
palvelukeskuksen esityksen kohteita. Kenttien, liikuntareittien ja muiden
ulkoalueiden perusparantamiseen on ehdotettu 350.000 €:n määrärahaa ensi
vuodelle. Kohteet tarkentuvat alkuvuodesta teknisen keskuksen ulkoalueiden
työsuunnitelmassa.
-

-

Sorolan monttu (2020–2021), kuntoportaat, valaistus, kota, puuvaja
Pikkolan lähiliikuntapaikka (2020), suunnitelmat hyvässä vaiheessa, vastustusta
parkkipaikkojen vähentymisestä Pikkolan alueella.
Lamminrahkan liikuntapuisto (2022–2023), suunnittelu jatkuu
Kyötikkälän nurmen uusinta kesällä (2020), todettiin, että yleisurheiluratojen ja
kuularingin käyttö tulisi turvata nurmen rakentamisen ajaksi. Lisäksi nurmen
tulisi olla käyttökunnossa loppukesän ajalla.
Lisäksi päivitettiin tiedot Vatialan koulun liikuntasalin, Ruutanan monitoimitalon
ja Pikkolan Urheilutalon osalta. Vatialan koulu käyttöön mahdollisesti jo kesällä
2020, koska Pikkolan urheilutalon remontti alkaa toukokuusta.

5. Muut ajankohtaiset asiat
- Liikuntapalveluiden rekryt käynnissä, kaksi liikunnanohjaajaa valitaan ja
liikuntapalveluiden palvelut laajentuvat rekryjen myötä huomattavasti.

-

-

-

-

-

Opetus- ja Kulttuuriministeriön avustushaku liikunnallisen elämäntavan
kehittämiseksi on käynnissä 29.11.2019 saakka. Tällä kertaa liikuntapalvelut ei
lähde hakuun mukaan, vaan hakumenettelyyn tutustutaan tarkemmin ensi talven
aikana ja selvitetään kaupungin mahdolliset omarahoitusosuudet tulevia
avustuksia varten.
Sorola tekolumihanke etenee ja lumitykit ovat hankinnassa loppuvuoden 2019
aikana.
Kuhmalahden alueelle paikallisten yrittäjien ja kaupungin yhteistyönä
suunnitteilla olevaa kenttää ei pystytä toteuttamaan loppuvuoden
2019/alkuvuoden 2020 aikana. Suunnittelu jatkuu ja siirtyy mahdollisesti kesään
2020.
Lamminrahkan liikuntahallin suunniteltu salikoko 1000 m2 on joidenkin tahojen
mukaan suunniteltu liian pieneksi. Jotta monikäyttöisyyttä pystyttäisiin
parantamaan, tulisi salikoko olla selkeästi isompi, noin 1700 m2. Edustajisto
selvittelee asiaa yhdessä Tampereen urheiluseuratoimijoiden kanssa ja antaa
asiasta lausunnon, jos näkee sen tarpeelliseksi.
Kevään toukokuun seurakokoukseen hankitaan mahdollisesti luennoitsija, esim.
HLU:sta, jotta urheiluseurojen edustajia saataisiin houkuteltua enemmän
paikalle.
Kyötikkälässä heittolajien (kiekko, moukari) hiekkaharjoituskentän olosuhteiden
parantamisesta on tullut kaupungille aloite sen kehittämisestä. Aloitteen mukaan
harjoituskentän turvallisuutta pitäisi parantaa ja kuula/moukariringin siirtäminen
ja korjaus olisi tarpeen. Kaupungin puutarhuri selvittää ja vie asiaa eteenpäin.

6. Seuraava kokous
- Seuraava kokous pidetään helmikuussa, mahdollisesti viikolla 7 tai 8,
kokouspäivänä ensisijaisesti maanantai.
Kokouskutsun lähettää liikunnan palvelukoordinaattori Jarno Schutskoff

