EDUSTAJISTON KOKOUS / MUISTIO

4 2019 / 2020

Edustajiston kokous: ma 10.2.2020
Aika: klo 17.30 – 18.45
Paikka: Kokoushuone Reinola, Kuohunharjuntie 9 (Vapaa-aikatoimisto)
Paikalla:

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

Poissa: Reijo Hermanfors, Jarmo Joutsensaari, Heli Raunio
Asiat:
1. Kokouksen avaus
-

Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Edellisen kokouksen muistio (25.11.)
-

tarkastettiin edellisen kokouksen muistio

3. Lamminrahka
-

-

-

-

-

Lamminrahkan uuteen koulukeskukseen suunniteltu liikuntahalli (1000m2) on
joidenkin tahojen mukaan suunniteltu liian pieneksi. Jotta monikäyttöisyyttä
pystyttäisiin parantamaan, tulisi salikoko olla selkeästi isompi, noin 1700 m2
Selvityksen mukaan liikuntasalin mitoitus (1000m2) on hyväksytty koulun
tarveselvityksen hyväksymisen yhteydessä keväällä 2019 (Kla+Tre). Koulun
ohjausryhmän kokouksia (Kla-Tre) on ollut useita vuosien 2017-2019 välillä.
Kouluun on tulossa liikuntahallin lisäksi monitoimisali (140m2). Lisäksi pienten
lasten yksikössä on 100m2 liikuntatila.
Kouluhanke on jo pitkällä. Asemakaava on laadittu ja arkkitehtikilpailu järjestetty
tarveselvityksen pohjalta.
Mikäli neliöitä (700m2) lisätään liikuntahalliin vaikuttaa se suuresti
koulurakennuksen massoitteluun ja rakennuksen sisäiseen toiminnallisuuteen.
Rakennuksen massoittelu täytyisi aloittaa alusta ja tämä viivyttäisi kouluhanketta
1-2 vuotta.
Kangasalan hyvinvointijohtaja on tietoinen asiasta ja Kangasalan oma
Lamminrahkan ohjausryhmä kokoontuu helmikuun lopulla, jossa toivon mukaan
asia nostetaan keskusteluun.
Liitteenä asiaan on lisätty Aularesearching Oy:n selvitys sisäjoukkuepelien
lajiliittojen (palloliitto, koripallo, lentopallo, salibandy, käsipallo) hallikonseptit ja
olosuhdevaatimusraportti kunnille.

4. Seurojen vuosi- ja kohdeavustukset sekä stipendit
-

hakuohjeet ja säännöt urheiluseurojen vuosi- ja kohdeavustuksiin sekä nuorten
urheilijoiden valmennus- ja kannustusstipendeihin tullaan päivittämään ja
tarkentamaan kevään ja kesän 2020 aikana.

5. Ulkoliikuntapaikkojen ym. keskeiset hankinnat ja Teknisen keskuksen
työohjelma 2020
-

-

-

-

-

Sorolan monttu, maaston ja väylien muotoilu, valaistuksen parantaminen sekä
kuntoportaiden rakentaminen
Sahalahden kuntorata, liikuntareitin valaistuksen peruskorjaus
Kyötikkälän nurmi, nurmikentän uusiminen alkaa heti, kun kevät etenee ja
siirtonurmen nosto voidaan aloittaa. Arvioitu aloitusaika on toukokuu ja kenttä on
aikaisintaan käytössä heinäkuun puolesta välistä. Juoksuratojen ja muiden
kenttäalueiden käyttö turvataan nurmen uusimisen aikana. Käyttökatko
korkeintaan yhden viikon mittainen, josta ilmoitetaan lähempänä. Kyötikkälä 2 ja
Suoraman nurmi sekä tekonurmi ovat mahdollisimman pallon jalkapallon
käytössä uuden nurmikentän kunnostamisen aikana.
Vatialan koulu, Vatialan koulun liikuntasali on valmistumassa aikataulussa. Sali
on 600m2 ja varastotilat ovat nykyaikaiset ja väljät. Liikuntasali yritetään ottaa jo
kesäksi käyttöön tilapulaa parantamaan, mikäli se vain on mahdollista.
Ruutanan monitoimitalo, monitoimitaloon tulee uusi liikuntatila (200m2), joka
mahdollistaa jatkossa huomattavasti paremmat sisäliikuntaolosuhteet Ruutanan
alueelle.
Pikkolan Urheilutalo, urheilutalon remontti alkaa huhtikuun lopulla ja se on
poissa käytöstä lokakuun loppuun. Jos remontti valmistuu aikaisemmin, otetaan
Pikkola heti iltakäyttöön.
Pikkolan lähiliikuntapaikkasuunnitelmat, Kangasalan kaupunki/tekninen
keskus on valmistellut Pikkolan liikuntapuiston suunnitelman, joka koskee
lähiliikuntapaikan perustamista Pikkolan kampusalueelle. Kaupunkilaisilla on
ollut mahdollisuus antaa näkemyksiä suunnitelmien sisällöstä nettikyselyn
avulla. Alue alkaa osittain rakentua vuoden 2020 aikana.

6. Muut ajankohtaiset asiat
-

-

-

-

Kesän kenttävuorot, sähköinen haku käynnissä helmikuun loppuun asti.
Liikuntapalveluiden resurssilisäykset, liikuntapalveluissa tällä hetkellä kolme
liikunnanohjaajaa, jonka myötä liikuntatarjonta lisääntyy huomattavasti eri osaalueilla. Lisäksi lisätään yhteistyötä terveyspalveluiden kanssa mm. Arkeen
Voimaan toimintamallin muodossa.
Kyötikkälän heittokenttä, harjoituskentän olosuhteiden parantamisesta on
tullut esitys tekniselle keskukselle. Asiasta tehtiin kustannusarvio, joka tulee
olemaan noin 20.000-30.000 euroa. Kentän perusparantaminen alkaa
aikaisintaan vuonna 2021 ja kuluvan vuoden aikana alueelle laitetaan
varoituskylttejä heittotoiminnasta sekä raivataan puustoa.
Tekolumi/tykit, lumitykkien käyttökoulutusta ei ole voitu pitää lauhan talven
vuoksi.
Kevään seurakokoukseen yritetään saada luennoitsija, esim. HLU, jotta
saataisiin urheiluseuroja paremmin mukaan kevätkokoukseen toukokuulle.
Sihteeri selvittää asiaa.
Ei muita asioita

7. Seuraava kokous
-

Seuraava kokous pidetään tarvittaessa huhtikuulla, kokouspäivänä
ensisijaisesti maanantai.
Toukokuulla urheiluseurojen kevätkokous, josta ilmoitetaan tarkemmin
kevään aikana.
Kokouskutsut lähettää liikunnan palvelukoordinaattori Jarno Schutskoff

