
EDUSTAJISTON KOKOUSMUISTIO 1 / 2020–2021

Edustajiston kokous: ma 16.11.2020
Aika: klo 17.30 – 18.45
Paikka: Kokoushuone Reinola, Kuohunharjuntie 9 (Vapaa-aikatoimisto)

Paikalla: Hannu Autio (pj), Reijo Hermanfors, Jarmo Joutsensaari, Marleena Yli-Äyhö,
Heli Raunio, Risto Nieminen ja
Jarno Schutskoff (siht.)

Poissa:

Asiat:

1. Kokouksen avaus, järjestäytyminen
- Edustajisto järjestäytyi uudelleen uuden kauden aluksi ja puheenjohtajaksi

valittiin Hannu Autio

2. Edellisen kokouksen muistio (1.6. seurakokous), toimitetaan myöhemmin
- Todettiin, että edellisen kokouksen muistio (seurakokous kesäkuu) toimitetaan

edustajiston jäsenille sihteerin toimesta myöhemmin marraskuun aikana.

3. Kangasalan Invalidien jäsentilanne edustajistoon
- Kangasalan Invalidien edustajiston jäsen on menehtynyt ja näin ollen edustajisto

on vajaalukuinen. Sovittiin, että sihteeri kysyy Invalideilta korvaavaa jäsentä
tilalle edustajistoon ja mikäli sellaista ei löydy, edustajisto jatkaa tämän kauden
vajaalukuisena ensi kevään seurakokoukseen asti.

4. Kohdeavustukset ja nuorten urheilijoiden kannustus- ja valmennus-stipendit
- Kohdeavustuksia kesätoimintakaudelta toteutuneiden toimintojen osalta haki

viisi seuraa. Kohdeavustukset päätetään sivistyslautakunnan kokouksessa
17.11.2020.
Nuorten urheilijoiden valmennus- ja kannustusstipendien haku päättyi
marraskuun 15. päivä ja hakemuksia määräaikaan mennessä tuli 13 seuralta ja
urheilijoita on yhteensä 39 hlöä. Stipendit päätetään joulukuun
sivistyslautakunnan kokouksessa. Stipendimääräraha on 7000 €.

5. Ulkoliikuntapaikkojen ym. keskeiset hankinnat, TA 2021
- Sorolan monttu

Alue kehittyy omaan tahtiinsa vuoden 2021 aikana mm. ulkokuntosalilaitteilla,
hiihtomaalla, BMX-radalla, kodalla, lentopallokentällä. Lunta tykitetään suoraan
ladulle, mikäli olosuhteet sallivat. Säilölunta tehdään sydäntalvella seuraavaa
vuotta varten.

- Kortekummun frisbeegolfrata
Rata ja kaadettavat puut on merkattu maastoon. Asukaskuuleminen järjestetään
radan lähellä oleville kiinteistöille. Tarkoituksena päästä kaatamaan puut radalta
ensi talven aikana.

- Suinulan nurmikenttä



Suinulan kentän nurmi uusitaan kesällä 2021. Tarkempi aikataulu selviään
kevään 2021 aikana.

- Pitkäjärven koulun kentän aitaaminen
Pitkäjärven koulun kenttä aidataan, jotta asiaton kentän käyttö saadaan kuriin.

- Kyötikkälän juoksuratojen uusiminen
Juoksuradat uusitaan kesällä 2021 ja tarkempi aikataulu selviää kevään aikana.

- Vatialan lähiliikuntapaikka
Vatialan koulun vieressä olevan vanhan pallokentän ja koulun piha-alueelle
osittain sijoittuvan lähiliikuntapaikan suunnittelu on alkanut. Alueelle on tulossa
lapsille ja lapsiperheille suunnattuja toimintoja esim. luistelualue pienille lapsille

- Vatialan koulu
Vatialan koulun liikuntasalin käyttö lähtenyt joustavasti käyntiin

- Ruutanan monitoimitalo
Ruutanan monitoimitalon rakennustyöt ovat käynnissä ja kohde valmistuu
syksyllä 2021. Liikuntatilojen osalta olosuhteet parantuvat huomattavasti
Ruutanan seudulla.

- Pikkolan Urheilutalo
Remontti myöhästynyt huomattavasti suunnitellusta. Iltakäyttövuorot on siirretty
väistötiloihin mahdollisuuksien mukaan ja tekninen keskus vastaa
vuokrakuluista.

- Katajajärven laavu
Laavun peruskunnostus kesällä 2021

- Kirkkojärven luontopolku
Kaupungille tullut ehdotus muutoksesta olemassa olevaan reittiin luontopolun
eteläpuoleiselta osalta. Asiaa selvitetään mm. maanomistussuhteiden kautta.

- Kyötikkälän heittokenttä
Kaupungille on tullut aloite heittokentän muutostöistä, jotta heittopaikasta
saadaan turvallisempi käyttäjille ja muille ulkoilijoille. Tekninen keskus
suunnittelee ja toteuttaa mahdollisesti kesällä 2021.

6. Muut ajankohtaiset asiat
- Liikuntapalveluiden tarjonta/korona

Liikuntaryhmät toimivat normaalisti, koronasta huolimatta. Ryhmäkokoja on
pienennetty ja hygieniaohjeita noudatetaan.

- Sorola loppuvuosi, tekolumi
Ledivalot tulossa vielä syksyn aikana portaisiin ja alueelle pystytetään
väliaikaisia kylttejä. Tekolumen teko alkaa heti, kunhan pakkasia saadaan.

- Lamminrahka
Lamminrahkan liikuntasaliin ei tällä tietoa ole tulossa katsomoa, joka aiheuttaa
ongelmia turnauksia järjestettäessä. Asiaan yritettiin saada muutosta mm.
liikuntapalveluiden kautta, mutta se ei johtanut toivottuun tulokseen.

- Yms. esille tulevat asiat

Keskusteltiin Kangasalan sisäliikuntapaikkojen pienuudesta ja
sisäliikuntavuorojen vähyydestä verrattuna kysyntään. Jatkossa toivottiin
kolmatta sektoria mukaan jo alkuvaiheessa kohteiden suunnittelun alkaessa.

7. Seuraava kokous
- Seuraava kokous helmikuussa 2021. Sihteeri lähettää kutsut edustajistolle.


