
EDUSTAJISTON KOKOUS, muistio 1 / 2021

Edustajiston kokous: ma 8.11.2021
Aika: klo 17.30 – 19.30
Paikka: Kokoushuone Reinola, Kuohunharjuntie 9 (Vapaa-aikatoimisto)

Paikalla: Hannu Autio (pj), Reijo Hermanfors, Heli Raunio, Timo Kokki ja
Jarno Schutskoff (siht.)

Poissa:  Jarmo Joutsensaari, Risto Nieminen, Marleena Yli-Äyhö

Asiat:

1. Kokouksen avaus, järjestäytyminen

- Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Edellisen kokouksen muistio-> edustajisto ei ole kokoontunut korona-aikana

- ei läpikäytävää muistiota tai asioita edellisestä kokouksesta (korona-aikana
edustajisto ei ole kokoustanut).

3. Kohdeavustukset ja nuorten urheilijoiden kannustus- ja valmennus-stipendit

- Kohdeavustushaku päättynyt lokakuun loppuun. Saapuneita hakemuksia 2 kpl.
Urheilustipendit haussa 15.11. asti. Molemmissa käsittely joulukuun
sivistyslautakuntaan.

4. Kortekummun frisbeegolfrata

- Radan rakentaminen aloitettu syksyllä ja sen tarkoitus on valmistua vuoden loppuun
mennessä. Rakentamisen aloittamista viivästytti lukuisat valitukset radasta, joka
työllisti kaupungin eri palvelualueita. Tästä syystä viranhaltijapäätös ja
rakentaminen siirtyi syksyyn. Radasta tulee täysimittainen 18-väyläinen rata.

5. Ulkoliikuntapaikkojen ym. keskeiset hankinnat, TA 2022

- Sorolan monttu, aluetta parannellaan lisää ensi vuonna. Alueelle mahdollisesti
tulossa pyöräparkki, toinen kotalaavu ja lisäpaikoitusalue. Säilölumen eristeen
hankinta tulee myös ajankohtaiseksi

- Sahalahden frisbeegolfrata, kuntoradan alueelle on alustava suunnitelma tehty
ja koreja alueelle tulee mahdollisesti 7-10 kpl, riippuen maaston antamista
mahdollisuuksista. Ratasuunnittelussa käytetty samaa suunnittelijaa, kuin
Kortekummun radassa (DiscGolfPark, Pasi Koivu)

- Kirkkojärven luontopolun ja Kaarinanpolun peruskorjaus/kunnostus,
molempia reittejä kunnostetaan ja merkintöjä yhdenmukaistetaan.
Kaarinanpolusta valmistunut hoito- ja käyttösuunnitelma, jolla on pyritty



selkeyttämään vaellusreitin hoitoa ja yhdenmukaistamaan sitä seutukunnan
muiden reittien kanssa.

- Taustialan kentän nurmikon peruskorjaus, nurmikentän peruskorjaus
mahdollisesti kesän 2022 aikana. Tarkempi aikataulutus selviää talven kuluessa.

- Liikuntareitin ”päätepiste” Vatialan koululla (kotalaavu + frisbeegolf-korit),
Vatialan koulun vierestä lähtevä kuntoreitti/hiihtolatu saa lähialueelle kotalaavun
ja muutaman frisbeegolfkorin. Aluetta käyttävät Vatialan koulu ja päiväkoti.

- Ulkokuntoilupisteen rakentaminen, kaupungin alueelle (ulkokuntosali).
tarkempi sijoituspaikka päätetään talven kuluessa.

- Kyötikkälän moukarin/kiekonheittopaikka, rakentaminen aloitettu tänä
syksynä ja se viimeistellään valmiiksi ensi kevään aikana. Heittopaikkaa on tehty
turvallisemmaksi ja heittorinkiä siirretään, jotta kentälle saadaan enemmän
pituutta (turva-aluetta). Kentän reunasta on kaadettu puita ja maastoa on
leikattu, jotta kentän varoalueet on saatu mahtumaan alueelle.

- Kyötikkälän juoksuratojen ja suorituspaikkojen uusiminen, kesän 2022
aikana. Tarkempi aikataulu selviää myöhemmin. Edustajiston toive, että työ
aloitettaisiin mahdollisimman ajoissa keväällä, jotta kenttä saadaan nopeasti
seurakäyttöön. Myös nurmikenttä (Kyötikkälä 1) on poissa käytöstä
juoksuratojen uusimisen ajan.

- Vatialan lähiliikuntapaikka, on valmistunut Vatialan koulun viereen syksyn
aikana. Alueella on tekonurmipintainen pelikenttä, juoksusuora,
pituushyppypaikka, ulkokuntoilupiste, koripallon heittopaikka ja oleskelualue.
Lisäksi koulun pihan alueelle sijoitetaan monitoimikaukalo ja kiipeilyteline.
Tekonurmikentän viivoituksessa on jalkapallon osalta sattunut virhe, jonka
korjausmahdollisuutta selvitetään ensi keväänä.

- Katajajärven laavu, on pääosin jo uusittu syksyn 2021 aikana, mutta lähialueen
reitistöä parannellaan vielä vuoden 2021-2022 aikana.

6. Muut ajankohtaiset asiat

- Ruutanan uusi koulu, kouluun oli suunniteltu 700 m2 liikuntasali, mikä jäisi vain
100 m2 virallisista futsalin ja salibandyn kenttäkoko vaatimuksista.
Liikuntapalvelut ei ole päässyt vaikuttamaan alustaviin suunnitelmiin yrityksistä
huolimatta. Maanantaina 8.11.2021 kaupungin valtuusto kuitenkin päätti
talousarviokokouksen yhteydessä lisälainan ottamisesta kaupungille ja että
Ruutanan uuden koulun liikuntasali rakennetaan 861 m2 suuruiseksi. Näin ollen
se mahdollistaa suurta kenttätilaa tarvitsevien lajien harrastamisen ja samalla
helpottaa Pitkäjärven koulun liikuntasaliin kohdistuvaa käyttövuoropainetta.

- Pikkolan yksityinen hallihanke, kaupunki on allekirjoittanut
käyttövuorosopimuksen 10 vuodeksi (optio 5 vuotta) kaupungin omasta
käyttötarpeesta halliyrittäjän kanssa. Kaupungin vuorot koskevat arkisin
päiväaikaa, joita käyttävät koulut, päiväkodit, liikuntapalvelut, Valkeakoski Opisto



yms. Urheiluseurat ja muut yhdistykset vuokraavat halliyhtiöltä itse
tarvitsemansa käyttövuoroajat. Liikuntapalveluiden toimisto siirtyy mahdollisesti
myös uusiin tiloihin, kun halli Pikkolaan valmistuu. Tämän hetken tiedon mukaan
aikaisintaan 1.8.2023.

- Suoraman koulu, ruokasalin ja liikuntasalin remontti valmistuu tämän hetken
tiedon mukaan aikataulussa ja liikuntasali otetaan käyttöön tammikuun 2022
alusta.

- Ruutanan monitoimitalo, on valmistunut ja liikuntasali otettiin käyttöön jo
lokakuun alusta, vaikkakin muut toimijat eivät vielä olleet taloon muuttaneet.
Liikuntasalissa tehdään vielä myöhemmin av-laitteiden asennuksia, mitkä
aiheuttavat salissa pienen käyttökatkoksen jossain vaiheessa. Tällä hetkellä
liikuntasalia voi käyttää normaalisti. Viralliset avajaiset talossa ovat lauantaina
27.11.2021.

- Tekojää-aloite, kaupunki on saanut valtuustoaloitteen teköjääkentän
rakentamisesta Kangasalle keskustan alueelle. Tekninen keskus on selvittänyt
kustannuksia (2-3 miljoonaa euroa), saavutettavuutta, kulkuyhteyksiä,
pysäköintiä, alueen monikäyttöisyyttä, valaistus- ja meluhaittaa sekä liikenne
haittaa ja toteaa vastauksessaan, että investointiohjelmaan ei esitetä rahoitusta
tekojääkentälle lähivuosina. Osaltaan teköjääkenttä hankkeeseen vaikuttaa juuri
valmistunut jäähallin laajennusosa, jonka myötä luistelumahdollisuudet ovat
parantuneet. Tekninen keskus toteaa kuitenkin, että tekojääkentän paikkaa
selvitetään jatkossa muualta Kangasalan kaupungin alueelta.

- Icehearts-aloite, kaupunki on saanut valtuustoaloitteen Icehearts-toiminnan
aloittamisesta Kangasalla. Kangasalan kaupungin sosiaalipalvelut ja
sivistyspalvelut ovat selvittäneet yhteistyössä kaupungin eri palvelualueiden ja
palvelukeskusten kanssa Kangasalan tämänhetkistä tarjontaa
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja toteaa, että Kangasalla toteutetaan
erilaisia varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän mallin mukaisia toimintatapaoja
esimerkiksi Perheesi parhaaksi toimintamalli, Varhaisen tuen verkostomalli ja
Harrastamisen Suomen malli. Lisäksi nuorisopalvelut, liikuntapalvelut,
seurakunta ja urheiluseurat sekä monet muut yhdistykset tarjoavat erilaisia
palveluita nuorille. Icehearts toimintamalli maksaisi Kangasalan kaupungille
100 000 € vuodessa, koska joukkueita perustetaan yhtä aikaa aina kaksi, tytöille
ja pojille omansa. Tämä toistuisi joka vuosi. Vastauksessa todetaan, että on
tarpeenmukaisempaa kohdentaa varoja ennaltaehkäisevien palveluiden
parantamiseen koko Kangasalan lapsiväestölle ja näin ollen Icehearts-toiminnan
selvitystä ei esitetä jatkettavaksi tässä vaiheessa Kangasalan kaupungissa.

-Uimahalli-aloite, kaupunki on saanut valtuustoaloitteen uimahallin käytön
mahdollistamisesta eläkeläisille seutukunnan hintatasolla. Tampereen
seutukunnalla keskiarvo eläkeläislipuille on 4 €, kun Kangasalla aikuisten lipun
hinta on 8,40 € ja arkisin klo 6 - 16 välillä voimassa olevan päivälipun hinta on
5,90 €. Esimerkiksi Valkeakoskella paikkakunnan yli 80-vuotiaat pääsevät halliin
ilmaiseksi. Kangasalan uimahalli on tehnyt laskelmia ja toteaa, että Kuohussa
on käytössä tavallisen aikuisen lipun lisäksi päivälippu. Aikuisen kertalipun hinta
on 8,40 €, 10 kerran sarjakortti 76 € (7,60 €/kerta) ja 20 kerran sarjakortti 148 €



(7,40 €/kerta). Päivälippu on normaali hintaa edullisempi ja sitä voi käyttää
maanantaista perjantaihin klo 6 -16 (paitsi keskiviikkona klo 11-16) ja riittää, että
sisään leimausaika osuu tuolle aikavälille. Yksittäinen päivälippu maksaa 5,90 €,
10 kerran sarjakortti 50 € (5 €/kerta) ja 20 kerran sarjakortti 90 € (4,50 €/kerta).
Päivälipun tarkoituksena on tarjota normaalia edullisemmat pääsymaksut
ruuhka-aikojen ulkopuolella. Sarjakortin voimassaolo on kaksi vuotta.
Uimahallin laskelmissa todettiin, että eläkeläisistä suurin osa (73,10 %) käyttää
päivälippuja ja hankkii sarjakortteja, jolloin kertamaksu vaihtelee heidän
kohdallaan 4,50 - 5 €. Hinta on varsin kohtuullinen, kun ottaa huomioon
uimahallin tarjoamat monipuoliset palvelut. Vastauksessa todetaan, että
sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
aloitevastaus merkitään tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja että
valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Yms. esille tulevat asiat, Kaupungille on toimitettu valtuustoaloite
urheiluseurojen edustajiston toiminnan parantamisesta ja vahvistamisesta.
Aloitteessa ehdotetaan, että edustajistoon kuuluisi johtava viranhaltia
kaupungilta. Aloitteen tavoitteena on saada jatkossa Edustajiston ääntä
enemmän kuuluville liikuntapaikkarakentamisen yhteydessä, Tampereen
seuraparlamentin mallin mukaan. Edustajisto ehdottaa, että
sivistyslautakunnasta voisi liittyä lautakunnan jäsen edustajiston kokouksiin
kaupungin viranhaltijan sijaan. Edustajisto jättää asiasta tarvittaessa lausunnon.
Kaupunki vastaa valtuustoaloitteeseen loppuvuoden aikana.

7. Seuraava kokous

- Seuraava edustajiston kokous helmikuussa 2022. Sihteeri lähettää kutsut
lähempänä ko. ajankohtaa. Kokouspäivä maanantai.


