EDUSTAJISTON KOKOUS, muistio

2 / 2022

Edustajiston kokous: ma 28.3.2022
Aika: klo 17.30 – 19.00
Paikka: Harjula-sali, Kangasalan pääkirjasto
Paikalla:

Hannu Autio (pj), Reijo Hermanfors, Marleena Yli-Äyhö, Heli Raunio, Risto
Nieminen, Timo Kokki,
Marke Vornanen (vapaa-aikapalveluiden johtaja) ja
Jarno Schutskoff (siht.)

Poissa:

Jarmo Joutsensaari

Asiat:
1. Kokouksen avaus, järjestäytyminen
- Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Vapaa-aikapalveluiden johtaja Marke Vornanen
-

Marke Vornanen esittäytyi edustajistolle ja kertoi pääpiirteittäin työnkuvaansa
kuuluvia tehtäviä ja esitteli kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palvelualueen
lyhyesti.

3. Edellisen kokouksen muistio 8.11.
-

käytiin läpi edellinen muistio, esille ei tullut kommentoitavia asioita.

4. Urheiluseurojen toiminta- ja kohdeavustukset
-

Urheiluseurojen toiminta-avustukset ovat haussa maaliskuun loppuun asti.
Kohdeavustukset talvitoimintakauden toteutuneiden toimintojen osalta haussa
huhtikuun ajan. Sähköiset lomakkeet löytyvät kaupungin nettisivuilta kohdasta
avustukset.

5. Kesän ja talven liikuntasalivuorot
-

Kesän liikuntasalivuorot haussa huhtikuun puoleen väliin asti (15.4.). Talven
liikuntasalivuorot haussa ajalla 16.4.-15.5. Molemmissa sähköinen haku ja
lomakkeet löytyvät kaupungin nettisivuilta.

6. Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma
-

Laaditaan yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa
Toimintasuunnitelma, joka ohjaa viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoa
ja rakentamista sekä viherpalvelujen tuottamista vuosina 2023–2032
Tarkoitus parantaa viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen laatua sekä varmistaa
palvelujen sopiva mitoitus kaupungin eri alueilla

-

-

Käynnistyy viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen nykytilan inventoinnilla,
tulevaisuuden tavoitteiden asettamisella sekä kehittämistarpeiden
kartoittamisella
Kaupunkilaiset kutsutaan mukaan ohjelman laatimiseen järjestämällä
vuorovaikutustilaisuus ja sähköinen asukaskysely
Tavoitteena on, että Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma 2023–
2032 valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä

7. Ulkoliikuntapaikkojen ym. työohjelma 2022
-

-

-

-

-

-

-

Kyötikkälän juoksuratojen ja suorituspaikkojen uusiminen tehdään kesän
2022 aikana. Aloitus keväällä mahdollisimman pian sääolosuhteiden niin
salliessa. Kyötikkälän nurmikenttä 1 poissa käytöstä kentän rakentamisen ajan.
Lisäksi aloitetaan huoltorakennuksen tekeminen Kyötikkälän piha-alueelle
kesällä 2022.
Sorolan monttu aluetta parannellaan lisää tulevana kesänä. Alueelle
mahdollisesti tulossa pyöräparkki, toinen kotalaavu, lisäpaikoitusalue ja toiset
portaat siirtymistä/kulkemista helpottamaan montun alueella. Säilölumen
eristeen asennus on aloitettu tykkilumikasan peittämiseksi ensi talvea varten.
Vatialan lähiliikuntapaikan viimeistely aloitetaan keväällä mm. juoksusuoran ja
koulun välittömän lähialueen osalta. Samalla kartoitetaan mahdollisuutta
jalkapallo viivojen korjaamiseen tekonurmelta, jotka ovat maalattu alun perin
virheellisesti huomioimatta kentän kokoa. Alueelle tulossa myös
frisbeegolfkoreja ja mahdollisesti kotalaavu.
Kirkkojärven luontopolun ja Kaarinan polun peruskorjaus reittejä
kunnostetaan mm. pitkospuita asentamalla ja reittimerkintöjä
yhdenmukaistetaan. Kaarinanpolusta valmistunut hoito- ja käyttösuunnitelma,
jolla on pyritty selkeyttämään vaellusreitin hoitoa ja yhdenmukaistamaan sitä
seutukunnan muiden reittien kanssa.
Sahalahden frisbeegolfradan suunnittelu etenee kevään aikana ja kuntoradan
alueelle sijoittuvalle radalle tulee noin 10 koria. Määrä tarkentuu ratasuunnittelun
edetessä. Rakentaminen kesän 2022 aikana.
Taustialan kentän nurmen peruskorjaus ajoittuu loppu kesään/alku syksyyn,
jotta olosuhteet ovat otolliset uuden nurmen kasvamiselle.
Ranta-Koiviston ulkokuntoilupisteen rakentaminen ensi kesänä.
Ulkokuntoilupiste lisää alueen liikuntamahdollisuuksia asukkaille. Asukaskyselyn
palautteissa toivottiin eniten monitoimivälinettä voimaharjoittelulle sekä
treenipenkkejä ja ulkokuntopyörää. Suunnitellun ulkokuntoilupisteen pinta on
tekonurmea ja välineisiin lukeutuu yhdistelmälaite kehonpainoharjoitteluun,
tasapenkki vatsalihastreeniin, kaksi erikorkuista steppilautaa, dippipenkki ja
kaupunkipyörä. Lisäksi ulkokuntoilupisteen yhteyteen asennetaan penkki, roskaastia ja puistovalaisin.
Vehoniemen soramonttualueelle tulee luonto- ja hyvinvointireitti infotaulut ja
opasteet. Lisäksi toteutetaan aitarakenteita jyrkänteille ja suoritetaan vieraslajien
torjuntaa alueella.

8. Muut ajankohtaiset asiat
-

-

-

-

-

Ruutanan uuden kouluhankkeen liikuntasali rakennetaan 861 m2 suuruiseksi.
Näin ollen se mahdollistaa suurta kenttätilaa tarvitsevien lajien harrastamisen ja
samalla helpottaa Pitkäjärven koulun liikuntasaliin kohdistuvaa
käyttövuoropainetta. Tällä hetkellä kuitenkin mietitään, että myös oheistiloja
esim. pukuhuoneita ja välinevarastoja, tulee lisätä/suurentaa, jotta tilojen käyttö
on mahdollisimman tehokasta ja oikeassa suhteessa liikuntasalin kokoon
nähden.
Pikkolan yksityinen hallihanke, kaupunki on allekirjoittanut
käyttövuorosopimuksen 10 vuodeksi (optio 5 vuotta) kaupungin omasta
käyttötarpeesta halliyrittäjän kanssa. Halliyrittäjät odottavat huhtikuun aikana
valtionavustus päätöstä. Rakennuskustannukset ovat nousseet lähiaikoina ja
avustuksen määrä liittyy oleellisesti hallin rakentamiseen ja eri toimintojen
mahdollistamiseen. Tämän hetken tiedon mukaan halli aukeaa elokuussa 2023.
Suoraman koulun liikuntasalin sisäkatto ja valaistus uusitaan kesä-heinäkuun
aikana. Samalla myös kattokorkeutta nostetaan kantavien kattopalkkien välisiltä
osuuksilta. Remontin kesto noin neljä viikkoa.
Pitkäjärven liikuntahallin pukuhuoneet uusitaan ajalla 15.6.-29.7. Remontin
alla on samaan aikaan kaksi pukuhuonetta pesutiloineen. Kaksi pukuhuonetta
on käytössä remontin aikana, jotta kesän käyttövuorot saadaan pyöritettyä
salissa normaalisti. Kaikkiaan uusitaan kaikki neljä pukuhuonetta liikuntasalin
yhteydestä.
Yms. esille tulevat asiat, edustajisto ehdotti Kyötikkälän urheilukeskukseen
reitti/opastaulua alueen eri reiteistä (hiihto, pyöräily, hevoset, ladut yms.)

9. Seuraava kokous
- seuraava kokous on urheiluseurojen kevätkokous toukokuun lopulla, johon
yritetään saada HLU:sta (Hämeen Liikunta ja Urheilu) seuratyöntekijää
luennoimaan jostain ajankohtaisesta asiasta seuroille. Sihteeri lähettää
kutsut lähempänä ko. ajankohtaa. Kokouspäivä maanantai.
- tarvittaessa edustajisto kokoontuu ennen seurakokousta

