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URHEILUSEUROJEN KEVÄTKOKOUS
Aika

30.5. klo 18.00-20.00

Paikka

Pitkäjärven koulu, auditorio
Vatialantie 4, 36240 Kangasala

Kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus
Liikunnan palvelukoordinaattori avasi kokouksen
Paikalla olijat esittäytyivät.
2. HLU, Seura nuoren työnantajana
Seurakehittäjä Tommi Lindroos kertoi seuran velvollisuuksista työnantajana.
3. Edustajiston kuulumiset 2021-2022
Puheenjohtaja Hannu Autio kertoi edustajiston toiminnasta ja
liikuntapaikkarakentamisesta viime toimintakauden ajalta.
Suurimpina hankkeina oli Kortekummun frisbeegolfrata ja Ruutanan uuden koulun
liikuntasalin laajennus 861 m2 suuruiseksi.
4. Uuden Urheiluseurojen Edustajiston valinta toimikaudelle 1.5.2022-30.4.2023.
Erovuorossa:
Hannu Autio, Kangasalan Kisa
Risto Nieminen, Kangasalan Melojat
Timo Kokki, Kangasalan Invalidit
Reijo Hermanfors, Kangasalan Urheilijat
Jarmo Joutsensaari, Kangasala SK
Marleena Yli-Äyhö, Uimaseura Kangasalan Kuohu
Heli Raunio, FC Kangasala
Eli valitaan seitsemän (7) uutta jäsentä edustajistoon.
Seurojen tuli ilmoittaa uudet edustajistoehdokkaansa (1 kpl / seura) sähköpostilla ti
24.5.2022 mennessä.
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Uusia ehdotuksia 2022-2023 edustajistoon tuli seitsemän kappaletta määräaikaan
mennessä. Seurakokous valitsi uuden edustajiston toimikaudelle 2022-2023.
Uusi edustajisto:
Hannu Autio, Kangasalan Kisa
Risto Nieminen, Kangasalan Melojat
Timo Kokki, Kangasalan Invalidit
Joonas Oksanen, Kangasalan Urheilijat
Jarmo Joutsensaari, Kangasala SK
Heli Raunio, FC Kangasala
Minni Haveri, Kuhmalahden Kisa
5. Muuta ajankohtaista
-

Edustajiston nimenvaihdos
o osallistavan valtuustoaloitteen yhteydessä edustajiston nimenvaihdos tuli
ajankohtaiseksi
o useilla ympäristökunnilla sana ”seuraparlamentti” käytössä
o seurakokous päätti muuttaa urheiluseurojen edustajiston nimen Kangasalan
seuraparlamentiksi.

-

Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma
o uusia liikuntapaikkatoiveita on koko ajan, joten selkeä ohjelma helpottaa uusien
liikuntapaikkojen toteuttamista ja liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmia
o voimassa olevaa lähiliikuntapaikkaohjelmaa käytetään hyödyksi uutta ohjelmaa
laadittaessa
o kaupunkilaisten kuulemistilaisuus uudesta ohjelmasta 7.6. Harjula-salissa klo
16.30-18-30

-

Vuosi- ym. avustuksien maksatusohjeet
o käytiin läpi ohjeet
o tarkemmat ohjeet liikuntapalveluista tarvittaessa

-

Liikuntasali- ja kenttätilanne kesä 2022 ja talvikausi 2022-2023 sekä
liikuntapaikkarakentaminen
o vuorot yritetään saada valmiiksi viikolla 22
o kutsutaan paikalle isoimmat seurat
o keskusteltiin kasvavista vuorotarpeista ja tilojen riittämättömyydestä
o seurojen tärkeää miettiä jatkossa paljonko vuoroja haetaan ja todellisuudessa
tarvitaan
o Suoraman koulun liikuntasalista uusitaan katto, kesän 2022 pois käytöstä
o Sariolan koulun liikuntasalin lattia lakataan ja seinät maalataan
o Pitkäjärven liikuntahallin pukuhuoneet remontoidaan, kesän pois käytöstä aina 2
kerrallaan, kulku poikkeuksellisesti salin kautta
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Liikuntapaikkarakentamisen tilanne
o Suoraman urheilukentän huoltorakennus, suunniteltu yhteistyössä seurojen
kanssa. Rakentaminen pyritään aloittamaan syksyn 2022 aikana
o Kyötikkälä remontin alla, juoksuradat ja heittopaikat uusitaan
 asfaltointi käynnissä, kenttä valmiina heinäkuun alussa
 huoltorakennuksen rakentaminen mahdollisesti loppukesästä
o Vatialan koulun lähiliikuntapaikka valmistunut
 jalkapallon osalta viivat korjataan
 ulkopuolelle tehdään juoksurataa ja pituushyppypaikka
 liikuntareitin lähtöön tulee kotalaavu ja muutama frisbeegolf-kori
o Sorolan monttu
 huoltoportaita tehty
 parkkipaikat tarkoitus laajentaa kesän aikana
o Kortekummun frisbeegolf-rata valmistunut, viimeistelyjä tehdään alkukesän
aikana
o Sahalahteen suunnitteilla frisbeegolfrata kuntoradan alueelle, asukaskuulemiset
käynnissä

6. Muut esille tulevat asiat, keskustelu/kysymykset
-

Vesaniemen uimarannan suunnitelmista ei ole kuulunut mitään lähiaikoina
Vesaniemeen tulossa vesipomppulinna/puisto kesällä 2022, järjestävä yrittäjä
Tampereelta
ei muita asioita

Muistion laati:
Outi Schutskoff
Liikuntapalvelut
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