
SEURAPARLAMENTIN KOKOUS, muistio 3 / 2022

Seuraparlamentin kokous: ma 7.11.2022
Aika: klo 17.30 – 19.10
Paikka: Harjula-sali, Kangasalan pääkirjasto

Paikalla: Hannu Autio (pj), Jonas Oksanen, Jarmo Joutsensaari, Heli Raunio, Timo
Kokki,
Marke Vornanen (vapaa-aikapalveluiden johtaja)
Jarno Schutskoff (siht.)

Poissa:   Minni Haveri, Risto Nieminen

Asiat:

1. Kokouksen avaus, järjestäytyminen
- puheenjohtajaksi kokoukselle valittiin Hannu Autio ja sihteeriksi Jarno Schutskoff
- puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Edellisen kokouksen muistio 28.3 / 30.5.
- edelliset muistiot käytiin lävitse, ei erityisiä kommentteja tai huomioita muistioihin

liittyen

3. Valtuustoaloite osallistavasta liikuntapaikkarakentamisesta
- Marke Vornanen esitteli seuraparlamentille valtuustoaloitetta osallistavasta

liikuntapaikkarakentamisesta. Alla aloite ja vastaus aloitteeseen. Laajempi
valtuustoaloite erillisenä liitteenä sähköpostissa.

Aloite:
Kangasalan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Kangasalan kaupunki
kehittää toimintaansa seuraavasti:

1. Urheiluseurojen edustajiston toimintaa tulee kehittää niin, että sen
koollekutsujana ja esittelijänä toimii alan johtava virkamies ja että edustajistoon
tulee jatkuva edustus sekä sivistys-, että elinvoimalautakunnasta.

2. Edustajistoon kuuluvalla virkamiehellä tulee olla pääsy kaikkiin
liikuntapaikkarakentamiseen ja siihen liittyviin päätöksentekoryhmiin heti, kun ne
perustetaan ja hän on velvollinen tuomaan niissä esille tuodut asiat tietoon
edustajistolle.

3. Kangasalan kaupungin tulee ottaa liikuntapaikkasuunnitteluun mukaan
edustajiston nimeämän jäsenen jokaiseen hankkeeseen alusta asti.

4. Kangasalan liikuntapaikkarakentamiskulttuuri tulee suunnata avoimen ja
osallistavan vaikuttamisen suuntaan ja siihen, että käyttäjiä kuunnellaan aidosti
ennen kuin rakentamisen päätökset tehdään. Tähän kuuluu varsinkin teknisen
keskuksen toiminnan kehittäminen niin, että kuntalaisten osallistaminen tulee
osaksi keskuksen toimintakulttuuria.

5. Kangasalan kaupungin tulee ottaa huomioon liikuntapaikkarakentamisessaan ilta-
ja viikonloppukäyttäjien mielipiteet ja tarpeet hankesuunnittelussa.



6. Seutuyhteistyö sekä luottamusmies-, että virkamies tasolla varsinkin Tampereen
kanssa tulee ottaa osaksi jatkuvaa toimintaa.

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Yhteistyötä jatketaan ja vahvistetaan edelleen teknisen keskuksen, vapaa-
aikapalveluiden ja seuraparlamentin kanssa.

1. Kangasalan seuraparlamentin toimintaa kehitetään niin, että sen
koollekutsujana toimii jatkossa liikunnan palvelukoordinaattorin lisäksi vapaa-
aikapalveluiden johtaja. Seuraparlamenttiin kutsutaan jatkossa myös
edustajat sekä sivistys- että elinympäristölautakunnasta.
Seuraparlamentin kokouksiin otetaan vuosittain mukaan rakentamisen
palvelualueen työohjelman läpikäynti ulko- ja sisäliikuntapaikkojen
rakentamisen osalta. Työohjelma käydään seuraparlamentissa läpi teknisen
keskuksen rakentamisen palvelualueen edustajien kanssa. Esittelyjen
yhteydessä kerätään seuraparlamentin palaute ja kommentit työohjelman
kohteisiin. Lisäksi kokouksissa esitellään tarvittaessa vuoden aikana isompien
liikuntapaikkahankkeiden suunnitelmia ja kerrotaan niiden etenemisestä.

2. Teknisen keskuksen ja sivistyskeskuksen yhteistyötä
liikuntapaikkarakentamisen osalta jatketaan ja tehostetaan niin, että vapaa-
aikapalveluista kutsutaan edustaja kaikkiin liikuntapaikkarakentamisen
hankkeiden suunnittelutyöryhmiin mukaan. Vapaa-aikapalveluiden edustaja
tuo liikuntapaikkahankkeiden suunnittelutyöryhmien keskeiset asiat
seuraparlamenttiin tiedoksi sekä välittää seuraparlamentin toiveet ja
kommentit liikuntapaikkahankkeiden suunnittelutyöryhmiin.

3. Kangasalan kaupungin rakentamisen palvelualueen liikuntapaikkahankkeita
on vuositasolla ulkoalueilla noin 10 kpl ja talonrakennuksessa 8 kpl
(esimerkkinä vuoden 2021 työohjelma). Näiden hankkeiden suunnitteluun
liittyvien työryhmien kokouksia oli ulkoaluehankkeissa noin 50 kpl ja
talonrakennushankkeissa noin 100 kpl (esimerkkinä vuosi 2021). Isot ja
merkittävät ulkoliikuntahankkeet viedään vuorovaikutuksesta
rakentamisvaiheeseen oheismateriaalina nro 1 olevan prosessikaavion
mukaan, esimerkkinä Vatialan koulun lähiliikuntapaikka.
Talonrakennushankkeen kulun eri vaiheet on esitetty oheismateriaalissa nro
2. Hankkeiden etenemisprosessin kannalta resurssitehokkaampaa on jatkaa
ja kehittää seuraparlamentin, teknisen keskuksen ja vapaa-aikapalveluiden
yhteistyötä kohdassa 1 mainituilla tavoilla kuin valita edustajiston nimeämä
jäsen jokaiseen liikuntapaikkarakentamisen hankkeeseen erikseen.

4. Kuntalaisten osallistaminen liikuntapaikkarakentamisessa kuuluu teknisen
keskuksen toimintakulttuuriin ja vuorovaikutuksesta saadut tiedot ovat
arvokasta tietoa kaupungille liikuntapaikkojen suunnittelua ja toteutusta
varten.  Osallistaminen on tarkoitus järjestää edelleen monipuolisesti ja
kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla liikuntapaikkarakentamisen
hankkeissa. Osallistamista ja avointa vuorovaikuttamista kehitetään ja lisätään
edelleen liikuntapaikkarakentamisen hankkeissa sekä seuraparlamentin
kokouskäytäntöä kehitetään osallistavampaan suuntaan kohdassa 1
mainituilla tavoilla.



5. Kangasalan kaupungin sisä- ja ulkoliikuntapaikkarakentamisen osallistamista
jatketaan ja kehitetään edelleen kohdissa 1-4 mainituilla tavoilla. Ilta- ja
viikonloppukäyttäjien mielipiteet otetaan huomioon osana vuorovaikutuksen
prosessia.

Kangasalan kaupungin viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma vuosille 2023 -
2032 laaditaan vuoden 2022 aikana ja osana suunnittelua järjestetään
asukaskysely, vuorovaikutustilaisuus sekä suunnitelma asetetaan nähtäville
palautteen antamista varten. Jatkossa sivistyskeskus laatii
kehittämissuunnitelman yhdessä teknisen keskuksen kanssa kaupungin
sisäliikuntatilojen osalta. Kehittämissuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksessa
päivä-, ilta- ja viikonloppukäyttäjien kanssa.

6. Tampereen kaupunkiseudun kunnat tekevät kuntayhtymänsä organisoimana
tiivistä tavoitteellista seudullista yhteistyötä. Hyvinvointipalveluiden työryhmän
alaisuudessa on vuodesta 2020 asti toiminut erillinen vapaa-aikapalveluiden
asiantuntijaryhmä, joka koostuu kaupunkiseudun vapaa-aikapalveluita
johtavista viranhaltijoista. Vapaa-aikapalveluiden asiantuntijaryhmässä
tuodaan esille liikkumisen ajankohtaisia teemoja ja edistetään liikkumista ja
liikuntaolosuhteita Tampereen kaupunkiseudun kunnissa.

4. Urheiluseurojen kohdeavustukset ja stipendit
- kohdeavustuksia tuli määräaikaan mennessä kaksi kappaletta, Kangasalan

Melojilta ja LP Kangasalta. Molemmat hakemukset kohdistuivat
valmennuskoulutuksiin, joten ne täyttävät hakuehdot.

- Nuorten urheilijoiden valmennus- ja kannustusstipendit ovat haussa 15.11.2022
asti.

5. Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma 2023-2032
- Ohjelma on loppusuoralla ja valmistuu toivottavasti suunnitelman mukaan tämän

vuoden loppuun mennessä. Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma
on toimintasuunnitelma, joka ohjaa viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen
ylläpitoa ja rakentamista sekä viherpalvelujen tuottamista vuosina 2023–2032.
Laadittavan ohjelman avulla on tarkoitus edelleen parantaa viheralueiden ja
ulkoliikuntapaikkojen laatua sekä varmistaa palvelujen sopiva mitoitus
kaupungin eri alueilla.

6. Ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen, tilanne syksy 2022

Kyötikkälän juoksurata
 -juoksurata ja suorituspaikat uusittiin kesän aikana ja remontti onnistui hyvin.
Kyötikkälän heittokenttä

-heittokenttä on valmistunut. Maamassoja vaihdettiin ja harjun reunaa leikattiin
sopivaksi uudelle kentälle. Lisäksi heittorinkiä siirrettiin, jotta kentälle saatiin
lisää pituutta.

Maastopyöräradan kartoitus
-maastopyörärata kartoitettiin sähköiseen muotoon yhdessä kaupungin
paikkatiedon kanssa. Uuteen karttaan on merkitty rata myös junioreille.
Lisätietoa saa Kangasalan Kisan pyöräilyjaostolta.

Liikuntareittien viitoitukset
-uudet liikuntareittien viitoitukset tulevat harjulla kulkevan pääreitin varrelle ja
Kyötikkälän urheilukeskuksen sekä Sorolan Montun ympäristöön. Viitoituksista



tulee yhdenmukaisia ja niistä selviää kilometrimäärät kohteeseen sekä
kohteissa olevat palvelut esim. laavu/kahvila/pysäköintipaikka

Sorolan monttu
 -Sorolan montun pysäköintipaikan laajennus on alkanut ja valmistuu
marraskuun aikana. Uusia autopaikkoja tulee noin 30 kpl. Parkkipaikka laajenee
Aseman suuntaa kohti.
Vatialan lähiliikuntapaikka
 -Vatialan lähiliikuntapaikka on valmistunut ja myös jalkapalloviivat on uusittu
tekonurmikentältä. Lisäksi juoksusuora on saatu kesän aikana valmiiksi.
Sahalahden frisbeegolfrata
 -Sahalahden frisbeegolfrata valmistuu marraskuun aikana. Radasta tulee 9-
väyläinen noin kilometrin mittainen rata, joka tukeutuu Sahalahden valaistuun
liikuntareittiin.
Taustialan kentän nurmikon peruskorjaus
 -Taustialan nurmikenttä uusittiin alkusyksystä ja uusi nurmi on juurtunut hyvin.
Kenttä on normaalisti käyttökunnossa ensi keväänä.
Ranta-Koiviston ulkokuntoilupiste

-Ranta-Koivistoon valmistui uusittu leikkikenttä ja ulkokuntosali. Ulkokuntosali
lisää alueen liikuntamahdollisuuksia asukkaille. Asukaskyselyssä alueelle
toivottiin eniten monitoimivälinettä voimaharjoittelulle sekä treenipenkkejä ja
ulkokuntopyörää. Kuntoilupisteen pinta on tekonurmea ja välineisiin lukeutuu
yhdistelmälaite kehonpainoharjoitteluun, tasapenkki vatsalihastreeniin, kaksi
erikorkuista steppilautaa, dippipenkki ja kaupunkipyörä.

7. Muut ajankohtaiset asiat

Lamminrahkan koulukeskuksen liikuntahalli
 -tulevan liikuntahallin käyttövuoroista on pidetty palaveri Tampereen
liikuntapalveluiden kanssa ja tarkemmin asiasta sovitaan vielä tämän vuoden
aikana. Alustavasti on esitetty, että esim. Kangasalla on arkipäivistä vuorot ma-
ke ja Tampereella to-pe. Viikonlopun vuoroista sovitaan erikseen.
Latujen ja luistinratojen kunnossapito, ArcGIS
 -Kangasalan kaupunki ottaa käyttöön vielä tämän vuoden aikana uuden
mobiilisovelluksen latujen ja luistinratojen olosuhdetiedoista. Uuden järjestelmän
myötä latujen ja jääkenttien kunnossapitäjä pääsee syöttämään ajantasaiset
tiedot suoraan järjestelmään, josta kuntalainen pääsee lukemaan tiedotteet
kohdekohtaisesti.
Suoraman huoltorakennuksen rakentaminen
 -Suoraman huoltorakennusta ei päästä rakentamaan kuin vasta ensi keväänä
2023. Hanketta suunniteltaessa tuli esille kaavoituksellisia ongelmia uuden
rakennuksen lupamenettelyssä, mikä viivästyttää rakentamisen aloittamista.
Pikkolan yksityinen hallihanke

- kaupunki on allekirjoittanut käyttövuorosopimuksen 10 vuodeksi (optio 5
vuotta) kaupungin omasta käyttötarpeesta halliyrittäjän kanssa. Myös
iltakäyttöaika siirtyy kaupungin hallinnoimaksi. Loppuvuoden aikana kaupunki ja
halliyrittäjät vielä muotoilevat sopimusta lopulliseen muotoonsa. Tämän hetken
tiedon mukaan halli aukeaa elokuussa 2023.
Pitkäjärven liikuntahallin pukuhuoneet



 -viime kesänä Pitkäjärven koulun pukuhuone- ja suihkutilat uusittiin ja
viimeistelytyöt tehdään marraskuun lopulla. Pukuhuonetilat ovat poissa käytöstä
loppuremontin 29.-31.11. välisen ajan.
Liikuntapalveluiden henkilöstö, uusi liikunnanohjaaja
 -uusi liikunnanohjaaja aloittaa liikuntapalveluissa 14.11.2022. Paikka tuli
avoimeksi edellisen liikunnanohjaajan vaihdettua työpaikkaa. Yhteensä
liikunnanohjaajia on liikuntapalveluissa kolme henkilöä.

Yms. esille tulevat asiat

-Yksityinen yrittäjä on ollut yhteydessä kaupunkiin ja halukas pystyttämään
”kuplahallin” jalkapallon tarpeisiin. Hallia voisi mahdollisesti käyttää muutkin lajit
esim. yleisurheilu. Seuraparlamentin kokouksessa FC Kangasalan Heli Raunio
tiesi asiasta sen verran, että yrittäjä on ollut yhteydessä myös jalkapalloseura
FC Kangasalaan käyttövuoroihin liittyvissä asioissa. Mahdollinen sijoituspaikka
olisi Kyötikkälän urheilukeskus, mikäli tilaa hallille alueelta löytyy.
Liikuntapalveluilla ei ole ollut hankkeesta tietoa aikaisemmin. Sovittiin, että
liikunnan palvelukoordinaattori selvittää asiaa vielä lisää seuraavaan
kokoukseen mennessä.

8. Seuraava kokous
- maanantai 12.12. klo 17.30 Pääkirjaston Harjula-sali


