
SEURAPARLAMENTIN KOKOUS, muistio 4 / 2022

Seuraparlamentin kokous: ma 12.12.2022
Aika: klo 17.30 – 19.30
Paikka: Harjula-sali, Kangasalan pääkirjasto

Kutsuttu: Hannu Autio (pj), Kangasalan Kisa
Jonas Oksanen, Kangasalan Urheilijat
Jarmo Joutsensaari, Kangasala SK
Minni Haveri, Kuhmalahden Kisa
Heli Raunio, FC Kangasala
Risto Nieminen (vpj), Kangasalan Melojat
Timo Kokki, Kangasalan Invalidit
Merja Saarilahti (rakennuspäällikkö)
Jari Järvinen (kaupunginpuutarhuri)
Marke Vornanen (vapaa-aikapalveluiden johtaja)
Jarno Schutskoff (liikunnan palvelukoordinaattori/siht.)

Poissa: Jarmo Joutsensaari, Kangasala SK
Minni Haveri, Kuhmalahden Kisa

Asiat:

1. Kokouksen avaus

- puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Edellisen kokouksen muistio 7.11.2022

- käytiin lävitse edellisen kokouksen muistio, ei kommentoitavia asioita

3. Rakentamisen palvelualueen työohjelman läpikäynti ulko- ja
sisäliikuntapaikkojen osalta vuodelle 2023

- Rakennuspäällikkö Merja Saarilahti ja kaupunginpuutarhuri Jari Järvinen
tekniseltä keskukselta kertoivat sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen ajankohtaisista
asioista vuodelle 2023 ja kävivät lävitse organisaatiokaaviota teknisen
keskuksen eri palveluyksiköistä. Suurimpina hankkeina vuodelle 2023 ovat
Lamminrahkan koulun valmistuminen ja Lamminrahkan urheilukentän ja
huoltorakennuksen rakentaminen. Myös Suoraman urheilukentän
huoltorakennusta aloitetaan tekemään keväällä 2023. Lisäksi seuraparlamentille
esiteltiin ulkoliikuntapaikkojen lukumäärät (kentät, hiihtoladut, luontopolut yms.)
ja näille varatut budjettivarat.
Yleisesti keskusteltiin eri käyttäjäryhmien kuulemisen tärkeydestä jo
tarveselvitys/yleissuunnitteluvaiheessa, kun uusia liikuntapaikkoja suunnitellaan.
Myös seuraparlamentin kommentit uusia kohteita suunniteltaessa tulisi ottaa
aikaisempaa paremmin huomioon.

4. Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma, luonnos



- Tekninen keskus on lähettänyt lausuntopyynnön Kangasalan viheralue- ja
ulkoliikuntapaikkaohjelmasta muun muassa urheiluseuroille ja pyytää lausuntoa
11.1.2023 mennessä. Suunnitelmaehdotus on julkisesti nähtävillä ajalla
14.12.2022-11.1.2023 Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa os.
Urheilutie 13 (suljettu 23.12.2022 - 1.1.2023), pääkirjaston lehtilukusalissa ja
kaupungin verkkosivuilla: Viheraluesuunnittelu - Kangasala
Jari Järvinen kävi viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelman luonnoksen lävitse
seuraparlamentille. Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma on
toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on ohjata viheralueiden ja
ulkoliikuntapaikkojen suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa seuraavan
kymmenen vuoden ajan (2023 - 2032). Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse
osoitteeseen infra@kangasala.fi
Lisätietoja viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelmasta antaa kaupunginpuutarhuri
Jari Järvinen, puh. 050-550 9079 jari.jarvinen@kangasala.fi

5. Päätös elinympäristölautakunnan ja uuden hyvinvointilautakunnan edustajien
kutsumisesta seuraparlamentin jäseniksi

- Seuraparlamentti päätti kutsua elinympäristölautakunnasta ja
hyvinvointilautakunnasta jäsenen seuraparlamentin kokouksiin ensi vuoden
alusta lähtien. Seuraparlamentti toivoo, että seuraparlamentin kokouksiin valitut
lautakuntien jäsenet eivät vaihdu kesken kalenterivuoden.

6. Päätös pyynnön lähettämisestä elinympäristö- ja hyvinvointilautakunnalle
edustajien nimeämisestä seuraparlamenttiin

- Seuraparlamentti päätti pyynnön lähettämisestä elinympäristö- ja
hyvinvointilautakunnalle edustajien valinnasta seuraparlamentin kokouksiin.
Liikuntapalvelut vievät asian lautakuntien asialistalle erillisenä pykälänä.

7. Muut ajankohtaiset asiat

- Yksityinen yrittäjä on ollut yhteydessä kaupunkiin jalkapallon ”kuplahallin”
sijoituspaikan löytämisestä Kangasalle. Paikka on tällä hetkellä selvityksessä
teknisellä keskuksella. Tavoitteena on saada halli käyttökuntoon ensi kesäksi.
Seuraparlamentti totesi, että halli ei saa viedä olemassa olevia tiloja tai
toimintaympäristöjä muilta liikuntalajeilta tai esimerkiksi pysäköintipaikkoja
ulkoliikuntapaikkojen yhteydestä.

- Pikkolan yksityinen hallihanke
kaupunki on allekirjoittanut käyttövuorosopimuksen 10 vuodeksi (optio 5 vuotta)
kaupungin omasta käyttötarpeesta halliyrittäjän kanssa. Myös iltakäyttöaika
siirtyy kaupungin hallinnoimaksi. Kaupunki ja halliyrittäjät muotoilevat sopimusta
lopulliseen muotoonsa loppuvuoden aikana. Tämän hetken tiedon mukaan halli
valmistuu vuoden 2024 alusta.

8. Seuraava kokous

- Seuraava seuraparlamentin kokous helmikuussa 2024. Kokouskutsut
lähempänä ko. ajankohtaa.

https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/viheraluesuunnittelu/
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