MUISTIO

Jyväskylän maalaiskunnan seurafoorumi (Semafori)
30.1.2008 klo 18.00 Puuppolan koulussa

Paikalla:

Ari Karimäki liikuntajohtaja
Ilpo Luoma-aho, Palokan Riento
Olli Turunen, Pelikaanit
Pirjo Ruuskanen ja Anita Meuronen, Tikkakosken Voimistelu- ja liikuntaseura
Ossi Kolmonen, Vesangan Vesa
Ari Kuusisto ja Esa Väyrynen, FCV
Timo Viitala, Vaajakosken Uimaseura
Seija Matilainen ja Sirkka Nieminen, Tikkakosken Latu
Mika Salmela, Tikkakosken Tikka

Ari Karimäki toivotti osanottajat tervetulleeksi ja ehdotti, että keskusteltaisiin pääasiassa
mahdollisesti kuntien yhdentymisestä ja siitä mitä se voisi tarkoittaa maalaiskunnan liikuntaasioiden suhteen. Tämän jälkeen käytiin esittelykierros ja samalla jokainen kertoi vähän oman
seuransa toiminnasta.
Esille tulleita keskeisiä asioita:
-viranhaltijat ovat listanneet yhdentymiskeskusteluissa myös niitä liikuntahankkeita, joita ei ole
aikataulutettu kuntasuunnitelmiin (maalaiskunnasta Palokan liikuntahalli ja Tikkakosken
uimahallin peruskorjaus)
-seurat esittivät, että mahdollisen yhdentymisen aikana tulisi pystyä säilyttämään nykyinen
liikuntapalvelutaso
-pantiin ilolla merkille, että uuden Jyväskylän strategisissa tavoitteissa mainittiin yhtenä asukkaiden
hyvinvoinnin edellytyksenä vapaaehtoistyön sekä kulttuurin ja liikunnan toimintaedellytysten
turvaaminen
-seurat toivoivat jatkossakin läheisyysperiaatteen toteutumista eli liikuntapaikat omalle kylälle
-lähipalveluperiaatetta tulee korostaa tilojen osoittamisessa (myös kestävän kehityksen mukaista)!!!
-myös kuljetuksia sivukyliltä harkittava
-tilojen käyttöastetta tulisi seurata tarkasti ja pyrkiä kokonaisvaltaiseen käsitykseen tilojen käytöstä,
mikä varsinkin yhdentymisen toteutuessa olisi tärkeätä, jotta käyttö jakautuu oikeudenmukaisesti
-liikuntapalvelujen henkilöstöjärjestelyistä ei ole vielä keskusteltu
-mennään yhteen tai ei, jatkossa joudutaan pohtimaan myös uimarantojen ja pienkenttien
kunnossapitoa tapauskohtaisesti. Myös talviolosuhteiden muuttuminen edellyttää tätä.
-Vaajakosken liikuntahallin remonttisuunnitelma on Tilapalvelussa työstettävänä. Mikäli
osoittautuu järkeväksi ja mahdolliseksi, pyritään toteuttamaan lisärahoituksella vielä kuluvan
vuoden aikana
-talkoohakemukset osoitetaan jatkossa suoraan kunnanjohtajalle, joka pyytää liikuntaan liittyvissä
anomuksissa liikuntajohtajan lausunnon

-WebTimmin (tilanvarausohjelma) käyttöönotto edistyy. Ohjelma on myös Jyväskylän kaupungin
käytössä. Ohjelmaan voi tutustua Jyväskylän liikuntapalvelujen kautta. Osoite on
www.http://webbitimmi.fi. Jatkossa maalaiskunnassakin mennään netin kautta tehtäviin varauksiin
ja laskutus hoituu myös sitä kautta. Laskuttajana toimii jo nyt kaupungin talouspalvelukeskus.
Liikuntaseuroja informoidaan tarkemmin kun järjestelmän käyttöönotossa edistytään. Tavoitteena
on saada järjestelmä käyttöön maaliskuun 2008 alusta.
Tervettä Menoa Messut järjestetään Vaajakosken Liikuntahallilla 15.3.2008.
Seuraava semafori-kokous pidetään 23.4.2008 Taulumäellä.

Olli Turunen
muistion laatija

