KOKOUSMUISTIO

23.5.2008

Jyväskylän Maalaiskunnan Seurafoorumi, Valtuustosali, 23.4.2008, 18.00.
Paikalla:
Karimäki Ari, Jyväskylän MLK, Liikuntajohtaja
Anttila Tahvo, Tikkakosken Tikka
Hatakka Anssi, Tikkakosken Kiekko
Karhala Päivi, Pelikaanit HT
Keskinen Matti, Tikkakosken Suunnistajat
Kolmonen Ossi, Vesangan Vesa
Kuusisto Ari, FC Vaajakoski
Lepistö Rauno, Tikkakosken Pallo
Luoma-Aho Ilpo, Palokan Riento
Meuronen Anita, Tikkakosken voimistelu- ja Liikuntaseura
Oksanen Aulis, Palokan Urheilijat
Puskala Anneli, Vaajakosken Kuohu
Ruotsala Aki, Sivistyslautakunta
Ruuskanen Pirjo, Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseura
Turunen Olli, Pelikaanit HT
Vaniala Riitta, Tikkakosken Pallo
Välimäki Päivi, Pohjois-Päijänteen Ratsastajat
Väyrynen Esa, FC Vaajakoski
Ylönen Jani, Liikuntahallinnon harjoittelija

Ari Karimäki toivotti osanottajat tervetulleeksi ja ehdotti, että keskusteltaisiin pääasiassa kuntien
yhdentymisestä ja siitä mitä se voisi tarkoittaa maalaiskunnan liikunta-asioiden suhteen. Toisena
aiheena voitaisiin keskustella liikuntapaikkojen tilanteesta.
- Uuden Jyväskylän liikuntapalvelukeskuksen johdon roolitus vielä epäselvä, jotain selvyyttä asiaan
tullee maanantaina 28.4.
- Kommentoitiin Palokan sisäliikuntapaikkojen vähäisyyttä. Tarve liikuntahallin saamiselle
Palokkaan on olemassa, sen sijaan uimahallia ei ole suunnitteilla Palokkaan kaupungin hallin
läheisyydestä johtuen. Tällä hetkellä Maalaiskunnalla on valtakunnallisesti poikkeuksellisen hyvä
tilanne uimahallien määrän suhteen.
- Keskusteltiin Vaajakosken liikuntahallin lattiaremontista. Näillä näkymin lattian pitäisi olla valmis
syksyyn mennessä, kun seurojen vuorot alkavat pyöriä. Lattian materiaaliksi on tulossa Taraflex –
päällyste. Lattia voidaan korjata erillisenä projektina, vielä selvitellään miten ja missä vaiheessa
muut ongelmat hoidetaan.
- Pohdittiin, mitkä liikuntapaikat ovat perusliikuntapaikkoja ja mitkä erityisliikuntapaikkoja.
Perusliikuntapaikkojen junioreiden maksuttomuus -ikäraja voitaisiin nostaa 19 tai 20 ikävuoteen.
Toistaiseksi asiaa on käsitelty virkamiestasolla, luultavasti myöhemmin valtuustossa. Ari Karimäen
näkemyksen mukaan erityisliikuntapaikkoja voisivat olla liikuntapaikat, jotka ovat yhteen lajiin
keskittyneitä ja tuottavat erityisiä kustannuksia. Näitä olisivat uimahallit, jäähallit, jalkapallohallit,

tekojääradat ja lämmitettävät tekonurmet. Jälkimmäisen maksullinen aika olisi keinotekoisen
kauden ajan, eli silloin kun lämmitys on käytössä. Muut liikuntapaikat olisivat peruliikuntapaikkoja.
- Keskusteltiin liikuntapaikkojen vuorojen varauksesta. Vaajakoskella liikuntahallin peruutetut
vuorot ohjataan hallin vahtimestareiden toimesta edelleen, ensisijaisesti seuroille ja toiseksi
myydään ulkopuolisille. Vaajakosken liikuntahallin viikonloppuvuorot ovat hankalia, koska
viikonloppuisin on paljon kilpailuja. Säännöllisiä vuoroja on vaikeaa pitää. Tästä johtuen,
viikonloppuisin saattaa olla satunnaisesti tyhjiä vuoroja. Jatkossa tulee Kaupungin Webtimmi
avuksi tilavaraukseen. Ulkokenttien läheisten koulujen pukutilat olisi syytä saada paremmin
pelaajien käyttöön. Tässä asiassa syytä tiivistää yhteistyötä koulujen ja seurojen sekä
liikuntapalvelun välillä.
- Esitettiin kysymys, miksi jäähallit menevät kiinni jo maaliskuun lopussa? Huhtikuu olisi hyvää
turnausaikaa, jolloin jääurheiluseurat voisivat harrastaa varainhankintaa. Asia luvattiin ottaa esille
uudessa kunnassa vuorojen maksullisuuden yhteydessä. Yhtenä tekijänä asiassa ovat
kustannustekijät.
- Maakuntaviestiin liittyen kysymys, hiihdetäänkö loppiaisena uudessa kunnassa yhtenä
joukkueena? Uudella kunnalla luultavasti yhteinen joukkue, mahdollisesti muodostetaan useampia
joukkueita.
- Esitettiin kysymys Tikkakosken liikuntapaikkojen opaskylttien lisäämisestä. Opastinkylteistä on
olemassa tarkat määräykset, tielaitoksen hallinnoimilla teillä heillä on määräysvalta kylttien
asettelusta.

Seuraava Semafori Keskiviikkona 29.10.2008 klo 18.00 Nyrölän observatoriossa.

