Fortuna ry

Oriveden kaupunki
Elämänlaatulautakunta
PL 7, 35301 Orivesi

ALOITE URHEILULAJIEN KUSTANNUSTEN TASAVERTAISTAMISEKSI LIIKUNTAPAIKKOJEN SUHTEEN
Fortuna ry on Orivedellä toimiva jääkiekkoseura, jonka toiminnan pääpaino on lasten
ja nuorten luistelussa sekä jääkiekossa, niin kilpa-, kuin harrastetasolla. Ohjattuja
vuoroja jäähallissa järjestetään viikoittain noin 20h. Jääurheilua edustavana seurana
Fortuna on kiinnostunut siitä, kuinka Orivedellä toteutuu uudistetun liikuntalain mukainen eriarvoisuuden vähentäminen liikunnassa sekä reiluus ja oikeudenmukaisuus
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksissa. Jääurheilu sen kaikissa muodoissa kuuluu Suomessa kehittyneen kunnan liikuntapalveluihin.
Fortuna ry:n maksoi 30.4.2016 päivätyn tilinpäätöksen mukaisesti jäähalliyhtiölle
jäävuoroistaan 75 836,00 euroa (100 - 110 €/h). Tämä on n. 52 % jäähalliyhtiön koko
147 000 euron liikevaihdosta (jäähalliyhtiön tilinpäätös 31.12.2015). Jäävuorojen
kustannukset on kerätty Fortunassa pelaavien lasten vanhempien pussista tai talkoita tekemällä. Jäävuorolistoista tarkistettuna käy ilmi, että muiden seurojen ja harrasteryhmien jäävuoroista on tullut käyttäjien maksamaa rahaa n. 40 000,00 euroa, joka
on jäähalliyhtiön liikevaihdosta n. 27 %. Oriveden kaupunki tukee jäähalliyhtiötä ostamalla kaikille avoimia kiekkopelailu – ja yleisöluisteluvuoroja, joiden osuus on arviolta n. 14 000,00 €, joka on n. 10 % liikevaihdosta (5h/viikko * 7 kk). Loppuosuus,
noin 10 % jäähalliyhtiön liikevaihdosta koostuu käsityksemme mukaan muun muassa
mainostuotoista.
Jäävuorot muodostavat taas Fortunalle noin 50 % kaikista kuluista. Korostuneimmin
jäävuorot vaikuttavat nuorimpien juniorijoukkueiden kustannusrakenteeseen, muodostaen jopa 75 % joukkueen kuluista. Suurten jäävuoromaksujen vuoksi, jääurheilua
harrastavan lapsen kuukausittainen maksuerä on 100 - 300 euroa ilman talkootyötä
ja yhteistyökumppaneiden tukea.
Uusi Liikuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Kunnilla on lain mukaisesti lakisääteinen ja
sosiaalinen vastuu tarjota mahdollisimman tasa-arvoiset liikuntapalvelut kaikille. Tasa-arvo on mainittu lain tavoitetta koskevassa 2 §:ssä lain soveltamista ohjaavana
yleisenä periaatteena eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kuntien tärkeänä tehtävänä
on luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle. Liikuntaa edistetään mm. järjestämällä
liikuntapalveluita sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.
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Jäähallin liikuntavuorojen korkea hinta käyttäjille, verrattuna muiden liikuntapaikkojen vuorohintoihin Orivedellä ei mahdollista tasavertaista harrastusmahdollisuutta.
100 €:n tuntihinta on kohtuuton, verrattuna esimerkiksi liikuntahallin ja koulukeskusten ilmaisiin salivuoroihin. Jäävuorojen lisäksi Fortuna maksaa kesäaikaan tapahtuvasta "jäättömästä" rullakiekkovuorosta 40€/h.
Aloitteena Fortuna ry esittää, että:
1. Oriveden kaupunki selvittää mitä kustannuksia kaupungille koituu eri liikuntapaikkojen käytöstä käyttäjää kohden ja mikä osuus kustannuksista jää käyttäjän ja mikä kaupungin maksettavaksi eri liikuntapaikoista. Pyydämme selvittämään nämä kustannukset suojan kentän, tekonurmikentän, uimahallin, liikuntahallin, jäähallin sekä koulujen liikuntasalien käyttökustannusten osalta.
2. Oriveden kaupunki selvittää miten Orivedellä toteutuu lakisääteinen ja sosiaalinen vastuu tarjota mahdollisimman tasa-arvoiset liikuntapalvelut
kaikille.
3. Oriveden kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lajien kustannusten tasavertaistamiseksi saattamalla jäävuorojen hinnan paikallisille yhdistyksille ja
seuroille samalle tasolle muiden lajien ja liikuntapaikkojen kanssa.

Panostaminen lasten ja nuorten tasa-arvoisen liikkumisen edistämiseen on ensiarvoisen tärkeää hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Urheiluseurat tekevät vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten terveyden eteen ja toivomme, että kaupunki osallistuu tähän
yhteiseen asiaan mahdollistamalla myös jääurheilun harrastajille kustannuksiltaan
tasavertaisen harrastusmahdollisuuden.

Orivedellä 15. maaliskuuta 2017
Kunnioittavasti Fortuna ry hallituksen psta,
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