
ORIVEDEN KAUPUNKI  OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

Elämänlaatulautakunta § 37 23.05.2017

LIIKUNTAHALLIN JA UIMAHALLIN MAKSUJEN TARKISTUS

Elämänlaatulautakunta 23.05.2017 § 37

 Liikuntahallin ja uimahallin pääsymaksujen tarkistus on tehty
viimeksi 1.8.2014. Molempien kohteiden hinnastossa on tullut
esille joitakin tarpeita hintojen muuttamiseen perustuen erilaisiin
periaatteisiin sekä uimahallin osalta maksujen korottamiseen.

 Liikuntahallin pääsymaksuissa vaihtoehtoina on ollut mm. 6kk:n
kortti (rajaton käyttö ko. aikana) tai 12 kerran sarjakortti. Näiden
lisäksi halutaan tarjota 3kk:n kortti, mikä laajentaa vaihtoehtoja ja
asiakas pystyy valitsemaan näiden kahden vaihtoehdon väliltä.
Hinnat muodostuvat niin että suhteessa pitempiaikainen kortti on
aina edullisempi käyntikertaa kohden. Hinnat on myös jaoteltu
käyttäjäryhmien mukaan.

 Sekä uimahalliin että liikuntahalliin otetaan käyttöön ns.
jumppakortti mikä sisältää pääsymaksun ja pienen maksun
ohjauksesta. Tähän saakka esim. liikuntahallin jumpissa on voinut
käydä normaalilla sisäänpääsymaksulla (esim. sarjakortti)  ilman
erillistä maksua ohjatusta liikunnasta. Mikäli asiakkaalle jää
käyttämättä kertoja jumppakorttiin, voi ne käyttää normaalisti
sisäänpääsyyn. Myös liikunnanohjaukseen on määritelty hinta ja
ohjausta voidaan tarjota työaikojen puitteissa. Tähän saakka
liikunnanohjausta on annettu joillekin yhdistyksille ilman erillistä
maksua.

 Aikaisemmin vahvistettujen maksuperusteiden mukaan
liikuntahallin käyttö alle 18-vuotiaille orivesiläisille on
maksutonta. Liikuntahallin käyttäjistä osa on kuitenkin
ulkopaikkakuntalaisia. Osa kävijöistä on ns. yksittäisiä kävijöitä,
jotka maksavat hinnaston mukaisen maksun. Osa puolestaan
harjoittelee joukkueissa, jolloin maksuja ei ole peritty.
Joukkuelajeissa ulkopaikkakuntalaiset voivat tukea joukkueen
olemassaoloa ratkaisevasti, toisaalta taas periaatteiden mukaan
tuki koskee vain orivesiläisiä. Tähän olisi syytä tehdä linjaus
kuinka toimitaan ja mikäli maksuja peritään, määritetään niiden
suuruus.

 Uimahallin osalta on menojen kasvu n. 4000 euroa syksyllä 2017
ja n. 8000 euroa 2018 (vrt. 2016) aiheuttaa korotuspaineita
uimahallin maksuihin n. 6%. Maksujen korotukset ovat kuitenkin
maltilliset, käyntiä kohti n. 0,50 euroa. Lisäksi hinnastosta
poistetaan allasvuokran hinta mikä on sisältänyt sisäänpääsyn max
15 henkilölle. Maksu on ollut suhteessa kalliimpi eläkeläisten ym.
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maksuryhmälle kuin verraten aikuisten hintaan. Tämän sijaan
kukin maksaa henkilökohtaisen sisäänpääsymaksun ja
mahdollisesta altaan vuokrauksesta erillisen maksun (esim.
vuokraava yhdistys). On myös esitetty, että allasvuokria ei peritä
(Elämänlaatultk. 11.4.2017 § 24) yhdistyksiltä, jotka edistävät
toiminnallaan kuntalaisten terveyttä.

 Liikuntahallin ja uimahallin maksumuutokset ja -lisäykset ovat
nähtävillä  lautakunnan jäsenille jaettavissa hinnastoissa.

Vs.liikuntapäällikön päätösehdotus: Elämänlaatulautakunta
vahvistaa uimahallin ja liikuntahallin uudet maksut liitteen
mukaisesti 1.8.2017 alkaen.

 Lisäksi lautakunta päättää alle 18-vuotiaiden liikuntahallin käytön
maksuttomuudesta/maksullisuudesta ei-orivesiläisten osalta.

Päätös: Elämänlaatulautakunta vahvisti uimahallin ja
liikuntahallin maksut liitteen mukaisesti 1.8.2017 alkaen.

 Elämänlaatulatakunta linjasi, että liikuntahallin käyttö alle
18-vuotiaille orivesiläisille pidetään maksuttomana, muille
käyttäjille liikuntahallin käyttö on maksullista. Orivesiläisten
yhdistysten alle 18-vuotiaille järjesteämä ohjattu toiminta on
maksutonta.

 Lähtökohtaisesti kaikkien käyttäjien tulee noudattaa hinnastoa.
Käyttömaksujen noudattamista seurataan ja niistä tiedotetaan
liikuntahallia käyttäviä yhdistyksiä.

Orivedellä 24.4.2019


