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Sisäliikuntatilojen käyttömaksut ja vuorojen jakoon liittyvät yleiset periaatteet
HYVOLTK § 8

Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta
päättää liikuntasalien käyttömaksuista ja käyttöön liittyvistä periaatteista ilta- ja viikonloppukäytön osalta. Edellisen kerran käyttömaksuista on päätetty 27.2.2018 § 8.
Vuonna 2018 liikuntasalien tulotavoitteesta 95 000 euroa toteutui
82 613 euroa eli tulotavoite alittui 12 387 euroa. Tulotavoitteen alitukseen vaikutti mm. eräiden liikuntasalien kiinniolo remonteista johtuen. Liikuntasalien nettomenot vuonna 2018 olivat 160 751 euroa.
Nurmijärveläisten urheiluseurojen ja rekisteröityjen yhdistysten aikuisten salivuoromaksut ovat olleet 13 €/tunti ja lasten ja nuorten (alle 18 –vuotiaat) vakiovuorojen salimaksut ilmaisia. Aikaisemmassa
hinnastossa on aikuinen – lapsi ryhmän hinta ollut puolet aikuisryhmän hinnasta, jos ryhmässä lapsia on ollut 2/3 osanottajamäärästä.
Tätä on ollut todella hankala valvoa ja siitä syystä uudessa hinnastossa on siitä päätetty luopua.
Koulujen liikuntasaleissa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia ja
turnauksia, jotka peruvat myönnettyjä vakiovuoroja. Nämä aiheuttavat suhteessa paljon työtä ja hankaluuksia sekä salien käyttäjille (vakiovuoron varanneet) että vuorojen organisoinnista vastaavalle toimistosihteerille ja joidenkin salien osalta myös muulle kunnan henkilökunnalle. Tästä syystä johtuen on uudessa hinnastossa määritelty
erillistapahtumien ja viikonlopputurnausten osalta kaikille käyttäjille
(koskee myös alle 18-vuotiaita) hinnaksi 10 euroa/tunti. Maksua ei
peritä koulun omasta käytöstä.
Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset
ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Päätöksen taloudelliset vaikutukset ovat kunnan talouden tasapainottamisen mukaiset. Ei välitöntä vaikutusta ilmastonmuutokseen.

Esitys:

Hyvinvointilautakunta päättää:
1) Liikuntasalien käyttömaksuista liitteen13 mukaisesti. Vuoromaksut pysyvät pääsääntöisesti aikaisemman päätöksen mukaisina lukuun ottamatta edellä esittelytekstissä esitettyjä muutoksia. Käyttömaksut ovat voimassa toistaiseksi.
Salivuorot laskutetaan neljä (4) kertaa vuodessa
(laskutuskaudet ovat viikot 1-10, 11 - 21, 22 - 40 ja 41 - 52)
2) Klaukkalan Kassakulmassa käyttöön otettavan uuden budosalin
vuorohinnat ovat samat kuin Rajakaaren budosalin hinnat.
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3) Vakiovuorot toimintakaudelle 2019 – 2020 tulee hakea Timmi tilanvarausjärjestelmän kautta 4.3.2019 mennessä.
Koska Maaniitun liikuntasali menee koulun remontin takia kiinni vuoden 2020 alusta, joudutaan liikuntapalveluissa käytännössä tekemään kaksi erillistä vakiovuorojen jakoa ainakin osaan koulujen liikuntasaleista.
3) Kesävuoroja liikuntasaleista myönnetään urheiluseuroille vain erityiseen tarpeeseen mm. kesäleirien järjestämiseksi. Vuorot keskitetään muutamalle liikuntasalille, koska kouluilla ei kesällä ole järjestetty siivousta ja valvontaa. Vuorotarpeet tulee ilmoittaa samassa
yhteydessä, kun haetaan vakiovuoroja kaudelle 2019 - 2020. Liikuntasaleista ei myönnetä kesäaikana vuoroja yksityisille ja yrityksille.
4) Vuoroja myönnettäessä etusijalla ovat nurmijärveläiset rekisteröidyt yhdistykset.
Lisätietoja: liikuntapäällikkö Antero Lempiö puh. 040 317 2050

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
____________

Otteen oikeaksi todistaa Nurmijärvellä 30.1.2019
Paula Vanhakangas
toimistosihteeri

