Eri urheilulajien tila- ja kenttäongelmien yhdenvertaista ratkaisemista koskeva
valtuustoaloite

KV 11.05.2020 § 44
Valtuutettu Sanni Grahn-Laasonen luki eri urheilulajien tila- ja
kenttäongelmien yhdenvertaista ratkaisemista koskeneen seuraavan
valtuustoaloitteen:
”Forssa on aktiivinen liikunta- ja urheilukaupunki. Meillä on
maineikas historia urheilukaupunkina, ja tänä päivänäkin
seutukunnallamme on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet liikkua,
harrastaa ja urheilla. Laji- ja seurakirjo on meillä runsas, ja tarjolla on
erityisesti lapsille ja nuorille mahdollisuuksia matalan kynnyksen
vapaa-ajan harrastamisesta aina korkeimmalle kilpatasolle saakka.
Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnalle ja urheilulle.
Monipuolisen liikkumisen mahdollistaminen lapsille, nuorille ja koko
väestölle on loistava sijoitus kuntalaisten hyvinvointiin. Me
valtuustoaloitteen allekirjoittajat katsomme, että Forssan tulee olla
tulevaisuudessakin Suomen kirkkainta kärkeä vapaa-ajan
liikkumisessa, harrastusmahdollisuuksissa ja elämänlaadussa.
Harjoittelu- ja harrastusolosuhteissa on eri lajien ja urheiluseurojen
välillä kaupungissamme suuria eroja. Tämä epätasa-arvo on
noussut viime vuosina yhä vahvemmin esiin, kun kustannukset ovat
nousseet, harrastajamäärät vähentyneet ja taloudelliset resurssit
seuroissa ovat tiukat. Suuri osa seuroista harjoittelee kaupungin
tiloissa pienin kustannuksin, mutta esimerkiksi salibandyseura
Forssan Suupparit yksityisissä vuokratiloissa. Salibandyn
harrastajien salimaksut ovat merkittävästi korkeammat kuin
kaupungin omistamissa saleissa pelaavien muiden lajien
juniorijoukkueiden.
Kaupungin ruohokentät ovat surkeassa kunnossa, ja Forssan
Jalkapalloklubi (FJK) on joutunut ratkomaan jalkapalloilijoiden
harjoitteluolosuhteiden puutteita mm. toteuttamalla keinonurmen
yksityisin varoin. Jalkapallo on Forssassakin erittäin suosittu,
matalan kynnyksen laji, joka sopii kaikille.
Forssan Naisvoimistelijoiden tilanne on jäänyt varjoon. Forssan
Naisvoimistelijat on perinteikäs, suosittu ja myös kilpatasolla
menestynyt voimisteluseura. Harrastajia seurassa on noin 395, josta
suuri osa on tyttöjä. Huomattavaa on, että seuran harrastajamäärä
on jopa kasvanut viime vuosina, vaikka kaupungin väkimäärä on
vähentynyt.
Harjoitteluolosuhteet Forssassa eivät vastaa lajin tarpeita. Tällä
hetkellä voimistelijat harjoittelevat muiden lajien ehdoilla, liian
pienissä saleissa ja kovilla alustoilla. Seura ei saa kaupungilta
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seuratukea ja on hankkinut itse omilla rahoillaan suurimman osan
välineistään, joita käyttävät päiväaikaan myös kaupungin koululaiset.
Kilpajoukkueet eivät pääse harjoittelemaan ohjelmiaan
kilpailuolosuhteita vastaavissa, oikean kokoisissa tiloissa ennen
kilpailuja. Kaupungin uusista liikuntahankkeista yksikään ei tämän
hetkisen tiedon mukaan palvele forssalaisia voimistelijoita.
Epäsopivien harjoitusalustojen vuoksi rasitusvammat ovat yleisiä
voimistelijoiden keskuudessa, ja seura on jo pitkään toivonut
kanveesia, eli joustolattiaa.
Forssan Naisvoimistelijat ry on alustavasti suunnitellut omien tilojen
vuokraamista tai hankkimista, mutta se edellyttää myös kaupungin
sitoutumista hankkeeseen.
Nämä esimerkit eri lajien harjoitteluolosuhteiden puutteista eivät
varmasti ole ainoita laatuaan, vaan kehittämistarpeita on eri lajeilla.
Edellä olevan perusteella esitämme, että kaupunki ryhtyy välittömiin
toimenpiteisiin Forssan Naisvoimistelijoiden ja Forssan
Suuppareiden tilaongelmien ratkaisemiseksi sekä jalkapalloilijoiden
(Forssan Jalkapalloklubin) ruohokenttien kunnostamiseksi.
Lisäksi edellytämme, että kaupungin liikuntatoimi toteuttaa
selvityksen kaupungin liikuntatilojen käytöstä, tilojen soveltuvuudesta
eri lajien tarpeisiin, salivuorojen jaon perusteista, harrastajamääristä,
kehittämistarpeista, harrastajakohtaisista kustannuksista, eri lajien ja
seurojen tukemisesta suoraan ja välillisesti sekä suunnitelman siitä,
miten eri lajien ja seurojen välistä yhdenvertaisuutta kehitetään.
Yhteinen tavoitteemme on, että kaikki urheiluseurat ja koko lajikirjo
voivat hyvin Forssassa ja että Forssan vetovoima liikunta- ja
urheilukaupunkina vahvistuu.”
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Sanni GrahnLaasonen, Jouko Haonperä, Jaana Lähteenkorva, Turkka Mali,
Jarkko Männistö, Mika Penttilä, Minna Penttilä, Lotta Saarenmaa ja
Ossi Stenholm sekä varavaltuutettu Kaisu Norbäck.
Päätös

Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

KH 25.05.2020 § 145
274/10.03.02.00/2020
Valmistelija

Kaupunginsihteeri

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle sekä
yhdyskuntalautakunnalle yhteisesti tehtäväksi laatia asiaa koskeva
selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallitukselle
käsiteltäväksi.
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Päätös
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Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

