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Nuorisovaltuuston aloite opiskelijahintaisista vuosikorteista uimahalliin

2792/00.02.50/2019

Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 121
 

 Nuorisovaltuutettu Salla Rounamaa teki nuoprisovaltuuston puolesta
seuraavan valtuustoaloitteen:

"Nuorisovaltuusto esittää, että Salon uimahalliin tulisi opiskelijahintaiset
vuosikortit. Opiskelijoille tulisi mahdollistaa edulliset liikuntamahdollisuudet.
Monet opiskelijat liikkuvat säännöllisesti useasti viikossa ja tähän tulisi
kaupungin myös kannustaa entistä enemmän. Vuosikortin hinta on
nykyisellään 450 euroa, mikä on opiskelijan budjettiin kohtuuton hinta.

Opiskelijahintojen lisääminen Salon kaupungissa tekisi Salosta
opiskelijaystävällisemmän, jota kohti pitäisi tavoitella.

Salla Rounamaa 
Jarkko Anttila
Annika Fagerström
Jonna Nyyssönen
Toni Raitanen
Marjaana Mänkäri
Jaana Haapasalo
Pertti Wallittu
Arttu Karhulahti
Mira Aaltonen
Tuukka Kahila
Matti Varajärvi
Osmo Friberg
Hannu Eeva
Satu Parttimaa
Marja Ruokonen
Leena Ahonen-Ojala"

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Vapaa-ajan lautakunta 10.10.2019 § 83
 
 Valmistelija: vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska, 02 778 4700,

hilpi.tanska@salo.fi

Vapaa-aikalautakunnan vahvistamassa uimahallin hinnastossa ei ole
määritelty vuosikortteja erikseen opiskelijoille. Aloitteessa mainittu 450
euron hintainen vuosikortti on suunnattu normaalisti uimahallikäynnistään
6 euron kertamaksun maksaville työikäisille. Vuosikortin hintaan sisältyy
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uimahallin (ja uimahallin kuntosalin) käyttöoikeuden lisäksi yhden
valinnaisen lähikuntosalin käyttöoikeus. Vuosikortteja on myyty syyskuusta
2018 elokuuhun 2019 kahdeksan kappaletta. 

Opiskelijoiden kertakäynnin hinta on 3 euroa. Lisäksi opiskelijat voivat
ostaa 25 kerran sarjakortin, joka on voimassa 1 vuoden ja jonka hinta on
60 €. Tällöin yhden uintikerran hinnaksi tulee 2,40 €. 

Hinnastossa on määritelty lapsille vuosikortti, jonka hinta on 200 €. Hintaan
ei luonnollisesti sisälly kuntosalin käyttöoikeutta. Lasten vuosikortteja on
myyty syyskuusta 2018 elokuuhun 2019 yksi kappale. 

Eläkeläisten vuosikortti on edellisiä huomattavasti edullisempi, vuosikortin
hinta on 55 € ja se sisältää uimahallin ja valinnaisen kuntosalin
käyttöoikeuden lisäksi myös eläkeläisille suunnatun ohjatun liikunnan
tarjonnan. Uinti-liikuntakortti tuli myyntiin vuoden 2019 alusta alkaen ja 8
kuukauden aikana 12 kk kortteja on myyty 862 kpl ja 6 kk kortteja 52 kpl.

Opiskelijoiden vuosikortti voidaan ottaa käyttöön, mutta sen käyttöönotolla
ei tule olla liikuntapalvelujen maksukertymää alentavaa vaikutusta
kaupungin heikon taloustilanteen vuoksi. Opiskelijoiden vuosikortin
hinnaksi ehdotetaan puolta työikäisten kortin hinnasta, jolloin hinta on
suhteessa myös kertamaksuun ja sarjakortteihin työikäisten ja
opiskelijoiden välillä. Vuosikortin hintaan voidaan sisällyttää yhden
valinnaisen lähikuntosalin käyttöoikeus. 

Vuosikorttia myydään lukuvuoden alkaessa syksyisin ja se voidaan
myydään lukuvuodeksi kerrallaan elokuun loppuun asti. Vuosikortin
ostajan täytyy esittää voimassa oleva opiskelijakortti ko. lukuvuoden
osalta. Vuosikorttia ei voida myydä esim. kesäkuussa vuodeksi eteenpäin,
koska tällöin ei saada tietoa siitä, jatkuvatko ostajan opiskelut tulevana
lukuvuonna. Vuosikorttien myynti voidaan aloittaa syksyllä 2020 siten, että
syksyllä 2020 myytävät kortit ovat voimassa syyskuun 2021 loppuun asti.
Siihen asti opiskelijat voivat hyödyntää edullisia sarjakortteja ja
kertamaksualennuksia.  

Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että uimahallista tulee kerätä vuoden
2020 aikana 50 000 € nykyistä enemmän käyttömaksuja. Tämän vuoksi
uimahallin hintoihin esitetään korotuksia, eikä opiskelijakortin
euromääräistä hintaa voida vahvistaa ennen kuin vuoden 2020 talousarvio
on hyväksytty.  

Apulaiskaupunginjohtaja:

Vapaa-ajanlautakunta päättää lisätä liikuntapalveluiden hinnastoon
opiskelijoiden vuosikortin, jonka hinta on puolet työikäisten vuosikortin
hinnasta. Hinta sisältää uimahallin käyttöoikeuden sekä yhden valinnaisen
kuntosalin käytön lukuvuodeksi kerrallaan.

Vapaa-ajan lautakunta antaa nuorisovaltuuston aloitteeseen edellä olevan
vastauksen ja toimittaa sen nuorisovaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja



Salon kaupunki

Kaupunginvaltuusto § 121 09.09.2019
Vapaa-ajan lautakunta § 83 10.10.2019
Kaupunginhallitus § 428 04.11.2019
Kaupunginvaltuusto § 151 11.11.2019

edelleen kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että aloite katsotaan loppuun
käsitellyksi.

Päätös:

Pöytäkirjaan merkitään, että Maria Kulmala poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 20.29.

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 428
 

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee nuorisovaltuuston aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja
katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian
osalta heti kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto 11.11.2019 § 151
 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, 

että kaupunginvaltuusto merkitsee nuorisovaltuuston aloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

  


