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Valtuutetun aloite

Kaupungin liikuntatilat maksuttomiksi toisen asteen opiskelijoille koulupäivien
aikana

Valtuusto linjasi vuoden 2019 budjetin yhteydessä, että Helsinki siirtyy kohti toisen asteen maksuttomuutta tulevina vuosina. Opetus on maksutonta, mutta opetustilojen suhteen epäkohdaksi muodostuvat liikuntatunnit, mikäli oppilaitoksella ei ole käytössään kunnollisia liikuntatiloja. Monien lukioiden
opiskelijat joutuvat käyttämään maksullisia tiloja erityisesti ylioppilaskirjoitusten aikana, sillä koulujen
salitilat ovat usein käytössä kirjoituksia varten. Kaupunki ei ole hyvittänyt tilojen maksuja niin, että
opiskelijat olisivat päässeet esimerkiksi Kisahalliin tai Liikuntamyllyyn maksutta, vaan opiskelijat ovat
joutuneet maksamaan käynnit omista rahoistaan. Mikäli opiskelijalla ei ole varaa osallistua tunnille
pääsymaksun vuoksi, on opettajalla monesti vaihtoehdot vähissä - tunnin ohjelma näille opiskelijoille
on kävelyä tai muuta ulkoliikuntaa vuodenajasta ja säätilasta huolimatta.
Opetussuunnitelman mukaan liikuntatuntien tulee olla monipuolisia ja kannustaa nuoria liikkumaan
terveytensä kannalta riittävästi, mutta nämä tavoitteet eivät toteudu, jos opiskelija ei pysty osallistumaan esimerkiksi uintitunneille niiden maksullisuuden vuoksi. Maksullisia liikuntapaikkoja ovat myös
tekojäät, liikuntahallit, keilahallit ja kuntosalit. Monilla oppilaitoksilla liikuntatilat ovat liian pieniä isoille
liikuntaryhmille, jonka vuoksi opettajat käyttävät mielellään kaupungin liikuntatiloja oppituntien aikana.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupungin liikuntatilat avataan jatkossa maksuttomaan
käyttöön päivisin klo 8-16 välillä toisen asteen opiskelijoille. Perusasteen oppilaitoksilla tämä etu jo
on. Maksuttomuus kannustaa nuoria liikkumaan myös niinä hetkinä päivän aikana, jolloin heillä ei ole
oppitunteja. Aloite tukee valtuuston strategian mukaisen liikkumisohjelman tavoitteita, edesauttaa
nuoria löytämään itselleen mieluisan liikuntaharrastuksen ja tukee yhdenvertaisia mahdollisuuksia hakeutua erilaisten liikuntamuotojen pariin.
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