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 ALOITE, aloite uintiajoista Övermalaxin uimahallissa 
 
Kunnanvaltuusto    47 18 05 2017 
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta   31 18 06 2019 
Kunnanhallitus  163 09 09 2019 
 
Kv 47 § Valtuutettu Christina Nygård jätti aloitteen, jossa toivotaan kunnan tarjoavan 

maksutonta uintia Övermalaxin uimahallissa aiemman konseptin mukaisesti. 
 
 Kunnanvaltuusto on työjärjestyksensä 5. §:ssä säätänyt valtuutettujen aloiteoi-

keudesta. Esityslistan asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmillä ja valtuute-
tuilla on oikeus tehdä kunnan toimintaa ja hallintoa koskevia aloitteita. 

 
  Kunnanvaltuusto otti valtuutettu Christina Nygårdin aloitteen vastaan ja siirsi 

sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 
  _________ 
 
Vapaa-aika- ja  
kultt.ltk. 31 § Uinti on tärkeä ja monella tavalla erittäin hyvä liikuntamuoto ja sitäkin tärke-

ämpi elämäntaito. Valitettavasti monet, sekä lapset että aikuiset, ovat uimatai-
dottomia, tai sitten uimataito on heikko. Yleinen uintiaika Maalahden uimahal-
lissa parantaisi todennäköisesti kuntalaisten uintitaitoa, edistäisi hyvinvointia ja 
saisi aikaan parempaa terveyttä.  

 
 Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnalla on ollut muutaman vuoden ajan yleisiä 

maksuttomia uintiaikoja ja myös sekä lapsille että aikuisille suunnattuja uinti-
kursseja. Nämä maksuttomat uintiajat ja uintikurssit on maksettu eri hankkei-
den kautta. Näistä saamiemme kokemusten mukaan voimme todeta, että sekä 
lasten että aikuisten uintitaitojen parantamiselle on tarvetta. Kaikkien lasten tu-
lisi tottua veteen mahdollisimman aikaisin. Yleisten uintiaikojen tarjoaminen 
uimahallissa on hyvä tapa kannustaa lapsia ja perheitä uimiseen. Valitettavasti 
kaikki lapset eivät opi uimaan uimakoulussa tai koulussa vaan tarvitsevat 
enemmän aikaa vedessä. On myös tärkeää, että lapsi tottuu veteen mahdolli-
simman aikaisin.  

 
 Uinti parantaa muun muassa aerobista ja anaerobista kuntoa, lihaskuntoa, hen-

gitystä, imunesteen virtausta ja lihaskoordinaatiota ja on hyväksi psyykkiselle 
hyvinvoinnille ja näin ollen sekä keholle että mielelle.  

 
 Oma uimahalli kunnan toimintaa varten olisi kallis, joten Övermalaxin uima-

hallin vuokraaminen maksuttomien tai edullisten uintiaikojen tarjoamista var-
ten olisi erittäin hyvä vaihtoehto. Esimerkiksi Kristiinankaupungin uimahalli 
maksaa ilman poistoja noin 390 000 euroa/vuosi, poistot mukaan lukien noin 
540 000 euroa/vuosi. Kun kävijäluku on noin 30 000/vuosi, käyttökustannukset 
ovat noin 13 euroa/kävijä. 

 



 
 
 

MALAX KOMMUN 
MAALAHDEN KUNTA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Jos kunta vuokraisi Övermalaxin uimahallia esimerkiksi 30 viikoksi/vuosi 3–4 

tunniksi/kerta, tämä maksaisi kunnalle noin 14 000 euroa, noin 6 000 euron 
palkkakustannukset mukaan lukien noin 20 000 euroa.  

 
 Yleisinä uintiaikoina, joita olemme tarjonneet ilmaiseksi, kävijöitä on ollut 5–

40/kerta. Jos uimahallia pidettäisiin auki kahdesti viikossa 3–4 tuntia/kerta, kä-
vijämäärä olisi keskimäärin noin 50 henkilöä eli 1500 henkilöä/vuosi. Tällöin 
keskimääräiset kustannukset olisivat 13 euroa/kävijä. 

 
 Uinti on monella tavalla tärkeää, ja kunnan tulisi tarjota yleisiä uintiaikoja. Jot-

ta tarvetta ja vaikutuksia voitaisiin arvioida, kunnan tulisi tarjota tarpeeksi uin-
tiaikoja tarpeeksi pitkään, esimerkiksi kaksi uintiaikaa 30 viikon ajan. 
 
Liite: 

 - ALOITE, aloite uintiajoista Övermalaxin uimahallissa. 
 
 Vapaa-aikasihteeri Hendrickssonin ehdotus: 
 Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että talousar-

vioon varataan 20 000 euroa Maalahden uimahallin yleisiä uintiaikoja varten.  
 
 Päätös: 
 Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta suhtautuu aloitteeseen positiivisesti. Maa-

lahtelaisten hyvinvointi on erittäin tärkeää, ja uinti ja uintitaidot ovat tärkeä osa 
sitä. Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnalla on suuri tarve saada enemmän re-
sursseja useammalle toiminta-alueelle, lähinnä kulttuurin ja nuorten puolelle. 
Lautakunta pyrkii saamaan talousarviovuodeksi 2020 suurempia määrärahoja, 
joita voitaisiin käyttää myös muun muassa uinnin lisäämiseen. Aloite todetaan 
siten loppuun käsitellyksi ja huomioidaan syksyn talousarvioneuvotteluissa. 

 __________ 
 
Kh 163 § Kunnanjohtaja Jenny Malmsten: 
 Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnalla on ollut muutaman vuoden ajan yleisiä 

maksuttomia uintiaikoja ja myös sekä lapsille että aikuisille suunnattuja uinti-
kursseja, kuten lautakunnan valmistelusta selviää. Nämä maksuttomat uintiajat 
ja uintikurssit on maksettu eri hankkeiden kautta. Vapaa-aika- ja kulttuurilau-
takunta toteaa päätöksessään, että lautakunnalla on suuri tarve saada enemmän 
resursseja useammalle toiminta-alueelle, lähinnä kulttuurin ja nuorten puolelle. 
Lautakunta pyrkii saamaan talousarviovuodeksi 2020 enemmän määrärahoja, 
joita voitaisiin käyttää myös muun muassa uinnin lisäämiseen. 

 
Liite: 

 - aloite.  
 
 Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus: 
 Kunnanhallitus antaa vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnan selvityksen vas-

taukseksi aloitteeseen ja ehdottaa, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 
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 Päätös: 
 Hyväksyttiin. 
 _________ 
 
Kv 59 § Liite. 
 
 Päätös: 
 Hyväksyttiin. 
 _________ 
 


