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KUNTALAISALOITE : ORIVEDEN PONNISTUKSEN MUUTOSESITYS SUOJAN
KENTÄN TOIMINTOIHIN
Elämänlaatulautakunta 09.02.2017 § 16
Oriveden Ponnistuksen yleisurheilujaosto/pj. Jarkko Valjakka on
tehnyt kuntalaisaloitteen seuraavasti:
"1. Suojan kentän pyhittäminen yleisurheilukäyttöön
Aiempina vuosina lasten ja nuorten Sisulisäkisojen sekä
aktiivisten yleisurheiluharjoitusryhmien aikana on ollut useita
vaaratilanteita, joissa heittoväline (kiekko, moukari tai keihäs) on
pudonnut liian lähelle (alle 2 m) kentällä poukkoilevia
jalkapalloilijoita. Vaaratilanteita on syntynyt kesäisin Suojan
kentän ilmoitustaululla olevista varatuista vuoroista huolimatta.
Niitä eivät ole kaikki palloilijat noudattaneet. Orivedellä on useita
pelikenttiä jalkapallon harrastamiseen, mutta vain yksi
yleisurheiluun soveltuva kenttä.
Lisäksi palloilijat ovat kertoneet heittovälineiden jättämien
kuoppien aiheuttavan nilkkojen vääntymisiä. Näitä kuoppia ei
pystytä lajiharrastajien eikä kaupungin kenttätyöntekijöiden
toimesta kentän pehmeyden vuoksi täysin tasaamaan. Näiden
asioiden vuoksi esitän edustamieni yleisurheilijoiden puolesta, että
jalkapallomaalit poistetaan kentältä ja varataan suojan kenttä
yleisurheilulle. Näin kaupunki välttää vaaralliset läheltä piti
-tilanteet ja niissä mahdollisesti syntyvät vahingot.
2. Suojan kentän kuularingin kunnostus
Suojan kentän kuulantyöntöpaikka on lähtökohtaisesti perustaltaan
virheellinen. Kuulat uppoavat kokonaisuudessaan nurmikkoon
jättäen suuria monttuja pehmeään nurmeen. Tämän vuoksi
tulosten mittaaminen vaikeutuu, koska kuulat putoavat samoihin
reikiin ja selvän alastulojäljen erottaminen hankaloituu. Lisäksi
yleisurheilukentän rakennusoppaan mukaan kuularingin ympärillä
tulee olla 75 cm kovaa materiaalia, laattaa tms.
Esitän yleisurheilijoiden puolesta, että kuulan työntöpaikka
muutetaan murskapohjaiseksi ja reunustetaan nurmen leviämisen
estämiseksi kestopuulla. Orivedellä on SM-tason työntäjiä, ja he
harjoittelevat tällä kentällä. Tämä on pieni satsaus
harjoitteluolosuhteiden parantamiseksi."
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Nykyisin Suojan kentän muut käyttäjät ovat jalkapallon
harrastepelaajia tai yksittäisiä lapsia/nuoria, jotka haluavat paikan
sijainnin tai vapaiden aikojen takia käyttää kenttää. Muut kentät
sijaitsevat Rovastinkankaalla (tekonurmi) ja Pappilankankaalla
(nurmikenttä). Jalkapallojoukkueet harjoittelevat näillä kentillä.
Nurmikenttien ollessa vielä käyttökiellossa kevätkaudella on
tekonurmellakin ruuhkaa, mutta muutoin tekonurmella on vapaita
aikoja jolloin myös harrasteporukat ja yksittäiset harjoittelijat
mahtuvat sinne iltaisinkin.
Ennen kentän käyttötarkoituksen rajaamista olisi kuitenkin
suotavaa kuulla muita kentän harrastekäyttäjiä sekä
liikuntapaikkojen henkilöstöä.

Vs.liikuntapäällikön päätösehdotus:
1. Elämänlaatulautakunta keskustelee aloitteesta ja päättää
jatkotoimenpiteistä.
2. Vs.liikuntapäällikkö neuvottelee yleisurheilujaoston kanssa
muutoksen kustannuksista ja toteuttamisesta. Liikuntapalvelut voi
osallistua muutostöihin talousarviomäärärahojen puitteissa.
Lautakunta keskusteli asiasta todeten seuraavaa:
1. Lautakunnan kanta on, että liikuntapaikat ovat kaikkien
kuntalaisten käytössä niin laajasti kuin mahdollista. Mikäli kentän
käyttö rajattaisi vain tietyn lajin/ryhmän käyttöön jäisi kentälle
paljon tyhjää aikaa esim. kesällä aamu- ja iltapäivät. Arkisin
varattuja vuoroja on ollut vain iltaisin. Kenttä on monelle
lapselle/nuorelle myös lähiliikuntapaikka.
Lautakunta haluaa painottaa, että kentän käytössä on kuitenkin
noudatettava sääntöjä esim. vuoroa saa käyttää vain vuoron
varannut taho. Vaaratilanteiden välttämiseksi on syytä täsmentää
kentän käyttösääntöjä huomioiden erityisesti
turvallisuusnäkökulmat. Mikäli varatuilla vuoroilla on vuorolle
kuulumattomia henkilöitä, eivätkä he pyynnöstä huolimatta poistu,
on tilanteesta raportoitava liikuntapalvelujen henkilöstölle.
Liikuntapalvelujen tulee myös tiedottaa kentän käyttäjäryhmille
sekä muille käyttäjille käyttösäännöistä laajemmin.
Kentän kunnossapito hoidetaan niin hyvin kuin mahdollista
resurssien puitteissa. Kenttä on kuitenkin tarkoitettu vain
höntsyliikuntaan jalkapallon osalta, eikä siinä pelata virallisia
pelejä. Kentässä olevat mahdolliset kuopat pyritään tasaamaan,
mutta liikkujien tulee huomioida tämä yhteiskäyttö. Kaupunki
tarjoaa muita muita, parempikuntoisia kenttiä varsinaisesti
jalkapallon pelaamiseen.
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Päätös:
1. Suojan kenttä pidetään edelleen yhteiskäytössä edellä mainitut
asiat huomioiden.
2. Ehdotus hyväksyttiin.
--------------------

Orivedellä 24.4.2019

