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KV 27.03.2017 § 20
Valtuutettu Janne Nieminen luki vasemmistoliiton valtuustoryhmän
tekemän Vesihelmen lippuja koskeneen seuraavan valtuustoaloitteen:
”Forssan Vesihelmen lippuhinta uudistus jätti heitteille eläkeläiset joiden kohdalta lippujen hinnat, kohtelevat kaltoin heitä. Etenkin kun 75
kpl ja 150 kpl sarjaliput poistuivat valikoimasta. Esitänkin että edellä
mainitut liput palautettaisiin valikoimiin ja kohtuullistetaan niiden
hintoja. Onhan vesiliikunta ennalta ehkäisevää toimintaa sairaanhoidon vastineena! Lisäksi on huolestuttavaa jos Vesihelmen käyttö
vähenee ja asiakkaat karkaavat Someron vesiliikunta paikkaan.”
Käsittely: Valtuutettu Markku Länninki poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn kohdalla. Varajäsen Hannu Ylitalo saapui hänen tilalleen kokoukseen.
Päätös: Valtuusto lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
KH 03.04.2017 § 107
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialalle tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa
koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
SITLA 26.03.2019 § 32
Vesihelmen asiakkailta kerättävillä pääsymaksutuotoilla pyritään kattamaan noin puolet toimintakuluista ja pääsemään kaupunginvaltuuston Vesihelmelle asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Vuonna
2017 tehdyllä hinnoittelun tarkistuksella pyrittiin tasapuoliseen ja yhdenmukaiseen hinnoitteluun kaikkien myytävien lipputuotteiden osalta. Kokonaiskävijämäärä ja toimintatuotot ovat kehittyneet seuraavasti: 2016 vuonna 173 821 kävijää ja tuotot 907 035 euroa, 2017
vuonna 178 829 kävijä ja tuotot 861 817 euroa sekä 2018 vuonna
169 211 kävijää, tuotot 857 283 euroa.

Forssan kaupungin liikuntatoimi ja Vesihelmi tukevat yli 70 vuotiaiden uintia (2 e + 2 e) ja sen hinta on asiakkaalle vain 2 euroa/kerta.
Eläkeläisten vuosikortti (400 euroa/vuosi) on edelleen edullinen lipputuote enemmän Vesihelmeä käyttävälle, sen maksaminen myös
osissa on mahdollistettu. Asetettuihin tulostavoitteisiin ei voida päästä, jos lippujen hintoja lähdetään laskemaan. Yhden käyttäjätyhmän
hinnoittelun muutos alemmaksi nykyisestä yhdenmukaisesta hinnoittelusta asettaisi tarvetta korottaa muiden käyttäjäryhmien maksuja.
Sivistysjohtaja: Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen
loppuun käsitellyksi.

KH 13.01.2020 § 9

Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä olevan selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen
tulleen loppuun käsitellyksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

