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VALTUUSTOALOITE LAUKAAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKLINNAN
LIIKLTNTATOIMINTAA VARTEN JAKAMIEN VUOSIAVUSTUSTEN
AVUSTUSSÄÄNTÖTHIN LISÄTTÄVÄ EHTO AVUSTUKSEN SAAMISEKSI

Tässä valtuustoaloitteessa esitettävä ehto avustuksen saamiseksi ei koske esimerkiksi

kyläseurojen harrastustoimintaa. Tämä näin tarkennuksena todettakoon. Aloite liittyy
kilpailutoiminnassa mukana oleviin urheiluseuroihin.

Viime vuosina on urheilun parissa tullut esiin muun muassa seksuaalistahäirrntääia

epäasiallista kohtelua. Tällaisten asioiden selvittiiminen on ollut vähintåiän henkisesti

raskasta sitä kokeneille. Tällaisesta ei olla valitettavasti myöskäiin Laukaassa vältytty.

Tänä päivänä yritystoiminnassa korostetaan yritysten yhteiskunnallista vastuuta.

Hyvinvointialueiden toiminnassa myös kolmannen sektorin toiminnassa

yhteiskunnallinen vastuu lisääntyy. Uudesta toiminta- ja hallintouudistuksesta

huolimatta kunnan yhteiskunnallinen vastuu ei vähene sivistystoimen osalta, jonka

toimintaan on kuulunut r,uosiavustusten jakaminen liikuntatoimintaan. Tässä

yhteydessä on keskeistä se, että kunta tukee ainoastaan sellaisia urheiluseuroja, joiden

toiminta on yhteiskunnallisesti vastuullista ja kestää myös eettisen tarkastelun.

Tukea ei tule myöntää Suomen Olympiakomiteaan kuulumattomien urheiluliittojen
seuroille. Suomen Olympiakomitean sivuilla todetaan jäsenyydestä seuraavasti:

" Jcirj e st ön v ar sinai s iks i j ris eniks i vo idaan hyv ciksy a v al takunnall is et

rekisteröidyt aatteelliset yhdistylcset, joiden toiminnan pciciasiallisena

tarkoituksena on liikunnan, huippu-urheilun tai muun urheilun

edistriminen. Kutakin lajia voi edustaa jcirjestössri vain yksi lajiliitto. "

SUEK ry:n (Suomen urheilun eettinen keskus ry.) toiminnasta mainitaan seuraavasti:

"SUEK myös tutkii urheilun vakavat eettiset rikkomukset ja esittdd niitri
koskevat kurinpitovaatimulrset Olympiakomite an hallinnoimalle

r i ippumat t omal I e kur inp it ol aut akunnal I e. "

" Lajiliitot ovat keskeisessri roolissa yleisten eettisten asioiden

tutkinnas s a, ko s ka mahdollinen s anktiointi tapahtuu liitt oj e n

kurinpidossa. SUEK toimii tarvittaessa tutkinnan apuna tai suorittaa

tutkinnan itsenciisesti lajiliiton pyynnöstci. SUEK tai
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lajiliitto voivat tehdd poliisille rikosilmoituksen, mikäli tutkinnan aikana

selviriä seikkoia, .ioiden perusteella asiassa on syytri epriilki rikosta. "

Suomen Olympiakomiteaan liittonsa kautta kuuluvilla seuroilla ja niiden jäsenillä,

myös lapsilla, on siten parempi oikeusfurva eri tilanteissa myös SUEKin antaman tuen

ja valvonnan osalta. Suomen Olympiakomitean ulkopuolisten liittojen seurojen

asioihin SUEKin toiminta ei yllä samaan tapaan.

Liitossa, joka toimii täysin itsenäisesti ja erillään kaikista muista liitoista, on ilmeistä,

että toiminta on autoritiiäristä ja ongelmien ilmetessä lapselle tai aikuiselle ei tarjoudu

samanlaista turvaa kuin urheiluseurassa, jonka mahdolliseen ongelmakohtaan on

SUEKin helpompi antaa apua.

Urheiluseurat, jotka ovat liittonsa kautta Suomen Olympiakomitean jäseniä hoitavat

vafinaan myös talousasiansa avoimemmin ja tarkemmin kuin näiden ulkopuolella
olevat tahot.

Lopuksi voidaan todeta, että taloudellisen avustuksen antajalla (Laukaan kunta) on

eettinen vastuu siitä, millaista toimintaa se on osaltaan tukemassa, ja että tuki ohjautuu

oikein.
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