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JOHDANTO 

Tämä raportti esittelee seuroille suunnatun kyselyn tuloksia. Seurakyselyllä kerättiin tietoa kouvo-
lalaisten liikuntaseurojen toiminnasta, taloudesta, toimintaedellytyksistä sekä tyytyväisyydestä 
Kouvolan liikuntapalveluihin ja –paikkoihin. Seuroilta kysyttiin myös yhteistyömahdollisuuksista 
eri aihealueiden kohdalla. 

Liikuntaseurakysely on osa laajempaa tiedonhankintaa, joka aloitettiin täysi-ikäisten kouvolalaisten 
liikuntakyselyllä tammikuussa 2017. Tulevina vuosina toteutetaan vielä erilliset tiedonhankinnat 
varhais- ja kouluikäisten liikuntakäyttäytymisestä. Väestöryhmittäisellä tiedonhankinnalla vahvis-
tetaan tietopohjaa kouvolalaisten liikuntakäyttäytymisestä ja mahdollistetaan päätöksenteon perus-
tuminen entistä tarkemman tiedon varaan. 

Linkki sähköiseen kyselyyn lähetettiin kouvolalaisille liikuntaseuroille ja sellaisille yhdistyksille, joi-
den toiminnassa arveltiin olevan liikkumiseen tai liikuntaan liittyviä toimintoja. Yhteensä noin 150 
liikuntaseuraa ja yhdistystä tiedotettiin kyselystä. Kyselylinkki lähetettiin seuroille lokakuun alussa 
ja kyselystä muistutettiin vastaamatta olleita seuroja kolmeen otteeseen. Seurakyselyyn vastasi yh-
teensä 99 seuraa vastausprosentin ollessa noin 66. 

Kyselyssä tiedusteltiin taustatietona lomakkeen täyttäjän asemaa seurassa. Yleisimmin lomakkeen 
oli täyttänyt seuran puheenjohtaja, joita oli 51 prosenttia vastaajista.  Hallituksen sihteeri vastasi 16 
prosentissa ja hallituksen/johtokunnan jäsen 13 prosentissa seuroista. Ainoastaan kuudessa seu-
rassa hallitus/johtokunta oli täyttänyt kyselyn yhteistoiminnassa. 

Tiedonkeruun jälkeen kyselyaineistot analysoitiin tilasto-ohjelman avulla. Monivalintakysymyksiä 
analysoitiin tyypillisillä numeerisen aineiston analyysitavoilla kuten frekvenssien, prosenttilukujen 
ja keskiarvojen avulla. 
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1 TULOKSET 

Raportissa käsitellään ensin seurojen toimintaan liittyviä tekijöitä ja seurojen taloudellista ti-
lannetta. Tämän jälkeen kuvataan seurojen omaa käsitystä toimintaedellytyksistä Kouvolassa. 
Seurojen tyytyväisyys liikuntapaikkoihin ja -palveluihin käydään läpi muutamien osa-aluei-
den osalta. Viimeisissä luvuissa tarkastellaan seurojen yhteistyötä Kouvolan kaupungin 
kanssa sekä seurojen välistä yhteistyötä.  

Kyselyssä seurojen antamat avoimet vastaukset löytyvät kaikki raportin lopusta.  

 

1.1 Seurojen toiminta 

Kyselyssä selvitettiin ensimmäisenä teemana seurojen toimintaa, toiminnan laajuutta ja toi-
minnan tasoa. Tulosten perusteella kouvolalaiset liikuntaseurat järjestävät monenlaista liikun-
tatoimintaa erilaisissa seuratyypeissä ja monen kirjavalle jäsenistölle. 

Seuroista noin 60 prosenttia ilmoitti olevansa yhden lajin erikoisseuroja. Seuroista 22 prosent-
tia on yleisseuroja ja viidennes seuroista järjestää pääasiallista toimintaa muutamassa eri la-
jissa. Vastanneet seurat edustavat monipuolisesti eri lajiryhmiä. Ulkopalloilulajit ovat parhai-
ten edustettuina, sillä niitä harrastatetaan 27 prosentissa seuroista. Toiseksi yleisimmin har-
rastatetaan sisäpalloilulajeja (21%). Hiihtolajeja harrastetaan 19 seurassa (19%) ja maasto- ja 
ulkoilulajeja 18 seurassa.  

 

 

Kuvio 1.  Seuran tyyppi. Onko seura yleisseura, muutaman lajin seura vai erikoisseura. 
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Kuvio 2.  Seuroissa harrastatetut lajit. 

 

1.1.1 Seurojen jäsenistö 

Vastanneiden seurojen jäsenmäärät vaihtelevat viidestä jäsenestä aina yli 1 500 jäseneen. Yh-
teensä kyselyyn vastanneissa seuroissa on noin 18 400 jäsentä ja keskimäärin yhdessä seurassa 
202 jäsentä ja mediaani on 121 jäsentä. Kyselyyn vastanneista seuroista puolessa on alle 121 
jäsentä ja alle 100 jäsenen seuroja on vastanneista 44 prosenttia. Jäsenmäärältään suurin seura 
on golf-seura.  Kuviossa 3. seurat ovat luokiteltuna jäsenmääränsä perusteella neljään luok-
kaan.  

Jäsenistön lisäksi seurojen toiminnassa on mukana vapaaehtoisia kuten esimerkiksi vanhem-
pia erinäisissä avustavissa tehtävissä, seuraan kuulumatomia ohjaajia ja valmentajia sekä 
muita seuran toiminnassa säännöllisesti mukana olevia puuhamiehiä ja -naisia. Seuroilta ky-
syttiin sellaisten seuran toimintaan säännöllisesti osallistuvien määrää, jotka eivät ole kuiten-
kaan seuran jäseninä. Tässä tapauksessa aktiiviseksi toiminnaksi luettiin vähintään kerran vii-
kossa tapahtuva osallistuminen.  Kyselyyn vastanneista seuroista noin puolessa (51 seurassa) 
on säännöllisesti toimintaan osallistuvia, jotka eivät ole kuitenkaan seuran jäseniä. Kyselyyn 
vastanneissa seuroissa toimii aktiivisesti noin 1 400 henkilöä, jotka eivät ole seuran jäseniä. 
Keskimäärin tällaisia henkilöitä on seurassa 27, mutta suurimmassa osassa seuroista todelli-
nen määrä on kuitenkin pienempi, sillä 75 prosentissa tapauksista jäsenistöön kuulumatto-
mien aktiiviosallistujien määrä on alle 25 henkeä. Seuran jäsenistöön kuulumattomien aktii-
viosallistujien määrän mediaani on 15 jäsentä.       
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Kuvio 3. Seurat luokiteltuna jäsenmäärän mukaan. 

Seuroilta tiedusteltiin lisäksi, kuinka paljon heillä on jäseninä tyttöjä ja poikia sekä ala- ja täysi-
ikäisiä. Vastausten perusteella pystyttiin laskemaan, mikä on seurojen yhteenlasketussa har-
rastajamäärässä keskimäärin eri ryhmien osuus. Seuraharrastajissa korostuvat aikuisharrasta-
jat, sillä 59 prosenttia jäsenistä on täysi-ikäisiä ja 41 prosenttia alaikäisiä.  Miehet ovat parhai-
ten edustettuina harrastajista, sillä 34 prosenttia seuraharrastajista on täysi-ikäisiä miehiä. Vä-
hiten seuroissa liikkuu puolestaan tyttöjä, joiden osuus kaikista harrastajista on 20 prosenttia.   

Seurakohtaisesti tarkasteltuna alaikäisten suhteellisen osuuden keskiarvo on 30 prosenttia ja 
mediaani 28 prosenttia. Täysi-ikäisten suhteellisen osuuden keskiarvo on 69 prosenttia ja me-
diaani 71 prosenttia. Puolessa kyselyyn osallistuneista seuroista alaikäisten harrastajien suh-
teellinen osuus on vähintään 26 prosenttia. Alaikäisten harrastajien suhteellinen osuus jäse-
nistä on vähäinen (alle 10 prosenttia) 32 prosentissa seuroista.  

 

Kuvio 4. Sukupuolten ja ala-/täysi-ikäisten osuudet seuraharrastajista. 
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1.1.2 Seurojen toimintaedellytykset 

Kyselyssä liikuntaedellytyksiä selvitettiin kahdesta näkökulmasta: yleisiä liikuntaedellytyksiä 
kaikkien kouvolalaisten näkökulmasta sekä edellytyksiä seuran toiminnan kannalta.  

Seurat ovat Kouvolan yleisiin liikuntaedellytyksiin tyytyväisempiä kuin seuran toimintaedel-
lytyksiin. Pääosa vastaajista arvioi kuitenkin kummassakin kategoriassa edellytykset vähin-
tään hyviksi. Liikuntaseuroista 86 prosenttia pitää yleisiä liikuntaedellytyksiä erinomaisina tai 
hyvinä, kun vastaava osuus seuran edellytysten osalta on 67 prosenttia. Seuran toimintaedel-
lytysten kannalta 33 prosenttia seuroista antaa tyydyttävän tai heikon arvion. Yleiset liikunta-
edellytykset heikoksi tai tyydyttäväksi arvioi 14 prosenttia seuroista.  

   

 

Kuvio 6. Seurojen arvio Kouvolan yleisistä liikuntaedellytyksistä. 

 

Kuvio 7. Seurojen arvio Kouvolan liikuntaedellytyksistä seuran näkökulmasta.  
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1.1.3 Seurojen toimintaa tukevat asiat ja suurimmat haasteet 

Seuroilta kysyttiin merkittävimpiä seuran toimintaa tukevia ja rajoittavia tekijöitä Kouvolassa. 
Merkittävimpien toimintaa tukevien tekijöiden osalta asiaa kartoitettiin kuuden vastausvaih-
toehdon osalta, joista seura sai valita korkeintaan kaksi. Tärkeimpinä edistävinä tekijöinä seu-
rat valitsivat kilpailu- ja harjoitusvuorojen maksuttomuuden (62%) ja kaupungilta saatavat 
avustukset (42%).  

 

 

Kuvio 8. Merkittävimmät seurojen toimintaa tukevat asiat Kouvolassa.  

 

Toimintaa tukevien tekijöiden lisäksi seurat saivat valita kolme merkittävintä haastetta toi-
minnassaan. Seuroista 39 prosenttia valitsi seuratoimijoiden kuten ohjaajien ja vapaaehtoisten 
puutteellisen määrän yhdeksi kolmesta merkittävimmästä haasteesta. 33 prosenttia seuroista 
on huolestunut luottamus- ja vastuuhenkilöiden puutteesta. Varainhankinta ja harrastajien 
vähyys ovat haasteena noin 30 prosentissa seuroista.  Reilu viidesosa seuroista pitää harrastus- 
ja kilpailutilojen rajallisuutta yhtenä suurimmista rajoittavista tekijöistä. Kaikki avoimet vas-
taukset löytyvät raportin liitteenä. 

Kommenttikentissä seuratoimijoiden vähyys vastuu- ja talkootehtävissä nähdään esteenä toi-
minnan kehittämiselle. Toimijoiden sitouttaminen seuratoimintaan koetaan vaikeaksi, sillä 
yhä useammat jäsenet arvottavat muut asiat ajanköytössään talkootyön ja luottamustehtävien 
edelle. Moni seuroista on pienen ydinporukan tai jopa yksittäisten henkilöiden harteilla. Seu-
rojen toimintaan heijastuu myös negatiivinen väestönkehitys – ikääntyneiden määrä kasvaa ja 
vastaavasti nuoret lähtevät pois kaupungista, jolloin toiminnalla ei ole jatkuvuutta. 
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Kuvio 9. Seurojen suurimmat haasteet toiminnassaan.  

 

1.1.4 Seurojen käyttämät liikuntapaikat 

Kyselyssä selvitettiin seurojen toiminnan kannalta tärkeimpiä liikuntapaikkoja. Liikunta- ja 
palloiluhallit sekä liikuntasalit ovat seurojen yleisimmin käyttämiä liikuntapaikkoja, jotka yli 
puolet seuroista ilmoitti merkittäviksi liikuntapaikoiksi oman toimintansa kannalta. Kyselyyn 
vastanneet seurat käyttävät lisäksi ulkokenttiä (28 %), kunto-/pururatoja tai hiihtolatuja (22 %) 
ja yleisurheilukenttiä (19 %). Useampia mainintoja saavat lisäksi jäähallit, kunto- ja kamppai-
lusalit, ulkoilualueet- ja reitit sekä uimahallit. Muut liikuntapaikat kuten moottorirata, ampu-
maradat, suunnistusmaastot ja Myllykosken vesistökeskus saavat yksittäisiä mainintoja. 

  

Kuvio 10. Seurojen tärkeimmät liikuntapaikat 
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1.2 Seurojen talous 

Talouteen liittyen seuroilta tiedusteltiin arviota tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta 
sekä talouden kehittymisestä lähitulevaisuudessa. Seuroilta kysyttiin myös eri avustusten 
merkitystä ja mielipidettä siitä, millä perusteilla seurojen avustukset tulisi jakaa.  

 

1.2.1 Seurojen arvio omasta taloudellisesta tilanteestaan 

Suurimmalla osalla seuroista tämänhetkinen talous on vähintään tyydyttävällä tasolla. Seu-
roista 81 prosenttia arvioi taloutensa vähintään tyydyttäväksi. Erinomainen ja hyvä taloudel-
linen tilanne on 42 prosentissa seuroista. Seuroista lähes 60 prosenttia arvioi taloutensa säily-
vän ennallaan lähitulevaisuudessa. Taloudellisen tilanteen heikkenevän arvio noin viidesosa 
seuroista. Yksikään seura ei arvioinut taloudellisen tilanteen paranevan huomattavasti tule-
vina vuosina. Kommenteissa heikkenevää taloudellista tilannetta perustellaan useimmin har-
joitustilojen käyttömaksujen suuruudella sekä harrastajamäärän vähenemisellä. Seuran posi-
tiivista taloudellista kehitystä perustellaan useimmiten jäsenmäärän kasvulla sekä varainhan-
kintaan panostamisella. 

Seuroilta kysyttiin lisäksi tuottaako seura ulkopuolisille maksullisia palveluita. Seuroista 40 
prosenttia tuottaa jäsenistönsä ulkopuolisille palveluja, joista peritään maksu. Tuotettuja pal-
veluita ovat muun muassa harrasteturnaukset, alkeiskurssit, tilojen vuokraus ja virkistyspäi-
vät yrityksille. 

 

 

Kuvio 11. Millainen on seuran tämänhetkinen taloudellinen tilanne. 
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Kuvio 12. Miten seuran taloudellinen tilanne tulee kehittymään lähitulevaisuudessa.  

 

1.2.2 Seura-avustukset 

Kouvolassa toimivat liikuntaseurat voivat hakea kaupungilta erilaisia avustuksia toimin-
taansa. Avustustyyppejä ovat lasten ja nuorten toiminta-avustus, aikuisten toiminta-avustus, 
tilavuokra-avustus, tapahtuma-avustus. Epäsuorana avustuksena voidaan pitää myös mak-
suttomia liikuntapaikkavuoroja. Seuroilta kysyttiin kaupungin avustusten merkitystä seuran 
toiminnalle. Seurat saivat asettaa avustukset tärkeysjärjestykseen toimintansa kannalta.  

Seurat saavat kaupungilta yleisimmin aikuisten toiminta-avustusta, jota on saanut 80 prosent-
tia seuroista. Lasten ja nuorten toiminta-avustusta on saanut 78 prosenttia seuroista ja mak-
suttomista harjoitusvuoroista hyötyy 77 prosenttia seuroista. Tilavuokra-avustusta on saanut 
73 prosenttia ja tapahtuma-avustusta 72 prosenttia seuroista.  

Salien ja kenttien harjoitusvuorojen maksuttomuus on 48 prosentille tästä edusta hyötyvälle 
seuralle tärkein avustus. Maksuttomista liikuntapaikoista hyötyvistä seuroista 77 prosenttia 
pitää tätä avustusta vähintään toiseksi tärkeimpänä avustuksena. Lasten ja nuorten toiminta-
avustuksen on määritellyt tärkeimmäksi avustukseksi 44 prosenttia avustusta saaneista seu-
roista. Peräti 75 prosenttia avustusta saaneista seuroista on määritellyt tämän avustuksen vä-
hintään toiseksi tärkeimmäksi avustukseksi. Tilavuokra-avustusta pitää vähintään toiseksi 
tärkeimpänä 45 prosenttia avustus saaneista seuroista. Aikuisten toiminta-avustus ja tapah-
tuma-avustus ovat kahden tärkeimmän avustuksen joukossa (26% ja 20%) huomattavasti har-
vemmalla joukolla seuroista.   

Seurakyselyn avoimessa kysymyksessä seurat pääsivät kertomaan mielipiteensä siitä, mitä ja-
koperusteita avustusten myöntämisessä tulisi soveltaa. Suurin osa seuroista on sitä mieltä, että 
harrastajamäärien tulisi määrittää seura-avustuksen suuruus. Erityisesti lasten ja nuorten 
määrä nähdään tärkeäksi perusteeksi. Avustusten määrään tulisi seurojen mielestä vaikuttaa 
toiminnassa liikkuvien ihmisten määrä. Tapahtumien merkitystä ei oteta avustusten kritee-
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reissä riittävästi huomioon joidenkin seurojen mielestä. Pienet seurat toivoisivat myös harvi-
naisempien ja harrastajamäärältään vähälukuisempien lajien huomioimista avustusten ja-
kokriteereissä. Kaikki seurojen esittämät kriteerit löytyvät raportin liitteestä. 

1.3 Seurojen tyytyväisyys ja odotukset 

Seuroilta kysyttiin, miten Kouvolan kaupunki on hoitanut tehtävänsä eri liikuntapaikkojen ja 
liikuntapalvelujen osalta.  

Seurojen tyytyväisyys liikuntapaikkoihin on Kouvolassa hyvällä tasolla. Kaikkien liikunta-
paikkojen osalta vähintään viidesosa seuroista on erittäin tyytyväisiä käyttämäänsä liikunta-
paikkaan. Erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä seuroista on vähintään 80 prosenttia lii-
kuntapaikasta riippumattamatta. Poikkeuksena ovat ainoastaan luistelukentät ja -kaukalot, 
joita käyttävistä seuroista 66 prosenttia on vähintään melko tyytyväisiä liikuntapaikkaan. Tu-
losten perusteella voidaan perustellusti todeta, että seurat ovat kokonaisuudessaan tyytyväi-
siä siihen, miten kaupunki on liikuntapaikkoja hoitanut. 

Liikuntapalveluiden osalta seurat ovat tyytyväisimpiä harjoitus- ja kilpailutilojen tarjontaan, 
joihin 87 prosenttia seuroista on vähintään melko tyytyväisiä. Timmi-varausjärjestelmän toi-
mivuuteen seuroista vähintään melko tyytyväisiä on yli 80 prosenttia. Erittäin tyytyväisten 
osuus (23%) on suurin Timmin kohdalla. Tyytyväisten seurojen osuus (vähintään melko tyy-
tyväinen) on kaikkien kysyttyjen osa-aleiden osalta vähintään 60 prosenttia.   

 

 

Kuvio 13. Tyytyväisyys liikuntapaikkoihin (vain liikuntapaikkaa käyttävien osuudet). 
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Kuvio 14. Miten kaupunki on hoitanut tehtävänsä? (vain arvion antaneiden osuudet). 

 

1.3.1 Liikuntapaikkojen uudisrakentaminen ja saneeraus 

Seuroilta kartoitettiin mikä liikuntapaikka tulisi rakentaa Kouvolaan seuraavan viiden vuoden 
aikana ja mikä liikuntapaikka tulisi saneerata. Seuroista 22 mukaan Kouvolaan tulisi rakentaa 
monitoimihalli, jossa olisi tiloja useille eri lajeille kuten yleisurheilulle, lentopallolle, koripal-
lolle ja muille palloilulajeille. Kamppailusalia toivoi neljä seuraa ja harjoitusjäähallia neljä seu-
raa. Muutamia toiveita kohdistui myös sisäampumaradan, uusien liikuntasalien ja tekonur-
mien rakentamiseen. Kaikki toivomukset ovat listattuina raportin lopussa.   

Saneerauksen tarpeessa olevat liikuntapaikat hajaantuivat voimakkaasti. Eniten saneerauseh-
dotuksia kohdistui Korian monitoimisaliin ja yleisemmin katsottuna yleisurheilukenttiin. Ai-
neistosta ei kuitenkaan löydy selviä linjoja, vaan saneerauskohteet jakaantuvaat suureen mää-
rään erilaisia liikuntapaikkoja. Kaikki vastaukset löytyvät raportin lopusta. 

 

1.3.2 Liikuntapaikkamaksut 

Seuroilta kysyttiin arviota käyttämiensä liikuntapaikkojen käyttömaksujen suuruudesta ju-
niori-vuorojen ja täysi-ikäisten vuorojen osalta. 
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Juniori-vuorojen kohdalla kunto- ja kamppailusaleja sekä yleisurheilukenttiä käyttävistä seu-
roista yli 50 prosenttia arvioi näiden liikuntapaikkojen käyttömaksut edullisiksi. Kunto- ja 
kamppailusalien kohdalla edullisen tai sopivan arvion antoi lähes 90 prosenttia käyttävistä 
seuroista. Jäähallien sekä ulkokenttien (esim. tekonurmet ja hiekkakentät) käyttömaksuja pi-
detään kalleimpina. Jäähallien käyttäjistä hieman liian kalliina tai erittäin kalliina pitää 64 pro-
senttia seuroista.  Tekonurmien ja jalkapallokenttien käyttäjistä 35 prosenttia pitää käyttömak-
sua hieman liian kalliina tai erittäin kalliina.   

Täysi-ikäisten käyttömaksujen kohdalla vähintään puolet seuroista pitää maksuja hieman 
liian kalliina tai erittäin kalliina. Ainoana poikkeuksena ovat yleisurheilukentät, joiden käyt-
tömaksut ovat edullisia 75 prosentille käyttäjistä.    

 

Kuvio 15. Liikuntapaikkamaksujen arvioitu suuruus juniori-vuorojen osalta. 

 

Kuvio 16. Liikuntapaikkamaksujen arvioitu suuruus täysi-ikäisten vuorojen osalta. 
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 Juniori-vuorot Täysi-ikäisten vuorot 
Liikunta- ja palloiluhallit sekä salit 34 41 
Uimahallit 4 6 
Yleisurheilukentät 10 8 
Jäähallit 11 14 
Kunto- ja kamppailusalit 9 12 
Ulkokentät (esim. tekonurmet ja hiek-
kakentät) 17 20 

Kuvio 17. Liikuntapaikkamaksusta arvionsa antaneiden seurojen lukumäärä liikuntapai-
koittain. 

 

 

1.4 Seurojen yhteistyö 

Kyselyssä kaupungin ja seurojen sekä seurojen välistä yhteistyötä kartoitettiin muutamilla ky-
symyksillä.  

 

1.4.1 Seurojen ja Kouvolan kaupungin välinen yhteistyö 

Ensimmäisenä kysyttiin seurojen mielipiteitä yhteistoiminnan toimivuudesta kaupungin 
kanssa. Erinomaisen tai hyvän arvosanan antoi yli 60 prosenttia seuroista. Tyydyttävän ja hei-
kon arvion antaneiden osuus on 38 prosenttia.  

 

Kuvio 18. Arvio seuran ja kaupungin välisestä yhteistyöstä 
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Avoimessa kysymyksessä tiedusteltiin kehittämisehdotuksia siitä, miten seurat ja kaupunki 
voisivat parantaa yhteistyötä. Seuroista 60 prosenttia esitti omia ideoitaan siitä, miten seura 
voi parantaa yhteistyötä ja 65 prosenttia antoi ehdotuksia kaupungin toimista yhteistyön pa-
rantamiseksi. Seurat arvioivat voivansa itse parantaa yhteistyötä kehittämällä seuran viestin-
tää kaupungin suuntaan. Vastaavasti myös kaupunki voisi pitää paremmin yhteyttä seuroihin. 
Yhteistyötä parantavaksi nähdään myös liikuntapaikkojen kunnossapidon kehittäminen ja 
kaupungilta saatava taloudellinen tuki. Kaikki kehittämisehdotukset löytyvät raportin liit-
teestä. 

Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, millaisia edellytyksiä seuroilla on yhteistyöhön erilaisten toi-
mintojen järjestämisessä. Kysymys kuului: “Onko seuralla mahdollisuuksia yhteistyöhön seu-
raavilla osa-alueilla?”. Seurat saivat vastata kielteisesti tai myönteisesti ehdotuksiin ja perus-
tella kantansa halutessaan tarkemmin.  

Suurimmat mahdollisuudet vaikuttaisi olevan liikuntatapahtumien järjestämisessä, johon vas-
tasi myöntävästi 68 prosenttia seuroista. Seuroja kiinnostaa myös kilpailutoiminnan järjestä-
minen (55%), liikuntapaikkojen suunnittelu (54 %) ja terveysliikunnan edistäminen (52 %). Vä-
hiten mahdollisuuksia nähdään lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan (23 %) järjestämisessä sekä 
liikuntapaikkojen valvonnassa ja/tai huollossa (42%). Seurojen tarkemmat perustelut ja ehdo-
tukset on esitetty liitteenä. 

 

 

Kuvio 19. Seurojen mahdollisuudet yhteistyöhön kaupungin kanssa. 
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1.4.2 Seuran yhteistyö muiden seurojen kanssa 

Seuroista 76 prosenttia tekee yhteistyötä toisen seuran kanssa. Yhteistyöhön kuuluu tavalli-
simmin yhteisiä harjoituksia, toisen lajin hyödyntämistä oheisharjoittelussa, yhteisjoukkuei-
den perustamista, valmennusosaamisen vaihtoa ja tapahtumien järjestämistä. 

Kysyttäessä seuroilta millaisesta yhteistyöstä ne ovat kiinnostuneita, eniten kiinnostavat yh-
teistapahtumien järjestäminen (44%) ja päättäjiin vaikuttaminen (40%). Selvästi vähiten kiin-
nostusta herättävät yhteisleirit (15%).  

 

 

Kuvio 20. Millainen seurojen välinen yhteistyö herättää kiinnostusta? 
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2 LIITTEET - AVOIMET VASTAUKSET 

2.1 Seurojen toiminta 

Mitkä ovat suurimmat haasteet seuran toiminnassa? 

Ohjaajien ja valmentajien puute 

• Junnutoiminta on toistaiseksi tauolla jotuen ohjaajienvähyydestä. 
• Meillä ei ole muita ohjaajia kuin minä. Onnekseni olen säilynyt terveenä! 

Kaikki matkat ym suunnittelen taijin ehdoilla. 
• tottuneet samaan rahallisen korvauksen joka nostaa harrastajan maksuja huo-

mattavasti, talkoohenki kuollut Kouvolassa 
• Pätevien valmentajien löytäminen alueelta hankalaa. 
• Ikuisuusongelma 
• Nykyinen tiukka työelämä kaventaa intoa vapaaehtoistoimintaan 
• Toiminnassa mukana olevat jo monessa muussa mukana 
• Koulutettujen valmentajien puute, usein valmentajat ovat jonkun pelaajan 

vanhempia, isiä tai äitejä, jotka sitoutuvat toimintaan omien motiivien poh-
jalta. 

• Harrastajamäärien kasvu on aiheuttanut paineita saada riittävästi ohjaajia 
harrasteuimareille. 

• Sopivien harjoitusaikojen saaminen työssäkäyville akiuisille ohjaajille on ai-
nainen haaste 

• Moni vanhempi lajin harrastaja muuttaa lukion tai ammattikoulun jälkeen 
toiselle paikkakunnalle 

• Harrastajien ikääntyminen 
• Ohjaajista ollut puutetta, tällä hetkellä tilanne hyvä. 
• Koulutuksen ja ohjaamisen toteuttaminen talkoovoimin käy erittäin haasta-

vaksi. 
 

Luottamus- ja vastuuhenkilöiden puute 

 

• Ei uskalleta sitoutua kun ei omasta tulevaisuudesta ole takeita.  
• Työt kasaantuvat muutamien harteille 
• "Piiri pieni pyörii". Kaivattaisiin todellakin seuran luottamus- ja vastuutehtä-

viin uutta henkeä ja näkemystä, mutta valitettavasti seuran uudet jäsenet 
vain harrastaa, ei niinkään kiinnostu näistä tehtävistä. 

• Töitä riittää, kasutuvat pienelle aktiiviryhmälle, ajoittain kyllästymistä 
• Hallitukseen vaikea löytää ihmisiä lopettaneiden tilalle. 
• vapaaehtoistyö ei kiinnosta 
• Samat henkilöt ovat niin monessa asiassa aktiivisia, että uusia vaikea löytää. 

Saamatonta henkilöä ei kannata vastuuhenkilöksi valita 
• Johtokuntaan on vaikea saada täyttä määrää henkilöitä.  
• Vapaaehtoistyöntekijöiden saanti toimikuntiin erittäin vaikeaa 
• Vastuut kasaantuvat pienen aktiivisen joukon tehtäväksi. Koko seuran akti-

voiminen ja sen valvominen on haastavaa ja työlästä. 
• Myös seuratoiminta kärsii kun vanhemmista harrastajista ei ole arjen pyörit-

täjiä. 
• Luottamustehtäviin ja vastuuhenkilöiksi ei saada houkutelluksi nuoria jäse-

niämme. 
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• Ammattimainen toiminta vaatii ammattimaista ohjausta ja pitkäjännitteisä 
suunnitelmallisuutta. 

• Vaikea saada puheenjohtajaa, sihteeriä, taloudenhoitajaa jne. sekä toimikun-
tien jäseniä, hallitukseen kyllä löytyy henkilöitä   

• Ei uskalleta sitoutua, kun ei tiedetä omaa työuraa ym. tilannetta pidemmän 
päälle. 

• Vaikea saada ihmisiä "vetämään" touhua ilman korvauksia. Ilmiö ilmeisen 
yleinen muissakin seuroissa. 

• Seura oli vuosi sitten lopettamisen partaalla, mutta onneksi saimme muuta-
man uuden henkilön kääntämään suunnan ylöspäin. Haaste on saada riittä-
västi uutta voimaa, jotteivat nykyiset uuvu työtaakan alla. 

• Seura toimii lähinnä puheenjohtajan pyörittämänä. 
• Sama kuin edellä; vastuut kasautuvta usein liian harvoille ja liian pitkäksi ai-

kaa. 
• Vapaaehtoisia uusia luottamus- vastuuhenkilöitä on vaikeaa löytää nykyisin. 
• Ei mielellään sitouduta vuositasollakaan, myös oma liikunta asetetaan järjes-

tötyön edelle 
• Vastuutehtäviin ei tahdo löytyä ehdokkaita. 
• Seuran toimintaa on pyöritetty muutamien henkilöiden toimesta useita vuo-

sia. 
• Nuoria vaikea saada mukaan luottamustehtäviin 
• Yhteisten ns. Koko seuran asioiden tekemiseen löytyy heikosti ihmisiä, jouk-

kueen toimintaan helpompi saada toimihenkilöitä ja talkoolaisia. 
• Pieni joukko tekee kaikki hommat 
• porukka alkaa vanhentua 
• Pätee sama kuin edelliseen. 

 
 

Talkooväen puute 
 

• On totuttu korvaamaan ajan puute rahalla. 
• Nykyään on aika monella aika kortilla. 
• Sitoutuneisuus on kovin vähäistä. Tarvittaessa talkooporukkaa harva ilmoit-

tautuu, ne tulee joilla ko. hetkellä ei ole muuta. 
• Vapaaehtoisuus on vähentynyt 
• Toimihenkilötehtäviin on valitettavan vaikea saada sitoutunutta väkeä. 

Kaikki kilpailut ja tapahtumat on saatu pidettyä, mutta usein mennään mini-
mimiehityksellä, joka ei palvele heitä, jotka ahertaa ilmaiseksi seuran eteen 
satoja työtunteja vuodessa. 

• Varmaankin joka seuran ongelmana, ainakin ajoittain. Emme ole poikkeus, 
vaikka talkoot saatiinkin kunnialla pidettyä. 

• Merkitys valitettavasti vähentynyt jatkuvasti 
• Talkoolaiset yleensä aina samat henkilöt 
• Talkootyöhön on vuosi vuodelta hankalampi saada osallistujia. Mieluummin 

maksetaan enemmin kuin tehdään talkoita. 
• Talkooväen hankkiminen omiin tapahtumiin olisi ollut mahdoton tehtävä il-

man paikallisten seurojen tukea. 
• talkoohalukkaiden joukko melko iäkästä 
• sama porukka ei vaan jaksa kaikkea 

 
 

Harrastajien vähyys 

• Alueella on paljon tarjontaa kamppailulajeissa ja ihmiset innostuvat trendi-
lajeista. Meidän olisi oltava aktiivisempia markkinoinnissa. 

• paini ei ole oikein trendikäs laji, ja vieläpä yksilölaji 
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• lahjakkaimmat nuoret valitsevat joukkuelajit 
• Kun on vähän harrastajia, ei rahaakaan tule mistään. 
• Harrastajat pitävät seuran toiminnan yllä, sillä jäsenmaksuista maksetaan 

mm. salivuokrat ja seuran jäsenmaksu lajiliitolle. Tällä hetkellä jäseniä on vä-
hän. 

• Nuorten saaminen harrastuksen pariin, "pois kadulta". 
• Pienellä paikkakunnalla on todella haastavaa nostattaa harrastajien määrää, 

mutta olemme siinäkin onnistuneet tänä vuonna. 
• Väkeä tippuu pois tila vuokran takia. 
• Jäsenmäärämme on alle 30 henkilöä. Järjestämme vuosittain kolmipäiväisen 

purjelautailun alkeiskurssin, jolle osallistuu max 10 kurssilaista. Kuitenkin 
harva jää seuran toimintaan mukaan. Nuoret siirtyvät opiskelu- ja työpaikko-
jen perässä muualle Suomeen. 

• Juniori puolella harrastaja määrät todellakin pudonneet 
• Kun nuoret valmistuvat toiselta asteelta, niin he lähtevät opiskelemään muu-

alle, kun Kouvolassa ei ole opiskelupaikkoja. 
• Vaikka kylällä on hyvät liikuntamahdollisuudet, niin etenkin lasten osallistu-

minen yhteisiin harrastuksiin on vähäistä. 
• Varsinkin juniori-ikäisiä tarvitaan lisää! 
• Harrastajia sopisi kyllä enemmänkin. Tänä syksynä saimme yhden uuden 

harrastajan joukkoomme! Laji on sen verran harvinainen ja olen vain itseop-
pinut vertaisohjaaja. 

• myöhäiset ajat ja kalliit hinnat karkottaa harrastajat  
• tietyt seurat haluaa harrastajia jotta saavat seuran oman talouden pidettyä 

kurissa, erityisesti Kaakkois-Suomen työllisyystilanne heikentää perheiden 
mahdollisuuksia kustantaa lapsien harrastusta 

• Some vie ajan ihmisiltä eikä liikunta kiinnosta 
• Jäsenistön keski-ikä vaihtelee 65 - 75 vuoteen. Toimintaa pyrittävä suuntaa-

maan niin, että saisimme uusia jäseniä nuorista ja esim. lapsiperheistä.To 
• Vuosittain vaihteleva määrä. Harrastuksen aloittajien ja lopettajien suhde 

vaihtelee. 
• Maaseudun taajamissa, jossa väestö vähenee ja ikääntyy tämäkin on haaste 
• Lajin tulisi saada enemmän näkyvyyttä vaikkapa kaupunkikuvassa 
• Lasten määrä tippunut vuosi vuodelta 
• ei ole paikkaa missä harrastaa radan vuokraus poskettoman kallis 

 
 

Harrastus- ja kilpailutilojen rajallisuus 

• Kaupungin tiloja ei ole ollenkaan.  Yksityisten tilat eivät ole tarpeeksi suuria. 
• Etenkin salibandyn harrastaminen Jaalan palloiluhallissa on surkeaa tilan 

koon takia! 
• Kammpailusalivuoroja jaetaan ensisijaisesti junioreille vaikka laji(esim. Pokli 

ja luistelijat) ei vaadi tatamia. Koulujen salissa voi kehonhuoltoa harjoittaa 
irtomatoilla.  Asia olisi eri, jos hakijoita ei ole tatamilajeissa. 

• hyvät suunnistusmaastot ovat kauempana, karttojen päivitystarve suuri 
• Umpisurkeina talvina vaikea järjestää hiihtokouluja ym. sivukylille ja lapsia 

vaikea saada maksullisille tykkiladuille 
• Sisähalli tarvittaisiin talviharjoittelua varten 
• Lajien välissä joudutaan tekemään kompromisseja harrastajien ikäluokkien 

suhteen, toisaalta ihmetyttää että toisilla lajeilla on ruhtinaallisesti vuoroja 
yksittäisten joukkueiden harjoitusajoiksi (ei tarvitse jakaa vuoroa toisen ikä-
ryhmän kanssa esim.) 

• Meillä on tilat olemassa, mutta valitettavasti vuorot annetaan ensin muille, 
jonka jälkeen annetaan jämät ja lepakkovuorot meille. On vaikeaa saada 6-12 
vuotiaita harjoittelemaan arki-iltana klo. 20.00 tai myöhemmin. 

• Liian vähän jäähalleja. 
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• Kaikki lajit alkavat olla ympärivuotisia. Talviharjoittelupaikkoja on joka 
vuosi vaikeampi saada kesälajeille, vuorot vähenevät etenkin isoissa saleissa, 
joissa pääsisi pesäpalloa harjoittelemaan 

• Tarpeeksi isoja saleja liian vähän. Nykyisin on myös kesälajit kuten jalkapallo 
talvisin Futsal-muodossa sisätiloissa. 

• Kuten jo edellä mainittu, ei kaupungin puolesta ole meille olemassa mitään 
harrastustiloja, joita voisi maksutta käyttää. Aiemmin vuokrattuna ollut An-
jalan hevoskeskuksen alueen tulevaisuus on myös täysin auki. Tuo paikka on 
ollut meille monta vuotta yksi kilpailuiden pitopaikka, joten todella toi-
vomme, että se on käytössä jatkossakin. Tallin ja sen alueen kehittämiseen 
olisi hyvä kaupunginkin havahtua, jotta siitä saataisiin toimiva kokonaisuus 
hevosharrastajille. 

• Yksi lisäkaukalo tarvittaisiin Kouvolan jäähallin yhteyteen.  
• yleisseuran 6 jaostoa (niissä useat eri ryhmät) jakavat yhtä saatua tilaa ja sa-

liaikaa 
• Samaa Judosalia käyttää kymmet eri ryhmät, myös kengät jalassa, koska eivät 

ymmärrä salin perimmäistä tarkoitusta.  
• Seuralta puuttuu oikeanlainen tila lajin harjoittelemista varten, jotta Kouvola-

lainen kilpacheerleading voisi SM-tasolla menestyä. Seura on hankkinut syk-
syllä 2017 cheerleading maton, joka levitettynä on 14mx 16m leveä. Lajin har-
joitteleminen vaatii myös heitoilta ja pyramideilta salin korkeutta vähintään 
5m. Kouvolassa jokainen suurempi sali menee isommille seuroille. 

• Joka vuosi jäävuorojen jaosta on jouduttu tekemään kaupungille oikaisuvaa-
timus. Hyvien harjoitusvuorojen saaminen on edellytys laadukkaalle seura-
toiminnalle. 

• Nuorten isojen kilpailuiden järjestäminen mahdotonta kalliden vuokrienm. 
takia. Nuorten kilp. ei voida periä kalliita osallitumis eikä sisäänpääsy mak-
suja. 

• Ilma-aseradan tilat ovat ahtaat ja ratoja liian vähän suurempien kisojen järjes-
tämiseen, jotta saisimme kilpailutuloja osall. maksujen seurauksena (6 paik-
kaa) 

• Lasten ja nuorten harjoittelua rajoittaa myöhäiset harjoitusajat kaupungin pu-
ruradoilla  

• Radan maksut liian kalliita 
 
 

Harrastus- ja kilpailutilojen puutteellinen varustus 

• Yleisurheilukentät ovat kohta käyttökiellossa, mikäli asiaan ei puututa. 
• Esim. KSNK:n urheilutalon molski on luvattoman vaarallisessa kunnossa (re-

peämiä yms.) pyydetty uutta.... 
• Jenkkifudiksen varusteita joudutaan hankkimaan osin seuravetoisesti. Toi-

saalta esim. jalkapallomaaleja kustannetaan ympäri Kouvolaa vuosittain, jo-
ten ehkä tässäkin olisi määrärahojen jakamisella myös muille lajeille korjatta-
vissa toimintaedellytyksiä 

• Jos käytössä olisikin joku hiekkakenttä, missä voi ratsastaa, niin Suomen il-
mastossa sellainen toimii vain osan aikaa vuodesta. Sääilmiöt vaihtelevat, jol-
loin ainut järkevä ympärivuotinen harrastuspaikka on maneesi. 

• Lähes täydellinen keskikoonsali mutta ilmastoinnin vähyys tuhonnut sa-
lin/koulun. Uutta odotellessa. 

• tilojen välttävä kunto tai välineiden puuttuminen ja siisteys 
• Järkevän kokoista tilaa kilpailuiden järjestämiseen ei ole, koska ottelualue 

suoja-alueineen on liian leveä nykyisiin halleihin. Pituus riittää esim. Man-
sikka-aholla, muttei leveys. Ottelutila (tatami=ottelualue) joudutaan rahtaa-
maan Kouvolan ulkopuolelta (Kouvolassa ei ole) ja rakentamaan/purkamaan 
ennen kilpailutapahtumaa, josta ajasta kaupunki laskuttaa. Muut lajit tulevat 
paikalle, laittavat salissa olevat pistetaulut paikalleen ja aloittavat pelin.  

• Varastotilan puute cheerleadingmatolle, joka rullattuna on 8kpl 2metriä kor-
keita rullia 
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• Osassa tiloja vanhat laitteet. 
• Tulisi saada sähköiset taululaitteet, kuten nyt on Suomessa alkanut tulla 

muutamille seuroille kaupunkinen/kuntien hankkimina. Meillä tarve 8 kpl a' 
3000 eur. Tulisi myös rakentaa lyijyloukut pienoiskivääriradalle, maksaisi tal-
kootyönä tehtynä noin 3000 eur. 

 

Varainhankinta  

• Vaatii suurta panostusta 
• Ainoa seuran tulo on jäsenmaksut ja niillä pystytään juuri ja juuri maksa-

maan 1 harjoitusvuoro viikossa. 
• Jäsenmäärä vaikuttaa jäsenmaksujen osalta suoraan varallisuuden tilaan. Vä-

häisen jäsenmäärän vuoksi isompia varainhankintamuotoja on vaikea toteut-
taa. 

• Tasiasen talouden hallinta, kulujen kurissa piätminen, halpa jalkapallon har-
rastaminen jokaiselle nuorelle on haaste. 

• Niukkojen resurssien kanssa on pystyttävä elämään, mutta se vaatii paljon 
toiminnan sopeuttamista. 

• Rahaa tarvitaan koko ajan enemmän. Juniorit joutuvat Kouvolassa maksa-
maan otteluihin varatuista vuoroista ja juniorien raja menee 18-vuodessa, 
vaikka kaikissa lajeissa junioreita on vielä 20-vuotiaatkin. Tällöin maksamaan 
joutuvat kaikki alle 18-vuotiaatkin, kun joukkueissa on eri ikäisiä junioreita. 

• Toiminnan ja tekijöiden vähetessä, varanhankinta tulee haasteelliseksi. 
• Seuran aikaisemmista ongelmista johtuen tämä on vielä haaste, mutta talous 

on kuitenkin saatu tasapainoon nykyisten kulujen ja tuottojen suhteen. Ta-
voitteena on saada vanhat velat maksetuksi vuoden 2018 aikana. 

• Seuran tulot perutuvat jäsenmaksuihin ja kaupungin avustuksiin. Muita va-
rainhankintoja ei ole, koska vastuuhenkilöiden määrä on rajallinen. 

• Seuran budjetti on +/- nolla. Ilman avustuksia, JEV ja kaupunki, ei harjoitus-
paikkoja pystytä kehittämään. 

• Ei enää yksinkertaisesti saa enää talkita samalla tavalla kun ennen 
• Aina haastavaa varsinkin pienille seuroille, joilla ei ole esittää esim suuria ur-

heilullisia saavutuksia. Myös yritysten rahahanat entistä tiukemmassa. 
• Yhteistyökumppaneita ollut onneksi vielä, mutta jatkossa mahdollisesti en-

tistä haasteellisempaa saada. 
• Tehdään talkootyönä, varainhankintaan panostaminen vaikeata ja se pirsta-

leista, joukkueet tekevät omaa varainhankintaa eikä sitä tarpeeksi hyvin 
koordinoitu 

• Marginaalilajin kyseessä ollen hallitus on pääosassa tässäkin 
• Ei ole helppoa, tuntuu, että moni on halukas tukemaan joukkuelajeja, mutta 

yksiölajit ovat vaikeampia 
• talkoo työ,jäsen maksut sponsorit 

 

Laadukkaan toiminnan ylläpito 

• Yleisurheilukentät ovat Kouvolassa huonossa kunnossa! 
• Ikävä kyllä seuran toiminta "ukkoutuu ja akkautuu" ja jopa sammaloituu ell-

emme saa nuoria jäseniä niin aktiivitoimintaan kuin luottamustehtäviin.  
• Hallitukseen vaikea löytää ihmisiä lopettaneiden tilalle. Toimivia jäseniä tar-

vitaan enemmän. 
• Pyrimme koko ajan kehittämään toimintaamme ja seuralle on kaksi päätoi-

mista henkilöä töissä. Enemmän kuin yhdelläkään muulla jalkapalloseuralla. 
Tunne on kuitenkin, että kaupunki päätöksillään (lähinnä vuorojako ja mak-
sut) pyrkii estämään laadukkaan juniorityön tai ei ainakaan millään tavalla 
halua sitä tukea meidän seurassamme. 
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• Laadukas ja monipuolinen toimintaa takaa jäsenmäärän sekä löytyy osallistu-
jia ja  sitä kautta taloudellinen hyvinvointi. Vastuunkantajien ja toiminnan 
kehittämisestä kiinnotuneiden puute!!! 

• Toiminnan kehittäminen vaikeutuu, kun seurassa ei ole riittävästi ohjaa-
jia/vastuuhenkilöitä. 

• Harjoitusvuoroja yhdistelty eri lajien kesken. Tilan ahtaus/harjoittelurauha 
rajoitteina. 

• Vaikeaa ylläpitää pitkäjännitteisesti, mikäli vetäjät/valmentajat ja taloudelli-
set resurssit eivät riitä 

• Em. resurssiongelmat 
• Marginaalilajille ja pienelle seuralle on haastavaa tuottaa laadukasta toimin-

taa pienillä varoilla 
• vaatii hermoja 
• Samat sanat kuin muissakin kohdissa. 

2.2 Seurojen talous 

Miten seuran talous tulee kehittymään lähitulevaisuudessa. Seurojen antamat kommentit 
jaoteltuna annetun arvion mukaan. 

Paranee hieman/pysyy ennallaan 

• "Vaikeaa arvioida. Taloudellisen tilanteen paraneminen edellyttää parempia 
olosuhteita. (Aikuisten pääsarjatoiminta) / Palloiluhalli -> Ottelutapahtuma-
tulojen kasvattaminen " 

• Oma rahoituksemme poikkeaa perinteisestä seuratoiminnasta kun mukana 
mm. Veikkausvoittovaroja sejä iso määrä erilaisia hankerahoja 

• Toimina melko vakiintunutta 
• Ulkopuolinen rahoitus on vähäistä. Menot suunnitellaan tulojen mukaan. 
• Seuran jäsenmäärä on pysynyt pienenä useamman vuoden, huolimatta erilai-

sista rekrytoinnin tavoista ja -kokeiluista. Samaan aikaan mm. salivuorojen 
kustannukset ovat nousseet niin, ettei kyseisellä jäsenmäärällä ole ollut mah-
dollisuuksia ylläpitää tarvittavia harjoitusvuoroja (kaksi kertaa viikossa, yh-
teensä 3,5 tuntia). Seuran jäsenistön saatavuus ja paikallaolo (mm. vuorotöi-
den sekä opiskeluiden takia) asettaa haasteita markkinoinnin ja rekrytoinnin 
laajamittaiselle toteuttamiselle, joiden osasyynä vähäisen rekrytoinnin vuoksi 
kursien aloitusvahvuudet ovat pieniä. 

• Meidän seuratoiminta pyörii omavaraisesti pääasiallisesti harrastajien jäsen-
maksujen turvin. Lisäksi tuloja yhdistykselle saadaan tapahtumien pää-
symaksuista ja fanituotemyynnistä ja jonkin verran myös varainkeruusta. 
Tällä hetkellä meillä ei ole ketään palkallisena, eikä varmaan tule lähitulevai-
suudessa olemaankaan. 

• Kenttävuorojen maksullisuus, pelivuorojen maksullisuus aiheuttaa uusia li-
säpaineita toiminnalle 

• Suurten pääsarjaseurojen ammattimyyjien puristuksessa ei ole helppo toimia 
täysin harrastuspohjalta yrityskumppaneiden hankkimisessa. 

• Pyritään pitämään sama jäsenmäärä, saman verran tapahtumia ja kilpailuja, 
joilla saadaan varainhankintaa tehtyä. Tuloilla ostetaan esimerkiksi estekalus-
toa, jaetaan valmennustukea, ns. koppirahaa kilpaileville ratsukoille sekä 
maksetaan kilpailulupa-avustuksia. 

• Mikäli jäsenmäärä muuttuu puoleen jos toiseen vaikuttaa se seuran talou-
teen. Salimaksuilla on suuri merkitys, suurin kuluerä. 

• vapaaehtoiset valmentajat, toimihenkilöt ja talouden hoitajat. Rakkaudella 
lajiin ei rahasta lajiin... 

• Mahdollisen talouden lisärahoituksen kasvulla pyritään harrastajien kustan-
nukset pitämään entisellä tasolla ilman korotuksia. 
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• Tavoitteena on eri keinoin tehostaa varainhankintaa ja lisätä eri ikäryhmille 
sopivaa ohjelmaa, jotta talous pysyisi ennnallaa  ja ettei jäsenmäärä vähenisi, 
vaan lisääntyisi. 

• Pienet ja ennustettavat juoksevat kulut sekä säännöllinen varainkeruutoi-
minta. 

• Harrastajamäärät ovat kasvaneet ja vapaaehtoisten toimijoiden kuormitus on 
jo nyt aivan äärirajoilla.  Joudumme ottamaan seuraan varmaankin kolman-
nen palkatun työntekijän hoitamaan sekä valmennus- että hallinnollisia teh-
täviä. 

• "Toiminta on vakiintunutta ja jäsenmäärä on pysynyt vuosia tällä tasolla, len-
nokkijaos on kasvanut hieman. Olemme pystyneet markkinoimaan kenttää 
myös muille, kuin ilmailijoille, joskin vähäisen määrän. Erittän suuri talou-
dellinen riski on kentän ylläpito, johon kuluu vuosittain runsaasti rahaa. Il-
man merkittävää jäsenistön takoopanosta kenttä ränsistyisi nopeasti. Avus-
tuksia ylläpitoon emme saa mistään. 

• Kenttää käyttää myös puolustusvoimat mutta heiltä emme myöskään saa tu-
kea muutoin kuin heidän aiheuttamien vaurioiden korjauksissa." 

• Tykkimäkkimäen rata pitää säilyttää toivottavasti tulee kaupungin hoitoon 

 

Heikkenee paljon/heikkenee hieman 

• Talvi heitto paikka puuttuu! 
• Heikkenee, koska seuran toiminta-alueella ei ole Anjalan koulun käyttökiel-

lon vuoksi yhtään kaupungin tilaa käytettävissä. Toiminta perustuu yksityis-
ten tiloihin ja tilavuokriin. 

• Vähäinen jäsenmäärä. 
• Kouvolan kaupungin perimät allasvuokrat ovat nousseet huimasti viime 

vuosien aikana. 
• "-Jäsenistön väheniminen -Salivuokrien kasvu -Ihmisten liikkumattomuus" 
• Panostimme tänä vuonna huomattavan summan Sippolan kentän kunnos-

tukseen 
• Kaupungin avustus on pienentynyt vuosi vuodelta. Meillä ei ole säännöllistä 

viikottaista toimintaa, kuin kesäkaudella viikottainen pyöräily ja sauvakä-
vely. 

•  Monipuolinen  eri ikäryhmät kattava toimintaa ja jäsenmäärä ovat varanha-
ninnan perusta. Vastuunkantajien ja vapaehtoistyön vähetessä  myös talous 
heikkenee.  

• Kilpailutoiminnan kate pienenee vuosi vuodelta, liiton sekä hallikustannus-
ten nousun myötä. Valmennustoiminta tappiollista, korotuspainetta valmen-
nushintoihin olisi, mutta seura on halunnut pitää harrastusmaksut kohtuulli-
sina. 

• Jos jääaikojen hinnat vielä nousee ei kohta kellään ole enää varaa rupee ole-
maan vaikea saada pelaajia huonoon aikaan ja samalla kalliiseen hintaan. 

• Toiminta laajenee joka vie enemmän rahaa. 
• Tilavuokrahinnat nousseet viimevuosina prosentuaalisesti paljon. 
• "Toiminta on tällä hetkellä pienimuotoista; seura ei ole mukana sarjatoimin-

nassa, osittain tästä syystä myös varainhankinta on vaatimatonta. 
• Tilanne ei todennäköisesti tule muuttumaan, koska pelaaja- ja vetäjäpula ei 

edellytä parempaa talouttakaan." 
• "Toiminta on hiipumaan päin , etenkin lumen puutteen vuoksi . 
• Jäsenmäärä vähentynyt  ja jäsenet ikääntyneet. 
• Olemassa olevat kiinteistöt tarvitsevat kuitenkin korjaamista ja muuta huol-

toa." 
• Luultavasti harrastustilojen  maksut  tulevat nousemaan ja harrastuksen 

hinta  nousee. Näinollen  tämä voi karsia  osallistujia. 
• Keskusliiton kilpailutoiminnan sääntömuutoksien johdosta Kouvolasta ei 

löydy kelvollista tilaa taloudellisesti järkevän kokoisten kilpailuiden järjestä-
miseen. 
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• Jooga on marginaalilaji, emmekä ole ikinä saaneet kaupungilta mitään tukea. 
• Kaupungin talous heikkenee, seurojen tuki vähenee ja kuntalaiset voivat huo-

nommin. 
• Harrastajien määrä on ollut hieman laskussa parin viime vuoden ajan, myös 

valtakunnallisesti. Samoin vapaaehtoisten määrä on vähentynyt, joten tapah-
tumia ei järjestetä yhtä paljon. Tällä suora vaikutus varainkeruuseen.  

• "Jäsenmäärä tippunut ja tilavuokrat! 
• Avustukset pienentyneet!" 
• Allasvuokrien huima  hinnannousu. Vuokrien hinnannousu lisää paineita jä-

senmaksujen korotuksiin, joka taas aiheuttaa jäsenmäärään laskuun ja sitä 
kautta tulojen pienenemiseen. TUHOISA KIERRE. 

• Jäsenistön vanhetessa pelaajat lopettavat säännöllisen harrastuksen , eivätkä 
enää maksa jäsenmaksua. Lopettaneiden lukumäärä n. 120 henkeä / vuosi 

• Menot lisääntyvät ja koska emme pysty pitämään suuria kisoja emmekä siten 
saa osallistumismaksuja. Yleisötuloja ei ole käytettävissä, mutta ratojen kun-
nossapito, vuokrat, verot, tiemaksut, vakuutusmaksut yms. juoksevat koko 
ajan. 

 

 

Tuottaako seura ulkopuolisille palveluita, joista peritään maksu? Mitä palveluita ja kenelle? 

• Olemme mukana kolmen muun seuran kanssa järjestämässä kaikille avoimia 
tansseja Kuntotalolla, joihin myydään lippuja. 

• "Yleisurheilukilpailuja. 
• Kunniakierrostapahtuma." 
• "Korisliigojen ja miesten I-divisioonan ottelutapahtumia. 
• Muutaman kerran vuodessa pidetään kuntonyrkkeilyyn tututstumis -kurssi 

yrityksille tai koululuokalle salivuokran hinnalla 
• Koulutuksia 
• Kuntotestauksia 
• tyky toimintaa 
• Jonkin verran kirkkovenesoudatuksia erilaisille yhteisöille 
• Kerran vuodessa Tango@Tanssilava tapahtuma, jonne voi osallistua myös ul-

kopuoliset. 
• iltarastit 90 kpl/vuosi, avoimia 
• Ampumakokeita metsästäjille  
• rantasauna palvelut 
• "Erilaisia viikonloppukursseja, leirejä ulkopuolisten valmentajien ja opetta-

jien johdolla. Kurssimaksuja. 
• Kohderyhmä jäsenien lisäksi, ne joita ko. kurssi tai leiri kiinnostaa, eri ikäi-

siä." 
• Joogaa StoraEnson työntekijöille kurssimuotoisena 
• Harrasteliikuntaalvelut, tyky päivät, liikuntakerhot, valmennusta toisille seu-

roille 
• Pallokerhot ja pallokoulut sekä perhefutistoiminta. 
• Tyhy-palveluja kumppaneilleen, yrityksille ja muille sidosryhmille. Otteluta-

pahtumia yleisölle. 
• Liikuntapalveluja: soutua, melontaa, lentopalloa, lavista, senjorikuntosalitoi-

mintaa, avantouintia, metsämyttys,-nuppus ja metsämörritoimintaa, lasten 
hiihtokoulutoimintaa.  Ulkoilumaja ja kotatoimintapalveluja.  Lähtökohtana 
on jäsenistölle kohdistuvat (tarvitemat) palvelut jotka ovat kaikille avoimia, 
jossa peritään myös maksuja saleista, ohjauksista jne.  

• Lavatanssit kesällä 
• Pallokouluja ja tenniskursseja järjestetään lapsille ja aikuisille, ei velvoiteta 

seuran jäsenyyttä. 
• Kuntosuunnistuksia kaikille 7-70 vuotiaille 
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• Jousiammuntaesittelyt esimerkiksi koululaisille, partiolaisille sekä työporu-
koille heidän niitä pyytäessään. Tämä on tärkeä osa seuran varainhankintaa. 
Suunnitelmissa on myös kilpailujen järjestäminen, jolloin kustannuksia kate-
taan osallistumismaksuilla. Tämä tuo seuralle julkisuutta, sekä mahdollisesti 
yhteistyötä toisten seurojen kanssa. 

• "Vuokrataan seuran urheilutaloa ulkopuolisille.  
• Tykkilumi latu Anjalassa." 
• Squash-pelit. Seuran hallissa 3 kenttää, joilla pelimahdollisuudet. Tuotetaan 

kaikille lajista ja liikunnasta kiinnostuneille.  
• Liikunnan kilpailu- ja harjoitustilaisuuksia yrityksille tai järjestöille 
• "Laturetki 
• kahvilatoiminta hiihtomajalla" 
• Ylläpidämme Kartingrataa jonka käytöstä veloitamme ratamaksun. Rata on 

avoinna kaikille koti- sekä ulkomaalaisille harrastajille. Lisäksi järjestämme 
kilpailutapahtumia yhteistyössä sarjanjärjestäjien kanssa. 

• Kilpailu- ja kuntoilutapahtumia lajin harrastajille. 
• Ulkoilu lähialueen kaikille asukkaille 
• "Kesäaikaan kesäleirejä joihin voi osallistua myös  ulkopuolisia  luistelijoita. 
• Lisäksi  joulu- ja kevätnäytökset ovat olleet  maksuttomia ja niihin ovat pääs-

seet  kaikki  halukkaat ilmaiseksi  katsomaan. 
• Seura  järjestää myös  kilpailuja joissa  on osallistujia  useilta  paikkakunnilta" 
• Valkealan tykkilumiladun maksu 
• Uimaopetusta sekä yksityisille henkilöille että yrityksille esim. TYKY-päi-

vinä. 
• Meillä ei ole pakko olla jäsen osallistuakseen meidän viikkotunneille tai kurs-

seille. Meillä käy kursseilla myös naapurikaupungeista osallistujia. 
• Halukkaille tarjotaan purjelentokoneilla lennätyksiä, joista peritään maksu. 

Toiminta on Trafin valvomaa ja luvanvaraista. Kerran vuodessa on avoimet 
ovet Selänpään kentällä. Tapahtumassa vierailee säästä riippuen noin 300 - 
600 henkilöä. Tilaisuudessa esitellään ilmailua laajasti ja lennätetään yleisöä. 

• Koululaisille järjestetään tutustumisia amopumaurheiluun, joista olemme pe-
rineet aiheutuneet taulu- ja luotikustannukset, koska  kouluilla ei ole varaa 
yhtään enempään. Mm. Viialan koulun oppilaat ja metsäastyskurssilaiset 
ovat käyneet ampumassa koulujen ohjaamina, niistä samme vuositasolla 
muutamia "kymppejä", ei kuitenkaan satasia.  

• Kaikki saavat osallistua seuran tapahtumiin. 
• Pidämme Mielakan laskettelukeskuksessa kaikille maastopyöräilijöille, lä-

hinnä kuitenkin downhill ja enduroharrastajille, avointa bikeparkia. Maksua 
vastaan saa päivälipun, 10-kortin tai kausikortin mikä oikeuttaa hissinou-
suun.  

• Lähi seurat toimitsija palveluja 
• Satunnaisesti kursseja tms. Seuran säännöt kieltävät säännöllisen toiminnan 

järjestämisen ei-jäsenille. 
• Pidämme lavatansseja Hirvelän lavalla. 

 

Mainitkaa ne kriteerit/perusteet, joiden perusteella seura-avustukset pitäisi jakaa. 

• Jäsenmäärä -> saavutetut tulokset -> nuorisopainotus 
• osallistujamäärän mukaan. "1. junioritoiminnan määrä  2. kuntoliikunnan 

määrä (paljonko seura liikuttaa ihmisiä) 3. perheliikunnan määrä" 
• Tuetaan myös pieniä seuroja, ei vain näkyvyyttä saavia / antavia kilpailuseu-

roja.  
• nykyistä kehittämällä : tiedot hakuajoista muualla kuin paikallislehdessä lu-

kijamäärät pudonneet. 
• Nykyinen pisteytyssysteemi kohtelee seuroja melko tasapuolisesti. Toivoisin 

kuitenkin mahdollisuuksia saada rahoitusta, mikäli seura laittaa talkootyönä 
kaupungin omistamia suorituspaikkoja kuntoon. Esimerkkinä mainittakoon 
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tänä kesänä toteutettu Sippolan kentän, joka on kaupungin omistuksessa, 
kunnostus. 

• Mielestäni pienten lajien seuroja voisi tukea enemmän kuin paljon jäseniä 
omaavia, vakavaraisia seuroja.  Myös junioripainotteisia seuroja voisi tukea 
avustusten ja salivuorojen jakamisten osalta. Juniorivuorot toki kustantavat jo 
nyt vähemmän kuin aikuisten vuorot, joka on ollutkin hyvä ratkaisu seu-
roille!  

• Nykyinen systeemi on perushyvä. Huippu-urheilun tuki on varovaista tai 
siitä ei sitten meillä ole tietoa. 

• Harrastajamäärät, urheilulliset periaatteet: myös kuntoliikunta huomioiden, 
kilpailullinen tavoitteellisuus 

• En osaa sanoa. 
• Harjoiruspaikkojen tarve nuorille pelaajille, esim. tuki sisähallivuokriin. Ju-

nioreiden määrä tukiperusteena 
• Nykytilanteessa aikuisten ryhmät maksavat kaupungin palveluista eniten ja 

saavat tukea vähiten ja sama toistuu vakiovuorojen jakoperusteissa. Tämän 
toivoisi näkyvän kompensaationa jossain muualla. 

• "Toteutuneiden harjoitusten mukaan. Jos nyt laskisimme yhden valtalajin ul-
kosuorituksia kesältä, ei voi kuin ihmetellä miksi esim. Sarkolan kenttä on il-
lasta toiseen tyhjä vaikka kaikki vuorot arkipäivinä on varattu klo 16:30-19:30 
välillä. 

• Toisaalta kaupungissa on yksilölajeja jotka järjestävät kerran viikossa tunnin 
harjoituksen noin 20:lle juniorille ja saavat tästä huikeita avustuksia. On 
myös yhden joukkueen lajeja jotka nähtävästi saavat tukea vain sen takia että 
ovat perinteinen laji. 

• Toisaalta, liiketoimintaa harjoittavat seurat pitäisi pystyä tiputtamaan tukien 
ulkopuolelle, koska osin näyttää siltä että ns. kärkiseuroja tuetaan hyvin mo-
nella eritapaa mm. mainostuet, olosuhteinen parantaminen jne." 

• Harrastajien ja jäsenmäärän mukaan. 
• Lapsien liikunta tärkeää. Alueellinen tuki. Huomioida seuran toiminta-alue. 

Toinen tärkeä on seuran kehittymisen tavoitteet, josta pitää olla näyttää suun-
nitelmat. Jos seurassa on päätoimisia työntekijöitä, niin toiminta saattaa olla 
usein ammattimaisempaa. Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta tulee olla 
laadukasta ja suunniteltua joten se pitää olla yksi kriteereistä. Eteenpäin ha-
luavia seuroja tulee siis tukea enemmän. 

• "Harrastaminen ja nuoret painopisteenä, mutta kilpajoukkueita unohtamatta. 
• Tilojen ja kenttien käyttömaksut halvoiksi." 
• Rahallista tukea ei sinänsä tarvita eli keräämme jäämaksut jäseniltämme. To-

sin joukossamme on työttömiä, joten vaarana on heidän tippuminen pois har-
rastuksen parista eli jäämaksu voisi olla huokeampi. 

• Priorisoinnissa pitäisi tukea  valtalajien (jääkiekko, koripallo, pesäpallo ym. 
joukkuelejit) lisäksi myös erikioisempia yksilölajeja vaihtoehtoisina liikunta-
muotoina. Me olemme pieni seura ja toimimme pienellä budjetilla. Taloudel-
lisen tuen avulla voisimme mainostaa paremmin toimintaamme ja järjestää 
alueellamme kokeiluluontoisia tapahtumia, joissa voisimme esitellä laje-
jamme.  Olimmeli esimerkiksi mukana Ystävänpäivä-viikonloppuna 14.-
15.2.2015 Veturissa järjestetyssä Freedoms tapahtumassa yhtenä näytteille-
asettajana. Kahden päivän aikana markkinoitiin lajiamme ja toimintaamme. 
Tilaisuutta varten laadittiin / hankittiin esitteitä Digitaalipaino Seppo Taljalta 
ja maksoimme esilleasettajalle tarkoitetun maksun. Tapahtuman kustannuk-
set olivat lähes neljännes vuoden 2015 budjetistamme. 

• Vaikuttavuuden mukaan. 
• "Mallissa voisi huomioida joukkuelajit ja yksilölajit erikseen ja ottaa huomi-

oon toiminnanlaajuus kolmessa eli kategoriassa: junioriurheilu alle 16 v, ai-
kuisurheilu ja kuntoliikunta. Järjestettyjen harjoitusten osallistujien ja ohjaa-
jien määrä kussakin ryhmässä erikseen.  

• Tuelle voisi kenties lisäksi määrittää min/max rajat koko seuran kustannuk-
sista." 

• Nuorten kanssa toimiville  
• Kaupungin tulee jakaa tukea juniorityölle, huomioiden tietysti eri lajien kus-

tannusten määrä. Myös harrastajien määrä vaikuttaa. 
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• Meillä on paljon tapahtumia , jotka eivät ole viikottaisia ja joista ei siten saa 
mitään avustusta.  

• Kunto- ja terveysliikuntaseuran kannalta  huomioiden koko järjestetty toi-
minta. Kaikki toiminta ei ole viikottaista, mutta monipuolissta ja  toistuvaa. 
On myös eri toimintaa kesäisin ja talvella. Lapsi ja perhetoiminnassa on hiih-
tokoulut 3x viikossa kahdenviikonajan, metsämörrikoulut keväisin ja syksyi-
sin kuudenviikonajan, onkitapahtumia jne.On torikahvio, vanhusten ulkoi-
luttamisia, teatteriretkiä, vaelluksia, pyöräilyjä, vesistöliikuntaa jne. .  

• Harrastajien ja lisenssiurheilijoiden määrän perusteella. Lisäksi tulisi huomi-
oida seurojen mahdollisesti asettamat tavoitteet itselleen ja verrata niitä saa-
vutettuihin tuloksiin. Myös niitä seuroja jotka pyrkivät järjestämään laajalle 
jäsenpohjalle -ei välttämättä korkeilla kilpailullisilla tavoiteilla- liikuntamah-
dollisuuksia edullisella jäsen- ja harrastusmaksulla tulisi tukea paremmin. 

• Tottakai jäsenmäärään sidottuna sekä meidän tapauksessa tulisi myös hou-
mioida se että käytämme kaupungin tiloja joista kaupunki veloitta myös 
nuorten ja lasten vuoroista. Myllykosken palloiluhallista veloitetaan myös 
siis juniorivuoroista, eli taitaapi olla tällä hetkellä ainoa. 

• Perusteissa tulisi huomioida sekä terveysliikunta (harrasteryhmät eri ikäi-
sille) että Kouvolan kaupungin näkyvyys (joukkueiden pelit muualla ja siitä 
tuleva medianäkyvyys). Markkinointirahaa saavat tulisi sitouttaa myös Kou-
vola kartalle! -viestin viemiseen ottelupaikkakunnilla (Kouvola -aiheiset lah-
jat ja jaettavat esitteet). 

• "Jo pelkkien harrastuspaikkojen olematon tarjonta hevosalan harrastajille te-
kee tilanteesta haasteellisen. Rahallinen tuki on toki hyvä asia ja sillä mahdol-
listetaan jäsenistölle mm. valmennustuki ja koulutuksia sekä halvemmat osal-
listumismaksut kisoihin. Kuitenkin epätasa-arvoinen tilanne hevosharrastuk-
sessa näkyy siinä, että etenkin vähävaraisten lapsiperheiden voi olla jopa 
mahdotonta aloittaa ratsastusharrastus, sillä kaikki alueen hevostallit ja niissä 
järjestettävä ratsastustuntitoiminta on yrittäjävetoista ja tähtää luonnollisesti 
yrittäjän hyvään taloudelliseen tulokseen.  

• Hevosella on yhteiskunnallisesti suuri merkitys ja esimerkiksi kuntouttavana 
tekijänä sen rooli on tutkitusti positiivinen. Tukemalla hevosharrastusta las-
ten ja nuorten parissa laitetaan samalla ""rahaa pankkiin"", kun katsotaan pit-
källä aikavälillä nuorten mielenterveyttä, syrjäytymistä ja elämänhallintaa. 
Nykyajan lapsilla ja nuorilla on vanhempia sukupolviaan selkeästi huonompi 
tuntemus eläimistä, kun kaupungeissa asuvat eivät pääse enää kosketuksiin 
maaseudun ja eläinten kanssa säännöllisesti. Tämä on näkynyt jo useamman 
vuoden ajan. Samoin lasten ja nuorten fyysinen kunto on heikentynyt, jolloin 
ratsastuskoulujen opetushevoset joutuvat suuremmalle rasitukselle, kun sel-
kään kiipeää ratsastaja, jolla on enemmän kiloja kannettavana ja huonompi 
kehonhallinta, kuin mitä aiemmilla sukupolvilla. 

• Jotta kokonaisuudessaan hevosharrastuksen kelkkaa saataisiin käännettyä 
uusille urille, tulisi asioihin tehdä kokonaisvaltainen muutos ja ottaa mallia 
esimerkiksi Ruotsista, jossa kunnat ovat mukana harrastuspaikkojen kustan-
nuksissa ja ratsastuskouluja pyörittää seurat, ei yksittäiset yrittäjät. Tällä mal-
lilla - kun kaupunki/kunta antaa taloudellista tukea tilojen rakennukseen - 
mahdollisestaan selkeästi alhaisempi harrastushinta, eikä kukaan kääri voit-
toja omaan taskuun, vaan toiminta pyörii sillä kulurakenteella, joka mahdol-
listaa harrastuksen kaikille. 

• Myös tapahtumien järjestäminen kaupungin tiloissa (esimerkiksi Pioneeri-
puisto) olisi suotavaa olla mahdollisimman edullista, ellei jopa maksutonta. 
Tällöin seuran järjestämissä tapahtumissa voidaan tarjota lapsille ja nuorille 
enemmän ilmaistoimintoja, kun tapahtuman budjetista ei tarvitse lohkaista 
omaa osuutta tilavuokraan." 

• Aikuisryhmien määrä on kasvussa ja niitä myös markkinoidaan, kunnossa 
kaiken ikää -perusteella. Kaupungin tilavuokra-avustuksessa aikuisten %-
osuus on kuitenkin melkoisen pieni, kun kustannukset ovat kuitenkin samat. 
Kun kaikki harrastuspaikat ovat yksityisen omistuksessa on seuran makset-
tava, mitä omistaja pyytää, kaupungin tiloissa tapahtuva harjoittelu on edul-
lisempaa seuralle. Tennisseuralla ei ole muuta mahdollisuutta. 
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• Kaupungin tulee tukea heikommassa taloudellisessa tilanteessa olevia seu-
roja. Seurojen aktiivinen toiminta jäsenmääräänsä nähden on huomioitava 
avustuksia jaettaessa. 

• Kyläseurat kuten Teuroisten Tempo tulee huomioida. Seuramme toiminta pe-
rustuu kylällä tapahtuvaan urheiluun ja tapahtumiin. Seuramme luo ja yllä-
pitää kylällämme puitteet, että harrastamisen kynnys on mahdollisimman 
matala. 

• Pitäisi huomioida siten että ei välttämättä suoraa rahaa vaan että esim 20:00 
jälkeen ajat olisivat halvempia 

• "seurojen jäsenmäärät / harrastajamäärät tulisi tarkistaa muulla tavoin kuin 
nykyisin, liittojen jäsentiedot ovat aina 1-2 v jäljessä todellisuudesta ja 

• samojen harrastajien nimet useassa joukkueessa joka vääristää todellista mää-
rää" 

• Entisen kouvolan kaupungin seuroille ja Kouvola sanalla alkaville seuroille 
kaikki avustukset 

• Tähän vastaaminen on hieman vaikeata, koska olen kokematon seuratoimin-
nassa eikä kaupungin avustustoiminta ole minulle tuttua.  

• Nykyinen systeemi on hyvä- 
• Todellinen harrastajamäärä (ei jäsenmäärä). Todellisten kustannusten perus-

teella toimijoiden kouluttaminen ja muut koulutuskustannukset. 
• Kokonaistoiminnan, ei pelkästään kilpailullisten liikuntalajien (vrt. lento-

pallo) tulosten perusteella. 
• Jäsenmäärältään pienet seurat joissa kuitenkin suhteutettuna suuri määrä ju-

nioreita tarvii aktiiviseen aikuistoimintaan tilavuokra-avustuksia. Juniorei-
den saavan opastuksen laatu korkeammalla tasolla kun seuran aikuistoi-
minta voi hyvin -> enemmän ja osaavampia juniorivalmentajia.   

• Eteenpäin pyrkiviä seuroja, joilla on riittävästi motivoituneita vetäjiä tulisi 
tukea eniten 

• Nuorten harrastustoiminnan järjestäminen etusijalle. 
• Suoraan nuorisojoukkueille 
• Kouvolassa liikutaan muuallakin kuin ydin keskustassa. 
• Jako kuten nytkin, eli pisteytetään aktiivisuus. Lisäksi huomioidaan seura 

joka itse tuottaa palvelut sekä ylläpitää ja tarjoaa lajin harrastamiseen tarkoi-
tetut tilat 

• Suora tuki junioreille, näin vältyttäisiin kohtuuttomilta toimintamaksuilta ju-
nioreiden osalta. 

• Harastajamäärien ja yleishyödyllisyyden mukaan. "Tavallisen kansalaisen" 
kunnon ylläpitämiseen. 

• Toimintaperusteisesti kuten nykyisinkin. Pitäisi myös paremmin huomioida 
kaikille kaupunkilaisille (jäsenten lisäksi) tarjotut palvelut. 

• "Kaupungin harjoittelu paikkojen maksavien ryhmien aktiivisuuden mukaan. 
• (Vähemmän nuorten jotka eivät maksa esimerkiksi koulujen salimaksuja 

koska avustusta tulee ilmaisesta käyttövuorosta) 
• Eli avustetaan käyttämään kaupungin vuokraamia saleja yms. harjoittelu 

paikkoja. Kaupunki saa rahat takaisin." 
• "osittain harrastajamäärän perusteella 
•  tapahtumatuilla 
•  myös omaehtoista liikuntaa harrastajille luoda hyvät edellytykset liikunta-

paikkojen käyttöön" 
• Mielestäni taloudellinen tuki tulisi priorisoida tarve perusteisesti. 
• Taloudellinen tuki tulisi jakaa sen perusteella, kuinka suurta määrää junio-

reita ja aikuisia kilpailijoita sekä kuntoilijoita seura aktivoi liikkumaan toi-
mintansa kautta. 

• Myös tapahtumien järjestäjät huomioitava niin kuin aiemminkin 
• "Kaupungin tulisi jatkossakin huomioida pienet seurat, joiden tavoitteena on 

lähiliikunta eri ikäisille liikkujille ja joiden tavoitteena ei ole kilpaurheilu 
vaan elinikäinen terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen. Kaupungin tuen 
avulla seuramme maksut asiakkaille ovat myös kohtuulliset. 

• Liikuntamaksut ja kulut ovat edulliset ennen muuta lapsiperheille ja myös 
muillekin käyttäjille, kuten eläkeläiset ja työttömät yms." 
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• "Järjestetyn toiminnan mukaan, huomioiden myös erilaiset tapahtumat ja tur-
naukset, jotka tuovat paikkakunnalle pelaajia ja taustoja muista kaupungeista 
yöpymään Kouvolaan ja kuluttamaan myös muita palveluita. Huomioiden 
myös jäsenmäärä. 

• Huomioiden myös seuran halu kehittää omaa toimintaansa-> vapaaehtoisten 
toimihenkilöiden koulutus, seuran panostus työllistämisessä  " 

• Monipuolinen ja laadukas liikuntatarjotin, painopiste lapsissa ja nuorissa 
sekä terveysvaikutteinen harrasteliikunta aikuisväestölle, paikallisuus ja saa-
tavuus lähiliikunta mahdollisuuksissa. Matalakynnys tulla liikkumaan kajo-
laisissa liikuntaryhmissä, liikunnan edullisuus korostuu avustusten kautta. 

• Nykyinen käytäntö on toimiva. Harrastajien määrän tulee olla merkittävässä 
roolissa. 

• Harrastajien määrän mukaan, ottaen huomioon yksilölajien mahdollisuudet 
luoda volyymia. 

• Kaikkien pitäisi olla tasavertaisia. Meillehän ei ole ikinä annettu avustuksia 
koska kaupungin liikuntapäättäjien mielestä jooga ei ole liikuntaa!! Heistä 
kukaan ei ole ikinä vaivautunut edes paikalle katsomaan mistä liikuntamuo-
dosta on kyse. Heillä on vain luolamiesaikainen käsitys siitä että me vaan is-
tumme lootusasennossa ja hymisemme mantroja. 

• Kaupungin tulisi tukea myös pienempiä seuroja sekä tuntemattomampia la-
jeja, joiden seurojen on vaikeampi saada tukea ja näkyvyyttä. 

• Lasten- ja nuorten harjoitusvuorojen maksuttomuuden säilyttäminen jatkos-
sakin tärkeää 

• "Huomioida myös kuinka kaukana seura toimii julkisista paikoista. Mikä 
merkitys on seuralla "" syrjäseudulla"" nuorten toimintaan. Minkä ajan he 
ovat ohjatussa toiminnassa 

• mukana, ovat myös poissa mahdollisesta pahan teosta." 
• Meidän tapauksessamme toivoisimme kentän vuotuiseen ylläpitoon kiinteää 

summaa kaupungilta. Jäsen- ja toimintaperustainen tuki ei oikein sovellu 
meidän tapauksessamme. 

• Käyttäjämäärät ovat hyvä mittari, samoin nuorten osuus harrastajista. Toi-
saalta huomioitava, että monipuolisuus säilyy eli tukea myös pienille lajeille. 

• Kaupungin tuki tulisi jakaa sellaisille seuroille, jotka eivät tee liiketoimintaa 
tai ammattiurheilua, koska niissä kaupungin rahat menevät jos ei muuhun, 
niin kalliisiin ammattilaisten pelaajahankintoihin tai sitten pisterahoihin. Jaet-
taisiin vastaavasti esim saavutusten mukaan kaikille ja jälkikäteen, silloin 
kaikki olisivat samalla "viivalla". Nuo liiketoimintaa harrastavat seurat hoita-
vat kyllä taloutensa ilman Kouvolan kaupunginhallituksen sopimusrahoja, 
jotka olisivat yksilölajeja harrastaville seuroille äärettömän tärkeitä... 

• Näkyvyyden ja menestyksen mukaan, Kymen Vetokoiraseura on pieni, 
mutta pitkään paikkakunnalla toiminut seuran ja Suomen historian menesty-
nein valjakkourheiluseura, josta on joka vuosi vankka edustus niin SM-kilpai-
luissa kuin EM- ja MM-kilpailuissa. 

• Pienentää tilavuokria. Avustukset pienentyneet vuosi vuodelta. Tiukkaa on 
seuroilla. 

• Kouvola on mainostanut kaupunkia urheilukaupunkina. Kohtuullisuutta jää-
vuorojen hintoihin, vaikkakin meillä ei ole ns. rahasta kiinni , vaan lähinnä 
periaatteellinen ajattelu, että ihmiset liikkuisivat mahdollisimman paljon, jol-
loin koituisi hyötyä kaupungin "kassaan". 

• Kaupungin tulee huomioida seuran tapahtumiin osallistuvien henkilöiden ja 
suorituskertojen määrä sekä seurojen monipuolisuus. Monipuolisempi tar-
jonta, suurempi avustus. 

• Tasapuolisesti ja huomioiden myös marginaalilajien seurat eikä ainoastaan 
panostaa suuriin seuroihin, joilla kertyy jo jäsenmaksuista huomattavia tu-
loja.  

• "Aktiiviset ja sellaiset seurat jotka haluavat kehittyä. Jotka joutuvat itse mak-
saamaan kenttä- ja salivuokrat. 

• nuorille ,menystymisen mukaan.moottori rata kaikkien käyttöön 
• Jäsenmäärän perusteella perustuki ja erillinen tuki kilpaurheilijoille. Tär-

keintä olisi tukea massoja, jolloin hyödyt ovat suurimmat terveyspuolella, 
kun ihmiset ovat peremmassa kunnossa kaikin tavoin. Kilpaurheilu tarvitsee 
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tukea, mutta se hyödyttää melko pientä joukkoa. Kaikissa lajeissa ei seuroilla 
myöskään ole resursseja kilpaurheilun vaatimaan harjoittelumäärään. 

• Junioritoiminnan aktiivisuus pitäisi olla tärkein kriteeri. Koulutuksen ja oh-
jauksen tukeminen olisi oltava myös merkittävä kriteeri. 

• Jäsenmäärän ja toiminnan määrän mukaan. 
• "Harrastajien mukaan on hyvä, mutta ilmoitusmetodi on huono. Pitäis olla 

Turun tyyliin eli jokainen joukkue voisi kuukausittain laittaa omat tietonsa 
kaupungin järestelmään. Näin ei tarvitsisi niitä erikseen yhdistellä ja muis-
tella jälkikäteen. 

• Koulutuksista tulisi korvata paremmin eli entiseen malliin. Tuo viime vuo-
den piste per koulutuspäivä ei ainakaan kannusta kouluttamiseen, vaan täl-
löin tuo laadun parantimisen raha on junioriliikuntaseuroissa otettava muu-
alta. Ja valitettavasti saattaa olla myös seuran kouluttamisen este." 

• "1. Toiminnan mukaan 2. Menestymisen mukaa" 
• Lajivalmennuksen jne. olosuhdetarpeet on prioriteetti 1.  Painisali on paini-

mista varten. Tämän jälkeen tulevat oheisharjoitteluun vaadittavat tilat. Toki 
paini tai joku muu kamppailulaji vast voi toimia/toimii oheisharjoitteluna 
esim. jääkiekkoilijoille. Pitää keskittää esim. fysiikka/kuntoharjoittelu muuta-
maan paikkaan, joihin ei myönnetä ns. "höntsävuoroja" aikuisille. Näitä tiloja 
on esim. Tornionmäen koulun liikuntasali, joka soveltuu erinomaisesti voi-
mistelu/fysiikkaharjoitteluun. Lähellä ovat myös Mansikkamäen liikuntaluo-
kat, jotka käyttävät tilaa, samoin urheiluakatemia.  

• Lasten ja nuorten kohdalta harrastajamäärien mukaan. Myös sen mukaan, 
mitkä seurat pystyy tuottamaan edullisimmin mahdollisuuden harrastaa lajia 
pitkään. Tässä pitää huomioida pitkä aikaväli esim. 4-20 vuotta. Lajin moni-
puolisuuden perusteella. Hyvä tukea useita lajeja, jotta lasten ja nuorten mah-
dollisuus harrastaa monipuolisesti useita lajeja on mahdollista.  Pitää huomi-
oida myös mahdollisuus kansainväliseen näkyvyyteen, kun puhutaan 
huippu-urheilusta. Lajin suosiosta maailmalla: jalkapallo, yleisurheilu, kori-
pallo, jääkiekko jne. 

• Pienikin tuki olisi paikallaan koska peli matkat muitten seurojen kilpailuihin 
kasvavat kohtuuttomasti.pelimaksut+ matkat 

• "Toiminnan määrää tulisi suhteuttaa myös seuran kokoon. Esim meillä on 
paljon ryhmiä seuran kokoon ja toiminta-alueeseen nähden.  

• Syrjäseutujen pikkuseurat pitäisi ottaa paremmin huomioon! Maksut kyllä 
peritään kuin muiltakin mutta liikuntamahdollisuuksia ja paikkoja ei tarjota 
tai ylläpidetä... 

• "Pelkän taloudellisen tuen lisäksi tulee ottaa huomioon toiminnalliset olosuh-
teet.  

• Juniori/harraste toiminnassa tulee ottaa huomioon myös harrastajamäärät, 
seurassa toimivien palkollisten määrä, sekä toiminnan vaikuttavuus. " 

• "Aktiivisuuden mukaan eli harjoitusmäärien. 
• Koulutuksesta tulisi maksaa entiseen malliin. Ei kuten nykyisin piste per 

päivä! Pienellä seuralla ei ole mahdollisuuksia kouluttaa valmennustaan." 
• "Kaupungin pitäisi huomioida seuran jäsenmäärä. Pienenä seurana halu-

amme tarjota mahdollisuuksia uusille jäsenille ja kehitystä olemassa oleville 
jäsenille. Sukellusharrastus, samoin kuin uppopallo on kuitenkin aika pienen 
kävijämäärän harrastus, mutta toivoisimme, että voisimme antaa innostu-
neille mahdollisuuden heitä kiinnostavaan harrastukseen. Samoin junnutoi-
minta meidän seurassa on erittäin tärkeää, siihen satsataan paljon ja toi-
vomme, että saamme sieltä pitkäaikaisia jäseniä.  

• Luultavasti olemma Kouvolan mittapuussa suht pieni seura, mutta toivoisin, 
että jäsenmäärä ei vaikuta tuen määrään, vaan enemmänkin vaikka panos-
tus." 

• Olisi mahtavaa jos Kouvolassa olisi enemmän seuroja jotka tarjoavat lapsille 
ja nuorille sellaisia harjoituksia missä ei kilpailla eikä tarvitse mennä "tietyn-
laiseen muottiin" vaan saa aidosti nauttia liikunnasta ja seurahengestä. Täm-
möisiä seuroja pitäisi tukea enemmän kuin sellaisia seuroja jotka tekevät 
lapsi urheilulla bisnestä. Koska kaikilla lapsilla on oikeus kuulua seuraan ja 
harrastaa. Samoin jos seurassa työskennellään vapaaehtoisesti esim. ohjaajat. 
tämä voisi olla yksi syy avustukselle.  
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• "-Lasten ja nuorten liikunta -Harraste liikunta -Kilpaurheilu" 
• Kaupungin tärkein tukimuoto olisi liikuntapaikkojen maksuttomuus - myös 

sekaryhmille (juniori-aikuis). 

2.3 Seurojen toimintaedellytykset 

Kerro tärkeimmät seuran toimintaa tukevat asiat (Muut). 

• Kaupunki tukee kansainvälistä  Herman Kare - turnauksen järjestämistä vuo-
sittain tammikuussa. Tämän tuen toivotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa! 

• Keltakankaan ala-asteen kellarikerroksen sali 
• Seuran jäsenten sitoutuminen, talkoohenki ja yrittämisen halu 
• Lappalanjärvi on kotirantamme, vaikka harrastamme lajiamme tuulista riip-

puen myös muilla vesialueilla. Lappalanjärven rannassa sijaitsee kalustova-
rastomme ja Uimarannantien päässä oleva uimaranta on sopiva paikka järjes-
tää alkeiskursseja. 

• Urheiluakatemia 
• Ulkoilureitit ja ladut kunnossa, valaistus yms. 
• Hyvä maantieverkosto 
• Tärkeää on saada vuokraamistamme tiloista tilavuokra-avustusta, se mahdol-

listaa toimintamme. Tilat voisivat olla mielestämme jopa ilmaiset. 

2.4 Seurojen tyytyväisyys ja odotukset 

Mikä liikuntapaikka tulisi rakentaa seuraavan viiden vuoden aikana ja minne? 

• On hallille tai areenalle, jossa voisimme käydä SM-tason finaaleja ym. eli olisi 
mahdollista useammalle täysimittaiselle lentopallokentälle. Nyt tälläistä salia 
ei ole yhtään tai siis Uttihalli on, mutta sinne ei saa kunnon katsomoa. Johon-
kin keskustaan. Kuminkin paikkaan, jossa kunnon tilat myös paikoitusalu-
eelle. Ja yleisesti ottaen tarvittaisiin täysikokoista (3 osaan jaettavaa) hallia 
kouvolan alueella, joista ainakin toinen olisi ydinkouvolassa. Tämä siksi, että 
muutkin seurat voisivat harjoitella lähialueillaan ja tatä myöten esim. Korian 
Monitoimitalo joisi Korialaisten ja Elimäkeläisten seurojen käyttöön. Myös 
yhdelle jalkapallotekonurmelle olisi tarvetta, sillä etenkin keväällä on todella 
niukasti tilaa tekonurmilla, kun luonnonnurmet eivät ole auki ja kaikki seurat 
harjoittelevat jo ulkona. Tämä tekonurmi tarvittaisiin Kuusankoski-Kouvola-
Koria -akselille. 

• Asfaltointi Tyrrin ampumaradalle. 
• Monitoimihalli puuttuu. Halli, jossa olisi mahdollisuus harrastaa laajasti eri 

lajeja unohtamatta kuntoliikkujia. Hallissa voisi pelata pääsarjatason pelit ja 
myös junnupelit. Joka kylässä ei tarvisi olla huippuolosuhteita/samantasoisia 
olosuhteita, toki niitäkin on hyvä ylläpitä ja kehittää. Tärkeätä on saada aikaa 
yksi erittäin hyvä halli, kuin muutama keskinkertainen. Hallissa voisi järjes-
tää kansainvälisiä turnauksia/tapahtumia. Mielestäni ainut ja oikea paikka 
on Urheilupuiston alue esim. yhteiskoulun autio tontti. Monitoimihallia voisi 
päivisin käyttää seudun oppilaat/opiskelijat liikuntaan. Urheiluakatemia 
aamu/päiväsaikaan eri lajien akatemiavalmennukseen ja monipuoliseen kun-
toharjoittelun jne. Käyttäjiä viikkotasolla on tuhansia. Ei olisi haitaksi 50 m 
ratainen uimahalli/keskus vesiurheilulle urheilupuistoon, vaikka se vaatisi-
kin Haanojan Haalin uimahallin uusiokäyttöä. 

• Ehdottomasti tulisi rakentaa monitoimihalli, missä mahdollisuus järjestää 
yleisurheilukisoja. Juoksurata ja muut yleisurheilupaikat ovat erinomainen 
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tuki myös kaikille muiden lajien harrastajille kehittää urheilijoidensa suori-
tustasoa!  

• Ei ole 
• "Uusi,  muunneltavissa oleva 3-4 tuhatta henkeä vetävä palloiluareena kes-

kustaan tai urheilupuistoon.  
• Mallia Vantaan Energia areena.  
• "Areena, johon kamppailulajeille parin tatamin tilat tai sitten että saadaan ke-

hikoilla tehtyä tatamit ja näin ollen voidaan järjestää kilpailuja.  
• Entisen Citymarketin alue tai muu vastaava, jossa riittävät paikoitustilat." 
• Skeittihalli, voimistelu ja telivoimistelu tilat. 
• On, monitoimihalli jossa eri lajit voisi pitää kilpailuja la-su ja arkisin normaali 

treenejä. 
• Monitoimiareenalle löytyy tarve. Matkakeskuksen yhteys luonnollinen jos 

lähtee toteutumaan. Sisähallien määrä jäänyt pienemmälle mm. yhteiskoulun 
palon myötä ja kysyntä tiloille kasvaa kokoajan. Toki seurojen järkevällä vuo-
rojen varauksella ja oikeanlaisella jako työllä saadaan nykyisiä tehostettua 

• Monitoimihalli ?! 
• Palloiluhalli tulevaan matkakeskukseen. 
• "1. suunnistuskarttoja tarvitaan uusia vähintään joka toinen vuosi 
• 2. Monitoimihalli keskustaan" 
• On tarvetta: Yrttikankaan ampumarata 
• Yleisesti kamppailulajeilla voisi olla kysyntää isommalle harjoituspaikalle tai 

-tilalle, johon voisi yhdistää muidenkin lajien harjoittelumahdollisuuksia. 
Tällä hetkellä Haanojan haalilla on pienehkö budosali, jäähallilla on pieni 
nyrkkeilykehä ja pieni painimolski, Valkeala-talolla on pienehkö budosali jne.  
Lahdessa esimerkiksi Suurmäen kamppailutila on hyvä esimerkki isohkosta, 
kuitenkin jaettavasta tilasta, josta löytyy tatamien lisäksi muutakin alustaa 
harjoitteluun. Samankaltainen konsepti olisi hyvä ajatus jalkauttaa myös 
Kouvolaan, johon voisi yhdistää esimerkiksi kuntosalimahdollisuuden. Kävi-
jöitä riittäisi varmasti. Äkkiseltään ajateltuna seuraavat kouvolalaiset lajit 
hyötyisivät isosta harjoittelutilasta: karate, aikido, taido, han moo do, jujutsu, 
judo, brasilialainen jujutsu/lukkopaini, krav maga, voimistelu, nyrkkeily, 
paini, kuntosali- ja/tai crossfit-harrastajat,  

• Toimintakeskus (kongressi) kuullosti hyvältä kunhan sinne halliin ei laiteta 
mitään muovimattoa pilaamaan esteetöntä tanssimahdollisuutta. Lisäksi kes-
kustan tuntumassa tulisi olla esteetöntä majoituspalvelua runsaasti lisää. Voi-
simme pitää kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia Kouvolassa jos  hotelli-
huoneita olisi enemmän. Tuntuu olevan monessa kunnassa sama juttu. Hki 
pärjää ja ehkä Tampere. 

• Uusi 20 ratainen monitoimihalli 6-tien varteen. Veturin alueelle, esim. vanhan 
Citymarketin tiloihin.  

• Meidän mielestä uusi monitoimiareena tulee ehdottomasti toteuttaa ja sen pi-
tää todellakin toimia Kouvojen kotikenttänä, jolloin Mansikka-Aho saataisiin 
paremmin käyttöön myös muille seuroille ja lajeille. Olisi käsittämätöntä neli-
öiden hukkaamista, jos kyseinen tila ei tule samalla tapaa jokapäiväiseen 
käyttöön.  

• Iso monitoimihalli jossa mahdollisuus kaikille sisä- ja ulkopalloilulajeille 
• Palloiluhalli Kouvolan keskustan läheisyyteen, mahdollisesti urheilupuis-

toon. 
• "Iso jalkapallohalli ja mielestäni sen paikka tulisi olla Kouvolassa. Kuusan-

koskella on tarpeeksi iso ja Myllykoskella pieni. Lisäksi voisi ajatella että Leh-
tomäen tekonurmen päällä olisi talvikuukausina ""kuplahalli"".  

• Myös täysikokoinen tekonurmi tulisi saada lisää. Sen paikka voisi olla Kuu-
sankoskella, sillä Valkeallassa on pieni, Kouvolassa on 2 ja Myllykoskella 1.  

• Myllykosken tekonurmi tulisi uusia, jotta se täyttäisi FIFAn määritykset ja 
maaotteluiden järjestäminen olisi jatkossakin mahdollista. Myllykoskelle sen 
vuoksi, että siellä on muut fasiliteetit kunnossa. Myllykosken tekonurmi voisi 
sitten siirtää esim. Kuusankoskelle." 

• Kuusankoskella tarvitaan junioreille tekonurmialue! Muilla Kouvolan alueilla 
sellaiset jo löytyy. Lassilan pellon ja SH -areenana välinen alue on siihen so-
piva tai Voikkaan pallokenttään uusi pinnoite, tekonurmi. 
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• Ei. 
• Uusi harjoitusjäähalli pääjäähallin (Lumon) läheisyyteen olisi ehdoton. 
• Tekonurmikenttä Korian asuntomessualueelle. 
• Palloiluhalli, jossa voi pelata ja harjoitella pesäpalloa ja jalkapalloa 
• Alikulkutunnelia Keltkaalle hiihtoladulle toivottu monia vuosia, taitaa nyt 

olla toteutumassa. En osaa sanoa muusta uimahalli (Inkeroinen)  tärkeä. Myl-
lykosken vesitökekuksen parannusesitykset. 

• On tarvetta monimuotoareenalle tai -hallille. Sellaiselle johon mahtuisi use-
ampi täysimittainen lentopallokenttä kerrallaan. Monimuunneltava kuten Jo-
ensuun Areena. 

• Mielestäni Kouvolan tulisi panostaa ainakin yhteen Urheilukenttään jonka 
sekä nurmikenttä että yleisurheilun suorituspaikat oikeasti olisivat tätä päi-
vää ja miksei vähän tulevaisuutta 

• Iso halli, jossa voi pelata monen palloilulajin otteluja ja johon sopii tuhansia 
katsojia. Matkakeskuksen yhteyteen, kuten suunnitelmissa on. Myös kansain-
välisten lentopallo-ottelujen vaatimusten mukaisena, jotta saadaan kaupun-
kiin urheilumatkailijoita. 

• Kyllä. Jo aiemminkin kirjoittamieni perustelujen kera ja tarve on nimen-
omaan hevosharrastuksen tukemiseen. Onko paikka sitten Anjala tai esimer-
kiksi ratsastuskenttä tai maneesi raviradan yhteyteen - sillä ei liene merki-
tystä. Nyt olemassa olevat lajiavustukset syrjivät selkeästi yhtä suosituinta 
tyttöjen ja naisten harrastusta. Koripallo, jalkapallo ja jääkiekko ovat saaneet 
jo aikoja sitten omat harrastuspaikkansa, seuraavana on ratsastuksen vuoro. 
Seuramme nuorisotoiminta sai tänä syksynä tunnustuksen myös lajiliitolta 
(Suomen Ratsastajainliitto), joten Kouvola olisi edelläkävijä, mikäli se tässä 
vaiheessa tarttuisi tämän lajin harrastusmahdollisuuksien parantamiseen. 

• Palloiluhalli tai isompi monitoimiareena (vrt Joensuu-areena) 
• Seura harjoittelee Kouvolan seudun ammattiopiston Utinkatu 44 toimipisteen 

juhlasalissa ja uhkana on "häätö", jos juhlasalista tehdään opetustiloja ku-
tenon kaavailtu. 

• Mielakan rinteeseen kuntoilu rappuset ja pohjoisrinteen puolelle kuntora-
dalle hiihtoputki kun laskettelu kausi on ohi niin lumet talteen ja hiihtoput-
keen 

• "ei ole tarvetta rakentaa uutta, vanhat vaativat vain joka vuotista kunnostusta 
ja näin saadaan ne pysymään toimintakykyisinä vielä vuosia eteenpäin. vuo-
rojenjako 

• tulisi tarkentaa jotta oikeat harrastajat saavat oikean halliin käyttöönsä" 
• ei ole 
• Riittävän pitkä sisäampumarata ja kunhan rakennetaan Kouvolaan.  
• "Uusi koulu Anjalaan, missä hyvä liikuntasali. 
• Kuusankosken keskusurheilukentän peruskorjaus." 
• Kouvolaan harjoitusjäähalli / lisäkaukalo. 
• Nykyaikainen monitoimihalli joka tukee eri sisäliikuntamuotoja kunhan 

käyttäjäkustannukset pysyvät alhaisina.   
• Kunnon urheiluhalli korvaamaan Mansikka-ahon hallia (tämä nyt ei tosin 

liittynyt omaan seuraamme mitenkään..) 
• Kamppailulajitilojen lisääminen uuden liikuntapaikan (monitoimihalli) yh-

teyteen.  
• Monitoimihalli Kouvolaan, Hallituskatu 
• Anjalan koulun liikuntasali Anjalaan! 
• esim. kuusaalle frisbeegolfrata  
• "Maastopyöräilyreitti Palomäkeen (jo suunniteltu). 
• Maastopyöräilyreitti Tykkimäkeen. 
• BMX-pyöräilyrata muun liikuntapaikan tai koulun yhteyteen. 
• En osaa sanoa. 
• Kuusankosken alueelle tekonurmialustainen kenttä olisi tarpeen 
• "Jäätä  tarvitaan lisää  jos luistelijoita nousee  ylemmille  tasoille.  Nykyiset  

harjoitusmäärät eivät  mitenkään  riitä. Kouvolan  jäähallin pikkujää olisi  
hyvä  laajentaa kaukalon kokoiseksi tai yksi  kaksi  kaukaloinen  harjoitus-
halli.  
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• Myös  tanssiin käytettäviä  peilisaleja on melko  hankala löytää  ku käyttäjiä 
on paljon ja niitä tarvitaan  muissakun lajeissa " 

• "Kyllä. Valkealan uuden koulun yhteyteen tulee rakentaa täysmittainen pal-
loilusali, lisäksi pienliikuntatiloja( esim tanssi, joogat tms). 

• Urheilupuistoon 50m uima-allas, jolloin saisimme kaupunkiin mahdollisuu-
den järjestää myös uinnin ja myös muiden vesilajien arvokisoja. 

• Riittävän kokoinen (pituusxleveys) myös kamppailulajien tarpeisiin (vähin-
tään 5 ottelualustaa). Paikalla oleva ottelualusta (rullattava malli), joka vä-
hentää merkittävästi järjestämiskustannuksia. 

• Koripallohalli 
• Kouvolassa olisi ehdottomasti tarvetta uudelle liikuntapaikalle. Isommalle 

monitoimihallille, joka mahdollistaisi kaikkien pääsyn suuren saliin sekä eri-
laisten tapahtumien (näytösten ja kilpailuiden) järjestämisen. Seurallamme on 
ollut suuria haasteita järjestää enää talvi-/kevätnäytöstä, jotka keräävät arvi-
olta 1000 ihmistä halliin. (Kevätnäytös 2017, jossa oli noin 600 katsojaa ja 200 
jäsentä. Harrastajamäärät kasvavat kokoajan.) 

• Uusi harjoitusjäähalli Kouvolan jäähallin viereen. 
• Areena 
• Koripallo tarvitsisi tasoaan vastaavan hallin pikimmiten 
• Koripallohalli. Lähellä keskustaa tai uusi halli entisen tilalle. 
• Talvikäyttöön soveltuvaa 50 m:n sisäampumarataa ei ole alueella ja se on 

"Suuri puute". Ko tiloihin voisi sitten saada myös kansallisen tason ilma-ase-
radat, jolla voisi järjestää vaikka SM -kisat. Hyviä malleja ratoen malleista 
löytyy Norjasta, Tsekeistä jne.  

• Sarkolaan katettu tekojää. 
• Palloilu/tapahtuma-areena Yhteiskoulun tontille 
• Inkeroisten urheilukenttä kaikille käyttöön.  
• jäähalli elimäelle 
• Nykyaikainen uimahalli. 50 metrin allas ja erillinen hyppyallas, jonka tulisi 

olla vähintään 15 syvä, jotta sitä voisi hyödyntää sukelluskoulutuksessa. 

 

Mikä liikuntapaikka tulisi saneerata seuraavaksi? 

• Korian Monitoimitalon lattia! Säleet irtoavat pelkästä pallon iskusta. Myös 
Sarkolan tekonurmi olisi uusimisen tarpeessa, sillä siellä ei tällä hetkellä 
suostu harjoittelemaan kuin alle kymmenvuotiaat. (Korian urheilukentän va-
laistuksenkin olisi voinut jatkaa koko kentän ympärille, niin siitä olisi hyötyä 
myös kesälajeille alkusyksystä.) 

• "1. Tyrrin ampumakeskus. 
• Alueen peruskunnostus. 
• Asfaltointi Tyrrin ampumaradalle. 
• 2. Latuverkoston parantaminen 
• Sillan rakentaminen Palomäenkadun yli. Mahdollistaa kaupunkilaisten siirty-

misen helpommin Palomäen maastoon. Mahdollistaa maastohiihdon kilpai-
lutoiminnan." 

• Kouvolan urheilupuiston jalkapallokenttä ja sen muut fasiliteetit ovat huo-
nossa kunnossa. Tärkeätä olisi parantaa/kehittää niitä olosuhteita, jotka ovat 
kovimmassa käytössä. Tämä varmaan selviää tilastoista/käyttöasteista. Li-
säksi pitää löytää pienemmille lajeille soveltuvia liikuntapaikkoja, näitä ovat 
esim. kamppailulajit, voimistelu/sirkus/akrobatia/cheerleaderit. Kouvolan 
kokoisiin kaupunkeihin on hyvä käydä tutustumassa. .  

• Kouvolan keskusurheilukenttä ja Kuusankosken urheilukenttä. Molemmat 
kentät ovat hoidettu huonosti kaupungin taholta. 

• Elimäen urheilukenttä 
• "Mansikka-aho: Peruskorjaus, tekniikan päivitys. Katsomotilojen laajennus?  
• Uusi palloiluhalli? Mansikka-ahosta harjoitushalli.  
• "Kuusankosken Urheilutalon painimatto.  
• Korian Monitoimitalon lattia." 
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• "Urheilupuiston uimahalli parannuslistalle + laajennus joka sisältää. opetus-, 
terapia-, hyppy-, 50m-, kylmäaltaan sekä kylpyläpuoli. 

• Sekä muihin halleihin peruskorjaus. " 
• Haanojan haalin palloilusali 
• "Mansikka-ahon koripallohalli. 
• Jo em. Myllykosken hiihtolatu." 
• En osaa vastata.  
• Lehtaanmäen valaistu kuntorata.  
• Yleisesti kouvolalaiset liikuntapaikat ovat riittävässä kunnossa ja määrälli-

sesti hyvällä mallilla. Ymmärtääkseni Kouvolassa on aika ajoin käyty keskus-
telua mm. Haanojan uimahallin ylläpidosta tai tarpeellisuudesta. Mikäli ui-
mahallin ylläpitokustannusten takia siitä luovutaan ja rakennus on muuten 
tarpeeksi hyvässä kunnossa, voisi siitä saneerata ehdottamani kamppailu-
laji"keskuksen". Sauna- ja suihkutilat rakennuksessa ovat jo, ja kuntosalikin 
on jollain mittakaavalla riittävän hyvä jo valmiiksi. 

• Terpsikerhon salille toimiva hissi, ei kuitenkaan porraskiipijää tai porrashis-
siä vaan kunnon hissi. 

• Totta kai me vedetään kotiin päin, eli Kuusankosken urheilutalo kaipaisi pe-
ruskorjausta.  

• Kuusankosken Urheilupuisto 
• Keskusurheilukenttä. 
• Saviniemen Stadionion tekonurmi pitää vaihtaa, jotta kansainvälisiä jalkapal-

lotapahtumia voidaan jatkossakin järjestää. Kun meillä kerran on 1 hyvä sta-
dion, niin pidetään siitä hyvää huolta ja saadaan näkyvyyttä koko Kouvo-
lalla.  

• "Kuusankosken urheilupuiston nurmi on keväisin uskomattoman huonossa 
kunnossa  

• Sarkolan kentän pinnoite uusittava. Pinnoite on jopa vaarallinen harrastajille. 
Kentästä aiheutuu rasitusvammoja." 

• Emme ota kantaa. 
• Pesäpallostadionin tekonurmi alkaa pian olla uusimisen tarpeessa, mutta 

KPL:n näkökulmasta ei akuuttia muuta tarvetta. 
• Tähänkin  vastaavat varmaankin urheiluseurojen edustajat. Myllykosken ve-

sistökeskukseen on suunnitteilla kaavanmuutos ja siihen liittyen on tiettyjä 
parnnusehdotuksia alueen lisä käyttömahdollisuuksista, parkkialue, sauna 
jne.   

• Korian monitoimitalon sali. Lattiasta lähtee liuskoja irti eli on jo turvallisuus-
riski. Korian pururadan / valaistun hiihtoladun kunto on heikentynyt vuosi 
vuodelta. Muuntamotyömaa entisestään heikentää sen käytettävyyttä. Työ-
maalla olavan ilmoituksen mukaan radan uusi linjaus toteutetaan hiihtokau-
den ulkopuolella. Toivotaan kaupungin aktiivista otetta, että näin tapahtuu, 
jotta Korian ainoaa kuntorataa voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti. Ko-
rian urheilukentänjuoksuradan pinnoite on paikoin vaarallisen huonossa 
kunnossa ja monien kilpailuiden järjestäminen estyy / lajivalikoima rajoittuu 
merkittävästi puutteellisten ratamerkintöjen vuoksi. Kentälle tehtiin merkit-
täviä investointeja valaistuksen ja kuulutusjärjestelmien osalta alueen pää-
käyttäjiltä niistä lausuntoa pyytämättä. Näitä ei nähty tarpeellisiksi hank-
keiksi. 

• Sarkolan kenttä. Se on tänäpäivänä jo vaarallinen, ainakin aikuistasolla. 
• Beach volley -kenttien yhteyteen Käyrälammelle huolto- ja kioskitilat (ovat 

nyt huonokuntoisia parakkeja, jotka eivät kaunista rantanäkymää, sosiaaliti-
lat ja vesipiste ovat erillisessä vanhassa talossa alueella). Aikaisemmin alu-
eella oli sauna- ja kioskirakennus, mutta Aquaparkin alta se purettiin - nyt 
olisi aika toteuttaa vanhat suunnitelmat ja lupaukset. 

• Anjalan hevoskeskus. Paikka on tällä hetkellä tyhjillään. 
• Viialan liikuntahallin lattia ja valot kaipaavat kunnostusta. 
• Kuusankosken tai Kouvolan yleisurheilukenttien perusparannus ja katsomoi-

den kattaminen. Sosiaalitilojen peruskorjauksen Kuusankosken ja Kouvolan 
yleisurheilukentillä. Valkealan yleisurheilukentän katsomon rakentaminen ja 
kattaminen. Pysäköintialueen suurentaminen Kuusankosken yleisurheilu-
kentällä. 
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• Tietenkin tämä meidän käyttämä Valkealatalon discotila olisi lattian osalta 
kunnostuksen tarpeessa! Parketti on kulunut ja siitä saattaa irrota tikkuja 
sukkien läpi. Sitä voisi myöskin siivota sitä lattiapintaa. Tai jos saisimme väli-
neet, niin voisimme sitä itsekin siivota. Siivouskomero kun on lukossa, niin 
emme sinne pääse. 

• ulkokaukalot 
• Moni on korjauksen tarpeessa.  
• Kuntotalo kellaritilojaan myöten. Mm. luokkatiloissa ihmiset saavat oireita.  
• "Anjalan urheilukentälle kunnolliset wc- ja pukuhuonetilat. Tällä hetkellä 

kentällä ei ole wc tiloja ja pukuhuoneet on aivan ala-arvoisessa kunnossa. Li-
säksi kentän juoksurata on huonossa kunnossa. 

• Saviniemen yleisurheilukentälle hyppypaikoille uusi pinnoite." 
• Voikkaan Seuratalo 
• Haanojan haalin korjaus ja siellä kamppailulajitilan laajentaminen tai uuden 

kamppailusalin lisääminen jonkin toisen liikuntapaikan yhteyteen (2 osaan 
jaettava kamppailutila). 

• Voikkaan pallokentta ja Sarkolan tekonurmi 
• Sarkolan tekonurmi kaipaa kipeästi uusimista 
• Yleisurheilukenttien saneeraus 
• Anjalan koulun liikuntasali! 
• Ulkoallas Kuusankosken uimahallin vieressä kesäkäyttöön!! 
• Valkealasta on ollut vanha ulkoilureitti Repovedelle. Ulkoilureitti tulisi kun-

nostaa. Se edistäisi ulkoilumatkailua Kouvolaan, Repovedelle ja Mäntyhar-
julle. 

• Uimahalleissa useita 
• "Korian monitoimitalon välinevarastojen yleistä siistetyttä ja järjestystä olisi 

syytä selkeyttää. On erittäin ikävää kun yhteisvastuullisuus ei yrityksistä 
huolimatta toimi. 

• En tiedä auttaisiko, että eri toimijoilla olisi omat välinevarastot, koska liikun-
tavälineitä ""heitellään"" siihen malliin varastossa, että kalliit välineet mene-
vät rikki pelkästää tällä holtitomalla toiminnalla. Yhteisten välineiden hoita-
minen pitäisi olla jokaisen käyttäjän vastuulla." 

• Sarkola tulisi remontoida, sitä voisi käyttää hyvällä suunnittelulla Sudet, 
KPonsi sekä Kumu JT harjoituskenttänä. 

• Muiden valkealalaisten koulujen  liikuntasalen ylläpito, peruskorajukset tai 
parannus" 

• Kuntosalin laitteistot osalla kuntosaleista. 
• Uudet tatamit Haanojan Judosaliin. 
• Kuusankosken urheilutalo ja Uimahalli yhdistää. Saataisiin Urheilutaloon li-

sää mm katsomotiloja, sekä kunnollinen kahvila- ravintola.   
• En osaa sanoa 
• Meidän kannaltamme Suursuon ulkokenttä on tärkein. Se on puolet vuodesta 

täysin käyttökelvoton, koska se muistuttaa enemmän uima-allasta. 
• Kyllä olisi tarvetta Hevosmäellä saattaa rata nykyjan vaatimusten tasalle mm. 

sos. tilat, wc, ampumakatosten äänieristykset, ratalaitteiden suojakatokset, 
lyijyloukut jne... Hevosmäellä käyvät mm. Kotkan Ampumaseuran jäsenet 
harjoittelemassa, koska Kotkassa ei ole ruutiaserataa ja Haminan vallinmon-
tun ratakin taitaa mennä pois toiminnasta tulevaisuudessa, koska lakien 
muutokset vaativat lisää työtä ja huolenpitoa...(tämä on huhua, ei faktaa) 

• Anjalan koulun sali pitää pitää. Ilmastointi pitäisi olla aina päällä siellä. 
• elimäen urheilukenttä,todella ala-arvoisessa kunnossa. 
• Monenkin salin lattia kaipaa kunnostusta. 
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Tyytyväisyys harjoitus- ja kilpailutilojen tarjontaan (Kommentit) 

• Lentopallon tarpeisiin silloin kun pelataan ison kentän turnauksia ja vain nel-
jällä joukkueella. Jalkapallonurmien osalta ongelma on suurin loppukeväästä, 
kun tekonurmet ovat tupaten täynnä. Myös esim. Korian monitoimitalolta on 
saatu turhan vähän futsal-juniorivuoroja, jonka takia talven harjoittelu pai-
nottuu Korian ulkopuolelle (Näillä vuoroilla tosin pärjää, kun on saatu muu-
alta kouvolasta treenivuoroja). 

• Tämä vaihtoehto vain yleisurheilun puolesta. Suurimmalla osalla lajeista on 
loistavat puitteet harrastaa omaa lajiaan.  

• Tatamien "hyvät vuorot" menevät ei kamppailulajien junioreille. 
• "Hyvän liikuntasihteerin eläköityminen romutti hyvän vuorojenjako perus-

teet, jakajan pitää tuntea eri lajien tarpeet, turha antaa vuoroja saleihin missä 
lajia ei voi harrastaa. 

• yksilölajien sisävuorojen saannissa on ollut ongelmia 
• Pieniä saleja voisi olla enemmän tarjolla. Ajan saaminen haasteellista, koska 

suurin osa haluaa salin ilta-aikaan.  
• Kaksi tykkilumilatua kaupungin alueella on hieno asia 
• Harrastustiloja on määrällisesti hyvin tarjolla, mutta lajin tiettyjen erityistar-

peiden vaatimia olosuhteita on vähän. 
• Tanssikisoihin on saatu tilat. Pyörätuolitanssikisoja haluttais järjestää samoin 

kuin leirejä. KOuvola olisi hyvä paikka kun tänne on tuo rata. 
• Vuorojen jaoista ei ole keskusteltu yhtään. Päätöksen vuoroista tekee henkilö, 

jolla ei ole mitään tietoa seuratoiminnasta tai seurojen tarpeista. Kertaakaan 
ei päätöksen tekijä ole ollut yhteydessä tai käynyt tutustumassa yhteenkään 
liikuntapaikkojen käyttäjään tai edes olosuhteisiin. Kun pyysin perusteluja 
jaoille (2 kertaa), niin en saanut vastausta. Sain vastauksen vasta kun olin lä-
hettänyt pyynnön vastauksesta kaupunginjohtajalle, mutta siinäkään vas-
tauksessa ei ollut vastattu esittämiini kysymyksiin. 

• Jos harjoitustilana tarkoitetaan Lappalanjärven uimatarantaaa, niin Melko 
hyvin. 

• Suorituspaikkoja on paljon ja varausjärjestelmä varsin toimiva. 
• Seuran kannalta hyvin, järjestelyin on aina saatu salivuoroja. 
• Tiloja on liian vähän tarvitsijoihin nähden. 
• Keväällä ennen luonnonnurmien aukaisua pitäisi olla jo tarjolla niin sanottuja 

halvempia halli/kenttä vuoroja. Esim. Myllykosken palloiluhallia pystyisi 
vielä seurat käyttämään jos se olisi halvempaa huhti-,toukokuu. 

• Ratsastajille ei ole olemassa lainkaan harrastus- tai kilpailutiloja, joita kau-
punki tarjoaa käyttöön. 

• Tämän oman harjoittelupaikkamme löysin itse kyselemällä. Siinä olikin hom-
maa, koska tämä kyseinen sali onkin varattavissa nuorisotilojen puolelta. 

• Seuran käytössä on kaksi ulkoampumarataa, rata-ammuntaa sekä maastoam-
muntaa varten. Näitä on seuran toimesta huollettu ja ylläpidetty, ja kaupun-
gin apu on siinä ollut tärkeä tekijä. Kuntotalon alakertaan olemme muutoin 
täysin tyytyväisiä, sisäilman laatu huolettaa meitä, kuten myös se, ettei kulku 
sinne ole esteetön. 

• Arkena jäävuoroista pulaa monella seuralla + Kouvolan jäähallissa pelattavat 
Liiga ottelut vievät monet vuorot pois käyttäjiltä. 

• Kamppailusalit ovat varattuja, on tullut uusia kamppailulajeja käyttämään 
niitä sekä myös ei kamppailulajeja. Vastaavasti tähän lisääntyneeseen käyt-
töön ei ole tullut lisää kamppailutiloja. Jotkut seurat ovat tämän vuoksi siirty-
neet pois kaupungin tiloista.  Kamppailutilojen puutteen vuoksi harjoitus-
vuoroja ei saada samasta paikasta vaan joudutaan käyttämään eri tiloja eri 
kaupunginosissa (Kouvola, Kuusankoski) ja myös koulujen tiloja.  

• Tälle vuodelle tuli muutos että aikuistenpelit alkavat klo 19.30. Tämä oli to-
della huono "uudistus". Tämä vähentää meidän pienten seurojen katsojamää-
rän todella pieneksi ja sitä kautta tulojen hankinta kioskin kautta heikkenee 
huomattavasti. Yleisomäärät kun on pienet niin seuran jatkuvuus on hanka-
laa kun ei saada näkyvyyttä. Pelit ovat aina alkaneet klo 18.30 ja näin tulisi 
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olla jatkossakin. Syksyllä myös illat ovat niin pimeitä että valottomilla ken-
tillä ei pysty enää noin myöhään pelaamaan. Jouduttiin tälläkin kaudella ai-
kaistamaan pelejä kun ulkona ei nähnyt enää. 

• Jumppaseuran tarpeisiin on vastattu hyvin. 
• Kilpailujen järjestäminen vie usein harjoituksista aikaa,joten tässä tarvittaisi 

vieläkin tarkempaa suunnittelua. 
• Urheilupuiston allas on ainut allas tällä hetkellä, joka täyttää kilpailualtaan 

vaatimuksen Kouvolassa. Siellä on vain 6 rataa ja verryttelyyn sopiva allastila 
puuttuu, nämä kaksi asiaa rajoittaa järjestettävien kisojen kokoa sekä piden-
tävät kisoja (esim. välissä on pidettävä tauko, joka mahdollistaa kansallisissa 
kisoissa verryttelyn myös kesken kisapäivän). 

• Suuria saleja ei ole riittävästi 
• Kesäajaksi jäähallien huollot porrastetusti ja jäätä tarjolle koko kesänajaksi. 
• Varaukset onnistuvat helposti puhelimella, mutta vuokrat kovia. 
• uimahalleja hyvin, samoin jäähalleja. Korispaikka tarvitaan. 
• Tyrrin ulkoampumarata on erittän hyvä ja toimiva, siitä kiitos aiemmille kun-

nille, mutta sitten onkin tyhjää... 
• Seuralla on jokaiselle viikonpäivälle kaupungilta treenivuoro, Kouvola on ai-

noita kaupunkeja Suomessa, joka tukee tällä tavoin lajin harrastamista  
• Kaikkia lajeja ei kohdella samanarvoisesti. Toisille pienillekin lajeille on omat 

erityisesti ko. lajille suunnitellut suorituspaikkansa ja toisille ei. 
 
 

Tyytyväisyys liikuntapaikkojen kunnossapitoon (Kommentit) 
 

• Lähinnä likaisuus taitaa johtua meistä käyttäjistä, sillä siivooja käyvät kum-
minkin arkisin. Toisinaan nurmikenttien nurmet ovat turhan pitkiä, mutta 
sekään ei mikään valtava ongelma ole. 

• Seura siivoaa ja kunnostaa Keltakankaan tilan itse mutta se ei haittaa koska 
pidämme salin siistinä. 

• Yleisurheilukentät. 
• Mattoja saisi peruspuhdistaa useammin niissä tiloissa, missä ne ovat käy-

tössä. Lisäksi valvoa nuoria paremmin kouluissa, ettei saleihin tulla ulkoken-
gillä. 

• "-Palloilusalien lattiat (haali) huonossa kunnossa, lattiasta iroaa tikkuja, en-
nen hiottiin säännöllisesti lattiat. 

• -Kevät talvella katto vuotaa ja vedet puulattialla. 
• -Hallien lattiat likaiset, siivousta harvennettu ja koululaiset ulkokengillä päi-

vällä sisällä (hiekkaa). 
• -Lyseon hallin lattia kun hiottiin ei seuralta kysytty mitään, kun soitin kau-

pungille voidaanko kenttiä piirtää lisää (nyt 4 mahtuu 7) vastaus oli käyttä-
jältä on kysytty miten rajat piirretään, kysyin kuka on käyttäjän edustaja vas-
taus oli: jäähallin hallimestari ja mitään ei muuteta." 

• Riippuu täysin paikasta. Esim. Voikkaan kentän hoito erinomaista 
• moni tila kulunut 
• Sivukylien urheilukentät on jätetty paljolti seurojen hoitovastuulle 
• En tiedä kuinka paljon kaupunki on osallisena tähän, mutta Saviniemen ym-

päristössä työskentelee mahtavia ihmisiä jotka tekevät todella hyvää työtä. 
• "Kuusankosken kentän hoitajat toimineet jo vuosia vastuullisesti. Tekevät re-

susseillaan hyvää jälkeä. 
•  Sää yms asioille he eivät voi mitään." 
• Jos liikuntapaikkana tarkoitetaan Lappalanjärven uimatarantaaa, niin Melko 

hyvin. 
• Suorituspaikkoja on paljon ja niissä varusteita/välineitä laajsti, mutta kunto 

on usein heikko. Erikoistumalla tilojen käytössä voitaisiin tähän saada paran-
nusta. 

• Ladut talvella hyvässä kunnossa 
• Koskee kuntoreittejä, hiihtolatuja, salitiloja, vesistökeskusta. Muista tiloista 

en osaa sanoa. 
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• Ilmastointi kaipaisi parannusta monissa halleissa (ainakin Kuntotalo ja 
Haanojan Haali) ja Kuntotalon ikkunat katsomon puolelta pitäisi aurinkosuo-
jata. 

• Tämä koskee vain tätä Valkealatalon discotilaa, jossa harjoittelemme. Tuossa 
aiemmin jo toivoin lattian kunnostusta. Voisko lattian vaikka vahata? Parke-
tistahan on lakkaus kulunut pois.  

• Esimerkiksi jäähallin automaattisuihkut useana perkkaisenä vuonna jos on 
vaikka 6suihkua ehkä 4 pelaa mekkein joka kopissa sama ongelma mutta 
veikkaan että edustuksen suihkut kyllä pelaa kaikki, herää kysymys miksi? 

• Kokemukseni vähyyden vuoksi en tiedä, paljonko kaupunki yleensä tekee 
kunnossapitoa, ja paljonko jää seurojen omaksi huoleksi. 

• Liikuntapaikkojen välillä paljon eroja johtuen henkilökunnasta, osa ymmär-
tää olevansa asiakaspalvelutyössä, osa ei. 

• Ulkoilureitit, pururadat, kuntosalit kunnossa. 
• Käyttämämme judosalit siisitittävä itse ennen harjoituksia. 
• Kamppailutilat ovat melko siistit. Tatameja voisi jossain vaiheessa uusia. 

Kuusankosken urheilutalon tatamissa on aika isoja rakoja (onko mattojen 
kunnossapito seurojen vai kaupungin vastuulla?). Valkealatalon kamppaluti-
lan seinät on saatu siistittyä mikä on nostanut salin yleisilmettä! 

• Voikkaan pallokenttä oli ainakin todella huonossa kunnossa. En tiedä onko 
kyseessä se että junnut siirretty sinne pelaamaan vai huono ylläpito. 

• seuran oma kenttä jota hoidetaan talkoo voimin 
• Tässä voitaisi tehdä hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden 

kanssa. 
• "Valkealatalossa  mm. lentopallotolppien kunto, telinevoimisteluvälineiden 

kunto esim patjat, volttimontun kunto, vaunu rikki,  
• pienellä korjaamisella saa paljon hyvää aikaan." 
• Havaitut ja ilmoitetut puutteet korjataan varsin nopeasti. 
• Judosalin hygieenisyys. 
• Meidän ampumaratoja kaupunki ei kunnossapidä, eikä investoi tms....ilmei-

sesti joukkuelajien radoista pidetään huolta? 
• Anjalan koulun siisteydessä olisi parantamisen varaa! 
• Sippolan urheilukentän kunnossapito huonontunut selvästi viimeisen 15 

vuoden aikana. 
 
Tyytyväisyys liikuntapaikkojen valvontaan (Kommentit) 
 

• Lähinnä käyttämissä paikoissa on ns. omavalvonta nauhoittavan kameran li-
säksi.  

• Yleisurheilukentät jo vaarallisia harrastajille! 
• Osassa on valvontaa ja osassa taas ei ollenkaa eli itse katsomme ettei kukaan 

tule sisälle. 
• Uimahalleissa valvojat hyvin passiivia voisivat olla enemmän palvelu alttiita 

ja helpommin lähestyttäviä 
• yleisurheilukentät ja välineet ovat huonosti käytettävissä  
• En ole koskaan nähnyt valvontaa koulujen saleissa.  
• Valvovan henkilöstön määrään suhteutettuna valvonta on toteutunut yllättä-

vän hyvin. 
• Isoilla tiloilla voisi olla seurakohtainen kulkukorttisysteemi, jolloin tiloja voi-

taisiin käyttää laajemmin myös viikonloppuisin. 
• Viittaan tällä sanaan "valvonta", että jos yksi kriteeri vuorojen jaossa on käyt-

täjämäärä, niin kuinka moni seura valehtelee räikeästi tarpeensa? Minä tie-
dän, sillä olen nähnyt hakemukset ja käynyt itse katsomassa todellisen käyt-
tötarpeen. 

• Seurojen omavalvontaa voidaan edelleen kehittää ja seurojen tulee ottaa siitä 
vastuuta. 

• Uimahallin valvonta hyvin  sekä hiihtoladut, talviuintipaikan tarkastukset, 
vesinäytteet ok.  Muista en osaa sanoa. 
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• Ei ole varsinaista valvontaa vaan käyttäjät itse vastaavat ettei ylimääräisiä 
pääse sisään. Ulkoliikuntapaikkojen esim. jääkiekkokaukaloiden ja niiden pu-
kusuojien käytön valvontaan tulisi kiinnittää lisää huomiota. Oikea ratkaisu 
ei ole se, että ne jotka tiloja eivät tarvitse ja sotkevat tai tuhoavat aiheuttavat 
toiminnallaan sen että tilat laitetaan kiinni ja niitä tarvitsevat evät niihin 
pääse. 

• Inkeroinen, Anjala akselilla iäisyys ongelma kun samat henkilöt joutuvat hoi-
tamaan sekä jäähallin etta molemmat kentät. Eli henkilökuntaa lisää. 

• palaan edelleen niihin suihkuihin en tiedä kenen homma mutta voisi niitä 
aina joku tarkastella kun kysymys on ainoastaan suihkun patterista 

• Monet paikat lukossa / ei saa mennä jos ei varausta jos yksittäinen lapsi halu-
aisi mennä liikkumaan. Liäski liikuntapikkojen aukiolot voisi olla vapaam-
mat, esim. kesäsulkujen aikana voisi käyttö olla mahdollista kulkulätkällä? 

• Monnarin ympäristössä "pyörivä porukka" on aika ajoin häiriöksi monnarin 
käyttäjille ja se on viimeaikoina lisääntynyt. 

• "Sisätiloissa /saleissa voisi olla sähkölukot tai muut elektroninen kulkumah-
dollisuus, jotta avoimien kanssa ei tarvitsisi pelata. 

• Sarkolan kentällä on harjoitusten aikana todella paljon muita ryhmiä vieressä 
kentältä tilaa ja maaleja. " 

• Emme ole tavanneet ilkivaltaa ja varastossakin säilytetyt välineet ovat säily-
neet siellä. 

• Sippolan urheilukentällä ei valvontaa. 
 
 

Liikuntapaikkojen vakiovuorojako (Kommentit) 

• Haluaisimme, että kunnioitettaisiin enemmän lähiliikuntapaikka periaatetta 
hakijoiden suhteen. Ja jos halaumme menstyä kilpasarjoissa (SM-tasolla), niin 
tarvitsemme todellakin harjoitusjat usealle eri päivälle. 

• Meillä toimii nyt loistavasti. 
• Vakiovuoro jako olisi hyvä, mutta tällähetkellä asia ei koske seuraamme 
• Haluaisimme enemmän tatamivuoroja klo 18-20 välille ja mielellään keskus-

tasta.  Muutoin olemme melkein tyytyväisiä. Muutamien muklasuten kautta 
saimme järjestettyä itsellemme vuorot kolmena päivänä viikossa. Tosin har-
joitteluaktiivisuus kärsii myöhäisestä ajasta yhdistettynä pitkään mat-
kaan(Valkealaan 19-21). 

• Sukeltajat joutuvat harjoittelemaan hyvin myöhään.  
• Jakajan tiedettävä lajin tarpeet, kukaan seura ei voi anoa kaikkia vuoroja joka 

salista, meillä anotaan vain mitä oikeasti tarvitaan eikä käydä kauppaa syk-
syllä vuoroista. 

• Omalta osaltamme toiminut hyvin. 
• perheliikuntavuorojen ja yksilölajien sisävuorojen saatavuudessa on ollut 

ogelmia 
• Pääsääntöisesti haettavat vuorot ovat olleet hyvin saatavilla. Toisaalta esi-

merkiksi seura, joka on käyttänyt tiettyjä vuoroja/kellonaikoja jopa vuosia, 
on menettänyt vuoroja mikäli joku toinen seura on hakenut kyseisiä vuoroja 
vain päiviä ennen edeltävää seuraa. Näiden päätösten teon yhteydessä vuo-
sia käyttäneitä seuroja ei yleensä ole konsultoitu millään tavalla.  

• Pitäisi paremmin ottaa huomioon lajin kokonaistilanne Kouvolassa. Jääkiek-
koseura KooKoo on ilman muuta prioriteetti 1 ja hyvää ja järjestelmällistä 
kasvatustyötä tekevä junioritoimintaa pyörittävä PoKLi  erittäin tärkeä. 
Mutta siinä välissä ValKi ry on ainoa seura, joka tarjoaa mahdollisuuden 
myös niille PoKLin junioriputken läpikäyneille pelaajille, jotka eivät mahdu 
KooKoon edustukseen, jatkaa harrastuksen parissa kilpailullisesti. Lisäksi 
seura tarjoaa "kunnossa kaiken ikää" periaatteella myös ikämiehille mahdolli-
suuden harrastaa. Nämä ja seuran pitkäjänteinen työ lajin hyväksi pitäisi ot-
taa huomioon jääaikoja jakaessa, niin että edes edellytykset em. toiminalle 
säilyisivät. 
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• Vuorojen jako parantui muutama vuosi sitten radikaalisti. Isot tilat on pää-
osin 100 % käytössä, 1/3 ja 2/3 varauksia ei juurikaan ole enää. 

• "Meidän kannalta vuoroja on riittävästi, tosin välillä tuntuu että  alle 11v voi 
olla myöhempään treeneissä kuin muiden lajien junnut. 

• Myös vahtimestareille terveisiä, että käyttämättömät vuorot pitäisi ilmoittaa 
eteenpäin." 

• Kommentit tuli jo aikaisemmin. Tämä on tänä vuonna ollut farssi, jossa käyt-
täjiä tai ainakaan meitä ei ole kuultu yhtään. Minulle jäi tunne että meitä ran-
gaistaan jostain. Sekin olisi ok, jos saisin tiedon mistä rangaistaan. Tunne on, 
että selkeästi tiettyjä seuroja/lajeja on syrjitty todella räikeästi.  

• Jääharjoitusvuoro voisi olla 10-15 min pidempi, jotta saisi vietyä kuntokiek-
kopelit läpi kokonaisuudessaan. 

• Suorituspaikkojen erikoistuminen voisi tuoda tähänkin parannusta. 
• Ikäihmisille eikä lapsille klo  20 jälkeen vuorot eivät oikein sovi. 
• Vuoroja on liian vähän tarpeeseen nähden. Jakamisessa toivotaan enemmän 

huomioita ns. lähiliikuntapaikkoina.  
• Edelleen mennään niillä vanhoilla vuoroilla kun olisi aika päivittää. 
• Kommentti naisten joukkueen valmentajalta: Salivaraukset ovat menneet 

100% toiveiden mukaisesti, muutenkin yhteistyö Pirkkoliisa Sepän kanssa on 
ollut kiitettävällä tasolla, myöskään muita ei ole moittiminen 

• Saimme valita vuoron kahdesta illasta. 
• "suurseurat hallinnoivat ja määrävät vuorojenjaon, vaativat pienseuroilta ni-

milistoja jne, mutta itse eivät jaa vastaavia tietoja. jäähallien vuorojaossa ha-
vaittu suurseuran 

• määräävän aseman ja saavat mitä haluavat kertomatta kuka vuoroja käyttää. 
Lajiliitojen suositukset ylittyvät moninkertaisesti suurseurojen toiminnassa 
joka 

• vähentää harrastajia joka vuosi 10-15 % mutta sitä ei tuoda julki. kaupungin 
vaadittava samat tiedot kaikilta seuroilta, ei yks seura voi hallinnoida esim 
jäähalleja" 

• "Vuorojaon kriteerit päivitettävä --> toiminnan laatu + laajuus. 
• Vuoroja jakamaan / tekemään viimeiset päätöksen henkilö, kuka niistä ym-

märtää, ei semmoinen, joka tekee sitä sivutyönä viikonloppuisin." 
• Tälle vuodelle tuli muutos että aikuistenpelit alkavat klo 19.30. Tämä oli to-

della huono "uudistus". Tämä vähentää meidän pienten seurojen katsojamää-
rän todella pieneksi ja sitä kautta tulojen hankinta kioskin kautta heikkenee 
huomattavasti. Yleisomäärät kun on pienet niin seuran jatkuvuus on hanka-
laa kun ei saada näkyvyyttä. Pelit ovat aina alkaneet klo 18.30 ja näin tulisi 
olla jatkossakin. Syksyllä myös illat ovat niin pimeitä että valottomilla ken-
tillä ei pysty enää noin myöhään pelaamaan. Jouduttiin tälläkin kaudella ai-
kaistamaan pelejä kun ulkona ei nähnyt enää. 

• Ei ole ollut viime vuonna tarvetta, joten en tiedä. Aiemmin toimi jokseenkin 
moitteetta. 

• Toivomus! Monnarilla harrastetaan sellaista liikuntaa, joka sopii ky. tiloihin. 
Surukseni totesin, että kun pesäpalloa harrastettiin monnarilla niin puola-
puut menivät poikki kuin tikut ja remontista on vasta vajaat 10 vuotta.... joten 
on kallista harrastusta, kun niitä ei kuitenkaan ole korjattu ja harrasta-
jat/käyttäjät eivät ilmeisesti ole vastuussa. 

• Nyt huomioitu myös palkallisia toimihenkilöitä, eli peräkkäisiä vuoroja 
myönnetty, mutta vuoroja katsoa vielä enemmän kokonaisuutena niin, että ei 
jaettaisi kenttä, sali ja hallivuoroja samalle illalle. Näin harjoitusten suunnit-
telu helpottuisi. 

• Yleisseurana 6 jaostoa haemme vuoroja , samalla hakemuksella haemme mo-
nille eri harjoitusryhmille.  Käsittelyssä pitäisi ottaa huomioon yleisseran 
kaikki ryhmät ja liikuntatavoitteet. 

• Muiden toimijoiden kanssa olemme saaneet hyvin sovittua allasajoista kes-
kenämme, kun kaupungin viranhalitjat ovat havainneet päällekäisiä toiveita 
allasajoissa. Myös vakiovuorojen ulkopuolisia vuoroja on ollut helppo saada 
esim. leiritoimintaan. 

• Lisää prime-time aikoja ei ole saatavilla. 
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• Seuramme ei saa tarvitsemiaan vuoroja, vaan suuret seurat menevät aina pie-
nien edelle. Emme ole koko seuran toiminta-aikana saaneet vuoroja suuriin 
saleihin. 

• Kaikkia ei voi koskaan miellyttää ja kaikki haluavat samat vuorot. Kouvo-
lassa pitäisi seurat saada menemään myös mukavuusalueen ulkopuolelle ja 
saada ne varaamaan vuoroja keskustan ulkopuolelta. Nykyisin on varmasti 
saleja, joita juuri kukaan ei käytä sekä ryhmiä, jotka ovat aivan liian isossa sa-
lissa ryhmäkokoon / tarpeeseen nähden. 

 

Tyytyväisyys liikuntapaikkojen varausjärjestelmään (Timmi) (Kommentit) 

• Ns. päällekkäisvaraus turnauksia varten tulisi olla mahdollista => tieto siitä 
kaupungille. Samoin kun peruuttaminen sen kautta. Liikuntatoimi sitten hoi-
taisi perumiset ym. mutta ilmoittaa päääsisi timmin kautta itse. 

• Joskus vaikeaa, kun joku  varaa jo koko kaudenkerrallaan ja ei sitten kuiten-
kaan vielä tiedetä, onko todellista tarvetta varaukselle. 

• Haluamme Timin kautta myös perua tarvittaessa vuoromme. Välillä kestää 
vastuksen saaminen liian kauan. 

• En osaa käyttää / ei ole tunnuksia  
• Vuorojen peruutuksen sattuessa uuden käyttäjän löytymisen tehostamista 

kaipaisi 
• varausten näkeminen heikkoa 
• En itse ole järjestelmää käyttänyt. Kuuleman mukaan kuitenkin varaukset 

ovat onnistuneet ja vuorot on joka vuosi fyysisesti saatu, joten järjestelmä on 
ajanut asiansa. 

• Hirvittävän monen klikkauksen takana, ennen kuin esim. varauskalenteri 
löytyy. 

• Timmiin olisi hyvä saada tallennettua oletusnäkymä ja tilojen haku voisi olla 
indeksoiva, eli esim Kuusankosken urheilutalo löytyisi kirjoittamalla suo-
raan, ettei tarvitsisi klikkailla useampaan kertaan että saa ko tilan näkymään. 

• Vielä kun peruutukset saisi hoidettua tämän kautta. 
• Ajatus hyvä, mutta saisi kehitettyä 2020 luvulle ilmeisen helposti.  
• Halutaan myös perumiset ja turnausvaraukset hoitaa tätä kautta. Nyt ei on-

nistu. 
• En hoida seurassamme tätä 
• Tähän vuoroon en ole timmiä käyttänyt. Enkä tiedä olisiko se edes mahdol-

lista. 
• vapaaehtois toiminnassa vaatisi on työajan käyttöä, seuroilla joilla on useita 

palkallisia työntekijöitä se kuuluu heidän työhönsä. vapaaehtoiset joutuvat 
käyttämään asiotyöaikaa tai vapaa-aikaa jotta pysyy hommassa mukana 

• "ottelutapahtuman luonti oman harjoitusvarauksen päälle, nyt ei pysty joten 
vaatii aina sähköpostin --> työllistää turhaan toimistoa. 

• Käyttöliittymä on alkuun aika sekava, mutta kun sitä on oppinut käyttämään 
niin sillä on ollut joustavaa varata salivuoroja kilpailu- ja leiritapahtumiin 
sekä myös vakiovuoroihin. Samoin kätevää kun varauksen voi tehdä itselleen 
sopivana ajankohtana ilman että tarvitsee toimiostoaikana saada yhteys va-
raukseen liittyen. 

• En ole käyttänyt 
• Voisi olla mahdollisuus itse perua vakiovuoro webtimmi kautta viikkoa en-

nen vuoroa. 
• salivuorojen seuraaminen ok, mutta varaaminen vaikeaa. 
• Helpottaa toiminnansuunnittelua, kun näkee varatut vuorot myös kaupun-

gin työntekijöiden työaikojen ulkopuolella. 
• Toisinaan tullut saleihin tuplabuukkauksia tai vastausta varaushakemuksesta 

ei ole tullut ollenkaan. Näitä kuitenkin harvoin. 
• Soittamalla aina loistavasti 
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Tyytyväisyys liikuntapaikkojen käyttömaksuihin (Kommentit) 

• 100 % korotus salivuoroihin Keltakankaan alakerran salin osalta 2016 oli ai-
van liian suuri. Indeksikorotus olisi ollut oikeudenmukaisempi ratkaisu. 

• Lasten ja nuorten osalta aina pitäisi olla maksuton. Myös kun järjestetään kil-
pailuja. 

• jos seura saisi ilmaiset  harjoitusvuorot,ei tarvittais  kaupungilta rahallista tu-
kea ollenkaan 

• Aikuisvuorojen hinta kohtuullinen kuitenkin loppupeleissä. Tottakai hal-
vempi olisi mukavampi, mutta ei voida valittaa verrattuna yksityiseen. 

• Ilman mitään erillistä ilmoitusta nousi seuroilta perityt liikuntapaikkamaksut 
(ainakin uimahallimaksut) huomattavasti v. 2015 -> v. 2016. Mikäli seural-
lamme ei olisi yhtään ollut "jemmarahaa", olisimme olleet melkoisessa lirissä. 
Nyt jouduttiinkin vähentämään aika lailla hallivuoroja, jotta varallisuutemme 
riittää jatkossakin niidenkin maksuun. 

• -Ilmaiset vuorot niin tarvitse muuta tukea 
• kallis hinta, jos ryhmässä esim junioreiden lisäksi aikuisia. 
• aikuiset / juniorit salivuorot laskutetaan aikuisten vuorojen mukaan 
• Saamamme toiminta-avustus menee kokonaan Sippolan koulun sisäliikunta-

salin vuokraan (lentopallo tai kuntopiri) kerran viikossa talviaikaan 
• Vuorojen hinnat ovat joskus jopa laskeneet, mutta varsinkin viime vuosina 

nousseet tasaisesti. Käyttämättömiä vuoroja esimerkiksi käyttämässämme ti-
lassa (Haanojan haalin budosali) on viikottain. Käyttöasteen saisi varmasti 
kovemmaksi kustannuksia alentamalla, jolloin pienemilläkin seuroilla olisi 
tosiasialliset mahdollisuudet harrastaa! 

• Kallistuneet turhan nopeaan tahtiin. Lisäksi aina kun korotus on tullut, tulee 
se kesken toimintakauden (vuoden alusta). Budjetit laaditaan kuitenkin ke-
sällä saatujen jäävuorojen puitteissa (seuran merkittävin menoerä). Aiheuttaa 
taloudellisia paineita, kun kaudeksi vahvistettu budjetti ei pidäkään paik-
kaansa. 

• Tilat ovat vielä kohtuullisen edullisia. Kuitenkin, jos tilojen käyttömaksuja 
halutaan korottaa, niin seuraavaksi liipaisimella pitäisi olla luokka I. Edelleen 
nähdään sitä, että juniorivuoroilla pelaakin edustusjoukkue tai tilaa ei käy-
tetä, mutta sitä ei myöskään peruta, koska siitä ei mene mitään kuluja. 

• Jokainen laji haluaisi ilmaiset maksut. Tietenkin. Aika hyvin meillä kuitenkin 
on asiat. Jos vielä saataisiin kentät oikeasti maksuttomiksi junioreille niin 
hyvä, lajista riippumatta. 

• Harrasteseuroille, jotka ovat tärkeitä massojen liikuttajia EI saa kasata tältä 
osa-alueelta painetta. Perusseuramme Kumu JT  tarjoaa nuorille palveluja, 
joissa on minimimaksut. Maksuja nostaa liikuntapaikkojen kulut. Kiitos tu-
esta, jota saamme käyttövuoroihin, se on erittäin tärkeä meille. 

• Kallista. 
• Seurojen järjestämän junioritoiminnan maksut on tärkeintä pitää maksutto-

mina tai ainakin vahvasti tuettuna.  
• Juniorivuorojen maksuttomuus pitäisi toimia valtakunnallisten junioreiden 

määritelmän mukaisesti eikä junioreiden pitäisi joutua maksamaan otteluista-
kaan. 

• Maksut kohtuulisia vaikka seuran kannalta tietysti ilmaiset vuorot olisivat 
parhaat. En osaa sanoa muiden kuin liikuntasalien osalta. Jos salimaksuja ei 
olisi, niin ei tarvittaisi toiminta-avustuksisa. 

• A-ikäiset ovat vielä junioreja ja tästä pitäisi mennä raja aikuisiin eikä teennäi-
sesti 18 v. A-ikäiset ovat vielä ns. junniorisarjoja joka lajissa. 

• Junioreiden ei tulisi maksaa mitään kenttä/hallivuoroista. Ja se että esim. jää-
hallien koneet huutavat tänäpäivänä hoosiannaa niin minkä hintaisia  ne 
vuorot ovat. Lehtomäen sekä etenkin Myllykosken käyttökulut ovat murusia 
kyseisiin laitoksiin. 

• "Laskutuksessa on aikaisempina vuosina ollut virheitä (kaupunki itse peru-
nut vuoron, mutta kuitenkin laskutettu). 

• Lasten vuorojen maksuttomuus on hyvä asia, näin pystymme tarjoaa edulli-
sia harrastusmahdollisuuksia." 

• Pienen seuran kannalta maksut korkeita. 
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• Meillähän tuo maksu on kaikkein kallein (20 e/tunti), koska emme kuulu mi-
hinkään järjestöön! Toistaiseksi olemme pystyneet tuon maksamaan, mutta 
jos maksut vielä nousevat, niin sitten en tiedä jatkuuko meidän toiminta. 

• harjoitusvuorojen maksuttomuus tärkeää. Peleistä pieni maksu sopii vielä. 
• Korkeiden hintojen takia harjoitteluvuoroja joutuu rajoittamaan. Vaikuttaa 

kaupungin tilojen käyttöasteeseen. 
• Salivuokrat ovat kohonneet paljon kerrallaan. Juniorivuoroistakaan ei saa 

enää alennusta. Vastaavasti esim. kamppailutiloja ei ole tullut lisää tai niitä ei 
ole laajennettu. 

• Seuralla käytössään oma halli 
• Edulliset hinnat ja tasapuolinen mahdollisuus liikuntaan. 
• Junioreille maksulliset pelivuoro tuovat ison rasituksen kausimaksuihin ja 

nostavat kustannuksia. 
• Maksut on kohtuullisia niissä vuoroissa, joista joudumme maksamaan. 
• Muutama aikuinen nuorten joukossa tekee vuorosta maksullisen. 
• Lasten ja nuorten isoja kilpailuja lähes mahdoton järjestää koska niistä ei voi 

periä isoja maksuja. Tarkoittaa esim. Urheilutalon varaamista kokonaan vii-
konlopuksi. 

• Lennokkijaoksen vuorot Myllykoskella erittäin kalliita!! 
• Lasten- ja nuorten vuorojen ilmaisuus on erittäin suuri etu Kouvolassa. 
• Kuukausivuoksra on korkea suhteessa seuramme liikevaihtoon. 
• Maksut kohoavat vuosi vuodelta. Pian vaikea järjestää toimintaa. 
• Meidän mielestä vuokranhinta on liian kova pikkuseuroille. 
• Hintojen muutoksista ja hintaperusteiden muutoksista tiedottaminen vaatisi 

parantamista. Tiedotteet suoraan seurojen yhteyshenkilöille! 
 

Seurojen taloudellinen tukeminen (Kommentit) 

• Aina sitä toivoo lisää tukea. 
• Pitäisi katsoa myös laajaa kuvaa. Mitkä lajit ovat suuria? Mitkä lajit antavat 

parhaimman pohjan kehittyä ja liikkua monipuolisesti. Kaikki lajit tulisi huo-
mioida tasapuolisesti eikä suosia jotain tiettyä lajia! Tärkeintä on mahdollis-
taa lasten ja nuorten harrastaminen monipuolisesti mahdollisimman pitkään. 
Ammattilaisurheilun tulisi itse hankkia tukijansa ja sponsorinsa. Kaupunki 
voi luoda heille perusedellytykset toiminnalle tukemalla liikuntapaikkoja.  

• viittaan edelliseen vastaukseen 
• Pisteet eivät suosi pientä seuraa. 
• Melko hyvin, mutta silti kaipaisin selkeyttä hakukaavakkeisiin ja hakuperus-

teisiin. 
• --Ilmaiset vuorot niin tarvitse muuta tukea/ sama kun edellinen 
• Koulutusavustuksen poisto viimevuosina ollut takapakkia. Tätä voisi pyrkiä 

kompensoimaan esim. KymLin kanssa kaikille seuroille yhdessä tarjottavalla 
peruskoulutuksella, jolla lisättäisiin osaamista ja vähennettäisiin seurojen ku-
luja kun oppia haetaan muualta. 

• Mekin saatu avustusta vuosittain. 
• Isoja seuroja, joilla muutenkin talous kunnossa, tuetaan isoilla summilla.  
• Osasyy lienee osaltaan myös allekirjoittaneen edustaman organsaation puo-

lella. Toissa vuonna onnistuimme saamaan tukea, mutta esimerkiksi oman 
tilanteemme takia olemme paperilla vain vähäisen tuen "tarpeessa" vaikka 
totuus olisikin toinen. Nykyisillä hakukriteereillä parannusta on vaikea 
nähdä 

• Nyt tuki pääosin joukkueurheilun tukemiseen suurille seuroille. Yksilölajien 
tuki mitätön 

• Emme saa juurikaan tukea ja ollaan sopeuduttu tilanteeseen. Joku toinen 
voisi yrittää ehkä samaa? 

• No toiset seurat saavat enemmän ja toiset vähemmän. Itseämme tietysti kis-
mittää tämä korkeimmalla sarjatasolla pelaaminen jota ei arvosteta kuiten-
kaan niinpaljon kuin toisilla lajeilla. Vaikka kaupunkia voisi tehdä tunnetuksi 
myös jos niin halutaan 
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• "Kiitos tuesta, jota saamme käyttövuoroihin, se on erittäin tärkeä meille. 
• Meidän seura tekee töitä ilman palkattua henkilöstöä, joten tuki on tärkeää. 

Pidämme kulut kurissa ja liikuntaan osallistumiskynnyksen matalana." 
• ei ole saanut taloudellista tukea. Anottu edellisen kerran vuonna 2010. 

Olemme tulleet siihen tulokseen, että ei kannata edes anoa, koska tuki näyt-
tää kohdistuvat vain joukkuelajien suurille seuroille. 

• Kaupunki tukee erittäin hyvin kansallisella huipputasolla toimivia seuroja 
kuin yksilöurheilijoitakin. 

• Seura on saanut vain toiminta-avustusta, mutta se on ollut hyvä lisä salivuo-
romaksuihin  vaikakaan ei ole läheskään niihin riittänyt.  

• Lisätukea kaivataan. 
• Ainahan olisi kiva saada enemmän. Miun mielestä tukeminen tulisi olla kesä-

lajeista ykkösjuttu koska sen puitteissa sentään liikutellaan melkoisen isoja 
massoja. 

• Pääsarjaseurojen ja muiden seurojen kokonaistuen tason ero tuntuu kohtuut-
tomalta. Esimerkiksi naisten joukkue on viimeisen kahden vuoden aikana 
maksanut salivuokria  n. 4000 €:n edestä ja  samanaikaisesti saanut markki-
nointitukea noin 800€, vaikka Kouvola näkyy positiivisesti Pori-Tampere-Jy-
väskylä-Joensuu -akselin etelä puolella. 

• Rahallinen tuki on seuramme osalta ollut muutaman tuhat euroa vuodessa. 
Olemme toki tyytyväisiä rahalliseen tukeen, mutta harrastuspaikkojen vä-
hyyteen nähden summa on varsin pieni. 

• Ilman Kouvolan kaupungin tilavuokra-avustusta ja toiminta-avustusta ei 
Kouvolan -seura pystyisi järjestämään valmennusta ollenkaan. Valmennus-
maksut nousisivat sellaisiksi, ettei harrastajia olisi. 

• Seuramme saa taloudellista tukea urheilukenttämme ja latuverkoston ylläpi-
toon ja hoitoon. Avustus on pieni, mutta mahdollistaa hyväkuntoiset harjoi-
tuspaikat. 

• Yksilölajit eivät juurikaan saa kaupungilta tukea. 
• Emme saa tukea mistään! Olemme niin pieni ryhmä ja lisäksi ikähaitarimme 

on työikäisistä eläkeläisiin. Emme siis saa tukea Voimaa vanhuuteen projek-
tistakaan, koska joukossa on myös työikäisiä. 

• harrastajamassa määrää liikaa rahaa, ja varsinkin kun seurojen ilmoittamat 
harrastajamäärät eivät todellakaan ole todellisia vaan suurennettuja 

• Tiedotus avustusten kriteerien muuttumisesta paremmaksi. 
• Saatu kohtalaisesti tilavuokra-avustusta. Seuran toiminnan kannalta oleel-

lista. 
• Seuramme ei ole hakenut avustuksia vuosiin, ylipäätään tuki lienee hyvällä 

tasolla 
• Emme edes tiedä mitkä ovat kaupungin tarkat tukiperusteet liikuntaseu-

roille. 
• Kaupungin tuella on suuri merkitys seuramme toimintaan. 
• Olemme kyllä tyytyväisiä kaupungin tukirahan määrään, joskin ihmeyttää 

kun n. 1000 jäsenen yleisseura saa n.9000€ ja jokin pienemmän ryhmän liikut-
tajat saa huomattavasti suurenpaa tukirahaa. 

• Taloudellinen tuki on kaupungilta hyvä lisä ja tulee sellaiseen aikaan, jolloin 
luontaisesti seuratoiminnassa ei ole tuloja. 

• Saleihin juniori-vuorot ovat edullisia. Seuramme on saanut kerran (kevät 
2017) toiminta-avustusta kaupungilta nuorten liikuntaan. 

• Tukirahoja leikattu vuosittain. 
• Joskin me purjelentäjät olemme marginaalityhmä, kuten edellä olevasta sel-

viää 
• "Tilavuokra-avustus tulee toiminnan mukaan ja se on meille todella tärkeä 

(auttaa noin 1/4:lla pienentämään tilavuokraa) 
• Seuran toiminta-avustus on suurin tuloerä sitten jäsenmaksukertymän, joten 

hyvin tärkeä." 
• Kaupungin tilisi tiedottaa seuroja kaikista mahdollisista tukimuodoista. 
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Seurojen kommentit liikuntapaikkojen käyttömaksuista 

Seurojen kommentit liikuntapaikkojen käyttömaksuista: Liikunta- ja palloiluhallit sekä 
liikuntasalit. 

• A-juniorit pitäisi kaikki olla vielä ns. juniorivuorolaisia. Eri lajeilla on eri ikä-
luokat näissä junioreissa, mutta on kuitenkin kaikenkaikkiaan juniorisarjoja. 

• sama kommentti pätee tähänkin 
• "Junioreiden harjoitusvuoromaksut ovat toki ilmaisia, mutta kilpailujen jär-

jestämismaksut eivät tue sarjajärjestelmää.  
• Lisäksi on hyvin paljon harmaata aluetta maksupolitiikassa. " 
• perhevuorot, joissa esim. 2/3-osaa on junioreita laskutetaan aikuisten vuoron 

mukaan 
• Sippolan koulun sisäliikuntasali on melko onneton ja toiminta-avustus menee 

kokonaan kerran viikossa talviaikana järjestettävään vuoroon 
• Harkitsisin juniori-vuorojen asettamista maksulliseksi ehkäisemään tyhjien 

tilojen varaamista. 
• Suurin osa juniorijoukkueiden vuosimaksusta koostuu kenttien käyttömak-

suista. Pienentämällä niitä saisimme myös vuosimaksua alemmaksi, jolloin 
kynnys harrastaa on jokaiselle lapselle mahdollinen. 

• Löytyy edellisistä kommenteista. Juniorit maksavat pelivuoroista. 
• Junioreiden vuorot pitäisi olla A-junioreihin asti maksuttomia 
• Seura tietysti toivoisi, että ei olisi maksuja.  Ennen nykyisten maksujen koro-

tusta maksut olivat kohtuulisia nyt vähän kalliita.  
• Myllykosken hallin käyttömaksua ei minun mielestäni voi eikä saa sitoa 

esim. Lehtomäkeen eikä missään tapauksessa Hyypiä areenaan (yksityinen) 
• Tennisseura ei käytä kaupungin liikuntatiloja. Kesällä kaupunki tarjoaa Kos-

kenrannan tenniskentät seuran käyttöön. 
• Pilkan koulun liikuntasalin tuntihinta 20€!!! 
• Maaseudun taajamissa kaikki seurojen järjestämät vuorot pitäisi saada mak-

suttomiksi 
• Juniorivuorot voisivat olla edullisiempia niin kuin ne olivat jokunen vuosi 

sitten (tai jopa ilmaisia), jotta saisimme kannustettua nuoria mukaan liikku-
maan. Nykyiset maksut eivät tue liikuntaharrastuksen järjestämistä.  

• Seura vastaa itse hallipalveluista ja käyttömaksuista.  
• Seuran talouden näkökulmasta toivomme, että maksut pysyvät ehdottomasti 

kohtuullisina, koska nousevat kulut vaikuttavat herkästi seuran talouteen ja 
kannattavuuteen. 

• "Juniorijoukkueita hyvin erilaisista taloudellisessa tilanteessa olevista per-
heistä - talven maksut nostavat harrastuksen hintaa runsaasti 

• 18-22 vuotiaat vastaavat jo itse yleensä harrastuksensa kustannuksista, mutta 
ovat yleensä opiskelijoita, joiden tulot erittäin matalat.  Tällä ryhmällä kuiten-
kin aikuisten maksut ja ne koetaan liian kalliiksi - alentaa harrastamisen mah-
dollisuuksia." 

• Erittäin tyytyväisiä siihen , että alle 18v ilmaiset salit ja tilat 

 

Seurojen kommentit liikuntapaikkojen käyttömaksuista: Uimahallit. 

• "Pelkistä junioirivuoroista ei veloiteta mitään, siitä :) :) 
• Mutta aikuisten vuorot ovat kallistuneet vuosi vuodelta, eikä enää huomi-

oida sitä, että joillakin vuoroilla käy sekä aikuisia että lapsia, vaan niiltä vuo-
roilta menee täysi veloitus aikuisten mukaan." 

• Jotkut valittavat maksuista ettei voi käydä niin usein kuin haluaisi, ovat kui-
tenkin aika sopivia.  

• Vesijumppien liikujien parissa moititaan kallista uimahallimaksua. 
• Maksamme aikuisten harjoitusvuoroista, samoin vauvauinneista ja uimakou-

luista sekä ratamaksun että uimahallin sisäänpääsymaksun. Toki merkitys on 
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suuri seuran taloudelle, mutta maksun suuruus ei ole kohtuuton. Suurempi 
maksu vähentäisi merkittävästi käyttäjien määrää. 

 

Seurojen kommentit liikuntapaikkojen käyttömaksuista: Yleisurheilukentät. 

• Lasten ja nuorten osalta maksuttomia. Ammattilaisseuroilla pitää olla varaa 
maksaa vuoroista. Tai sitten ei ole ammattilaisseura. 

• Voisi soveltaa kentän tason mukaan. 

 

Seurojen kommentit liikuntapaikkojen käyttömaksuista: Jäähallit. 

• Oma lapsi harrastaa jääkiekkoa ja vielä ei käyttömaksut näy vanhemman 
kukkarossa. 

• Ehdottoman tärkeää säilyttää junioreiden maksuttomuus. Lajissa muutenkin 
kalliit kustannukset (varusteet, pelimatkat). Aikuisten käyttömaksut kallistu-
neet lyhyessä ajassa hurjasti. Euromääräisten korotusten lisäksi, maksettava 
jääaika pienentynyt (tunnin maksu = 45 min, koska jäänajoajasta pitää myös 
maksaa).  

• Jokunen vuosi sitten nousivat rajusti - ilman ennakkotietoa vuoden vaih-
teessa. Aiheutti paljon haasteita asian paikkaamiseen keskellä kautta. 

• Ainakin ilta / viikonloput voisivat olla edullisempia esim jos vaikka ajatel-
laan launtai 21:00-22:00 aika vaikea saada ketään enää siihen aikaan pelaa-
maan. 

• Kouvola tukee hienosti junnutoimintaa, muualla Etelä-Suomessa hallit mak-
sat noin 85-170 € / h kaikilta käyttäjiltä, myös junnuilta 

• Se että  juniorit saavat  kauden aikana  harjoitella  maksutta on  erittäin hyvä 
asia. Luistelukoulujen eli kaikista  pienimpien  jäät  kaupunki  laittoi  maksul-
liseksi  joka ei kyllä edistä  matalan kynnyksen  mukaan tulemista  

• Ilmaiset jäävuorot junioreille loistava asia. 
 

Seurojen kommentit liikuntapaikkojen käyttömaksuista: Kunto- ja kamppailusalit. 

• 2016 korotus liian suuri kertakorotus. 
• Hinta on kohtuullinen aikuisille kunhan vuoroja saisi. 
• Juniorivuorojen käyttömaksut ovat hyvällä tasolla, ja tukeavat osaltaan ju-

niori-ikäisten harrastusmaksujen pitämistä kannustavissa hinnoissa. Täysi-
ikäisten osalta (varsinkin pienissä seuroissa) käyttömaksut esimerkiksi kautta 
kohti (syys- ja kevätkausi) nousevat usein liian suuriksi. Oma seuramme jou-
tui jäsenmäärästäkin johtuen luopumaan yhden kauden aikuisvuoroista täy-
sin kustannusten takia. Käyttöastetta ja -halua olisi ollut. 

• Aika sopiva, sama kuin uimahalissa että jotkut kokevat liian kalliiksi.  
• Judosalien tuntihinta 15€.  
• Juniorivuorot voisivat olla edullisiempia niin kuin ne olivat jokunen vuosi 

sitten (tai jopa ilmaisia), jotta saisimme kannustettua nuoria mukaan liikku-
maan. Nykyiset maksut eivät tue liikuntaharrastuksen järjestämistä.  

• Epäsäännöllisesti juniorit käyttävät kunto- ja judosalia oheisharjoituksiin, 
näiltä käyttäjäryhmiltä vuoroista ei maksuja peritä. Aikuisilla ei ole vuoroja 
kyseisissä tiloissa. 

• Muutama aikuinen nuorten joukossa tekee vuorosta maksullisen. 
 

Seurojen kommentit liikuntapaikkojen käyttömaksuista: Ulkokentät. 

• Löytyy edellisistä kommenteista. Juniorit maksavat pelivuoroista. 
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• Otteluvuorot maksavat junioreillekin 
• Maaseudun taajamissa kaikki seurojen järjestämät vuorot pitäisi saada mak-

suttomiksi 
• Omalustannepohjalta toimivalle seuralle vähän turhan kalliita. 
• "Ulkokenttien käyttömaksut pois  tai ainakin minimaalisiksi, etenkin sora-

kenttien. 
• Ruoho- ja massakentillä voi olla jokin pieni maksu." 
• Talvella Lehtomäen kentän kustannus sama kuin Saviniemen hallin, olosuh-

teet kuitenkin aivan erilaiset. 
 
 

Seurojen kommentit liikuntapaikkojen käyttömaksuista: Muut liikuntapaikat. 

• Sami Hyypiä-areenan juniorivuorojen tukeminen on erittäin tärkeää, sillä 
vuorot ovat kalliita ja jos juniorit joutuisivat kustantamaan koko vuoron itse, 
niin heidän kausimaksutkin nousisivat turhan isoiksi. 

• Kuusaan nyrkkeilysali ja koulun sali pieni ovat mysö kohtuullisen hintaisia. 
Enempää emme pystyisi maksamaan. 

• V. 2015 - v. 2016 hallimaksut nousivat huimasti. Niistä ei tullut ainakaan mei-
dän seuralle mitään etukäteistietoa, kaupungin päätös, joka oli jossain lauta-
kunnassa nuijittu pöytään. Onneksi meidän seuralla oli sen verran rahaa jem-
massa, että maksuista selvittiin, mutta jatkossa toivoisin todellakin tietoa 
näistä maksujen korotuksista hyvissä ajoissa etukäteen, koska seuran budjetti 
laaditaan jo syksyllä. Ja parhaimmassa tapauksessa, ei ainakaan noin suuria 
korotuksia enää jatkossa. 

• - tekolatujen tukeminen kaupungin taholta, jotta niiden käyttömaksut pysy-
vät edullisina ja ne saadaan entistä paremmiksi / pitkäaikaisemmiksi 

• Hieman ihmettelyä on herättänyt, että täyden hinnan kaikesta jääajasta mak-
savan seuran toivomuksia myönnettävistä jääajoista ei kuunnella, aikoja on 
säännöllisesti myöskin supistettu. Kun maksullista aikaa pienennetään, niin 
sehän pienentää kaupungin tuloja liikuntapaikkamaksuista. Ja kun tulot pie-
nenevät, lisää se taas korotuspaineita käyttömaksuihin, on se taas omiaan 
pienentämään maksullisten vuorojen käyttöä. Pelkona on myös että kun 
maksullisia aikuisvuoroja supistetaan liiaksi tai toimintaedellytyksiä heiken-
netään vakiovuorojen jaolla, niin lisää se paineita juniorivuorojen muuttami-
seen maksullisiksi. 

• Saviniemen hallin maksuista yövuoroista ilman suihkua ja asiallisia puku-
koppeja maksut 21-22 ehdottomasti liikaa 

• Kiitos tuesta, jota saamme tilojen vuokriin jälkikäteen. 
• Kun paikkojen käytölle on maksu ja pyydetään jotain palvelua johonkin ta-

pahtumaan liittyen, toivotaan että näihin palvelupyyntöihin pystyttäisiin 
vastaamaan paremmin ( Korian urheilukenttä). Liian usein pyydettyä palve-
lua ei ole saatu. 

• Ei fakta tietoa. 
• Yhteistyö kaupungin ja KoLen välillä Käyrälammen beach volley -kenttien 

hoidossa on toiminut hyvin. 
• Kouvolan syyskuun kenttälasku Kouvolan -seuralle oli 4.063,10€ ja laskutetut 

valmennusmaksut olivat 3.970,00€. Yhtälö on melko haasteellinen, kun seu-
ran on myös maksettava valmentajille palkat. 

• Yksityisten palveluntarjoajien kanssa sopimukset ovat kaupungin kanssa hy-
vin kilpailukykyisiä aikuisharjoittelijoiden vuoroilla. Kaupungin tiloihin 
kohta vaan ilmaisia juniorivarauksia. Myös sekavuorojen hinnoittelun poistu-
minen epäsuotuisaa seuroille jossa juniorien ikä vaihtelee 7-18v. Vanhemmat 
juniorit harjoittelevat jo aikuisten seurassa täydellä maksulla.  

• Kaikilta käyttäjiltä tulisi periä ns. kohtuullista "kynnysrahaa", mikä helpot-
taisi käyttäjien valvontaa, kävijämääriä ja ovatko myönnetyt vuorot tehok-
kaassa käytössä. 

• Metsästysseurana emme käytä maksullisia liikuntapaikkoja. 
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• Haluaisimme esteettömän ja ilmaisen mahdollisuuden Kouvolan keskustan 
alueelta. Saamme  Myllykoskelta tai Kuusankosken ent. keskuslaitiksen hal-
lin. Ei näihin pyörätuolinkäyttäjät tunnu lähtevän. Keskusta-alue on kokeile-
matta. Pyörätuolin käyttäjät ovat suurelta osin eläkeläisiä, eli rahaa on vähän. 
Myös taksin käytön rajallisuus rajoittaa osallistuvien määrää selkeästi. 

• Käytämme Kuusankosken lukion palloiluhallia talvisin juniorikasvatuksessa. 
Kustannuksia en tiedä 

• Emme käytä kaupungin maksullisia liikuntapaikkoja, joten käyttömaksuja-
kaan ei lajissamme ole. 

• Käytämme nuorisotilaa joka on maksullinen 20 e/tunti! Ette ilmeisesti luokit-
tele tätä Valkealan discotilaa liikuntatilaksi! Tämä on meille sopiva tila siellä 
olevan peilin vuoksi. Kuntotalon peilisalia emme saaneet! Me olemme liian 
pieni joukko sinne. Ja koska emme kuulu mihinkään järjestöön, niin jäimme 
ulkopuolelle vuorojaossa. Onneksi tämä Valkealan tila sentään saatiin! Hinta 
nousi yhdessä vaiheessa roimasti. Olemme toistaiseksi pystyneet tämän mak-
samaan. Jaamme salivuokran osallistujien kesken. Yritän kyllä kovasti saada 
lisää harrastajia koska maksu näin halpenisi. Toistaiseksi en ole saanut ryh-
mää suurentumaan. Kun yksi uusi harrastaja saadaan mukaan, niin joku 
"vanhoista" jää pois. 

• ihan ok 
• Lennokkijaos lennättää lennokkeja Myllykosken maapohjahallissa ja ainakin 

tähän mennessä maksut ovat olleet korkeat. 
• Olemme vuokrannen kaikki tilamme kaupungilta (Suursuon ratsastuskes-

kus). Vuokra kohtuullinen, mutta korjausvelka kohtuullisen suuri. 
• Tilavuokrat ovat korkeat vanhasta, epäkäytännöllisestä ja pienestä tilasta, 

joka on kuoletettu jo vuosikymmeniä sitten. 
• Seuramme käyttää Mielakan laskettelukeskusta, minkä ulkopuolinen taho on 

vuokrannut kaupungilta. Seuramme taas maksaa vuokraa tälle taholle. Käyt-
tömaksumme on kesäkaudella xxx, aika jolta maksua maksetaan on 5kk. 

• Kiitoksia kaupungille kerho tilan kohtuullisesta vuokrasta. 

2.5 Yhteistyö kaupungin kanssa  

Mitä seura voi tehdä kaupungin ja seuran välisen yhteistyön parantamiseksi? 

• Osallistua aktiivisemmin kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin. 
• Olla itse aktiivinen. 
• Olla aktiivinen. 
• Tiedottaa toiminnasta enemmän kaupunkia, että toiminta tulisi näkyväm-

mäksi myös sinne suuntaan 
• Kasvattaa kaupungin osaamista liikunnan ja urheilun saralla.  
• Olla aktiivisempi 
• -Seura voisi olla aktiivisempi 
• Tuoda itseään esille enemmän. 
• Ostopalvelujen tarjoaminen 
• Seura haluaisi vesistökeskuksen alueelle lisätilaa soutuharrastusta varten. Ve-

nehalli jäänyt pieneksi. Seura rakensi nykyisen hallin pitkälti talkootyönä. 
Yhteisvoimin kaupungin, seuran tukijoiden ja oman seuran talkooväellä uu-
den venehallin rakentaminen olisi mahdollista. Mutta... 

• "- koulusuunnistustoiminnan järjestäminen suunnitelmallisesti vuosittain 
• - kuntosuunnistustapahtumien järjestäminen eri liikuntatapahtumien yhtey-

dessä" 
• Talkootyönä pitää suorituspaikkoja kunnossa 
• Kartoittaa laajemmin mahdollisia yhteistyömuotoja, olla yhteydessä ja kysyä 

eri asioissa enemmän. 



 

52 
 

• Seura on käynnistänyt Kouvolan kaupungin kasvatusorganisaation kanssa 
yhteistyön. Yhteistyön kehittäminen eri organisaatioiden kanssa Kouvolan 
kaupungin sisällä. 

• Tuoda enemmän julki seuran toiminnan laajuutta ja merkitystä koko kaupun-
gin harrastajakuntaa ajatellen.  

• Aktiivisempi tiedottaminen seuran toiminnasta ja pelaajien menestyksestä 
valtakunnallisella tasolla. Suomen mestaruuksiakin tullut tällä kaudella 

• Me voitaisiin yrittää olla aktiivisempia tiedottamaan tapahtumista yms. kau-
pungin suuntaan. Meillä on resurssit kuitenkin rajalliset ja sosiaalinen media 
on huomattavasti nopeampi tapa markkinoida kuin kaupungin sivut. 

• Haluaisimme tarjota enemmän esim. tyky liikuntaa kaupungin työntekijöille 
tai muuten liikuttaa kaupunkilaisia 

• Seura ja kaupunki voivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä, esimerkiksi tarjoa-
malla liikuntapalveluja kaupungille. 

• "En tiedä. Olen yrittänyt olla asiallisesti keskusteluyhteydessä kaupunkiin, 
mutta linkkiä ei synny.  

• Liikuntapaikkojen vahtimestareiden kanssa hommat sujuu todella hyvin." 
• Enemmän yhteydenpitoa ja palautetta kaupunkiin päin. Olemme olleet siinä 

laiskoja. 
• Kiitos kaupungille tällaisista kyselyista ja vuoropuheluista seurojen kanssa. 
• "Kouvolan Surffarit voi järjestää esittely- ja koulutustilaisuuksia, joiden ta-

voitteena on saada purjelautailu / jääsurffaus aikuisten ja nuorten kuntolii-
kuntamuodoksi.  

• Tavoitteena on esitellä purjelautailua / jääsurffausta erilaisena ja uutena kun-
toliikuntamuotona, jossa puhtaasti luonnon voimia käyttäen voidaan liikkua 
vesillä turvallisesti luonnon tarjoamassa ympäristössä ja erilaisissa sääolo-
suhteissa sekä samalla aktivoida aikuisväestöä purjelautailun / jääsurffauk-
sen aloittamiseen ja harrastamiseen. 

• Harrastusta markkinoidaan nuorisolle ja aikuisväestölle suunnattuna kun-
tourheilumuotona. Kohteina tulee olemaan: koulut, yritykset ja niissä henki-
löstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpidosta vastaavat henkilöt, kunnan ja 
virastojen vastaavat henkilöt, urheiluseurat sekä yksityiset henkilöt. Markki-
nointikanavina käytetään olemassa olevien järjestöjen ja organisaatioiden 
vastuuhenkilöitä ja mediaa. Tiedottaminen hoidetaan Internetin, sähköpostin 
ja talousalueella ilmestyvien lehtien ilmoituksien avulla." 

• Informoida omasta toiminnastaan ja mahdollisuuksistaan oikeita tahoja: aina-
kin henkilöstöhalllinto, markkinointi ja koulut liikuntatoimen lisäksi. 

• Seura voi olla enemmän yhteydessä kaupunkiin, mm. vuoroja jakaviin henki-
löihin.  

• Osallistua yhteisten tapahtumien järjestämiseen, tehdä yhdessä esim. senjori-
kuntosalityötä (ohjauksia)Yhteiset teemapäivät jne. 

• Ottaa aktiivisemmin osaa niihin tilaisuuksiin, jossa on vaikutusmahdolli-
suuksia toiminnan edistämiseen. 

• Lisätä kaupungin näkyvyyttä esim peliasuissa. Alasarjat myöskin huomioi-
tava 

• "Seura voisi olla aktiivisemmin yhteydessä liikunnan vastuuhenkilöön ja kut-
sua ""kylään"" keskustelemaan yhteistyön syventämisestä. Kerran vuodessa 
voisi olla yhteinen tapaaminen seuran ja kaupungin välillä, jossa käytäisiin 
läpi kaupungin odotukset seuran toiminnalta, seuran salitarpeet, markki-
nointiyhteistyön eri mahdollisuudet, investointitarpeet toiminnan kehittä-
miseksi jne 

•  tuo Kouvolalle näkyvyyttä naisurheilussa, joka on tällä hetkellä valtakunnal-
lisesti kohtuuttoman aliarvostettua perusteetta. Tätä näkyvyyttä voimme li-
sätä. Samoin kesän beach volley -turnauksissa kaupunki ja sen matkailumah-
dollisuudet voivat olla enemmän esillä. Myös seuran netti- ja facebooksi-
vuilla voidaan tuoda enemmän esille Kouvolan mahdollisuuksia." 

• "Tuoda hevosharrastusta esille erilaisissa tapahtumissa. Esimerkiksi seu-
ramme nuoret ovat järjestäneet keppihevoskilpailuja ja talutusratsastusta 
sekä poniajelua keskusta-alueella kuluneena vuonna. 
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• Voimme olla yhteistyössä ja konsultoida alan asiantuntijoita, mikäli kau-
punki lähtee kehittämään uuden järjestelmän luomista kunnallisen ratsastus-
koulun perustamiselle." 

• Tuoda enemmän esille haasteellisuutta toiminnassa, pyrittävä neuvottele-
maan asianomaisen viranhaltijan kanssa. Tiedonkulkua parannettava. 

• Yhteistyötä muiden seurojen kanssa ja harjoituspaikkojen tarjoaminen (oma 
urheilukenttä). 

• Emme ole seura! Yhteistyö koostuu vain salin varauksen uusimisesta. Sekin 
hoituu omatoimisesti nuorisopuolen kautta. 

• Ilmottaa esimerkiksi ajoissa että meinää pitää saman vuoron/ajan myös ensi 
vuonna 

• "kuunnella myös pien seuroja, suuret eivät saa määrätä toimintaa, muuten 
loppuu harrastaminen 5 v sisällä reilut 35 % nykyisestä tasosta. vapaaehtoiset 
seurat tulisi 

• olla tukien ja neuvottelujen ykköskohteet, koska tarjovat noin 60-80 % edulli-
sempaa harrastamista kaikille halukkaille" 

• " voi edelleen tehdä oman osuutensa lajin tunnettuuden lisäämiseksi, ja siinä 
samalla auttaa useita lapsia, nuoria sekä aikuisia vuosittain tutustumaan jou-
siammuntaan. Koska jousta käytetään myös metsästysaseena, on seuralla tär-
keä rooli myös tervehenkisen jousen käsittelyn opettamisessa.  

• Seura tarjoaa myös hyvähenkistä yhdessäoloa,  jatarvittaessa apua ja valmen-
nusta lajissa." 

• Osallistua useammin esim. kuukausittaisiin järjestöpalavereihin ja muihin 
kaupungin tarjoamiin info- ja kehittämispalavereihin. 

• Tulevaisuudessa olla aktiivisemmin mukana vaikuttamassa ja kertomassa 
toiminnasta.  

• Informoida kaupunkia omista tarpeistaan ja paljonko olisi tarvetta saada 
käyttötunteja. 

• Saada uutta intoa elvyttämään seuran toimintaa 
• Aktiivisuutta enemmän kaupungin toimijoihin päin. 
• Seuran tulisi aktivoitua yhteydenpidossa kaupunkiin päin. 
• Yhteistyötä erilaisten yhteisöjen kanssa ja lähiliikunnan merkityksen korosta-

mista eri yhteyksissä.  
• "Seuran roolin kasvattaminen eri liikuntapaikoilla, vastuu osaltaan liikunta-

paikan kunnossa pysymisessä 
• Erilaisen kerhotoiminnan tarjoaminen kouluille ja kaupungin liikuntapalve-

luille - yhteistyö liikunnan ohjaajien kanssa" 
• Lisätä yhteistyötä ja mallia, matalankynnyksen ryhmät, seurayhteistyön li-

sääminen kaupungin muissa osissa. 
• Pyrimme saamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa harjoituskalenterin 

valmiiksi, jotta voimme vapauttaa mahdollisimman nopeasti ylimääräiset 
vuorot. Myös tapahtumien suunnittelussa pyrimme olemaan kaupunkiin 
päin yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

• Ottaa useammin kaupunkiin yhteyttä ongelmatilanteissa ja löytää yhdessä 
ratkaisua, eikä yrittää pärjätä omillaan. 

• Voi tiedottaa tarpeistaan, kun vaan tietäisi kenelle.Laittaa seuroille  
• Yhdistyksemme voisi tarjota elämyksiä esimerkiksi tyky -päivien tai vastaa-

vien muodossa, sekä järjestää ohjattua ilmailu- ja lennokkitoimintaa vaikkapa 
kesäleirien muodossa. Asiasta kannattaisi jutella kaupungin ja yhdistyksen 
kesken. 

• Olemme pyrkineet talkoilla kunnostamaan paikkoja. 
• "Jokin yhteinen palaveri kaupungin liikuntatoimen ja tilaliikelaistoksen sekä 

seurojen kesken voisi olla paikallaan.   
• Nyt kaikki vain hoitavat omia asioitaan ja kokonaisuuden hallinta seuran nä-

kökulmasta katsoen jää pieneksi. Ehkäpä sitä ei halutakaan, koska erilaiset 
inressit voisivat kohdata ja aiheuttaa hämminkiä." 

• Seura voisi ylläpitää aktiivisemmin keskustelua ja yhteistyötä kaupungin lii-
kuntatoimen kanssa 

• Tarjota kuntalaisille edullisia liikuntaryhmiä 
• yhteistyötä lisää 
• Rakentava keskustelu. 
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• Keskustella monipuolisemmin ja tiheämmin kaupungin edustajien kanssa.  
• Kertoa asioista 
• yritetty on ei vaan ole tuottanut tulosta 
• Olla aktiivisempi 

 

Mitä kaupunki voi tehdä kaupungin ja seuran välisen yhteistyön parantamiseksi? 

• Vielä paremmin informoida tilaisuuksita urhieluseuroille ja niiden kohderyh-
mistä. 

• Ymmätää enemmän yksilöjajien tarpeita. 
• Olla enemmän kiinnostunut aiheesta. 
• Taloudellinen tuki on toiminnan kannalta tärkeää. Myös laajempi markki-

nointi esim kaupungin toimesta toisi ehkä lisäharrastajia, ainenkin tapahtu-
mien osalle.  

• Jalkautua paremmin seuratyön arkeen.  
• Muistaa ottaa meidätkin mukaan kun on mahdollisuuksia esitellä toimintaa. 
• -Jos haluatte seuran tarjoavan kaikille avoimen vuoron, älkää ainakaa perikö 

salivuokraa niiltä vuoroilta. Ehdotuksia tulee monlta tahoilta yhteistyöstä 
tyyliin: "tehkää kaikki hommat seuran taholta me laitamme ilmoituksen kau-
pungin sivuille ilmaisesta kokeilusta".  Tämä ei ole yhteistyötä meidän mie-
lestä. 

• kaupunki voisi olla kiinnostunut eri lajeista ja "kannattaa" muitakin kuin su-
perpesistä, jääkiekkoa ja koripalloa. 

• "Ostopalvelujen lisääminen 
• Yhteisiä koulutuksia 
• Seurafoorumi myös hallintosääntöön asti 
• Vuorojen jaon selkeyttäminen" 
• ... Jo joitakin vuosia sitten on kaupungilta kysytty vesistökeskuksen tulevai-

suuden suunnitelmista ja madollisesta uuden venehallin rakentamisesta. Ol-
laan ymmärretty, jotta alueen kaava on ollut keskentekoinen. Odotettu naa-
puriseuran kanssa yhteydenottoa kaupungin suunnalta tilaisuuteen, jossa 
voitaisiin pohtia vesistökeskuksen kehittämistä.  

• "- karttamäärärahan säilyminen nykyisellä tasolla / tai mieluusti tietenkin 
sen kohottaminen 

• - Emit-ajanotto ja leimantarkastukaluston hankinta koulujen käyttöön (3 - 4 
pakettia)" 

• Ammunta on myös urheilua. Kaupunki voisi tukea myöskin urheiluammun-
taa/metsästysseurojen harjoittamaa ampumatoimintaa esim. ampumaratojen 
kunnossapidon osalta. 

• Antaa rahallista tukea suorituspaikkojen kunnon ylläpitoon 
• Kysyä seurojen kantaa tietyissä, esimerkiksi harjoitustiloja ja -vuoroja koske-

vissa asioissa.  
• Seura on käynnistänyt Kouvolan kaupungin kasvatusorganisaation kanssa 

yhteistyön. Yhteistyön kehittäminen eri organisaatioiden kanssa Kouvolan 
kaupungin sisällä. 

• Kuunnella enemmän perusteluja ja merkitystä vakiovuorojen sijoittelulla seu-
ran toiminnalle. 

• Lisätä harjoituspaikkojen ( esim. Hyypiä-areena ) vuokratukea 
• Mainostaa tapahtumia ja olla myös näkyvästi niissä mukana, vaatia näkyvyy-

deltä muutakin kuin logon paidassa. 
• Kaupunki voisi premmin kartoittaa seurojen tarpeita, tämä kysely on askel 

oikeaan suuntaan. 
• Olla aktiivisempi seuroja kohtaan, sillä me olemme käyttäjiä. Meidän mielipi-

dettä kannattaa kysyä ja mielellään kuunnella. Antakaa edes kuva, että teitä 
kiinnostaa lopullisen käyttäjän mielipiteet. Vuorojakopalaverit, tapahtumien 
suunnittelu, seurapäivät jne... olisivat enemmän kuin tervetulleita. Me halu-
amme olla osa kaupunkia mutta meitä työnnetään pois. 

• "Enemmän yhteydenpitoa ja palautetta. Kehittää ja auttaa tilavuokrissa. 
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• Tärkeää on tukea myös juniorivalmentajien/-ohjaajien koulutusta ja kannus-
taa siten sen lisäämiseen." 

• Kaupunki voisi vastata esittely- ja koulutustilaisuuksien järjestämisestä ai-
heutuvista kustannuksista. Ne aiheutuvat pääosin julkaistavista ilmoituksista 
ja markkinoinnnista sekä muista tapahtumista aiheutuvista pieniestä ku-
luista. 

• Hyödyntää seuran osaamista ja imagoa tyhy-toiminnassa, kaupungin mark-
kinoinnissa, koulujen opetuksessa ym. Vuorovaikutus eri tasoilla on olen-
naista. 

• Kaupunki voisi päättää luopua kokonaan junioreiden vuoromaksuista. Li-
säksi seurojen osaamista ja olemassa olevaa yhteistyötä tulisi hyödyntää vuo-
rojen jaossa. 

• Tarjota järjetely ym apua yhteisten tapahtumien ym. järjästämisessä. 
• Ilmoittaa aktiivisemmin tilaisuuksista joiden kautta voimme vaikuttaa asioi-

hin ja tuoda mielipiteemme julki. 
• Esim avustaa peliasujen (pelipaitojen) hankinnassa. Painatus ja pikku tuki ei 

paljon euroja veisi. 
• "Ilmoittaa, kuka on yllä mainittu vastuuhenkilö ja rohkaista häntä yhteistyön 

lisäämiseen.  
• Kaupunki voisi markkinoinnissaan tuoda vielä enemmän esille hyvät liikun-

tamahdollisuudet eri lajeissa ja nostaa myös pieniä tapahtumia esille. Kymen-
laakso.nyt -tapahtumapalvelun tietojen hyödyntäminen (erillinen Liikkuva 
Kouvola -sivuston tapahtumakalenteri työllistää seuroja - nämä kaksi pitäisi 
tietoteknisesti yhdistää). 

• Kaupungin nettisivuilla voisi olla linkit liikuntaseurojen nettisivuille. 
• Kaupungilla on osaava tiedotusosasto, sieltä voisi tulla seuralle vinkkejä, 

mitä kaupungin mahdollisuuksia voisi liittää seuran netti- ja facebooksi-
vuille. Seuralla ei ole alan asiantuntijaa." 

• "Tarjota tiloja (hiekkakenttiä) seuran käyttöön, esimerkiksi kilpailujen ja ta-
pahtumien järjestämiseen. Tällöin tapahtumat voidaan tuoda helpommin ns. 
kaupunkilaisten takapihalle, jolloin laji saa näkyvyyttä ja etäisyys tutustua 
lajiin pienenee huomattavasti. 

• Kaupunki voi tulla vastaan jatkossakin Anjalan hevoskeskuksen käytöstä ja 
kentän vuokrasta seuran jäsenten hyödyksi." 

• Nimetä yksi virkamies, joka vastaa liikuntapaikkoihin ja liikuntasektoriin liit-
tyvistä asioista, nyt liikaa hajautettu, on vaikea saada yhteyttä henkilöön, 
jolla on koko liikuntasektori hallussa. Liikaa pallottelua henkilöltä toiselle. 
Asiat jää matkalle. 

• Vieläkin yksinkertaisempi avustusten hakuprosessi. Liikuntakerhoja myös 
maaseutukyliin. 

• Enpä osaa sanoa! 
• Uskoa koska joka seuralla on niin sanottu vastuu henkilö joka maksaa vuoro-

maksut ettei aina tarvisi hakea samaa vuoroa/aikaa joka on ollut jo monta 
vuotta  

• "Huolehtia tilojen kunnosta niin, että yleiset asiat ovat kunnossa. On hienoa, 
että voi harrastaa lajiaan keskellä kaupunkia - eikä se Mielakan ulkoratakaan 
kaukana ole - ja että pääsee aurattuja teitä pitkin kulkemaan, paikalla on vah-
timestari joka osaa neuvoa uusia kurssilaisia perille tiloihimme ja voimme 
tehdä yhteistyötä tilojen huoltamisen suhteen. 

• Koko rakennuksen sisäilmasta seura ei kuitenkaan pysty vastaamaan, joten 
siinä toivoisimme apuja. " 

• Tehdä päätökset nopeammin. 
• Osan (kaupungin työntekijät) kanssa yhteistyö toimii, osan kanssa haasta-

vampaa. 
• "Miettiä millä tavoin kaupunki voisi tavoittaa seurat paremmin, niin että tie-

dot esim. uusista kehittämishankkeista tulisivat ajoissa seuroille? 
• Esim Pilkunkierros-hankkesta luin vasta sanomalehdestä. Olisiko kaupunki 

voinut kerätä halukkaita seuroja eri teemojen alle?" 
• Tämä kysely on hyvä väline toiminnan kehittämiseen. 
• Jakaa jääajat tasapuolisemmin ( vie mitä haluaa, muille vain jäännösaikoja) 
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• Kaupungin tulisi pitää yhteisiä tilaisuuksia/keskustelutilaisuuksia seurojen 
edustajien kanssa sellaiseen aikaan, että työssäkäyvätkin voisivat niihin osal-
listua. Kaupunki päättää tilojen käyttövuoroista, eikä mikään yhdistys. Toi-
minnan/tiedottamisen pitää olla avointa ja rehtiä. Ei tehdä päätöksiä "kuppi-
kunnissa". 

• "Anjalaan monitoimikoulu ja siihen esteetön keskikoon sali! 
• Voisi löytyä jopa uudelle ajatukselle erityisryhmä liikunta ryhmälle." 
• huomioda oman kentän omistukset 
• Kaupunki voi tehdä jotakin vasta sitten kun yhteistyö seuran puolelta para-

nee.  
• Kaupungilta voitaisiin käydä aktiivisemmin tutustumassa alueen seurojen 

toimintaan. 
• Palomäen maastopyöräilyreitin rakentamiseen osallistuminen. 
• Luoda puitteita lähiliikunta mahdollisuuksien lisäämiseen ja näkyvyyttä lii-

kunta kaupunkina edelleen. 
• Vuoropuhelun lisääminen ja vuorojen jaon kohdalla yhteistyö kenttää/ lii-

kuntapaikkaa käyttävien seurojen ja yhdistysten kanssa. 
• Yhteistyö kokoukset  siten että  oman työn ohella  seuratyötä  vapaaehtoisesti 

tekevät  voivat osallistua. Nyt nämä ovat  virka-aikana  jolloin toimijat 
omissa  töissään 

• "media- ja viestintämahdollisuuksien lisääminen kaupungin sivuston kautta, 
selkeyttäminen ja toimintamahdollisuudet niissä. 

• Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tiedottaa vuoroista, myös muutoksista 
vuoroihin. Välillä tieto poikkeavista käyttövuoroista (esim. juhlapyhien ai-
kana) ei tavoita ajoissa, aina ei muista käydä katsomassa tieotja kaupungin 
sivuilta ja ilmoitus poikkeavasta aukiolosta ilmestyy uimahallin oville välillä 
varsin myöhässä. 

• Tutustua toimintaamme. 
• Kaupunki voisi tutustua kaikkiin kaupungissa toimiviin seuroihin ja lisäksi 

heidän väline- ja tilavaatimuksiin. Urheilukaupunkina tuettaisiin kaikkia seu-
roja ja lajeja ja pidettäisiin monen eri seuran toimivuutta rikkautena, eikä olisi 
kaikessa suuret seurat etusijalla. 

• Jäävuorojen jako suhteessa harrastajamääriin. 
• Antaa seuroille selvät tiedot mitkä asiat on kenenkin päätettävissä. 
• Jo useaan kertaan mainittu kentän kiinteä kunnossapitoavustus tulisi sopia 

hankalien (meidän jäsenistön ja harrastusmuodon tapauksessa) liikunta-
avustusten tilalle. 

• Ratsastuskentän uusiminen.  
• "Kohdella kaikkia seuroja samalla tavalla ja lopettaa muutamien joukkuela-

jien erityisaseman ylläpidon.  
• Kaupungin tulee luoda puitteita, mutta sen jälkeen seurojen tukeminen tulisi 

tapahtua samalla tasolla. 
• Jos halutaan tukea menestymistä rahallisesti, kaikkien seurojen tulisi päästä 

osalliseksi tästä. Nythän tätä tukea kaupunki antaa vain joukkuelajeille mm. 
jne.." 

• Kaupunki voisi esimerkiksi markkinoinnissaan huomioida myös tämän paik-
kakunnalla menestyksekkään lajin 

• Tukea seuroja taloudellisesti ja tarjota tilat. 
• Sama. 
• Avartaa katsettaan liikuntapaikan käytön ja siellä suoritettavien töiden suh-

teen. Tällä tavoin seuramme saisi lisättyä vieraspaikkakuntalaisten käyntiä 
Kouvolassa ja rakennettua kesäkaudelle toimintaa laskettelukeskukseen.  

• "Käydä vuokratiloissa säännöllisesti. 
• Antaa seuralle yhteyshenkilön email osoitteen tai numeron" 
• ottaa tykkimäen moottori radan hoitaakseen eikä ainakaan sulkea sitä.logis-

tiikalle pitää löytää raiteet muualta,rata on suomen parhaimpia jos ei paras ei 
pitäisi unohtaa sitä mitä paikalliset kerhot on sen eteen tehnyt talkoo työnä 
tehneet. 

• Kuunnella enemmän seuroja. Tämä kysely on esimerkiksi hyvä alku. 
• Seura on avustanut kaupunkia radan kunnostuksessa. Kaupunki voisi kun-

nostaa nurmikentän. 
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Onko seuralla mahdollisuuksia yhteistyöhön kaupungin kanssa seuraavilla osa-alueilla: 
Liikuntatapahtumien järjestäminen. 

• Voimme olla mukana tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan, jotka esim. 
suunnataan laajasti kaikille lapsille/nuorille. Jos kaupunkivetoisia lajiesit-
tely/koulukiertueita tehdään niin näiden yhteydessä olisi painikin olla mu-
kana. Ei niin, että paini menee yksin kouluille esittelemään toimintaa.. 

• Ilman muuta, kun on paikat kunnossa ja turvalliset. 
• Elimäen Vauhti järjestää mittavan kuntoilutapahtuman kesäkuussa.Tapahtu-

maan tulee laajalti etelä-suomesta kuntoilijoita.Kaupunki voisi olla esillä ta-
pahtumassa. 

• "Järjestämme vuosittain yhden Suomen suurimmista koripalloturnauksista.  
• Turnaus on yksi Kouvolan suurimmista, ellei suurin,  toistuvasti tapahtuva 

tapahtuma.  
• Lisäksi järjestämme leirejä noin 3 kpl/vuosi ja olemme aktiivisesti mukana 

muiden järjestämissä tapahtumissa. " 
• Ei ole mietitty, mutta mukaan ollaan valmiit tulemaan, jos lajistamme löytyy 

joku optio kuten itsepuolustus tai talvella liukkaalla kaatumine turvallisesti. 
• Esim. introsukellukset 
• Olla mukana lajiesittelyssä 
• Vuosien saatossa toteutettu mm. lasten leirejä, Koko Kouvola liikkeelle yms 

tapahtumia 
• Kuten jo em. kirkkovenesoutua kaikille mahdollisille yhteisöille 
• - suunnistus ja muut luontoliikuntapalvelut; seuralla vahva osaaminen  
• Ohjaajatilanteen vaihtelevuudesta johtuen mahdollisuudet ovat rajalliset, 

mutta hyvällä suunnittelulla ja ennakoinnilla varmasti toteutettavissa. Esim. 
seuramme voisi mielellään osallistua johonkin kaupungin järjestämään lii-
kuntatapahtumaan, sillä edustamamme laji on useimmille ns. uusi tuttavuus 
ja taatusti erilaista liikuntaa mihin asukkaat ovat normaalisti tottuneet. Tukea 
seuramme tarvitsisi esimerkiksi suoritus-/harjoittelupaikkojen pystyttämi-
seen. 

• Jos tarvetta järjestää esimerkiksi jääurheiluun liittyvää tapahtumaa Valkealan 
jäähallilla, on ValKi valmis osallistumaan osajärjestäjänä tapahtumaan. ValKi 
HP on joskus järjestänytkin esimerkiksi hyväntekeväisyys tapahtumia. 

• Osallistumme mielellämme. Järjestämme säännöllisesti myös omia tapahtu-
mia. 

• Mielellämme toisimmme jenkkifudiksen arvoturnauksia Kouvolaan, nuorten 
PM-kisoja oltiin jo tuomassa pari vuotta sitten mutta asian käsittelijä unohti 
lähettää ohjeistuksen takaisin vasta kuukauden päästä päätöksen dead li-
nesta. 

• Seuralla on jo kokemusta liikuntatapahtumien järjestämisestä. 
• Turnauksissa yhteistä markkinointia. Tuet ilmoitukset yms. 
• Purjelautailun ja jääsurffauksen esittely- ja koulutustilaisuudet aikuisväes-

tölle ja nuorisolle. 
• Ottelutapahtumien yhteydessä tai erikseen seuran vahvan talkoojoukon 

avulla tämä on mahdollista. 
• Ollaan oltu paikallisissa tapahtumissa jo vuosia yhteistyössä muiden toimijoi-

den kanssa. 
• Harkinnan ja tapahtuman mukaan mahdollisuus osallistua. 
• Olemme tähänkin asti toimineet muiden alueen seurojen kanssa yhteistyössä. 
• "Näistä voidaan keskustella tarkemmin myöhemmin. KoLe on historiansa ai-

kana järjestänyt paljon isoja sekä pieniä tapahtumia, viime vuosien aikana 
toiminta hieman hiipui, mutta nyt voidaan taas lähteä nostamaan toimintaa 
uudelle tasolle. Tervetuloa mukaan KoLen 60-vuosispäivään 14.10.2017 klo 
12 alkaen Kuntotalolle (pientä ohjelmaa ja naisten lentopallo-ottelu klo 13 
Ristiinan Urheilijoita vastaan) 

• KoLe on ensimmäisenä Suomessa järjestänyt snow volleyball -turnauksia ja 
3.3.2018 on tarkoitus jälleen järjestää Täydenkuun snow volleyball -turnaus 
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Käyrälammella. Tuon mahdollistamiseksi toivomme, että kaupunki hoitaa 
ylimääräisen lumen poiston parkki- ja pelipaikoilta (3-6 kenttää) ja katsomo / 
huoltoalueelle hyvän valaistuksen." 

• Järjestämme vuositasolla paljon erilaisia kilpailuja, valmennuksia ja tapahtu-
mia. Viimeisimpänä Pioneeripuistossa ollut Suomenhevostapahtuma, joka oli 
ilmaistapahtuma ja paikalla oli satoja katsojia. 

• tällä hetkellä keväisin Street -tennistapahtuma alueen kouluihin. 5-6 kou-
lua/vuosi, tennisliiton tukemana. Mahdollista laajentaa toimintaa. 

• Lajikohtaisten (karate)tapahtumien järjestely mahdollista. 
• Kylällä oma liikuntasali, urheilukenttä ja uimapaikka, joissa on mahdollista 

järjestää liikuntakerhoja. 
• "Varsinaisia järjestäjiä emme ole Kymen Jousen puolesta olleet, mutta osallis-

tuimme esimerkiksi Elimäen lukion ""unelmien liikuntapäivään"" sekä partio-
laisten kesäleirille osana tapahtumaa.  

• Tämä on ollut seurallemme paitsi varainhankintaa, myös mahdollisuus herät-
tää nuorten kiinnostus lajiin." 

• Sovittaessa 
• Mahdollista liikuntaleiritoimintaa koulujen syys/hiihtolomien aikaan. Kau-

pungilta ilmaiset vuorot ja toiminnan ohjaus seuralta. Mahdollisuus harjoitte-
lijamäärien kasvuun/talouden paranemiseen -> harjoitteluvuorojen lisäva-
raukset. 

• Tapahtumia "avoimet ovet" jne järjestetty 
• Osa-aluevastuut 
• Yhteistyössä muiden järjestöjen yms. toimijoiden kanssa. 
• Kokemusta erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja oltu mukana esim. Syke 

100 tapahtumassa. 
• "Yleisurheilutapahtumat ja -kisat,  eri hiihtokilpailut ( SM) ja -koulut, erilaiset 

liikuntakoulut, ulkoilutapahtumat( alueen yhdistysten yhteiset), Repovesi 
talvitapahtuma. 

• Ideana esim polkujuoksutapahtuma tai retkeily syksyllä vrt Repopolku. 
• Suunnitustapahtumat 
• Lasten liikuntapäivät, tutustutaan eri lajeihin mitä yleisseuramme tarjoaa, 

miksei myös seurayhteistyönä. 
• Seniorit liikkeellle tai tavoittelemme vanhusväestöä esim palvelukodeissa 

tms" 
• Haaveena on ollut järjestää koululaisille vesiturvallisuuteen liittyvä tapah-

tuma (9-10v), mutta haasteena on löytää vapaaehtoisia toimijoita seuran pii-
ristä riittävästi mukaan. Toisaalta myös koulujen mahdollisuudet osallistua 
on rajalliset, sillä kulkeminen kouluilta uimahalleille maksaa. Samanaikai-
sesti tapahtumaan ei voi osallistua kaikki, sillä hallit ovat sen verran pieniä, 
että osallistumista on rajattava. 

• Erilaiset cheerleadingtapahtumat kiinnostaisivat seuraa omien resurssien 
mukaan. 

• Järjestämme monipuolisia tapahtumia muutaman kerran vuodessa. 
• Seuramme voi olla mukana järjestämässä liikuntatapahtumia ja olla esittele-

mässä kuntalaisille lajejamme 
• Jumppatapahtuman järjestäminen 
• Järjestämme jo tälläkin hetkellä useamman polkupyöräkilpailun Mielakassa 

joka kesä. 

 

 

Onko seuralla mahdollisuuksia yhteistyöhön kaupungin kanssa seuraavilla osa-alueilla - 
Terveysliikunnan edistäminen. 

• Seuramme valmennustoimintaan osallistuu maahanmuuttajia. Meillä ei ole 
resursseja tällä hetkellä terveysliikunnan edistämiseen, olemme kilpaurhei-
luun orientoitunut seura.   
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• Kun tilat ovat turvalliset, on mahdollisuus järjestää toimintaa. 
• Olemme olleet jo mukana järjestämässä toimintaa. Ammattivalmentajille päi-

visin tapahtuvat tunnit ovat myös meidän kiinnostuksen kohteena.  
• Meillä on mahdollisuus vetää Kunto Han Moo Dota eli lähinnä ilman apuvä-

lineitä kehon omalla painolla tehtäviä harjoituksia vetää. Vaikkapa kuukau-
den parin teemoina kerran viikossa. Lähinnä rohkaista ihmisiä muutamalla 
pienellä askeleella parantamaan omaa oloaan. 

• -Voidaan vetää ryhmää. 
• Maali hanke on ulkoistettu meille. Voimme olla mukana eri ryhmien yhtei-

sissä testauksissa jne 
• "Erilaisten ryhmien kirkkovenesoudatuksiin. 
• Esim. Olemme jo useana kesänä soudattaneet mm. näkövmmaisten ryhmää. 
• Kuntosoutua järjestetty kesäisin kerran viikossa." 
• - seuralla hyvät mahdollisuudet järjestää liikuntatapahtumia ja nluontolii-

kuntaa eri ryhmille 
• Meiltä löytyy ohjaajia pyörätuolitanssiin. Onko tasa-arvoisempaa lajia. Mie-

hille-naisille-tuolia käyttävät-tervejalkaiset-nuoret-vanhat on  tosiaan kaikille 
sopivaa. 

• Kilpailullisen toiminnan lisäksi seuralla on jo nyt kaksi toimivaa ikämiesryh-
mää. Esimerkiksi ValKi Rollaattorit ryhmä täynnä - jos tarvetta on ikämiesten 
kiekkoilulle voidaan toimintaa helposti laajentaa, mikäli saadaan lisää jääai-
kaa. 

• Seurassamme on liikuntaryhmiä kaikenikäisille. Nuorimmat harrastajat ovat 
juuri kävelemään oppineita ja vanhimmat Ikinuoret-ryhmäläisiä. 

• Seuralla on palkkalistoilla koulutettua henkilökuntaa. Ehdotus: Kaupungin 
vakiovuorolle voi tulla vetämään ohjattua liikuntatoimintaa seuran työnte-
kijä, kaupunki varaa vuoron ja hoitaa osallistujien koordinoiniin, liikuntapal-
velu ostetaan seuralta. 

• Tähän toivoisimmekin kaupungin apuja. Varsinkin maahanmuuttajien 
kanssa. Ei ole parempaa jalkautumista uuteen kulttuuriin kuin jalkapallo, jota 
pelataan joka puolella maailmaa. Se yhdistää. 

• Tärkeä asia, mutta meillä ole palkattua resurssia. 
• Purjelautailun ja jääsurffauksen esittely- ja koulutustilaisuudet aikuisväes-

tölle ja nuorisolle. 
• Tähän on mahdollista luoda seurojen verkosto huolehtimaan monipuolisesta 

tarjonnasta. 
• Teemme jo nyt kuntosalitoimintaa. Melonnnan ohjausta, soututapahtumia.(ei 

vmmaispalveluja muuta kuin olemme käyneet ulkoiluttamassa Ravimiehen-
tien palveluasuntolan asukkaita) 

• on paljon harrasteryhmiä, alle kouluikäisistä vanhimpiin veteraaneihin, 
näistä voisi kaupunki tiedottaa omissa kanavissaan. Vammaispuolelle ei tällä 
hetkellä ole toimintaa, mutta jatkossa voidaan istumalentopalloa harkita, jos 
kiinnostusta yhteistyöhön löytyy. Lentopallo ja beach volley ovat kansainvä-
lisesti erittäin tunnettuja lajeja, joten maahanmuuttajat ovat tervetulleita - ke-
honkielen taito riittää aluksi, säännöt varmaan löytyvät netistä tarvittaessa 
kaikilla kielillä.  harrasteryhmät ovat edullisia (junioreilta perimme nyt syys-
kaudesta 30 euron ohjausmaksun ja aikuiset maksavat salivuoron kustannuk-
set pienellä hallintokululla lisättynä) 

• Hevosiin ja hevosharrastukseen tutustuminen on mahdollista kaiken ikäisille 
ja myös erityisryhmille. Seuramme ihmisissä on pitkän linjan hevosihmisiä, 
joilta löytyy vankkaa osaamista niin hevos- kuin sosiaalialalta ja näiden yh-
distämisestä. 

• Seura on järjestänyt aikaisempina vuosina yhteistyössä kaupungin kanssa eri-
tyisrymien tenniksen alkeiskursseja. Maahanmuuttajat olisivat myös potenti-
aalinen ryhmä.  

• Soveltava luistelu, järjestämme jo nyt. 
• Seuralla säännöllinen palvelutarjonta 
• Yksittäisten tilaisuuksien järjestelytehtävät 
• "Kunnossa kaiken ikää seuratoiminnassa. 
• Vammais- / perheryhmän vetäminen." 



 

60 
 

• ryhmien liikunnan avustamisessa, valvomisessa. (vain oma mielipiteeni, ei 
yhdistyksen) 

• Seuraamme ovat kaikki tervetulleita. 
• Palkattuja työntekijöitä, jotka jo nyt mukana esim. Sisu toiminnassa 
• seurasta tekijät kunhan liikuntapaikka ja aika natsaavat 
• "Seuran ryhmissä on mukana erityislapsia, seura on järjestänyt myös uinti-

mahdollisuuksia MaaLi-hankkeen kautta maahanmuuttaja- naisille sekä ui-
maopetusta maahanmuuttajataustaisille peruskoululaisille (teini-ikäisiä tyt-
töjä). 

• Olemme saaneet palauteta runsaasti myös muilta kuin maahanmuuttaja-nai-
silta (myös miehiltä), että kaupungissa olisi tarvetta uintivuoroille vain mie-
hille ja naisille. Moni varsinkin vanhempi mies ja nainen on kaivannut kun-
toiluna vesiliikuntaa, mutta on fyysisiä vammoja ja ""ulkonäköä"", joiden ta-
kia ei haluta mennä yleiseen aikaan uimaan - ei haluta miehiä/naisia tuijotta-
maan ""vajavaisuuksia""." 

• Seura on kiinnostunut esimerkiksi vammaisten cheerleadingryhmästä, jos 
seuralle palkataan työntekijä, jolla on kyseisen alan koulutusta. 

• Seuralla on mahdollisuus järjestää soveltavan luistelun vuoroja 
• Meillä  toimii neljä eri ikäistä liikuntaryhmää viikoittain. 
• Ratsastuskurssit menevät ehkä enemmän ratsastuskouluyrittäjän alueelle, 

mutta tutustumiskäynnit mahdollisia myös seuran kanssa. 
• esimerkiksi lajiesittelyt ja lasten kärryttelyajot jne on mahdollista järjestää 

seuran otimesta 
• Järjestämme vanhusten ulkoilutusta ja seniorikuntosalivuoroja. 
• Teemme jo nyt yhteistyötä tällä saralla. 

 

 

Onko seuralla mahdollisuuksia yhteistyöhön kaupungin kanssa seuraavilla osa-alueilla - 
Liikuntapaikkojen suunnittelu. 

• Käyttäjäkokemuspohjalta suunnitelmiin kommentit ja ideat. 
• Kamppailukeskus ja/tai voimistelu/fysiikkavalmennus jne. keskus yhdessä 

muiden lajien/seurojen kanssa.  
• "Kunnostetaan yleisurheilukentät ja haetaan kilpailuja uusituille kentille.  
• Suunnitellaan monitoimihallia yleisurheiluseuroja kuunnellen." 
• "Saada lajiliitto ja valtion määrärahoja tehokkaammin käyttöön.  
• Tehdä seurojen ja lajien välistä yhteistyötä kaupungin kehityshankkeiden 

osalta.  
• Ollaan kaikkeen mahdolliseen vaikuttamiseen ja mielipiteen kertomiseen val-

miita. 
• Jos Urheilupuistoa aloitetaan remontoida haluaisimme ehdottomasti olla mu-

kana suunnittelu työssä sillä meillä on näkemystä mikä on hyvä sukeltajille. 
Esim. Uppopallokorien reijät / pelialueen mitat. Jos hyppyaltaan rakentaa 
niin allas voisi olla uppopallokentäksi rakennettu. Voisimme järjestää uppo-
pallo turnauksia Kouvolassa ja saada tätä kautta mainosta ja kävijöitä lisää.  

• -Miten kentät kannattaa sijoittaa halliin . 
• Vesistökeskuksen kehittäminen 
• kartoitussuunnitelman laatiminen/ylläpito 
• "Esteettömän liikkumisen ja siihen liittyvien toimintojen kuten wc:t käytän-

nöllisyys ja toimivuus.  
• Esim. Mieti mitä pyörätuolia käyttävä henkilö tuumii kun roska pitäisi laittaa 

POLJIN roskikseen. Tai jos peilistä pitäisi kurkata ja  ainoastaan otsa näkyy." 
• Valmiit suunnitelmat Valkealan jäähallin tilojen remontista (varustekopit/va-

rastot), juoksurata yms. löytyvät seuralta, mikäli ovat päässeet kuntaliitoksen 
myötä katomaan kaupungin arkistoihin ja toimenpiteet tulevat ajankohtai-
siksi. 

• Ksnk toimitsijatilojen suunnittelu käyttäjien näkökulmasta/tarpeesta 
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• Seuralla on palkkalistoilla ammattitaitoista henkilökuntaa joka tuntee lajin 
tarpeet. 

• Saviniemen alueella olemme auttaneet koko ajan todella paljon. Järjestämme 
siivoustalkoita (stadion, halli) ja olemme jatkuvassa yhteydessä kenttämies-
ten kanssa. Me pystymme seurana auttamaan liikuntapaikkaa todella paljon. 
Mutta tietenkin jos sitten lopulliset käyttäjät ovat muita seuroja, niin vaikeu-
tuu myös yhteistyö. 

• Tekonurmi Kuusankoskelle jalkapalloon, junioreille. 
• Koskien ainoastaan Lappalanjärven uimarantaa. 
• Seurassa on osaamista ja tietoa muualla Suomessa toteutuneista hankkeista ja 

yhteistoiminnasta. 
• Esim. hiihtoreittien suunnittelussa, vesistökeskuksen suunnittelussa, lähilii-

kuntapaikasuunittelussa 
• Antaa omienn lajiemme osalta kommentit ja parannusehdotukset liikunta-

paikkojen soveltuvuuteen käyttöömme. 
• Toki olemme käytettävissä ja jaamme tietotaitoa sen osalta, mitä hevosharras-

tuksen harrastuspaikkojen suunnittelu vaatii. Lisäksi voimme konsultoida 
alan asiantuntijoita. 

• Seuralla on oma urheilukenttä, joka toimii tällä hetkellä lähinnä jalkapallo-
kenttänä ja lentopallokenttänä sekä frisbeegolfratana. Tontille on mahdolli-
suus rakentaa yleisurheilulajien suorituspaikkoja ja koripallokenttä. 

• "Olemme suurin käyttäjä jäähalleilla, joten varmasti olisi apua meistä. 
• Uusi harjoitusjäähalli Kouvolaan / lisäkaukalo." 
• Peruskorjauksien yhteydessä asiantuntija-apua/toiveita. 
• "liikuntapaikkojen kunnossapito 
• Jos monitoimihallissa esim squash-pelikenttä 
• Lausunnot suunnitelmista 
• "Esteetön pääsy saliin. 
• Salista pelialueelta kaikki ylimääräinen este pois." 
• olen n. 10-15  v sitten esittänyt asioita, jotka ovat  nyt "ns. tapetilla" eli ranta-

reitin jatkaminen Kelttiin päin ja kevyen sillan rakentaminen samalle suun-
nalle joen yli. (Pyöräily/Kävely) ja uusi "polku"  Pessankoskelta Voikkaan sil-
lan suuntaan rantaa pitkin.   

• Pyöräilyaiheisten liikuntapaikkojen suunnittelu sekä liikenneympäristön sa-
neeraaminen pyöräilyn näkökulmasta.  

• Lähiasukkaat mukana viihtyisien liikuntaympäristöjen suunnitteluun ja mah-
dollisesti toteutukseen. 

• Kenttien olosuhteiden parantaminen 
• Valkealan uuden koulun liikuntapaikan suunnittelussa mukana. 
• Meillä on suoratoimijoina rakennusalan ammattilaisia ja lisäksi seuralla on 

tiedot lajin vaatimuksista tiloille (esim. allassyvyys, pituus toleranssit, huomi-
oitavat seikat kilpailuja varten allasympäristössä, lähtökorokkeille olevat vaa-
timukset jne.). 

• Jos uutta liikuntasalia suunnitellaan, ei tehdä sitä vain palloilulajeja ajatellen, 
koska niistä tulee aina liian kapeita. 

• Seuramme on kiinnostunut mahdollisuuksien mukaan kaikesta yhteistyöstä 
kaupungin kanssa. 

• Seura voi osallistua ideoimaan sopivia ja palvelevia liikuntapaikkoja 
• Osallistuisimme mielellämme Mielakan laskettelukeskuksen alueen kehittä-

miseen.  
• Voimme antaa asiantuntemusta oman lajimme osalta 
• Veteen liittyvissä kysymyksissäuskomme olevamme melkoisia asiantunti-

joita, joten olisimme mielellämme mukana suunnittelussa. 
• Tätä yhteistyötä tehty mm. kaukalon osalta. 

 

Onko seuralla mahdollisuuksia yhteistyöhön kaupungin kanssa seuraavilla osa-alueilla – 
Vakiovuorojaon suunnittelu. 
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• Aina on hyvä olla mukana uutta kehitettäessä. Eri lajien tarpeet ovat erilaisia 
vakiovuorojen käytön suhteen. 

• Tämä onnistuu edustamani seuran, mutta myös urheiluakatemian kautta. 
• Kuunnellaan, sovitellaan tarpeita ja ollaan joustavia sekä yhteistyökykyisiä 

seurojen välillä vakiovuorojen kanssa. 
• "Tuoda urheilu ja liikuntaosaamista salien ja välineiden osalta.  
• Jokainen liikuntapaikka pitäisi olla tarpeen mukaisessa käytössä. Osallistua 

aktiivisesti rakentavaan kehittämiseen vuorojaoissa. " 
• Tiedetään jotenkuten mitkä lajit vaativat tatamia harjoitteluunsa ja näin ollen 

voisi hakemuksista tiputtaa "jos aikoja jää"-tilaan lajit, joiden tarve on vain 
pehmeä alusta venyttelylle tai kehon huollolle. 

• Aina voi parantaa mutta en osaa sanoa miten  
• -Ei joka kerta muuteta kaikkia, ja vuorojen pituus max. 1,5h jolloin saadaan 1 

vuoro joka ilta lisää, lämmittelyt voidaan hoitaa muualla jos halutaan. 
• Koko jaoen ulkoistaminen mahdollista 
• - perustellut anomukset aikataulun mukaan 
• Jakojen perusteita ja kriteereitä voisi luonnostella yhteistyössä kaupungin 

muiden seurojen kanssa. Haluaisin kuulla myös seurojen "äänen" suunnitte-
lussa, koskevathan tehdyt päätökset suoraan heitä. 

• Kaupunki kuuntelisi paremmin seuraa ja ottaisi huomioon perustelut vakio-
vuorojen jaossa. ei ole koskaan ollut tapana hakea esimerkiksi junioreille tär-
keitä ns. "primetime" aikoja, eikä hakea "varmuuden vuoksi" enempää jää-
aikoja kuin toiminnan asianmukaista pyörittämistä varten tarvitaan. Kaupun-
gin soisi ottavan nämä seikat tulevaisuudessa paremmin huomioon. 

• Tästä olenkin jo aikaisemmin todennut että miksi nämä haut pitää tehdä joka 
vuosi, eikö riittäisi että on esim. perusmäärä vuoroja ja sitten tarkastellaan 
onko käyttöä olemassa oleville vai pitääkö vuoroja lisätä/vähentää 

• Vastaus kuten edellä 
• Jokaiselle seuralle lajista riippumatta pitäisi luoda sääntö, että vuoroja hae-

taan vain oman tarpeen mukaan. sen verran jokaisen yhtään laadukkaasti toi-
mivan seuran tulee pystyä suunnittelemaan toimintaansa. Kun todelliset tar-
peet ovat selvillä, niin sitten voimme kokoontua ja keskustella vuorojaosta. 
Sopu löytyy varmasti. 

• Edelleen suorituspaikkojen erikoistumisen myötä jako helpottuisi. 
• Ainakin omien harjoitus- ja pelivuorojen osalta. 
• Tiedämme omat tarpeemme hyvin ja voimme käydä niistä keskustelua mui-

den seurojen kanssa.  
• Monivuotinen kokemus erilaisista salivuoroista 
• Järjestettään ennen jakoa palaveri ja sovitaan kaikkien kanssa pelisäännöt. Ai-

nakin kerran oltu saman pöydän ääressä. 
• kaikki seurat samalle viivalle, ei vain suurseurojen. pienseurat pystyvät ja ha-

luavat tarjota harrastusta kaikki ei vain muutamille "huippu" tähdille kuten 
nyt toimitaan 

• "Suunnittelu + jako onnistuu paljon lyhyemmällä aikataululla kuin nyt kau-
pungin toimesta. 

• Apua tarjottu suunnitteluun jo useamman vuoden ajan, vaihtelevin tuloksin." 
• kiertoa aikoihin 
• Kentän käyttäjien kanssa yhdessä sopimalla saadaan kenttä vielä enemmän 

käyttöön. 
• Hyvä tapa on ollut jo nyt käytössä, jossa päällekäisyyksistä on informoitu jo 

hakuvaiheessa, jolloin olemme voineet toimijat keskenämme miettiä, miten 
organisoimme toimintaa jaamme vuorot kaikille toimivalla tavalla. 

• Judo on ollut suurin käyttäjä, jolta on menneinä vuosina ollut helppo otta 
pois vuoroja muille salia jakaville "uusille" lajeille. 

• Seuramme on kiinnostunut mahdollisuuksien mukaan kaikesta yhteistyöstä 
kaupungin kanssa. 

•  pystyisi auttamaan jäänjaon organisoinnissa 
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Onko seuralla mahdollisuuksia yhteistyöhön kaupungin kanssa seuraavilla osa-alueilla - 
Kilpailutoiminnan järjestäminen. 

• Vuosittaiset Junior -ja Herman Kare - turnaukset ovat sujuneet hyvin, joissa 
tiloja ja resursseja on saatu.  

• Teemme sitä kyllä, mutta turvallisuus jo uhattuna. Kaikissa näissä asioissa 
kaupungin tulisi kuunnella seuroja.  

• "3 Aikuisten valtakunnallista joukkuetta  
• 3 Aikuisten alueellista joukkuetta  
• Yli 20 juniorijoukkuetta  
• Kilpailukaudella noin 50 peliä viikko" 
• Ainoastaan uppopallon Vesikko-Cup kerran vuodessa keväisin. 
• Järjestää kuntoliikkujille matalan kynnyksen kisoja. 
• VUV järjestää joka vuosi kilpailut, esim. ensi keväänä SM-kilpailut. 
• Soutukilpailut 
• - isommissa tapahtumissa tapahtumatuki lähes välttämätön 
• Seuramme on järjestänyt 2009-2017 aikana kolmet lajin cup-sarjan osakilpai-

lut, joihin esimerkiksi eri toimitsijatehtäviin saatava tuki olisi tervetullutta.  
• Mainittu jo aiemmin.  
• Seuralla on jo kokemusta kilpailutoiminnan järjestämisestä. 
• Järjestämme vuosittain jo nykyisinkin Haminan Pitkien hiekkojen merialu-

eella Purjelautailun Raceboard-luokan lautojen SM-kilpailun elokuun aikana. 
• Kesän mittaan järjestämme ottelutapahtumia lähes päivittäin. 
• Sama vastaus kuin yllä. 
• "KoLe on mukana lentopalloliiton sarjoissa ja joukkueet osallistuvat SM-tur-

nauksiin seniorisarjoissa. 
• Kesällä Käyrälammella järjestetään SM-tason beach volley -turnauksia.  Kun 

alueen puitteet saadaan kuntoon (huoltotilat, kioski, valaistus yms) Käyrä-
lammella voidaan järjestää toimintaa niin kesällä kuin talvellakin. Useita ta-
pahtumia oheispalveluineen pystytään järjestämään viikoittain koko kesän 
ajan. Snow volleball on uusi 

• maailman laajuista huomiota saavuttanut lumella  pelattava peli, jota on kaa-
vailtu lajiksi talviolympialaisiin. Käyrälammella on jo perinteitä talvella pe-
laamisesta ja 

• muutenkin kehityksen eturivissä kulkemisessa. Käyrälammen alue voisi olla 
Kouvolan uusi talvinen liikuntapaikka. 

• Kilpailujen hakemisessa ja järjestelyissä voisi olla enemmän yhteistyötä kau-
pungin toimijoiden ja VisitKouvolan kanssa, jotta tänne saadaan lisää matkai-
lijoita samalla." 

• Järjestämme noin 10 ratsastuskilpailua vuodessa. Lisäksi erilaisia näyttelyjä ja 
keppihevoskilpailuja. 

• Seura järjestää kansallisia kilpailuita noin kerran kuukaudessa, lisäksi mini- 
ja miditenniskisoja muutaman kerran vuodessa. Tätä toimintaa mahdollista 
laajentaa. 

• Kylällä asuu potkulautailun ja -kelkkailun moninkertainen maailmanmestari 
pariskunta. Kylätiet ja metsäpolut antavat mahdollisuudet potkupyörä- ja 
suunnistuskilpailuille. 

• "Kymen Jousessa on suunniteltu järjestettävän 2018 tai 2019 jousiammunta-
kilpailut Kouvolassa. 

• Myös seuran sisäisesti on ollut mahdollista järjestää pientä kilpailutoimintaa. 
" 

• Sovittaessa 
• Seuran hallissa pelataan miesten SM-sarjaa sekä miesten II-div- pelejä. Li-

säksi junnukisoja 
• Seuran lajivalikoiman puitteissa 
• Mahdolliset jalkapallon nuorten maaottelut ja niiden järjestäminen 
• Kajon järjestämiä kilpailuja on esim yleisurheilussa, hiihdossa, suunnistuk-

sessa, uinnissa, talviuinnissa, jalkpallossa ja lentopallossa 
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• Järjestämme jo tällä hetkellä kaksi kertaa vuodessa kansalliset uintikisat Kou-
volassa. Lisäksi pienimmille uimareille on lähialueen seurojen kanssa yhteis-
työssä kilpailusarja, jossa Kouvolassa järjestetään myös kaksi kilpailua. 
Vuonna 2018 järjestämme normaaleiden kisojen lisäksi syksyllä nuorten SM-
kisojen alkukilpailut Kaakkois-Suomi/Häme alueen uimareille. Tämä on 
myös nuorimpien ikäluokkien SM-kilpailu. 

 

Onko seuralla mahdollisuuksia yhteistyöhön kaupungin kanssa seuraavilla osa-alueilla - 
Liikuntapaikkojen valvonta/hoito. 

• Riippuen paljonko sillä saadaan kuluja alaspäin ja muuta hyvää. 
• Tätä tehdäänkin jo esim. jäähallin painisalin toimintaedellytyksiä on paran-

nettu. Nyt pitäisi painimolskin ympärille laittaa "kiilat" jotta molski ei pääse 
ja sen alla olevat palat liikkumaan. Painimolskia käyttää monet seurat ja kou-
lut, jotta ei tule loukkaantumisia.. 

• Valvonnassa on puutteita ja hoitoa ei ole koskaan liikaa. Tässä yhteistyö ja 
toisten kuunteleminen. 

• Olemme nyt jo kesäisin aktiivisia asian tiimoilta. Mikäli tähän löytyy sopiva 
porkkana, olemme varmasti vahvemminkin mukana.  

• Ei olla tarkemmin mietitty, mutta jos se alentaa meidän hintoja, niin kyllä jo-
tain ollaan valmiita tekemään osaamisemem puitteissa. 

• Talkoolaisia löytyy liikuntapaikkojen hoitoon. Kaupungin rahallinen tuki tär-
keää, koska sponsoreita tähän vaikea löytää. 

• "seuran työntekijät voisivat ottaa esim. iltavalvonnan ksnk urheilupuistossa 
hoidettavaksi. 

• voisimme suorittaa kenttäviivoituksen maalaukset" 
• Tärkeä asia, mutta meillä ole palkattua resurssia. 
• Lappalanjärven uimarannan nurmikon ja sen lähialueen puuston hoito kor-

vausta vastaan. Lisätietoja kyselyn lopussa. 
• Seurojen omavalvontaa on tehostettava ja seurojen on otettava siitä vastuuta. 

Etenkin jos kyse on "oman lajin" suorituspaikoista. 
• Esim. tilojen lukitseminen ja avaaminen omatoimisesti, tilojen siisteyden yllä-

pitämisessä avustaminen 
• Tällähetkellä esim senjorikutosalin hoito,  avantouintipaikan  sekä vesitökes-

kuksen piha-aluuen hoito, jne. 
• Ollaan tietyllä tasolla jo toimittu. Mutta turha auttaa kun esim. aikuisvuo-

roista peritään maksu vaikka avittaisi kenttämestareita. Palaten aiempaa kol-
miyhteisöön Inkeroisten,Anjalan kentät ja jäähalli. 

• Beach volley -kenttien hoito kuten aikaisemminkin. Toivomme, että kaupun-
gin toimesta alueelle asennetaan tasokas äänentoistojärjestelmä ja ainakin ke-
väisin tehdään pelialustan koneellinen peruskunnostus (tasaus). Avustusta 
odottaisimme alueen huoltoon ja kunnostamiseen tarvittavien tavaroiden ja 
koneiden hankintaan. 

• Mikäli hevoskeskus polkaistaan käyntiin, saamme varmasti sovittua esimer-
kiksi lanauksista ja muista huoltotoimenpiteistä, jotka seura voi ottaa vas-
tuulleen. 

• Kun Kouvolan Tennishalli oli kaupungin omistuksessa, tennisseura hoiti tal-
koilla valvonnan ja hoidon. 

• Urheilukentän nurmikon leikkuu ja lentopallokentän lanaus (hiekkakenttä). 
• Tälläkin hetkellä Kymen Jousi hoitaa ulkoratoja seuran voimin - hyvässä yh-

teistyössä kaupungin kanssa, jolta esimerkiksi saimme käyttöön siirtolavan 
romun poistamiseen talkoissa! Toivomme tällaisen yhteistyön jatkuvan. 

• aamuisin / iltaisin liikuntapaikkoojen avaus/lukitseminen seuran / joukku-
een toimesta? 

• Tähän voisi olla tulevaisuudessa mahdollisuuksia esim. siten että hoidetaan 
ja valvotaan kamppailutilaa niinä iltoina viikossa kun harjoitukset ovat käyn-
nissä. Tästä pitäisi ensin tietää mitä tämän osalta on suunniteilla ja mitä tämä 
pitäisi sisällään? Jos olisi kamppailulajeille keskitetty tila niin yhteistyössä 
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muiden kamppailuseurojen kanssa voisi toimia sen valvonta ja mahdollisesti 
pyörittäminen (tämä vain oma arvio tällä hetkellä ja vaatisi lisäselvityksiä).   

• Pyöräilijän näkökulman tuominen katujen kunnossapitoon erityisesti keväi-
sin. 

• esim Harjunmäen alueen kehittäminen, frisbeegolfrata, hiihtoladut, laavu-
alue 

• Hoidamme valvonnan seuran uimahallin aukioloaikojen ulkopuolisilla vuo-
roilla itse, seuralla on myös valvoja/hallin käyttöhenkilöstön koulutuksen 
omaava henkilö, joka on toiminut laitosmiehenä/valvojana esim. kesäaikana 
kaupungin henkilöstön ulkopuolisina aikoina. 

• Seuramme on kiinnostunut mahdollisuuksien mukaan kaikesta yhteistyöstä 
kaupungin kanssa. 

• Hoidamme jo kaupungin valaistua latua/ulkoilu reittiä  
• Mikäli saadaan liikuntapaikkoja käyttöön lisää, seuran jäsenistö voi osallistua 

paikkojen ylläpitoon 
• Ylläpidämme avantouintipaikkaa. 
• Valvomme jo nyt omilla vuoroillamme, että toiminta on turvallista ja sääntöjä 

noudatetaan. 
• Hoidon suhteen voisi Sippolan urheilukentän osalta toimia näin, että hyvit-

täisi Hirvelälle kentän hoito- ja kentän käyttömaksuista vastaavan summan 
kuin hirvelät laittoi omaa rahaa kentän kunnostukseen. 

 

 

Onko seuralla mahdollisuuksia yhteistyöhön kaupungin kanssa seuraavilla osa-alueilla - 
Lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen. 

• On mahdollista järjestää turvallisessa ympäristössä. 
• Samat perustelut kuin edelliseen.  
• Seurat voisivat järjestää "uimakerhoja" koulun jälkeen  
• Urheiluakatemialla on jo kerhotoimintaa 
• Koululuokille järjestetty kirkkovenesoutua 
• - seuralla valmiudet aamu- / iltapäivätoiminnan järjestämiseen (aiheutuu ku-

luja) 
• Yhteistyö paikallisten seurojen ja koulujen välillä. Urheiluseurat voisivat jär-

jestää liikuntapäivän/päiviä kouluissa. 
• Järjestämme jo nyt 
• Kuten edellä. Seuralla on palkkalistoilla koulutettua henkilökuntaa. Ehdotus: 

Kaupungin vakiovuorolle voi tulla vetämään ohjattua liikuntatoimintaa seu-
ran työntekijä, kaupunki varaa vuoron ja hoitaa osallistujien koordinoiniin, 
liikuntapalvelu ostetaan seuralta. Sudet toteuttaa nyt lapsille kerhotoimintaa 
satunnaisesti http://sudetjalkapallo.fi/juniorit/kouluyhteistyo/ ja säännölli-
sesti http://sudetjalkapallo.fi/pallokerhot/ 

• Tärkeä asia, mutta meillä ole palkattua resurssia. 
• Shakki on hyvä iltapäivätoiminnan muoto. Tutkimusten mukaan shakin har-

rastaminen parantaa lasten ja nuorten keskittymiskykyä ja sitä kautta vaikut-
taa positiivisesti koulumenestykseen. Kerhon pitää vain saada työllistämisen 
edellytykset kuntoon ja palkattua kerhovalmentaja / nuoriso-ohjaaja, sen jäl-
keen voimme olla mukana järjestämässä lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa. 

• Urheiluakatemian mallia voidaan monistaa, vaikka toiminnan muoto ja si-
sältö määräytyy lasten mukaan eri tavoin. 

• Seura on järjestänyt aikaisempina vuosina lasten iltapäiväkerho -tyyppistä 
toimintaa 2 tuntia iltapäivisin. Kustannuskysymys, valtionapua haettiin ko 
toimintaan, ei kuitenkaan silloin onnistunut. 

• Kylällä oma liikuntasali, urheilukenttä ja uimapaikka, joissa on mahdollista 
järjestää liikuntakerhoja. 

• Iltapäiväkerhot, toimii jo yhteistyössä Kymlin kanssa. 
• Palkattuja työntekijöitä, jotka nyt jo tekevät päiväkoti - ja kouluyhteistyötä. 
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• Iltapäivällä on mahdollista järjestää iltapäiväkerhojen yhteyteen uintikerhoja 
niille paikoille, joissa uimahalli on IP:n kanssa samassa tilassa tai lähellä. 

• Seura pystyisi järjestämään erilaista toimintaa myös aamu- ja iltapäivätoimin-
nassa, jos ohjaajia seuralta tähän järsjestyisi esimerkiksi palkattu työntekijä. 

• Voisimme mahdollisesti tarjota ohjaajaa ip kerhoon. 

 

 

Onko seuralla mahdollisuuksia yhteistyöhön kaupungin kanssa seuraavilla osa-alueilla - 
Liikuntapaikkojen rakentamisen rahoittaminen. 

• Monitoimihalliin tai kamppailu/voimistelukeskukseen liittyvien rahoituk-
sen, hankkeen jne. selvitystyö. Liikuntapaikkarahoituksen valtionavut jne. 
Olen seurani tai urheiluakatemian kautta valmis tähän työhön, joka kehittää 
laajasti kouvolalaisten lasten ja nuorten liikuntaharrastusten, akatemian, seu-
ratoiminnan ja kuntalaisten edellytyksiä liikkua/urheilla laadukkaissa olo-
suhteissa.   

• Voidaan olla mukana markkinoinnissa ja luomassa kuvaa Kouvolasta urhei-
lukaupunkina. 

• "Verkostot yksityiseen sektoriin  
• Yhteistyön kautta julkinen rahoitus" 
• En osaa sanoa mutta voisihan sitä jotenkin keskustella ja ideoida 
• Uuden venehallin rakentamiseen 
• Esimerkiksi Kurkisuon kentät ja Saviniemen halli.  
• Yhteiset osakeyhtiöt, esim Kuusankosken tekonurmen tekemiseen? 
• Seuralla on hyvä taloudellinen tilanne. Se mahdollistaa jonkinlaisen rahoitus-

osuuden, mutta tässä vaiheessa on vaikea sanoa määristä tai ehdoista sen 
enempää. Aiheesta on puhuttu seuran jäsenten kanssa viimeisen parin vuo-
den aikana ja se on kiinnostanut ihmisiä. 

• Seuralla on oma urheilukenttä, joka toimii tällä hetkellä lähinnä jalkapallo-
kenttänä ja lentopallokenttänä sekä frisbeegolfratana. Tontille on mahdolli-
suus rakentaa yleisurheilulajien suorituspaikkoja ja koripallokenttä. 

• Kartingradan perusparannuksen aika lähestyy ja tähän projektiin vaaditta-
neen ulkopuolistakin rahoitusta. 

• Yhteistyö Palloliiton kanssa. 
• Seuralla on suunnitteilla oman harjoitushallin hankinta. Oma cheer-

leadinghalli on jo monilla seuroilla ympäri Suomea. 
• Seuralla on varsin pienimuotoisesti mahdollisuus osallistua talkoilla ja rahal-

lisestikin Suursuolla tehtäviin parannuksiin. Näin on myös tehty aiempien 
remonttien kohdalla. 

• Tätä on tehty Sippolan urheilukentän osalta. 

 

Onko seuralla mahdollisuuksia yhteistyöhön kaupungin kanssa seuraavilla osa-alueilla - 
Jokin muu. 

 

• Eri lajien olosuhdetyö ja sen kehittäminen. Tällä hetkellä lajit/seurat/akate-
mia kehittävät "omissa poteroissaan" olosuhteita, jokainen omilla suhteilla.. 
Voisko kaupunki kutsua seurat koolle tähän yhteiseen suunnitteluun. Voisi 
löytyä useita eri lajeja yhdistäviä tekijöitä esim. valmennuksessa. Voisin olla 
mukana sekä seurani että akatemian puolesta, kuten aiemmin taisin jo laittaa.  

• Voisimme järjestää yleisurheiluseurojen kanssa yhdessä kunnantyöntekijöille 
kilpailuja... 
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• Vaikea näin äkkiseltään sanoa, mutta aika moneen ollaan valmiita tulemaan 
mukaan. 

• Elinkeinotoiminnallinen seuratyö 
• - kaupungin henkilöstön liikuttaminen (esim. kuntosuunnistukset) 
• Jäsenhankinta, rekrytointi, markkinointi, seuran ja lajin näkyvyyden lisäämi-

nen Kouvolan  alueella. 
• Me emme pysty lajin luonteen takia järjestämään laajamittaisia urheilutapah-

tumia tai kilpailutoimintaa koko väestölle. Toki haluamme tehdä kaupungin 
kanssa yhteistyötä aina kun se vain on mahdollista. 

• Olemme innovatiivinen seura ja mielellämme mukana kaikiessa mahdolli-
sessa 

• Ikäihmisten ulkoiluttamine. 
• Tarjoamme resurssien puitteissa osaamista ja toimijoita erikseen sovittavalla 

tavalla kaupungin järjestämiin liikuntatapahtumiin. 
• Kaupungin henkilöstö on tervetullut mukaan niin harraste- kuin kilparyh-

miin, mutta voimme tarvittaessa järjestää myös kaupungin henkilöstölle pal-
loiluvuoron, jossa olisi välillä myös lentopallon tekniikan harjoittelua. Löytyi-
sikö kaupungilta oma joukkue 4.11.2017 pidettävään Viking Cup -turnauk-
seen lentopallossa tai kesällä vastaavaan beach volleyssa? 

• Uimakoulu. Järjestimme tänä vuonna kylällämme uimakoulun JEV-säätiön 
tukemana. 

• Terveyden edistämiseen osallistumme.  Olen Kouvolan kaupungin koulut-
tama vertaisohjaaja. Tosin taiji ei koulutusohjelmaan kuulu. Meidän ryhmä ei 
pääse näidenkään tukien piiriin, koska mukana on myös työikäisiä. Resurssit 
osallistua enemmän on on aika pienet, koska olen ainoa ohjaaja! Enempää en 
jaksaisikaan. 

• Edellisiin kysymyksiin nojaten, ehkä avustavina henkilöinä yksittäisiin ta-
pahtumiin olisi mahdollisuus. 

• Avointa ja idarikasta yhteistyötä hyvinvoinnin ja liikunnan merkeissä. 
• Vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminnan mahdollistaminen 
• seurayhteistyön kehittäminen alueen muiden seurojen kanssa, leirit, koulu-

tukset, valmennusapu, tapahtumien järjestäminen 
• Seuramme on kiinnostunut esimerksiki esiintymään erilaisissa kaupungin ti-

laisuuksissa. 
• Kaupungin tunnettavuuden lisääminen myös ilmailun kautta, onhan ker-

homme tuottanut maailman-, pohjoismaiden-, ja suomenmestareita. Näky-
vyys on kuitenkin melko pientä. 

• Mikä, ettei, jos lajiemme kirjosta joku haluaa löytää iloa ja harrastusmahdolli-
suuden sekä maksaa kulunsa, niin ok. Tervetuloa mukaan! 

 

2.6 Yhteistyö toisten seurojen kanssa 

Onko seuralla yhteistyötä toisen seuran kanssa – Millaista ja minkä seuran kanssa? 

• Jalkapallon osalta yhteistyötä tehdään kaikkien Kouvolalaisten seurojen 
kanssa KJP:n muodossa. Myös Susien kanssa on 06-07 ikäisten tyttöjen Yh-
teisjoukkue. Myös valmennuskoulutuksessa on Susien kanssa yhteistyötä. 

• Kuntotalon tanssit yhdessä Kouvolan nyrkkeilijöiden, pyöräilijöiden ja tem-
pon kanssa. Painiseurojen kanssa on viikoittaista valmennusyhteistyötä ja 
esim. Herman Kare yhdistää eri seurojen toimijoita yhteen, vaikka talousvas-
tuu on yksin Kouvolan Painijoilla. Kouvola Indiansin kanssa on ollut järjes-
tyksenvalvonnassa yhteistyötä. KooKoon kanssa valmennusyhteistyötä. 
Myös painiseurojen kanssa on viikoittaista valmennusyhteistyötä. Kilpailuja 
ei viime aikoina ole järjestetty yhdessä, aikanaan kyllä.  

• Muut yleisurheiluseurat. 
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• Anjalankosken Petanque viikottain kummankin kisoissa . 
• Lähiseurojen kanssa enemmän ja vähän koko kaupungin voimistelu ja jump-

paseurojen kanssa. 
• Anjalan Liitto 
• "Kärkiseurojen yhteiset hankkeet  
• Talkooväki  
• Salivuorot  
• Ideoita / ajatuksia on lukuisia, mutta vaatisi vielä erillistä foorumia  
• Päivittäin olemme yhteydessä johonkin muuhun seuraan." 
• Kouvolan muiden painseurojen kanssa -Kopa ja VoVi. Viikottaiset yhteistree-

nit ja talkootyötä kisojen merkeissä. 
• Seurat ovat jäseniämme ja päivittäistä yhteydenpito mm. akatemiassa, edun-

valvonnassa, koulutuksissa, tapahtumissa jne 
• Myllykosken latu 
• "- yhteisiä harjoituksia hiihtoseuran kanssa 
• - lajiesittelyjä muiden lajien leireillä" 
• Ammunnan harjoittelua muiden Kouvolan alueen metsästysseurojen kanssa. 

Talkoita muiden ampumarataa käyttävien seurojen kanssa. 
• Hirvelän Hirvien kanssa olemme jakaneet vastuun siten, että Hirvet vastaa 

kesä- ja Kunto talvilajeista. 
• Tanssiyhdistysten kanssa pientä yhteistyötä välttääksemme päällekkäistä 

kurssitarjontaa ja markkinointia tehdään seuojen välillä. 
• ValKi on yksi PoKLin perustajaseuroista ja PoKLin hallituksessa on myös 

kaksi ValKin edustajaa mukana junioritoimintaa kehittämässä ja viemässä 
eteenpäin. Myös aktiivista keskustelua mm. jääaikojen käytöstä ja joustosta 
puolin ja toisin tarpeiden mukaan. 

• Kaupungin voimisteluseurat tekevät yhteistyötä mm. tapahtumien järjestä-
misessä, koulutuksissa, ohjaajien tuuraamisessa sekä yhteisten harjoitusten 
merkeissä. Ajatuksia ja ideoita vaihdetaan myös puolin ja toisin. 

• Iittigolf, Kymengolf ( Kotka ), yhteisiä tapahtumia eri tasoilla. Ilmaiset ken-
tänvaihtopäivät kausipelimaksajille 

• Me pyritään osaltamme auttamaan lähiseutujen (Lahti, Lappeenranta, Kotka-
Hamina alue) roller derby-seuroja eteenpäin. Olemme myös ajatustasolla 
miettineet naisurheiluun liittyvää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

• Kouvot 
• Kouvolan alueen jalkapalloseurojen yhteistyöfoorumi KJP Kouvolan Jalka-

pallo, lisäkis eri seurojen kanssa muodotettuja yhteistyöjoukkueta niiden jal-
kapalloseurojen kanssa joilla ei ole resursseja omaan toimintaan, tästä esi-
merkkinä Korian Ponnen ja Susien tyttöjen yhteisjoukkue. 

• KJP seurat 
• KJP ry, lähes kaikki Kouvolan jalkapalloseurat mukana 
• Vierailemme toistemme  yhteisvuorolla RYD:n kanssa, jotta jää aikaa tulee 

2xviikossa. 
• Lähinnä tiedottamista KymLi:n kanssa, jonka jäsenseura olemme. Muutama 

vuosi takaperin oli kovastikin yhteistoimintaa KymLi:n ja Kouvolan Varus-
kunnan Urheilijoiden kanssa "Koko Kouvola Liikkeelle" - tapahtumien 
myötä, mutta se toiminta on viime vuosina hiipunut. 

• Sotilasurheiluliiton ja muiden varuskuntien seurojen kanssa. 
• Kookoon ja Kouvojen kanssa yhteistä markkinointia ja valmennustiedon 

vaihtoa, sekä samaa talkoojoukkoa. 
• Tilojen yhteiskäyttöä ja talkoita Kuivalan Nuorisoseura ry:n kanssa. 
• Kouvolan Pallonlyöjät ry:n kanssa: juniorityössä olemme yhteistyössä, mm. 

pesiskoulun järjestäminen 
• Kouvolan Soutajien,  Myllykosken Jokamieskalastajien,Marttojen, Inkeroisten 

Ladu, Kymen Vuoksen latualuuen kanssa, Kymenlaakson Liikunnan. Suo-
men Ladun kanssa. Soutajien, kalastajien, marttojen ja latuyhdistyksien 
kanssa yhteisiä tapahtumia, matkoja jne, Kymenlaakson Liikunnan kanssa 
koulutus ja toimistopalveluita, Suomen Ladulta järjestöpalveluja sekä yhteis-
ten kurssien järjästämistä. 
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• "Muiden lentopalloseurojen kanssa lähialueella. Pyrimme hankkimaan jokai-
selle harrastajalle vaikka sitten yhteisjoukkueena pelipaikan. Yhteisiä koulu-
tustilaisuuksia. Kouvolan Urheiluakatemian puitteissa.  

• KJP:n seurojen kanssa" 
• Seuramme tekee yhteis työtä Mypa junioreitten kanssa sekä on yksi Kouvo-

lan Jalkallon kuudesta yhteityö seurasta. 
• "Alueen lentopalloseurat, esimerkiksi naisten 2-sarjan nykyinen joukkue on 

koottu KoLen, Kajon, KaVen jne pelaajista. 
• Junioreiden yhteistyötä on myös ainakin akselilla KoLe-Kajo-Ponsi. Kesän 

beach volleyn junioritorstait ja koulubiitsit ovat avoimia kaikille naapuriseu-
roille." 

• Alueen muiden ratsastusseurojen kanssa sekä muiden hevosalan yhteisöjen, 
kuten Kouvolan ravirata, Kouvolan ravinuoret, Kymen-Karjalan Hevosjalos-
tusliitto ry ja Kymen-Karjalan Hevostenomistajat ry. 

• Kuusankosken Tennisseuran kanssa, kilpailu- ym. yhteistoimintaa. Lisäksi 
tenniksen alueellinen yhteistyö Kotkan, Savitaipaleen, Lappeenrannan, Por-
voon ja Imatran kanssa. 

• Yhteistoimintaa MyPan kanssa. Suunnitellaan toimintaa niin, että juniorit 
voivat harrastaa sekä salibandya että jalkapalloa. 

• Olemme välillä miehistö pulan takia yhditäneet pelaaja kannan 
• titaanit, iitti hockey, aakoo, ky-80, valki 
• Iltarastitoimintaa Kouvolan suunnistajien kanssa sekä yleisurheilun toimin-

taa Hirvelän Hirvien ja Sippolan kunnon kanssa 
• Vierailuja silloin tällöin muilla radoilla, usein yksittäisten henkilöitten toi-

mesta, sekä esimerkiksi valmennustoimintaa seurarajojen yli, mm. Utin 
Nuoli-Haukat ja Saimaan Jousi.  

• Yleisurheilussa järjestetään yhteistyössä kilpailuja mm. Kouvola Urheilijoi-
den, Korian Ponnen, Kuusankosken Kisan ja Valkealan Kajon kanssa. 

• Kymlin kanssa akatemia toimintaa + iltapäiväkerhot. Lisäksi useamman seu-
ran kanssa hyvät keskustelutvälit (esim. KPL, Kouvot). 

• Elimäen Vauhti Korian Ponsi Anjalan liitto Kouvolan Urheiliat  Kuusankos-
ken kisa järjestää yleisurheilukilpailut toimitsijoiden osalta yhdessä 

• Toimitsija yhteistyö (URM) ja vuorottelu jääajoissa molemmille joukkueille 
• esim. Kpl ,Jaalan Voima 
• Yhteisiä harhoitusvuoroja Voppkin kanssa 
• Mikkeli. Ystävyysottelut, tapaamiset 
• Kymenlaaksolaisten reumayhdistysten kanssa useita yhteistyötapaamisia ja 

tilaisuuksien järjestämisiä. 
• Toimitsijayhteistyötä mm. suunnistus-, yleisurheilu- ja pyöräilyseurojen 

kanssa 
• Valkealan Ladun ja Kymen alueen muiden latuyhdistysten kanssa 
• Alueen muiden moottoriurheiluseurojen kanssa talkoovaihtoa. 
• "KuUs, talkoolaisvaihto ja kilpailujärjestelyt 
• Eri tapahtumissa usean eri tahon kanssa, yritykset , muut latu yhdistykset, 

urheiluseuroja 
• "Kouvolan alueen jumppaseurojen yhteistyö säännöllisesti. 
• Tarpeen mukaan myös yhteistyötä muidenkin seurojen kanssa esim. Korian 

Ponnen kanssa jatkuvasti." 
• "KJP - Kouvolan alueen jalkapalloseurojen yhteistyö 
• KooKoo ottelutapahtumien talkootyö" 
• Jonkin verra on ollut esim. voimisteluseuran kanssa yhteistyössä oheisharjoit-

telua. Tätä voisi vielä parantaa 
• "voimistelun alueserojen yhteistyö 
• Akatemia yhteistyö 
• kouvolan jalkapallon seurayhteistyö 
• Yleisurheilun alueyhteistyö, esim hallivuorot" 
• Kotkan uimaseura Aquila, Lappeenrannan Uimarit 
• Kouvot ry:n kanssa. Seuramme jäseniä on esiintymässä Kouvojen edustuksen 

sekä Kouvottarien peleissä toisinaan syyskaudella 2017. 
• "KooKoo Hockey Oy 
• Säännölliset paini harjoitukset yhteisesti muiden paikallisten seurojen kanssa. 
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• Ilmailuun liittyvää erilaista toimintaa useiden kerhojen kanssa, mm. Lap-
peenrannan ilmailukerhon ja Kymin ilmailukerhon kanssa. 

• Tapahtumia, koulutusta, kilpailuja alueen muiden ratsastusseurojen kanssa 
(Kymijoen Ratsastajat, Valkealan Ratsastajat, Kymenlaakso Riding Club,...)  

• Tuomaritehtävät, valmentaminen ja vastaavat, Kuusankosken Ampujat ja 
Korkan Ampumaseura 

• Teemme yhteistyötä muiden koiraseurojen kanssa 
• Harrastekiekkojoukkueet 
• Paikallisten seurojen ja latuyhdistysten välistä. 
• Teemme yhteistyötä kilpailujen järjestämisessä.  
• Kilpailuiden järjestämine.valkealan ua,kouvolanseudun ua anjalankosken ua 
• Toisten voimisteluseurojen kanssa tapahtumien yhteydessä. 
• Sippolan Kunnon kanssa kunnostettiin urheilukenttää ja muutakin yhteis-

työtä on. 

 

 

 

2.7 Muu palaute 

• "Yleisurheiluseurojen puolesta suurin huoli on yleisurheilukenttien nykyinen 
kunto. 

• Monitoimihalli, missä mahdollisuus yleisurheilulle. " 
• "Jatkossa on hyvä käyttää seurojen kokemusta ja osaamista enemmän hy-

väksi eikä hukata resursseja ulkopuolelle.  
• Asioiden läpivientiin tulee kiinnittää enemmän huomiota, jotta päästäisiin 

suunnitteluasteelta tekemisen pariin.  
• Konkretia?" 
• Kouvolan kaupungin tilat, joissa ei ole vahtimestaripalveluja käyttöön myös 

juhlapyhinä, jos seura haluaa. Käsittääksemme ei synny ylimääräisiä kuluja, 
sillä ei niitä kumminkaan siivota erikseen. Eikä siivouksen tarve tuplaannu 
tälläisen käytön takia. 

• Seurat olisi hyvä saada tiiviimmin mukaan ja osallistumaan keskusteluun ja 
jopa auttavasti päätöksentekoon. Tämä kysely on hyvä "pelinavaus". Pienet 
seurat olisi hyvä saada pidettyä "hengissä" tarjonnan ja harrastusmahdolli-
suuksien kannalta. 

• Kouvolasta puuttuu monitoimihalli, jollainen löytyy hyvin monesta kaupun-
gista. Sellaiselle tarvetta ja sijainti paikkana olisi mainiosti esim. vanha City-
marketin rakennus Veturin lähellä. 

• Tuntuu siltä, että useat henkilöt kaupungin organisaatiosssa tuntevat golfia 
lajina huonosti ja pitävät sitä kalliina ja jopa elitistisenä lajuna - jota se suin-
kaan ei ole. Pyrimme murtamaan ennakkoluuloja niin nuorten kuin aikuisten 
parissa, mm. Draivia kouluun-ohjelmalla 

• Kouvola on ollut meille hyvä ja suhtautunut toimintaamme asiallisesti. Ei hä-
vetä yhtään, että meidän pelipaidoissa (peräti ainoana kouvolalaisena seu-
rana?) lukee isolla Kouvola. 

• Kiitos tästä kyselystä. Monet aiheet vaatisivat tarkempaa keskustelua, mutta 
tämä on hyvä avaus. 

• Paljon hyvää. Paljon kehitettävää. Ei työ tekemällä lopu. Ottakaa seurat mu-
kaan talkoisiin! 

• Olen periaatteessa tyytyväinen kokonaisuuteen. Juniorien liikuntakulujen ku-
rissapito on tärkeä asia liikunnan maksimoinnin kannalta. 
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• "Lappalanjärvä tulisi kehittää aktiivisesti kuntoliikunnan yhtenä keskeisenä 
paikkana. Purjelautailuun ja jääsurffiin se on jo riittävän iso järvi. Esimerkiksi 
Käyrälampi on liian pieni ja montussa, jolloin tuulet järvellä ovat olematto-
mia ja pyörteileviä. 

• Lappalanjärvellä on talviaikaan jäällä useita kuntourheilijoita, pilkkijöitä, 
luistelijoita ja hiihtelijöitä. Kesäisin uimarannat ovat kovassa käytössä. Vene-
rannassa on pukeutumissuojat M / N, jotka jo vaatisivat kunnostusta. Alu-
eella oleva WC (matonpesupaikan takana) on jo tosi huonokuntoinen ja sen 
vuoksi vähällä käytöllä. Lappalanjärven Särkkien rannassa on suhteellisen 
hyväkuntoinen WC, mutta pukeutumissuojat kaipaisivat myös kunnostusta. 

• Tiedotusvälineissä on ollut tietoa, että Lappalanjärven uimarannasta puret-
taisiin venelaituri. Kouvolan Surffarit kannattaa tätä suunnitelmaa. Purkami-
sen edellytyksenä on oltava se, että kaikki laiturissa käytetty raskas kiviaines 
poistetaan ko. vesialueelta, muiden laiturirakenteiden kanssa. Uimaranta ko-
konaisuudessaan pitäisi puhdistaa sinne kertyneestä mudasta (jota on nyt 
myös uimareiden käytössä oleva rantaosuudella) ja koko uudelle uimaranta-
aluelle tulee tuoda runsaasti hiekkaa. Kouvolan Surffarit rakensi aikoinaan 
Valkealan kunnan avustuksella uimarannalla olevan pienen (10 x 20 m) nur-
mikkoalueen purjeiden rikausalustaksi. Silloin sovittiin, että alue on myös 
kaikkien uimareiden ja auringonottajien käytössä. Tämä oli ehtona paikan 
materiaaliselle tuelle. Nurmialueen nurmikko tulisi leikata kesän aikana 
säännöllisesti. Samoin alueen reunoilla olevat pusikot pitäisi raivata vuosit-
tain, koska ne pyrkivät vesakoitumaan nurmikon puolelle. Nyt tämä ei ole 
toiminut kunnolla. Kouvolan Surffarit ry voisi hoitaa korvausta vastaan ko. 
aluetta." 

• Toivomme, että seuroja aidosti kuultaisiin enemmän ja että mielipiteellämme 
olisi vaikutusta. Kaikki seurat haluavat pääsääntöisesti tehdä juniorityötä laa-
dukkaasti, ja siksi tarvitaan vuoropuhelua kaupungin ja seurojen välillä. 

•  Selvitys jäsenlajikyselystä. Meillä on 993 jäsentä joista 154 alle 18 v. henkilö-
jäseniä on  269  ja perhejänyyksiä aikuisia  570.  ( naisia vähän enemmän kuin 
miehiä, ei laskettu). Olen pitkään ollut järjästötyössä mukana  ja aina kokenut 
yhteistyön kaupungin kanssa merkittäväksi, niin palveluiden tuottamisessa 
kuin seuran tarvitseman tiedon ja tuen saannissa. Kiitos. Yhteiset tapaamiset 
vuosittan seurojen ja kaupungin eri palveluita tuottavien viranhoitajien  
(luottamushenkilöiden)  kanssa olisi hyvä molemmanpuolisen keskutelun ja 
ajankohtaisen tiedon välityksen kannalta.   Lausuntojen  tai kannaottojen 
pyytäminen sitoo yhteityöhön. Vapaehtoistyötä palkitaan nytkin jotenkin, 
mutta ei osu oikein kohdalle. Kustannuskysymys, mutta esim. jakamalla seu-
roihin kuntosali-, uimahalli-, teatteri-, katsomoihin  lippupaketteja (joku 
kpl/seura) jotka ohjeistettaisiin seuraa arpomaan vapaehtosta toimintaa teh-
neiden kesken. jne. Avustuksiin täsmennyt: Jos sali ja liikuntpaikka sekä sen-
jorikuntosalivuoria ei olisi tai ne olisivat mahdollisimman pieniä, niin toi-
mint-avustusta ei tarittaisi, mutta nyt se on tärkä, kun siitä saa vähän tukea 
salivuokriin. 

• Tällaiset kyselyt ovat hyviä ja toivottavasti niistä on laatijalle se hyöty mityä 
siltä odotetaan.  

• Puhutaan enemmän, yli lajirajojen. Ja ammatti urheilua ei samalle viivalle 
harrastajien kanssa. Vaikka kuin toisi näkyvyttä kaupungille. Esim Kouvot, 
neljä amerikkalaista joukkueessa ja kui monta pelaajaa kentällä per/joukkue 
(5?). samaan aikaan. 

• Kiitos yhteistyöstä joka monella sektorilla on toiminut todella hyvin! Nyt 
odottaisimme muutama vuosi sitten silloisten vastuuhenkilöiden taholta an-
nettujen lupausten lunastamista Käyrälammen beach volley -alueen huoltoti-
lojen rakentamisesta (Aquaparkin alta purettiin vanhat sauna- ja kioskitilat, 
jotka olivat kesäisin aktiivisessa käytössä KoLen beach volley -toiminnan tu-
kikohtana)  

• Kaikissa hevosharrastukseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä voi olla seu-
ramme johtokunnan jäseniin yhteydessä. Yhteystiedot löytyvät seuramme 
kotisivuilta. 
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• Ostakaa Kouvolan Tennishalli takaisin kaupungille ja antakaa seuran hoidet-
tavaksi. Halli on myytävänä, eikä mikään takaa, että se myydään tenniskäyt-
töön. 

• Muistakaa kylät! Lahjoittakaa käytöstä poistuvia tarvikkeita: pihakalusteet, 
leikkikenttien varusteet, koneet, yms. 

• En oikein osannut vastailla noihin kysymyksiin. Meitä on vain n kymmenen 
naista, jotka harjoittelemme taijia. Emme kuulu mihinkään järjestöön em-
mekä seuraan. Ryhmämme on toiminut vuodesta 2009. Aluksi meitä ohjasi 
kiinalainen Zhou Xin ja kun hän lähti takaisin Kiinaan, niin sitten jatkoin ryh-
män vetämistä. Muuten ryhmä olisi hajonnut. Korvausta en tästä ohjauksesta 
saa. Toivon, että jatkossakin saamme tämän tilan käyttöömme. Näin pienenä 
ryhmänä saatamme jäädä ilman harjoittelupaikkaa, kun meillä ei ole takana 
järjestöä joka pitäisi puoliamme tässä kovassa kilpailussa harjoittelupaikoista.  

• Päivällä kun jäähallit/pesis/jalkapallokentät on tyhjillään niin kakki Kouvo-
lan koulut sopisivat että vaikka 7 luokkalaisten liikunta tunti olisi klo 12:00-
14:00 keskiviikkona niin näillä kyseisillä kentillä olisi myös siihen aikaan 
treenit ja ne jotka oikeasti harrastaa näitä lajeja voisivat mennä treeneihin ja 
ne kaikki muut oppilaat voisivat suunnistaa taikka ihan vaan kävellä .Näin 
saataisiin vaikka jo parit treenit samalle päivälle taikka kentä aikaa vaikka 
ihan junnuille. En tiiä toimisiko ? 

• "selkeää, avointa ja rehelistä keskustelua asioista, vaatimukset myös suur-
seuroille ei vain pienseuroille. suurseurojen harrastaja määrien seuraaminen 
ja tarkkailu 

• kausien aikana ettei ole haettu turhia vuoroja jotka ovat sit käyttämättöminä, 
" 

• Tiedoksi Kouvolan kaupungille, että ihmisiä asuu muuallakin kun keskus-
tassa. 

• "Anjalan urheilukentän huoltorakennus uusittava ensitilassa, jossa ainakin 
wc- ja pukuhuonetilat. Anjalan kentällä kesäisin toimintaa joka ilta ma-pe 
sekä viikonloppuisin. Lisäksi talvella paikalla runsaasti hiihtäjiä tykkilumila-
dulla marraskuusta- maaliskuuhun. 

• Seväshyppyyn harjoittelupaikka johonkin urheilukenttään kaupungissa. Peh-
musteet löytyvät Anjalan urheilukentän huoltorakennuksesta." 

• Mikä on Haanojan haalin tulevaisuus? Onko sen käyttöön tulossa lähivuo-
sina muutoksia? Siellä oleva kamppailutila on kooltaan rajallinen ja siihen saa 
kerrallaan yhden harjoitusryhmän harjoittelemaan. Löytyiskö jostain sopiva 
tila, joka voitaisiin keskittää kamppailulajien yhteiseksi harjoitustilaksi? Jos 
tälläinen tila löytyisi niin siinä voisi olla mahdollisuuksia pyörittää tilaa seu-
rojen yhteistyönä. Esim. Mikkelissä tälläisesta kaupungin ja seurojen välisestä 
yhteistyöstä on hyvänä esimerkkinä Wisa-areena.  

• Ottakaa maksavat paremmin huomioon 
• Kiitos kaupungille nykyisestä toiminnasta yhdistysten hyväksi! Pelataan 

"avoimin kortein", niin hyvä tulee! 
• "Seuratoiminnan jatkamisen kannalta Anjalaan tarvitaan toimiva sali uuteen 

kouluun. 
• Siinä yhteydessä olisi kiinnostusta erityisryhmän ilta- tai viikonloppu peli-

kerhon järjestämiselle. (oma tytär pyörätuolissa)" 
• Ehkä sienestys/marjastus retki syksyisin yhteiskuljetuksella.... 
• Kiitos tästä kyselylomakkeesta.... toivottavasti se tuottaa kehityskelpoista ma-

teriaali, jonka kautta liikunta asioita on hyvä yhdessä hoitaa. 
• "urheilukaupungin imagon nostamista ja näkyvyyden parantamista. Ollaan 

reilusti ylpeitä, meillä on sm tason seuroja, huippu urheilijoita monessa la-
jissa., hyvät urheilupaikat. 

• esim Lahden kaupungin tapaan näkyvä seuraliputus kaupungiin tullessa ko-
tipelien aikana. " 

• Loistava ajatus pyytää seuroilta tietoja ja mielipiteitä toimintojen kehittä-
miseksi. Toivottavasti voisimme myös vaikuttaa asioihin. 

• Yhdistyksemme tulisi mielellään kertomaan lisää toiminnastamme koska täl-
laisesta kyselystä saattaa jäädä vain lisää kysymyksiä ja ihmettelyä kaupun-
gin toimihenkilöille ja päättäjille. 
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• Kouvola on hieno urheilukaupunki, josta löytyy niin huippu-urheilua kuin 
laadukasta seuratoimintaa. Toivon, että kaupunki jatkaa lasten ja nuorten tu-
kemista ilmaisten liikuntavuorojen kautta ja takaa näin mahdollisuuden 
edullisempaan harrastamiseen. Uimahallien säilyttäminen ja kunnostaminen 
maksavat itsensä takaisin terveempinä ja tyytyväisinä kuntalaisina. Yhteistyö 
yli seurarajojen kaupungin avustuksella luo paremmat mahdollisuudet liik-
kujille ja tuo positiivista virtaa kaikille toimijoille.  

• Kiitos, olen pahoillani, että tämä tuli myöhässä, on ollut muitakin asioita, 
jotka ovat häirinneet ajankäyttöä tähän vastaamiseen. Nyt valmistelemaan 
illan harjoituksia.... 

• Pidetään kiinni, että Kouvolan maine urheilukaupunkina säilyisi edelleen, 
• Pitäkää Tykkimäen rata elossa. 
• Toivottavasti liikuntapaikkojen strategiseen suunnitteluun tarvittavat henki-

löresurssit säilyvät ja asiantuntemus sekä riippumattomuus paranee. Jos kou-
vola haluaa profiloitua urheilukaupunkina, niin sen tulee tehdä se kaikilla ta-
soilla, ei vain kilpaurheilun näkökulmasta. 

• Olisi hyvä, jos kaupunki hyvittäisi urheilukentän kunnostukseen käyttämän 
rahasumman ilmaisella kentän hoidolla. 
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