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KOUVOLAN SEURAPARLAMENTIN SÄÄNNÖT 

 

1. SEURAPARLAMENTIN ASEMA, TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT 

Seuraparlamentti on kouvolalaisten urheiluseurojen ja niiden aluejärjestön ja Kouvolan Urheiluakatemian 
edustama yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Kouvolan kaupungin liikuntapalveluiden ja liikunta- 
ja kulttuurilautakunnan kanssa. Liikunta- ja kulttuurilautakunta kuulee seuraparlamenttia 
päätöksenteossa ja käsittelee seuraparlamentin tekemät aloitteet. 

Seuraparlamentin tavoitteena on tukea ja myötävaikuttaa kaikkien urheiluseurojen ja eri liikuntamuotojen 
kehittämistä koko kaupungin alueella. Seuraparlamentti korostaa omassa toiminnassaan liikunnan 
merkitystä hyvinvoinnin lisääjänä. 

Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa liikuntapalveluiden käyttöön urheiluseurojen näkemyksiä, ideoita, 
aloitteita, toimintaehdotuksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja liikuntaa ja urheilua koskeviin päätöksiin sekä 
pyrkii vaikuttamaan liikuntaolosuhteiden kehittämiseen. 

Seuraparlamentti ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää urheiluseurojen yhteistyötä laatimansa 
toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Seuraparlamentti arvioi ja kehittää omaa toimintaansa säännöllisesti.  

 

2. SEURAPARLAMENTTI 
 

2.1 Seuraparlamentin kokoontuminen 

Seuraparlamentti kokoontuu kokouksiin sihteerin tai puheenjohtajan kutsumana tarvittaessa, mutta 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään pääsääntöisesti edellisessä 
kokouksessa, mutta aloitteen seuraparlamentin kokoontumiseksi voi tehdä urheiluseura, lautakunta tai 
liikuntapalveluiden esimies. Seuraparlamentin kokoukset voidaan järjestää ja niihin voi osallistua tilanteen 
niin vaatiessa myös sähköisessä toimintaympäristössä. 

Seuraparlamentin asialista lähetetään seuraparlamentin jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Pöytäkirja toimitetaan seuraparlamentin jäsenille viikon kuluessa kokouksesta. Lisäksi seuraparlamentin 
pöytäkirja jaetaan tiedoksi liikunta- ja kulttuurilautakunnan jäsenille. Seuraparlamentin esityslistat ja 
pöytäkirjat ovat kaikkien luettavissa osoitteessa www.kouvola.fi/seuraparlamentti 

 

2.2 Seuraparlamentin kokoonpano, toimikausi ja valinta 

Parlamentissa tulee olla alueen lajien edustus mahdollisimman kattavasti, sisältäen yksilö- sekä 
joukkuelajeja ja aikuis- ja lastenliikuntaa. Samasta lajista pyritään valitsemaan vain yksi edustaja. 

Seuraparlamenttiin kuuluu 10-15 jäsentä ja sihteeri, joka on kaupungin liikuntapalveluiden päätoiminen 
henkilö. Seuraparlamentti valitsee keskuudestaan seuraparlamentin puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Seuraparlamentissa sihteeri valmistelee käsiteltävät asiat yhteistyössä 
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puheenjohtajan kanssa. Pöytäkirjaa kokouksissa pitää sihteeri. Sihteeri toimii yhteydessä kaikkien 
urheiluseurojen ja Kouvolan kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Jokaisella parlamentin jäsenellä on yksi 
ääni, tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

Kouvolan ensimmäisen seuraparlamentin seuroja edustavat jäsenet valitaan poikkeuksellisesti 

kolmivuotiskaudeksi (2019-2021). Seuraparlamentin toimikausi on kalenterivuosi (tammikuu-joulukuu). 

Kahden vuoden kuluttua puolet jäsenistä on erovuorossa, pois lukien Kymenlaakson Liikunta ry ja Kouvolan 

Urheiluakatemia. 

Jatkossa seuraparlamentin toimikausi on kaksi vuotta. Puolet seuraparlamentin jäsenistä on vuosittain 
erovuorossa. Ensimmäiset erovuoroiset valitaan vuonna 2020. Esityksen kulloinkin seuraparlamenttiin 
valittavista jäsenistä tekee seuraparlamentti viimeisessä kokouksessaan ehdokasasettelun pohjalta. 
Seurojen hallitukset valitsevat ehdokkaansa.  

 

2.2.1 Seurafoorumi 

Kouvolalaiset urheiluseurat saavat kutsun vuosittaiseen, viimeistään marraskuun loppuun mennessä 
kokoontuvaan seurafoorumiin. Seuraparlamentin jäsenet valitaan vuosittain seurafoorumissa. Jokaisella 
seurafoorumiin osallistuvalla seuralla on mahdollisissa äänestyksissä käytössään yksi ääni. 

Seurafoorumista tiedotetaan Kouvolan kaupungin sähköisissä kanavissa, liikunnan tiedotuslehdessä sekä 
osoitteissa www.kouvola.fi/seurafoorumi ja www.kouvola.fi/seuraparlamentti. 

 
2.3 Muita kokouskäytäntöjä 

Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla. Yhteydenpidossa käytetään pääsääntöisesti sähköpostia tai muuta 
sovittua sähköistä kanavaa.   

Kokouksiin kutsutaan jäsenet. Mikäli jäsen ei pääse paikalle, on varajäsen valtuutettu osallistumaan 
kokoukseen. Muutoksista ilmoitetaan seuraparlamentin sihteerille ennen kokousta.  

Mikäli sihteeri ei pääse paikalle, järjestää hän liikuntapalveluista sijaisen paikalle. 

 

3. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Seurafoorumi voi muuttaa näitä sääntöjä joko kokouksessaan tai seuraparlamentin esityksestä.  

http://www.kouvola.fi/seurafoorumi
http://www.kouvola.fi/seuraparlamentti

