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Kouvolan kaupungin elinkeinopalvelut, kehitysjohtaja Petteri Portaankorva: Urheilukaupunki Kouvola
-

Kevään 2017 aikana kaupunki ja seurat pohtivat sitä, mitä tarkoittaa urheilukaupunki Kouvola ja
mitä toimenpiteitä se edellyttää.
Kyselyvastausten perusteella tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat yhteistyö, urheilutoiminnan
kehittäminen, urheilutapahtumat, talous ja olosuhteet.
Visiona on mm. se, että Kouvolassa on mahdollisuus liikkua harrastajasta huipulle.
Voiko yhteistyötä kehittää esimerkiksi seurafoorumin perustamisella ja aktiiviseurojen yhteisen
seurakehittäjän resursoinnilla?

Kouvolan kaupungin liikuntapaikkapalvelut, varaussihteeri Kirsi Temonen: Tilanvaraukset
-

Toimipiste on nyt Porukkatalossa, Savonkatu 23.
Tilanvaraukset hoituvat edelleen sähköpostitse liikunta@kouvola.fi, yhteinen puhelinrinki toimii
numerossa 020 615 4220.
Timmi-ohjelman kautta voi nyt perua vuoroja, myös vakiovuoroja  kannattaa olla tarkkana, ettei
vahingossa peru koko vakiovuoroa yhden ajan asemesta.
Tarvittaessa voidaan pitää Timmin käytöstä koulutusta.
Sulkuajoista on suunnitelma, joka julkaistaan pian.

Kouvola kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelut, liikuntapaikkapäällikkö Kirke Roos: Ajankohtaista
-

Kuntoradoista tulee paljon kielteistä palautetta.
Sulkuajat mahdollistavat korjaukset. Kesällä uimahallit ovat vuorotellen kiinni.
Tänä talvena on tulossa kaksi uutta jääkonetta.
KESKUSTELU
o Miksi liikuntapaikat eivät ole avoinna silloin, kun on tarve.
o Kulunvalvonta on tärkeä saada kuntoon eri liikuntatiloissa.
o Rakennusten profiloiminen tiettyihin lajeihin voisi olla ratkaisu tilapulaan. Tämän olisi
tärkeä lähteä seuroista käsin. Toisaalta lapset tarvitsevat lähiliikuntapaikkoja.
o Ikävää, että saleissa pelataan niin, että paikat rikkoutuvat.
o Mennäänkö lapset vai liikuntalajit edellä?

Kouvolan kaupungin terveyden edistäminen, liikuntakoordinaattori Marika Peltonen ja liikunnanohjaaja
Heidi Haapiainen: Liikkuvakouvola.fi-sivut
-

Liikunnanohjaajat työskentelevät kaikenikäisten kanssa, erityisesti lasten kanssa tehdään paljon.
Kaupunki toivoo, että seurat ilmoittaisivat toiminnastaan, jotta tiedot voitaisiin siirtää
www.liikkuvakouvola.fi -sivustolle.

Kouvolan kaupungin yhteisöllisyyden edistäminen, yhteisötyökoordinaattori Leena Järvenmäki: Avustukset
-

Avustuksiin ei ole tulossa suuria muutoksia, paitsi järjestötalon toimintaan siirretään järjestöjen
yhdistymis- ja yhteistyötuki 2018.
Avustusten käytännön toimintoja mietitään vielä.

Kymenlaakson Liikunta ry, Tommi Lehtinen: Seuratuki ja tietosuoja
-

Seuratukea kannattaa hakea, rahaa on jaossa.
Kymenlaaksosta haetaan tukea niukasti. Yhteistyöhakemuksia varsinkin.
Pienin haettava summa on 2 500 euroa, suurin haettava summa on 15 000 euroa.
Sähköiset hakemukset löytyvät: www.seuraverkko.fi.
Kannattaa kysyä junioreilta, mitä he haluavat.
Tiivis kuvaus hakemukseen: mitä ja miten tehdään, mitä saadaan aikaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö lähettää täydennyspyynnöt taholle, jonka osoite on hakemuksessa.
 Täydennykseen viikko aikaa.  Kannattaa tarkistaa, ettei täydennyspyyntö mene roskapostiin.
Toukokuussa 2018 astuu voimaan määräys, että halutessaan jäsen saa vaatia poistamaan tietonsa
järjestön tiedoista. Helmikuussa on tulossa koulutusta, päivämäärä ilmoitetaan lähiaikoina.

Kouvolan kaupungin liikuntapaikat, vs. liikuntapaikka-asiantuntija Jussi Sutela: Liikuntaseurojen kysely
syksyllä 2017
-

Seuroille syys-lokakuussa suunnattuun kyselyyn vastasi noin 66 % kyselyn saaneista.
Kyselyssä on paljon tietoa, jota vielä analysoidaan lisää.
Toimintaa tukee erityisesti junioreiden harjoitustilojen maksuttomuus (62 %) ja kaupungin
myöntämät avustukset (42 %).
Tärkeimmät liikuntapaikat ovat liikunta- ja palloiluhallit sekä liikuntasalit (53 %).
81 % vastanneista pitää seuran taloutta vähintään tyydyttävänä.
Avustusten hakemisessa on paljon epätietoisuutta ja vääriä olettamuksia.
Pääosin seurat ovat tyytyväisiä liikuntapaikkoihin.
Uudisrakentamisessa haluttaisiin monitoimihalli eri lajien tarpeisiin. Toivotaan harjoitusjäähalli,
kamppailulajisali, tekonurmien kehittäminen, uimahalliverkosto, palloilusalien lattiat jne.
Yhteistyötä voitaisiin tehdä seurojen mielestä enemmän kaupungin ja toisten seurojen kanssa.
KESKUSTELU:
o Varainhankinnassa tarvitaan innovaatioita. Yrityksiltä voi saada rahaa, kun antaa vastinetta.
o On ikävä, että toisten seurojen juniorit käyttäytyvät epäasiallisesti toisten seurojen
harjoitusvuoroilla toisia harrastajia kohtaan. Seuroissa on tärkeää, että nuorille viestitetään
toisten lajien kunnioittamisesta.
o Kunnon opastaminen tiloihin on tärkeää. Esimerkiksi Porin jäähallissa on hyviä ratkaisuja.
o Päättäjille on tärkeää viestittää, että koulujen sulkeminen vaikuttaa myös seurojen
harrastuskäyttöön.
o Voiko tiloihin päästä esim. kesällä, jolloin rakennuksissa ei ole valvontaa tai toimintaa.
o Arttu Salmi, Kinno: Kouvolaan etsitään tapahtumia, toivottavasti seurat tulevat mukaan.

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?
o On tahtoa tehdä asioita yhdessä, meillä on kyselyn myötä tuoretta tietoa ajatuksista,
Kymenlaakson Liikunta (sis. Akatemian) toimii yhdistävänä tekijänä, seurafoorumi.
o Tarvitaanko seuraparlamentti seurojen äänen varmistamiseksi ajoissa?  Tilaisuuden
palautekyselyssä kysytään mm. halukkuutta osallistua seuraparlamenttitoimintaan.
Anne Eriksson

