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Kyselyn taustatiedot

• Kyselyllä kerättiin tietoa kouvolalaisten liikuntaseurojen

• toiminnasta

• taloudesta

• toimintaedellytyksistä sekä tyytyväisyydestä Kouvolan liikuntapalveluihin ja –paikkoihin sekä

• kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia

• Urhes Liikuntasuunnittelu Oy

• kysely toteutettiin 18.9. – 15.10.2017

• n. 150 urheiluseuraa ja yhdistystä -> vastausprosentti 66 %

• yleisimmin vastaajana seuran puheenjohtaja (51 %), hallituksen sihteeri (16 %), 
hallituksen/johtokunnan jäsen (13 %)

• osa laajempaa tiedonhankintakokonaisuutta



Seurojen toiminta/
taustatietoa vastanneista seuroista

Harrastetut lajit
• ulkopalloilulajit 27 %
• sisäpalloilulajit 21 %
• hiihtolajit 19 %
• maasto- ja ulkoilulajit 18 %
• jääurheilulajit 17 %

Jäsenistö
• kokonaiskattavuus n. 18 400 jäsentä
• alle 100 jäsenen seuroja 44 %
• 59 % aikuisharrastajia, 41 % alaikäisiä

Toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset
• yhteensä 1400 henkilöä
• alle 25 henkilöä (75 % vastanneista seuroista)



Seurojen toiminta

Seurojen toimintaedellytykset
• Kouvolan yleiset liikuntaedellytykset (86 % väh. hyvät)
• Kouvolan liikuntaedellytykset seuran näkökulmasta (67 % väh. hyvät)

Toimintaa tukevat asiat
• harjoitusvuorojen maksuttomuus (62 %)
• kaupungilta saatavat avustukset (42 %)

Suurimmat haasteet
• seuratoimijoiden puute (39 %)
• luottamus- ja vastuuhenkilöiden puute (33 %)
• varainhankinta ja harrastajien vähyys (n. 30 %)

”vapaaehtoisuus on 
vähentynyt”

”väestön muuttoliike ja 
nuorison poismuutto”

”yritysten rahahanat 
entistä tiukemmassa”



Seurojen toiminta



Seurojen talous

Seurojen arvio omasta taloudellisesta tilanteesta

• 81 % pitää vähintään tyydyttävänä

Talouden kehittyminen tulevina vuosina

• paranee tai pysyy ennallaan (75%), heikkenee (25 %)

• syyt?

Ulkopuolisille tuotetut maksulliset palvelut

• 40 % tuottaa maksullisia palveluita

Seura-avustukset

• toiminta-, tilavuokra- ja tapahtuma-avustukset
• harjoitustilojen käyttömaksut
• harrastaja-/jäsenmäärät 
• varainhankinta

Koetaan tärkeiksi! Monet hakevat, 
monet saavat

Epätietoisuutta ja 
vääriä olettamuksia



Seurojen tyytyväisyys ja odotukset

Tyytyväisyys liikuntapaikkoihin ja –palveluihin



Seurojen tyytyväisyys ja odotukset

Liikuntapaikkojen uudisrakentaminen ja saneeraus

Uudisrakentaminen

Saneeraus

monitoimihalli
tekonurmien     
kehittäminen

kamppailulajisaliharjoitusjäähalli

uimahalli

yleisurheilukentät

Sarkolan 
tekonurmi

uimahallit

palloilusalien 
lattiat

vastauksissa 
voimakasta 

hajontaa

ratsastus, 
ammunta



Seurojen tyytyväisyys ja odotukset

Liikuntapaikkamaksut (perustuivat seuran antamaan vastaukseen käytetyistä liikuntapaikoista)



Yhteistyö

Seurojen ja kaupungin välinen yhteistyö
• Mitä seura voi tehdä / mitä kaupunki voi tehdä?

Yhteistyö muiden seurojen kanssa?
• 76 %:lla yhteistyötä

yhteisharjoitukset ja 
oheisharjoittelutuki

yhteisjoukkueet

tapahtumat

valmennus

viestintä ja avoin 
keskustelu

toiminnasta 
tiedottaminen

olla kiinnostunut 
seurojen 

toiminnasta



Miten tästä eteenpäin?

Seurojen ja kaupungin 
halu tehdä asioita yhdessä

Kyselyn tulokset + 
avoimet vastaukset ja 

niiden pohdinta

Seurafoorumi

Seuraparlamentti?

Kymli

Foorumin palautekysely -> 
halukkuus 

parlamenttityöryhmään?

Aikataulu?

1. Palautekysely
2. Työryhmän kokoaminen

3. Työskentely alkaa
4. Seurafoorumi, kevät 2018?


