
KOUVOLAN KAUPUNKI                                                                         MUISTIO 

Hyvinvointipalvelut                                                                               21.5.2018 

  

SEURAPARLAMENTTITYÖRYHMÄN 2. KOKOONTUMINEN 21.5.2018 

 

Aika ja paikka 

21.5.2018 klo 17.00 – 19.00 Porukkatalo / 2. krs Aula 

 

Läsnä                                             

Kouvolan Jalkapallo ry – Jari Kujala  

Mypa Juniorit ry – Jukka Karjalainen  

Sudet Jalkapallo ry – Mika Seppälä  

Pokli ry – Harri Setälä  

Sudet Salibandy ry – Petri Joutjärvi  

Korian Ponsi ry - lentopallojaosto / Kouvolan Han Moo Do ry – Iris Riihiluoma    

Likolammen talviuimarit ry – Matti Pohjamo  

Kouvolan Uimarit ry – Suvi Virtanen   

Black Diamond Cheerleaders ry  - Elina Toimela  

Kouvolan Taido ry – Kari Hakuli  

Kouvolan Pallonlyöjät ry – Jyrki Hyttinen  

Teemu Mäkipaakkanen - Kouvolan kaupunki  

Jussi Sutela – Kouvolan kaupunki  

Marika Peltonen – Kouvolan kaupunki  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÄSITELLYT ASIAT 

 

1. Edellisen kokouksen yhteenveto 

Teemu kertasi edellisen kokoontumisen ydinasiat (ks. liite yhteenveto ryhmien töistä). Eniten 
hajontaa ryhmien esityksissä oli erityisesti koskien seuraparlamentin kokoonpanoa.  

 

2. Alustus illan aiheeseen (Seuraparlamentin muodostuminen) 

Teemu alusti aiheeseen käymällä läpi kolme eri asiakokonaisuutta, joita ryhmät pääsivät pohtimaan. 

 

Asiakokonaisuudet olivat 

 Ehdokasasettelulomake 
 Ehdotettujen seurojen (ja henkilöiden) käsittely ja luokittelu SEKÄ 
 Seurafoorumi 

  

3. Ryhmätyöt, 30 min 

 

Ryhmä 1 (Elina, Jukka, Mika, Iiris) 

 Lomake yksinkertaisempana kuin esimerkkinä käytetty Helsingin malli 
 Luokitteluperusteet voisivat olla esim. lajiryhmä, yksilö/joukkuelaji, alueellisuus, kesälaji/talvilaji 

(toimikunta valitsee perusteet) 
 Seurafoorumi-kokonaisuus on OK 
 Seurafoorumissa olisi kiva päästä äänestämään esim. Parlamentin kokoonpanosta / 

puheenjohtajasta 
 Ehdotettu aikataulu on OK 

 

Ryhmä 2 (Jyrki, Petri, Matti, Kari) 

 Seurojen aktiivisuus olennaista, jotta saadaan mahdollisimman kattava ja laadukas parlamentti 
 Monilajiseuroilla tulisi olla mahdollisuus useisiin ehdokkaisiin  
 Ehdollepanotoimikunta on OK 
 Luokitteluperusteet tärkeitä, tulee erityisesti huomioita alueellisuus! 
 Ensimmäisen parlamentin toimikausi 2/3 vuotta (puolet parlamentin jäsenistä toimivat 2 vuotta 

ja toinen puoli jatkaa 3 vuotta 
 Puheenjohtajan merkitys olennaisen tärkeä (jollain keinolla turvattava riittävä määrä 

puheenjohtajaehdokkaita!) -> Ehdollepanotoimikunnan tehtävä on tarvittaessa "kaivaa" pj:t 
esille 

 Aikataulu on kireä, mutta OK 

 

 

 



Ryhmä 3 (Jari, Harri, Suvi) 

 Ehdokasasettelulomakkeen tulee olla sähköinen, muuten ajatus on OK 
 Ei valmentajia ehdokkaiksi (valmentajien työ on käyttää rajallinen aikansa valmentamiseen) 
 Ehdokkaat jaetaan luokittelulaatikoihin, esim. 3-4 laatikkoa suorituspaikkojen mukaan (esim. 

nurmiurheiluseurat, uimahalleja käyttävät seurat, pientoimijat), joista äänestetään parlamentin 
jäsenet -> seurafoorumi äänestää luokittelulaatikoiden pohjalta (jäsen ja varajäsen voisivat olla 
eri seuroista) 

 2/3 vuotta toimikaudeksi 
 Aikataulu on OK 

 

4. Ryhmien puheenvuorot ja yhteistä keskustelua 
 Luokitteluperusteet aiheuttivat runsaasti keskustelua (esim. voivatko valmentajat olla 

parlamentin jäseniä?) 
 Liikuntaa lähellä olevien yhdistysten asema ja mahdollisuus kuulua parlamenttiin (esim. 

Selkäyhdistys, Hengitysyhdistys) --> päätettiin rajata seuraparlamentti liikuntaseuroihin 
 Seurafoorumi on luonteva paikka valinnoille ja mahdollisille äänestyksille 
 Ehdokasasettelulomakkeen rakenne ja luonnostelu (kaupunki ryhtyy valmistelemaan lomaketta) 
 Jatkoaikataulu koettiin hyväksi 

 

5. Jatkosuunnitelma 
 Kaupunki ryhtyy valmistelemaan ehdokasasettelulomaketta 
 Aikataulu loppuvuodelle 2018 

1) ehdokasasettelulomake liikunta- ja urheiluseuroille loppukesällä (seuroilta odotetaan 
vastauksia elokuun loppuun mennessä) 

2) asetettujen ehdokkaiden luokittelu ja pohdinta ehdollepanotoimikunnan kesken (syyskuun 
aikana) 

3) Seurafoorumi valitsee/äänestää ehdollepanotoimikunnan työn pohjalta parlamentin + 
puheenjohtajan (seurafoorumi lokakuun alussa) 

4) parlamentin valinta Seurafoorumissa (lokakuu) 

5) Seuraparlamentin ensimmäinen kokous ja järjestäytyminen (lokakuu-joulukuu) 

 


