KOUVOLAN SEURAPARLAMENTTI

MUISTIO
19.2.2019

SEURAPARLAMENTIN KOKOUS 19.2.2019
Aika ja paikka
19.2.2019 klo 17.30 – 19.00 Porukkatalo 3.krs / neuvotteluhuone Toivo
Läsnä
Korian Ponsi / Valkealan Kajo - Iris Riihiluoma
Kouvolan Urheiluakatemia - Timo Pahkala
Kymenlaakson Liikunta ry - Tommi Lehtinen
Kymijoen Ratsastajat ry - Soile Hupli
Pokli ry - Vesa Torikka (VPJ)
Sudet ry Jalkapallo - Mika Seppälä (PJ)
Sudet Salibandy ry - Joona Tankka
Tempo ry - Kaisa Niilo-Rämä
Tykkimäen sirkuskoulu - Mika Vanhatalo
Kouvolan kaupunki - Marika Peltonen
Kouvolan kaupunki - Jussi Sutela
Poissa
Black Diamond Cheerleaders ry
Kouvola Indians ry
Kouvolan Uimarit ry
Kuusankosken Ampujat ry
ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mika Seppälä avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Puheenjohtaja esitti alustuksen siitä,
miksi olemme kokoontuneet ja mitä kaikkea yhteinen seuraparlamentti Kouvolassa voisi olla.

2. Seuraparlamentin toimintasuunnitelma ja tavoitteet
Jussi Sutela esitteli seuraparlamentin toimintasuunnitelman pohjaksi kaupungin vuosikellon.
Hän kertoi, että kaupungin toimesta seuraparlamentin asiat viedään tiedoksi liikunta- ja
kulttuurilautakunnalle. Ryhmässä toivottiin, että seuraparlamentilta kysyttäisiin asiatuntijamielipidettä/
lausuntoa kaupungin tuleviin päätöksiin, esimerkiksi kaupungin säästöihin liittyvissä asioissa. Seurakentältä
voisi löytyä hyviä ideoita toimintojen uudelleen toteuttamisessa ja samalla näin voitaisiin saada aikaan
myös säästöjä.
Vesa Torikka ehdotti, että seuraparlamentin toimintaa olisi hyvä tuoda kuntalaisille näkyväksi. Mahdollisesti
jalkauduttaisiin joihinkin tapahtumiin. Mika Seppälä lupasi selvittää jalkautumismahdollisuuksia.

Keskusteltiin konkreettisista toimenpiteistä parlamentin toiminnan aloittamiseksi:





Seuraparlamentille ehdotettiin omia Facebook –sivuja, jotta saataisiin toimintaa esille ja se toimisi
hyvänä tiedotuskanavana. Tämä asia jäi vielä avoimeksi. Ainakin suljettu seuraparlamentin oma
ryhmä Facebookissa sai kannatusta.
Sähköistä palautelaatikkoa ehdotettiin perustettavaksi.
Seurakyselyn kautta saadaan seurakentältä kehittämisehdotuksia mm. liikuntatilojen vuorojakoon
ja varausohjelma Timmiin liittyvissä asioissa.
Seuraparlamentti voisi käydä (muutama henkilö) esittäytymässä liikunta- ja
kulttuurilautakunnassa.

Seuraparlamentin tavoitteena on olla: aktiivinen, konkreettinen, näkyvä ja vaikuttava.

3. Liikuntapaikkojen ja –alueiden palveluverkkoselvitys
Jussi Sutela esitteli Kouvolan kaupungin liikunnan palveluverkkoselvitystä. Selvitys on nyt alkamassa. Sen
tavoitteena mm. liikuntapaikkojen laatu, monikäyttöisyys, alueellisuus ja profilointi.
Palveluverkkoselvityksen alustava aikataulu on kokousmuistion liitteenä.
Keskusteltiin, miten jäähallin muuntaminen toisen lajin tai konserttien käyttöön on mahdollista.
Osallistujat olivat sitä mieltä, että jään peittäminen toisella materiaalilla on suuritöinen. Pohdittiin myös
yritysten ja muun yksityisen sektorin mukaan ottamista liikuntapaikkarakentamiseen ja niiden
palveluiden tuottamiseen.
Mika Vanhatalo poistui kokouksesta klo 18.30
Kaupungin liikunnan- ja kulttuurin johtoryhmä toivoo, että seuraparlamentissa käydään keskustelua
monitoimihallin tarveselvityksestä ja –kyselystä. Liikunnan palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän
kokoonpanoon alustavasti varattu paikka seuraparlamentin edustajalle. Seuraparlamentin mielipide oli,
että ohjausryhmään nimetään puheenjohtaja Mika Seppälä.
4. Parlamentin tiedotusalustan ja -tapojen valinta
Yleinen tiedotus toteutetaan kaupungin nettisivujen kautta. Selvitetään, millainen palautepalvelu
kaupungin uusien nettisivujen kautta pystytään toteuttamaan (Jussi Sutela).
Kaisa Niilo-Rämä ehdotti, että jokainen parlamentin jäsen vie oman lajinsa muille seuroille tietoa
parlamentin asioista, sekä myös toiseen suuntaan, seurakentän asioita parlamentille. Voimisteluseuroilla
on olemassa oma messenger-ryhmä. Hän ehdotti myös, että Facebook toimisi seuraparlamentin omana
tiedotuskanavana. Sinne voidaan perustaa parlamentin jäsenille oma suljettu ryhmä ja lisäksi
mahdollisesti kaikille Kouvolan liikuntaseuroille oma ryhmä. Ajatus sai kannatusta.
5. Timmin kehityskohteet
Tilavarausohjelma Timmiin kaivataan kehittämistä. Ryhmä toi esille kokemuksiaan ohjelman käytöstä:
Joona Tankka: Järjestelmä on kömpelö ja hidas. Joutuu odottamaan kauan varausvahvistusta, jolloin joku
toinen on ehkä jo ehtinyt varaamaan halutun vuoron. Hallien aukioloajat aiheuttavat ongelmia vuorojen
aktiiviseen käyttöön. Vahtimestareiden työvuorot rajoittavat joidenkin tilojen käyttömahdollisuuksia.
Esimerkiksi sähkölukot auttaisivat asiaa.

Vuorokauppa- ehdotus Timmiin; perutun vuoron voisi joku muu kätevästi poimia ohjelmasta.
Sakko (jos vuoro perutaan myöhemmin, kuin seitsemän päivää ennen ko. vuoroa) on huono käytäntö.
Vuoro tulee halvemmaksi jättää perumatta.
Iiris Riihiluoma: Hakuun kehittämisehdotus; Jos hakee esim. isot palloiluhallit, niin saisi vain ne näkyviin.
Näin olisi helpompaa etsiä vapaa haluttu tila.
Timo Pahkala: Tieto vapaasta tilasta tarvittaisiin nopeammin Timmin kautta. Tiloissa on vajaakäyttöä.
Soile Hupli: Hankalakäyttöinen ohjelma.
Tommi Lehtinen: Maakunnallinen yhteinen varausjärjestelmä?
Jussi Sutela: Timmi-koulutus on tulossa, jotta ohjelmasta saataisiin enemmän hyviä ominaisuuksia
käyttöön. Koulutukseen voidaan kerätä kehittämisideoita seurakentältä. Koulutuksen pohjaksi on hyvä
käyttää seuroilta kyselyn kautta saatavaa tietoa.
Kaisa Niilo-Rämä: Kauhea määrä täytettäviä lomakkeita hakuaikoina/ seura.
Päätettiin, että vuorojaoista ja Timmi- ohjelmasta laaditaan kysely liikuntaseuroille. Mika Seppälä ja
Jussi Sutela valmistelevat kyselyn. Kysely hyväksytetään seuraparlamentilla.

6. Muut asiat
Vesa Torikka ilmoitti, ettei jatka seuraparlamentin varapuheenjohtajana. Hän siirtyy PokLilta Saipan
toiminnanjohtajaksi. Sovittiin että seuraavassa seuraparlamentin kokouksessa valitaan uusi
varapuheenjohtaja.
Kaisa Niilo-Rämä ehdotti, että seuraparlamentin olisi hyvä ottaa kantaa myös kouluverkkoselvitykseen.
Tämän selvityksen yhteydessä tulee häviämään liikuntasaleja ja kun uusia tehdään, voisi parlamentilla
olla mahdollisuus olla mukana antamassa asiantuntijalausuntoja. Pyydetään, että liikuntapäällikkö Teemu
Mäkipaakkanen selvittää, onko seuraparlamentista tai liikuntapalveluista mahdollista saada edustaja
mukaan. Timo Pahkala olisi kiinnostunut olemaan mukana kouluverkkoselvitysryhmässä, jos sinne on
mahdollista päästä mukaan.
Tommi Lehtinen: Tiedotti tulevasta; Vapaaehtoistreffit 17.9.2019.
7. Seuraavan kokouksen aiheet ja ajankohta
Seuraavasta tapaamisajankohdasta tehdään Doodle-kysely. Mika Seppälä lähettää sen parlamentin
jäsenille. Seuraava tapaaminen huhtikuussa 2019.

Muistion kirjasi Marika Peltonen

