KOUVOLAN SEURAPARLAMENTTI

MUISTIO
4.6.2019

Aika:

Tiistai 4.6.2019 17:30–19:00

Paikka:

Porukkatalo, neuvotteluhuone Toivo 3. krs

Savonkatu 23, 45100 KOUVOLA
Paikalla:
Iiris Riihiluoma - Korian Ponsi/ Valkealan Kajo
Timo Pahkala - Kouvolan Urheiluakatemia
Soile Hupli - Kymijoen Ratsastajat
Mika Seppälä - Sudet jalkapallo
Kaisa Niilo- Rämä - Tempo
Elina Toimela – BDC
Suvi Virtanen – Kouvolan Uimarit
Jussi Sutela – Kouvolan kaupunki
Teemu Mäkipaakkanen - Kouvolan kaupunki
Marika Peltonen – Kouvolan kaupunki
Poissa:
Kymenlaakson Liikunta
Pokli
Sudet Salibandy
Tykkimäen Sirkuskoulu
Kouvolan Indians
Kuusankosken Ampujat
Asialista
1) Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
2) Puheenjohtajatilanne ja jäsenvalinnat
Seuraparlamentin puheenjohtaja Mika Seppälä kertoi jättäneensä tehtävät Sudet jalkapallo ry:ssä.
Keskusteltiin, voiko Mika jatkaa ryhmän puheenjohtajana. Ehdotettiin että Mika jatkaa
puheenjohtajana ja Sudet jalkapallo nimeää toisen edustajan mukaan ryhmään. Sudet jalkapallo
ry:stä ehdotettiin Harri Koskista. Mika on yhteydessä Harriin. Ryhmä päätti, että Mika Seppälä voi
jatkaa seuraparlamentin puheenjohtajana.
Edellisessä kokouksessa varapuheenjohtaja Vesa Torikka (Pokli) ilmoitti, ettei jatka seuraparlamentin
jäsenenä, koska siirtyy työskentelemään toiselle paikkakunnalle. Sovittiin että Mika Seppälä on
mahdollisimman pian yhteydessä Pokli:n Antero Järviseen ja kysyy, tulisiko hän jatkamaan
seuraparlamentin varapuheenjohtajana Vesa Torikan tilalla.

3) Liikuntaverkkoselvitys (sis. monitoimihallin tarveselvitys, kyselytulokset)
Jussi Sutela kertoi meneillään olevasta Kouvolan kaupungin liikuntapaikkaverkkoselvityksestä:
•
•

Nyt on tehty väliraportti
Kaupungin säästötavoite koskee myös liikuntapaikkaverkkoa

Toukokuun lopulla käynnistettiin myös monitoimihallitarveselvitys:
Tästä on tulossa kysely seuroille. Seuraparlamentti pääsi vaikuttamaan kyselyn sisältöön ja
aikatauluun. Kokouksessa mietittiin kahdessa ryhmässä, mitä asioita kyselyssä tulisi selvittää.
Ajatukset koottiin yhteen ja niitä tullaan hyödyntämään kyselyä laadittaessa. Kysely toivottiin
mahdollisimman nopeasti eteenpäin, jotta se ehditään toteuttaa ennen kesälomia.
4) Erityisryhmien liikunnanohjauksen koulutusta?
ASPA säätiö lähestyi Kouvolan kaupungin liikuntapalveluita ja kysyi yhteistyöhalukkuutta järjestää
koulutusta erityisryhmien liikunnanohjaukseen Kouvolassa. Säätiö toivoi erityisesti liikuntaseurojen
kiinnostusta asiasta. “Koulutuksen” tavoite olisi mm. madaltaa kynnystä ottaa seurojen
harrastetoimintaan mukaan erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä.
Asia herätti kiinnostusta. Marika vie asiaa eteenpäin. KymLi on mukana miettimässä, miltä taholta
voisi kysyä koulutusta ja minkälaista sisältöä koulutuksessa tulisi olla. Seuroille lähetetään
myöhemmin koulutuksesta tietoa ja ilmoittautumisviesti.
5) Liikkuvakouvola-kanavien hyödyntäminen
Marika Peltonen muistutti Liikkuvakouvola-kanavien mahdollisuuksista ja olemassaolosta seurojen
toiminnan esittelyssä ja markkinoinnissa. Heidi Haapiainen (Kouvolan kaupunki) auttaa seuroja
asiassa.
6) Muut asiat
•
•
•
•

Urhes/koululaisten liikuntakysely 9-17 vuotiaille toteutetaan elo-syyskuussa
Manski-turnaus (12.7.) :joukkueita haluttaisiin mukaan (palloilulajeja), seurat voivat esitellä
tapahtumassa omaa toimintaansa
Teemu Mäkipaakkanen: talven vakiovuorot julkaistaan viimeistään perjantaina 7.6.2019
Mika Seppälä ratkaisee Seuraparlamentin käyttämän some-kanavan ja kutsuu jäsenet
ryhmään

7) Seuraava kokous
•

seuraava kokous syyskuussa

