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MUISTIO
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Kutsuttu: Seuraparlamentin jäsenet, liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen,
liikuntapaikkaverkkoselvitys työryhmän pj Jukka Silén
Läsnä: Petri Joutjärvi (Sudet Salibandy), Harri Koskinen (Sudet ry Jalkapallo), Mika Vanhatalo
(Tykkimäen sirkuskoulu), Mika Seppälä (pj), Kaisa Niilo-Rämä (Tempo ry), Saija Myllynen
(Kuusankosken ampujat), Iris Riihiluoma (Korian Ponsi), Suvi Virtanen (Kouvolan uimarit), Teemu
Mäkipaakkanen, Elina Toimela (BDC), Noora Kakko (Kymli), Jukka Silén

1) Kokouksen avaaminen
Mika Seppälä avasi kokouksen 16.00. Sovittiin, että Kaisa Niilo-Rämä toimii tämän
kokouksen sihteerinä.
2) Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Pöytäkirjat ja muistiot ovat luettavissa osoitteessa
https://www.kouvola.fi/vapaa-aika/liikunta/seurat-ja-jarjestot/seuraparlamentti/
3) Jäsenvalinnat
Harri Koskinen valittiin edustamaan Sudet ry:tä. Harri esitteli lyhyesti itsensä.
Kuusankosken ampujien Saija Myllynen esitteli itsensä. Petri Joutjärvi sijaistaa tässä
kokouksessa seuran varsinaista jäsentä ja varajäsentä.
4) Liikuntapaikkaverkkoselvitys työryhmän esitys
- juniorivuorojen maksut, tukien pienentämiset ja Kuusankosken uimahalli
• Mika Seppälä on edustanut seuroja liikuntapaikkaselvityksen ohjausryhmässä.
• Ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Silén kertoi lyhyesti ohjausryhmän
tavoitteista ja työskentelystä.
• Juniorivuoroja noin 46 000 h/vuosi, joka tarkoittaa 460 000 € lisätuloja
kaupungille. Ohjausryhmän esitys on juniorivuorojen taksaksi 10 €/alkava
tunti. Kaupunginjohtajan tekemä esitys on 15 € / alkava tunti.
• Mika Seppälä kertoi seurakyselyjen hyödyntämisestä ohjausryhmän
työskentelyssä. Kyselyt ovat hyvä tapa vaikuttaa, koska seuroja on niin paljon.
Aktiivisuutta seurojen osalta toivotaan kuitenkin lisää, edelliseen kyselyyn
osallistui 52 / 110 seuraa.
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Teemu Mäkipaakkanen kertoi oman näkemyksensä ohjausryhmän
työskentelystä ja taustoitti vuorojen maksullisuuden perusteita ja
verrokkikuntien maksuja.
Kaisa Niilo-Rämä: Vaikutusten arviointia ei ole tehty, myös muutoksen
aikataulu tuottaa tuskaa, koska ensi syksyn budjetti on osalla seuroilla jo
tehty
Harri Koskinen: Aikataulu liian tiukka. Koska hinnoittelu on tehty per alkava
tunti, tulee 1,5 h tunnin vuorosta 2x15 € eli 30 €. Koska vuoroja on eri
puolella Kouvolaa, tulee maksuja vielä enemmän, koska joukkueet eivät voi
optimoida vuorojen käyttöä.
Noora Kakko: Liikuntapuolen muutokset kohdistuvat pääosin junioreihin ja
kolmanteen sektoriin, jota tehdään pääosin vapaaehtoispohjalta. Aikuiset
kestäisivät ehkä paremmin taksojen noston.
Iris Riihiluoma: Junioreiden hinta pitäisi olla prosentuaalinen aikuisten
hinnasta. Lähiliikuntapaikkojen katoaminen huolestuttaa, joka johtaa
lisääntyvään liikenteeseen.
Petri Joutjärvi: Junioreiden harrastehinnat tulevat nousemaan 20-40 %
salibandynpuolella. Harrastajamäärä tulee varmasti laskemaan, jolloin jäljelle
jäävät harrastajat joutuvat maksamaan vielä enemmän. Kaupungin taloutta ei
tällä muutoksella saada korjattua.
Jukka Silén: Vaikutuksia ei ole arvioitu tiukan aikataulun vuoksi. Asia tulee
kuitenkin hoitaa. Esitysten yksityiskohdissa ei ole kuultu seuroja riittävästi.
Aikuisten vuorojen nykyisiä taksoja ei ole riittävästi huomioitu ohjausryhmän
työskentelyssä. Tiukka aikataulu on seuroille hankala. Mitään ei ole vielä
päätetty. Vaikuttamisen ja vuoropuhelun paikka on nyt.
Petri Joutjärvi: Juniorivuorojen maksullisuus ei paranna seurojen olosuhteita.
Raha menee johonkin muun.
Jukka Silén: Ohjausryhmän esitys poikkeaa nyt päätöksenteossa olevista
esityksistä. Tilaisuus olla tässä kokouksessa oli hieno asia. Paneelikeskustelu
valtuutettujen ja seuraparlamentin välillä voisi olla hedelmällinen ennen
valtuuston kokousta.
Suvi Virtanen: Yksilölajien edustajille maksun suuruus on kohtuuton ja tulee
näkymään kilpauimareiden määrässä.
Teemu Mäkipaakkanen: Ehdotus ei ole tasa-arvoinen joukkue- ja
yksilöurheilijoiden välillä. Perheet ovat erilaisia ja maksukyky on erilainen.
Noora Kakko: Seurat ovat erilaisia ja erikokoisia. Ohjeet, aikataulut ja
ymmärrys. Paneelikeskustelu olisi näytön paikka seuroille.
Teemu Mäkipaakkanen ja Jukka Silén poistuivat klo 16.50.
Elina Toimela: BDC:llä on edelleen surkea tilanne olosuhteiden osalta. Ainoa
mahdollisuus on hankkia oma halli. Vaihtoehtoja on muutama, mutta hinta on
kova.
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Mika Seppälä: Ohjausryhmässä keskusteltiin useaan otteeseen BDC:n ja
muiden harrastajamääriä kasvattaneiden seurojen tilanteesta. Päättäjille
tulee tämän kokouksen keskustelujen perusteella laatia seurojen yhteinen
vetoomus, jossa otetaan kantaa ehdotuksiin ja esitetään muutoksia siihen.
Vetoomukselle on selkeä tarve.
Petri Joutjärvi: Pääsarjat on saatava mukaan vetoomukseen, koska asia
koskee myös heitä.
Iris Riihiluoma: Eikö WebTimmiin saada ketterää peruutusjärjestelmää?
Usean tunnin varauksen osittainen peruutus ei esimerkiksi onnistu tällä
hetkellä.
Kaisa Niilo-Rämä: Vapaapaikka- / stipendijärjestelmän luominen seuroja
palvelevaksi.
Harri Koskinen: Seurojen vuorojen peruutuksia voi tulla hyvinkin nopealla
aikataululla, joten kaikkia peruuntuvia vuoroja ei saada käyttöön.
Valtuutetuilla tuntuu olevan sellainen käsitys, että maksullisuus ei koske
koulujen saleja.
Mika Seppälä: Ohjausryhmässä on keskusteltu liikuntapaikkojen
kategorisoimisesta niiden laadun perusteella (I, II, III). KooKoo on eri
asemassa muihin urheiluseuroihin, koska on osakeyhtiö jonka yksi tehtävä on
tuottaa voittoa osakkailleen, eikä heillä ei ole junioritoimintaa. Pokli hoitaa
junioritoiminnan jääkiekon osalta ja he ovat mukana seuraparlamentissa.
Kookoo on nämä seikat huomioon ottaen tietysti tervetullut mukaan
vetoomukseen.
Mika Vanhatalo: Vetoomus tulisi tehdä ensimmäiseksi
Noora Kakko: Sähkölukot kaikkien salien oviin olisi toivottavaa.
Keskusteltiin paneelikeskustelun järjestämisestä ja vetoomuksen laatimisesta.
Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 28.10. ja kaupunginvaltuusto 11.11.
Allekirjoituksia voisi kerätä addressit.com:n kautta. Mika Seppälä ja Kaisa
Niilo-Rämä valmistelevat vetoomuksen ja lähettävät sen kommenteille kaikille
seuroille.

5) Sihteerin valinta
•
•
•

Kaisa Niilo-Rämä poistui klo 17.30
Harri Koskinen poistui klo 17.30
Sihteerinä toimi loppukokouksen ajan Mika Seppälä

Parlamentti ehdottaa sihteeriksi Kaisa Niilo-Rämää. Mika Seppälä lupasi tiedustella suostumusta
tehtävään.
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Lisäys 18.10. tapaamisen perusteella: Seuraparlamentin säännöistä: Rakenne ja muodostuminen,
kohta sihteeri: kaupungin liikuntapalveluiden päätoiminen henkilö
Mika Seppälä tiedustelee asiaa kaupungin liikuntapalvelusta
6) Erityisryhmien liikunnanohjauksen koulutus
Marika Peltosen viime kokouksessa esittelemä hanke on edennyt, seuroille tullut kutsu 12.12.
tilaisuuteen. Paikalla olevien seurojen edustajat pitivät koulutusta tarpeellisena ja lupasivat
osallistua mahdollisuuksien mukaan.
7) Muut asiat
Keskusteltiin Timo Pahkalan viestistä jossa aiheena oli mm. että tietoisuutta Seuraparlamentista
tulisi lisätä.
Mika Seppälä: Seuraparlamentin sääntöihin on kirjattu että parlamentti kokoontuu vähintään kaksi
kertaa vuodessa ja tarvittaessa. Nyt kokoontumiselle tuli selkeä tarve ja esimerkiksi vetoomuksen
myötä tietoisuus seuraparlamentista kasvaa. Omana mielipiteenä on että itse asioiden esilletuonti
on kuitenkin tärkeämpää kuin seuraparlamentin esilletuominen.
8) Seuraava kokous
Päivämäärä päätetään adressin julkaisun jälkeen, kun valtuuston päätös on vetoomuksen suhteen
saatettu seurojen ja seuraparlamentin tietoon.
9) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55

