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Paikalla:
Soile Hupli, Kymijoen Ratsastajat
Joona Tankka, Sudet salibandy
Suvi Virtanen, Kouvolan uimarit
Iris Riihiluoma, Korian Ponsi, lentopallo
Harri Koskinen, Sudet jalkapallo
Jukka Lindström, Urh. akatemia
Elina Toimela, BDC
Peter Mickos, PokLi
Tommi Lehtinen, KymLi
Kaisa Niilo-Rämä, Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo
Mika Seppälä, pj.
Teemu Mäkipaakkanen, Kouvolan kaupunki
Marika Peltonen (siht.), Kouvolan kaupunki
Asialista
1) Kokouksen avaaminen, todetaan läsnäolijat
2) Edellisen kokouksen muistio
3) Todetaan sihteerin valinta seuraparlamentin sääntöjen mukaan
- Sihteeriksi kaupungin edustajana liikuntakoordinaattori Marika Peltonen.
4) Jäsenvalinnat
- Jukka Lindström ehdotettu Kouvolan urheiluakatemian varajäseneksi, ehdotus
hyväksyttiin.
5) Seuraparlamentin vastine kaupunginvaltuuston päätökseen
Teemu Mäkipaakkanen kertoi kaupunginvaltuuston päätöksestä. Tulevat
säästötoimenpiteet tulevat vaikuttamaan liikuntatilojen käyttöhintoihin.
Hinnastokorotukset 10% tulevat voimaan 1.1.2020, mutta juniorivuoroihin kohdistuvista
hinnoista pitää tehdä ehdotus kevään 2020 aikana.
Keskustelua ja kommentteja aiheeseen:
-Juniorivuoroista voi hyvin olla jokin maksu.
-Juniorivuoromaksu seuraavalle vuodelle haasteellinen, kun budjetit on jo tehty.
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Toimintamaksuja nostettava kesken vuotta. Seurassa joudutaan pohtimaan
rakennemuutosta.
-Maksu voisi olla prosentuaalinen aikuisten hinnoista. Liikuntatilat voisi olla myöhempään
auki.
-Uimahallin ratamaksu rinnastetaan salivuokraan. Jos hinnastomuutos 10€/h, tulisi kuluja
uimaseuralle n. 70 000€/vuosi.
-Hintojen nostoa tulee viivästyttää, seurojen pitää ehtiä reagoimaan muutoksiin.
-Aikuisten taksoihin pieni korotus (5 tai 10%), lapsille sellainen prosentuaalinen hinta
aikuisten hinnoista, että päästään tavoitteeseen.
-Lajikohtainen hinnoittelu mm. uinti ja jäälajit.
-Aikuisten hintoja voisi vaikka korottaa hieman enemmänkin, kuin 10%.
-Prosentuaalinen juniorivuorojen maksu aikuisten vuoroihin nähden. Huomioidaan
”erikoistilat” esimerkiksi jäät ja uimahallit.
-Aikuisille mieluummin reilummin korotusta, kuin juniorivuoroihin.
-Keskusteltiin ratsastuksen hinnoista. Ne ovat jo lähtökohtaisesti /hlö korkeita verrattuna
muihin lajeihin.
-Kaikkiin hintoihin 5€ lisää, harjoitusvuorot ja ottelutapahtumat.
-Kaikki vuorot saleissa ei voi olla saman hintaisia, koska salit ovat niin erilaisia.
-Jos juniorivuorot maksulliset, niin sitten myös salien laatuun mm. siisteyteen tulee
kiinnittää enemmän huomiota.
-Salivuorojen peruutussysteemi ei ole tällä hetkellä toimiva.
-Kouluverkko tulee vähentämään sisäliikuntatiloja. Tiloja ei ole riittävästi.
-Voisiko esim. sisäpalloilu, ulkopalloilu, jääurheilu, pesäpallo, uinti… Eli ryhmittäin
käyttäjät/seurat miettisivät, miten saataisiin kokoon sovittu euromääräinen säästötavoite.
-400 000€ säästö vuoden 2020 aikana, liikuntahinnasto.
-450 000€ säästö 2021 aikana, jäähallit.
-Kun tilat tulevat kalliimmiksi, nousevatko myös tuet seuroille?
-Investoinneissa Kouvolassa ollaan jäljessä. Yritykset mukaan uusiin investointeihin.
Teemu Mäkipaakkanen lupasi tehdä pohjatyötä seuraavalle kerralle. Voisimmeko
hyödyntää muiden kaupunkien ratkaisuja liikuntatilojen hinnoittelussa.
Seuraparlamentin yhteenveto ja ehdotus hinnastoon valmistellaan, kun Teemu kokoaa
ryhmälle tiedoksi edellä mainitun selvityksen.

6) Seurojen yhteisen keskustelutilaisuuden järjestäminen
- 16.10. muistion mukaan Seuraparlamentissa ehdotettiin seurojen yhteistä tilaisuutta, johon
kutsutaan mukaan lautakunnan jäseniä. Sovittiin, että tilaisuus järjestetään ti 7.1.2020 klo 17.0019.00 Kouvola- talolla, Honkasalissa.
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7) Etelä-Suomen aluehallintoviraston erityisavustus vähävaraisten perheiden 7-15 vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi.
Kouvola on saanut rahoitusta 27 000€ vuodelle 2020. Avustus on vain yhdelle vuodelle.
Kaupunki tekee liikuntaseuran kanssa sopimuksen. Liikuntaseura voi hakea avustusta
kolmena hakuaikana vuoden 2020 aikana. Avustus on maksimissaan 50€/kk/ lapsi tai nuori.
Avustusta voi käyttää vain lapsen tai nuoren harrastusmaksuihin (kausimaksut). Tukea ei
voi käyttää esim. liikuntavälinehankintoihin, kilpailumatkoihin, leireihin.

8) Kymenlaakson Urheilugaalassa palkittava Kouvolan kaupungin liikuttaja
Urheilugaala Pato- Areenalla 31.1.2020.
Seuraparlamentin ehdotus on välitetty palkintotaadille.
9) Muut asiat
Muistio kierrätetään seuraparlamentin kautta, jäsenillä on viikko aikaa kuitata ja pyytää
siihen mahdollisia korjauksia ja selvennyksiä, jonka jälkeen muistio viedään nettisivuille.
Liikuntapalvelut muuttaa Kouvola- talolle. 1.1.2020 alkaen liikuntapalvelujen toimisto
sijaitsee osoitteessa Varuskuntakatu 11.
Seurafoorumi ti 17.12.2019 klo 17.30-19.00 Kouvola- talo Honkasali.
Erityisliikunnan koulutustilaisuus Valkealassa to 12.12.2019. Erityisesti iltatilaisuuteen
toivotaan erityisliikunnasta kiinnostuneiden tai sitä tarjoavien liikuntaseurojen
osallistumista. Lasten erityisliikunnan kehittämistyö aloitetaan Kouvolassa. Kutsu
tapahtumaan lähetetään erikseen.
10) Seuraava kokous
Seuraavassa kokouksessa valmistellaan seuraparlamentin ehdotus hinnastokorotuksiin.
Ke 4.12.2019 klo 16.15- 18, Porukkatalo 2. kerros, aula.

