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1) Kokouksen avaaminen, todetaan läsnäolijat.
2) Edellisen kokouksen muistio hyväksytty ja nähtävillä seuraparlamentin nettisivuilla.
3) Seuraparlamentin ehdotus kaupungin liikunnan palveluverkon hinnastokorotuksiin
(lisätiedot sivulla 2)
Aiheesta keskusteltiin paljon. Päädyttiin siihen, että juniorivuorojen hinnat olisivat tietyn ja
saman prosenttiosuuden suuruiset kaupungin hinnaston III-luokan hinnoista. Silti maksut
eivät tälläkään tavoin ole kaikille lajeille tasapuoliset. Seuraparlamentin ehdotus
juniorimaksuiksi on siis aikuisten hinnoista %- osuus, jolla täyttyy riittävä tulotavoite.
Lisäksi ehdotettiin kattohintaa 10€/h. Lasketaan ehdotus excelissä edellisen kauden
käyttötuntien mukaan. Liikuntapalvelut valmistelee tämän. Keskustelua herätti myös se,
että vuoden 2020 juniorivuorojen maksuilla tultaisiin puolessa vuodessa vastaamaan
tulotavoitteeseen. Aleneeko hinnat seuraavan vuoden alussa? Myöhemmin
seuraparlamentti voi olla mukana miettimässä uusia hinnoitteluperiaatteita. Kun
juniorivuorot tulevat maksullisiksi, seuraparlamentti ehdottaa myös, että liikuntatilojen
palvelutasoon, kuntoon ja ylläpitoon tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.
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4) Muut asiat
Seurafoorumi ti 17.12.2019 klo 17-19. Kouvola- talon Honkasalissa.
Seurojen yhteinen tapaaminen ti 7.1.2020 Kouvola- talon Honkasali, kutsu liikuntaseuroille
ja lautakunnalle.

5) Seuraava kokous
Sovitaan myöhemmin.

Seuraparlamentin säännöt, kokoonpano ja aikaisemmat muistiot löytyvät osoitteesta
https://kouvola.fi/seuraparlamentti

Esityslista kohta 3. lisätiedot: Kaupunginvaltuuston päätös 11.11.2019
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11. valtuusto päätti, että liikuntatilojen varausmaksuja
kaikilta ryhmiltä korotetaan siten, että tulonlisäysodote on yhteensä 400 000 euroa vuodessa.
Asiaa ei valtuustossa linjattu tarkemmin ja asia viedään vielä ilmeisesti lautakuntaan.
Liikuntapäällikkö T. Mäkipaakkasen kanssa käydyn puhelinkeskustelun mukaan vuoden 2020
varaushinnastolla on kiire ja seuroilta odotetaan ehdotuksia ja keskustelua siitä, miten tämä
tulonlisäysodote olisi mahdollista toteuttaa. Seuraparlamentin roolina on kutsua koolle
mahdollisimman laaja otanta seuroista ja miettiä tasapuolista ja kaikki lajit huomioonottavaa
ehdotusta. Valtuuston kokouksen vahvistettua pöytäkirjaa ei tätä kirjoitettaessa ollut vielä
saatavilla.
Kaupunginvaltuusto verkossa
https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuusto-verkossa/
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