
Aika: 31.3.2020     ESITYSLISTA/ MUISTIO 
Klo: 15-16  
Paikka TEAMS kokous #pysykotona  
  
Paikalla:  
 

Teemu Mäkipaakkanen, Kouvolan kaupunki liikuntapalvelut          
Jari Seppänen, Peter Mickos, Pokli ry  
Tommi Lehtinen, Noora Kakko, Kymenlaakson Liikunta ry  
Mika Lindholm, Birgitta Lindholm, Kouvola Indians ry  
Kaisa Niilo-Rämä, Tempo ry  
Tinja Toimela, Black Diamond Cheerleaders ry  
Joona Tankka, Sudet Salibandy ry  
Iris Riihiluoma, Korian Ponsi   
Harri Koskinen, Sudet Jalkapallo ry  
Marika Peltonen (siht), Kouvolan kaupunki liikuntapalvelut  
Mika Seppälä,  (pj)  
 

  
1) Kokouksen avaaminen, todetaan läsnäolijat.  
  
2) Edellisen kokouksen muistio hyväksytty ja nähtävillä seuraparlamentin nettisivuilla.  
  
3)  Seuraparlamentin esitys kaupungille seurojen vaikean taloustilanteen helpottamiseksi poikkeustilan 
aikana.  
  
 
Seuroille toteutetun kyselyn tuloksia 31.3. klo 12 mennessä ja ryhmän kommentteja:  
  
Tiistain 31.3.2020 aamuun mennessä 33 eri seuraa/yhteisöä vastannut kyselyyn.   
Noin puolet vastanneista kilpa- ja puolet kuntoseuroja.  Vastaajina harrastajamäärältään erikokoisia 
seuroja.  
Valtaosalla vastanneista seuroista yli puolet alle 18v harrastajia.  
  
Vain kaksi vastanneista seuroista pystyy toteuttamaan edelleen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa 
harrastetoimintaa ja 7 seuralla hallintotyö jatkuu edelleen normaalisti.  
  
Kaikilla seuroilla on toteutettu poikkeusajan viestintää.  Keskusteltiin siitä, voisiko Seuraparlamentti toimia 
tiedottajana kaikkien seurojen edustajana.   
  
Tilannearvioita aloitettu puolessa vastanneista seuroista.   
Talouden tukitoimia seuroissa ei juuri ole aloitettu vielä.    
Varainhankintaan tilanne on vaikuttanut huolestuttavasti.  
 
Kesälajit joutuvat nyt taistelemaan talvilajeja enemmän. Lisäksi yleinen lama, mikä epidemiasta seuraa, voi 
tulla näkymään jäsenmäärissä myös talvilajien osalta.   
  
Jos seuratoiminta lamaantuu, vaikutukset kohdistuvat myös koko kaupungin ja yhteiskunnan toimintaan. 
"Junioritoimintaan käytetty työ menee ns. hukkaan." Kilpaurheilu vaakalaudalla."  
  
Tilanteen jatkuessa, aletaan jo toukokuussa seurojen osalta tarvitsemaan kaupungin tukitoimia.  
Suora taloudellinen tuki ja maksuhuojennukset nähtiin tärkeimmiksi kaupungin tukitoimiksi seuroille.   



Ryhmä ehdotti juniorivuorojen maksuttomuutta yhdeksi tärkeäksi tukitoimeksi toistaiseksi.  
Kaupungin tuki pitäisi olla mahdollisimman tasapuolinen kaikille seuroille.   
  
Seuraparlamentin esitys kaupungille seurojen vaikean taloustilanteen helpottamiseksi poikkeustilan 
aikana.  
Kokouksessa päätettiin luoda seuraparlamentin jäsenille jaettu dokumentti johon seurat voivat listata 
kommentteja ja ideoita.    
Ehdotettu jaottelu:  
 Taloudelliset vaikutukset seuratoimintaan?   
 Yhteiskunnalliset vaikutukset?   
 Miten seurojen toiminnan mahdollinen lamaantuminen vaikuttaa lasten ja nuorten 

harrastustoimintaan?  
 Mitä seuraparlamentti/seurat voisi puolestaan tarjota?  
  
Aikatauluja:   
7.4. seurakysely sulkeutuu  -> https://www.kouvola.fi/ajankohtaiset/kysely-poikkeustilan-aiheuttamista-
muutoksista-kouvolan-alueen-urheiluseuroille/  
20.4. seuraparlamentin kooste vallitsevan tilanteen vaikutuksista valmiina.   
27.4. vetoomus valmiina koostettuna  
27.4. klo 16. seuraava Teams kokous  
 

4) Muut asiat  
  
Janika Holm ei jatka Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo Ry:n varahenkilönä seuraparlamentissa. 
Tilalla jatkaa Emmi-Riika Seppälä.   
  
KymLin verkkosivuilta pääsee mukaan Teams –seuratapaamisiin.  
  
Kymi 100- säätiön avustukset viivästyvät.  
  
  
5) Seuraava kokous  
  
Teams 27.4.2020 klo 16.   
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