MUISTIO
Aika: 11.8.2020 klo 16-18
Paikka: Porukkatalo AULA
Paikalla:
Saara Niskanen, Valkealan Kajo
Timo Pahkala, Kouvolan Urheiluakatemia
Noora Kakko, KymLi
Jari Seppänen, Pokli
Harri Koskinen, KJP
Joona Tankka, Sudet Salibandy
Kaisa Niilo- Rämä, Tempo
Sinikka Rouvari, Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Juha Huhtala, Kaupunginvaltuusto
Mika Seppälä, Kouvolan Seuraparlamentti pj.
Marika Peltonen, Kouvolan Kaupunki siht.

1) Kokouksen avaaminen, todetaan läsnäolijat
Sudet Jalkapallon edustajana paikalla KJP edustaja.
2) Edellisen kokouksen
muistion hyväksyminen (nähtävillä Seuraparlamentin verkkosivuilla ja Teams tiedostoissa) > https://www.kouvola.fi/seuraparlamentti
3) Seuraparlamentin ehdotus Kouvolan alueen urheiluseuroille seuramaksujen yhtenäiseksi
ilmoitusmalliksi – lomake https://forms.gle/wvofoU48JZqZPut89
Kaupunginvaltuutettu Juha Huhtala aloitti keskustelun viittaamalla kirjoittamaansa lehtiartikkeliin
(KS 10.7.2020), jossa hän kannusti paikallisten seurojen edustajia (KJP, KooKoo, PokLi) pohtimaan
yhdessä mahdollisuuksia junioreiden kausimaksujen kohtuullistamisesta. Varsinkin jalkapallon ja
jääkiekon harrastajien kohdalla harrastemaksut voivat nousta kovin suuriksi, etenkin silloin, kun
juniori osallistuu molemman lajin toimintaan.
Seurojen edustajat kertoivat, kuinka toiminnassaan pystyvät joustamaan niiden
junioriurheilijoiden kausimaksuissa, jotka harrastavat useampaa lajia. Aina se ei ole mahdollista.
Tässä yhteydessä keskusteltiin mm. Sami Hyypiä -areenan tilavuokrahinnoista, jotka ovat varsin
korkeita. Harrastuksien olosuhteet aiheuttavat harrastusmaksuihin suuria eroja.
Jatkokeskustelun pohjana oli lehtikirjoitus (KS 15.7.2020), joka käsitteli liikuntaharrastusten
hintoja Kouvolassa. Lehtijutussa esitetyssä taulukossa vertailtiin eri lajien harrastusmaksuja. Esitys
oli läsnäolijoiden mielestä epäselvä ja harhaanjohtava, eikä antanut lukijalle todellista kuvaa
harrastusmaksuista. Parlamentissa keskusteltiin vilkkaasti, miten seurojen tulisi esittää
harrastusten hinnat, jotta tällaista virheellistä tietoa ei pääsisi jatkossa julki. Todettiin,
että yhtenäistä esitystapaa esimerkiksi taulukkomuodossa on haasteellista toteuttaa lajien ja
toimintojen erilaisuuden vuoksi.

Seuraparlamentin suositus liikuntaseuroille:
Jokainen seura ilmoittaa omilla verkkosivuillaan avoimesti harrastehinnat ja sen, mitä hinta
sisältää. Myös muut mahdolliset lisäkustannukset on tärkeää eritellä harrastusmaksujen
yhteydessä, kuten pelimatkat, lisenssit, varusteet jne.
Tärkeitä tietoja ovat myös harrastuksen taso, ikäluokka, harjoitusmäärä viikossa sekä
harrastusmaksufrekvenssi.
4) Tilannekatsaus: Seuraparlamentin esitys kaupungille seurojen vaikean taloustilanteen
helpottamiseksi poikkeustilan aikana.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Sinikka Rouvari kertoi, että 26.8.2020
seuraavassa lautakunnan kokouksessa asia otetaan käsittelyyn. On kuitenkin hyvä
muistaa kaupungin huono taloustilanne.
Lisäys: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen ilmoitti sähköpostilla 17.8 että esitys ei ehdi
elokuun lautakuntaan.
5) Peruskouluikäisten lasten ja nuorten maksuttomien harrastusten tukeminen koulupäivän
yhteydessä
https://yle.fi/uutiset/3-11396512
Selvitetään tämän tukirahoituksen tilannetta. Kunnilla mahdollisuus
hakea rahoitusta. Seuraparlamentin mielestä Kouvolassa tämä olisi
mahdollista yhdistää Urheiluakatemian toteuttamaan iltapäiväkerhotoimintaan ja samalla
kehittää sitä.
Lisäys: Rahoitus ei ole vielä haettavissa.
6) Erityisliikunnanohjaaja – Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -hanke
Kouvola on mukana Liikuntatieteellisen seuran koordinoimassa valtakunnallisessa hankkeessa,
joka ajoittuu vuosille 2020-2023. Hankkeen yhtenä tavoitteena on vahvistaa soveltavan liikunnan
asemaa eri sektoreilla kunnissa. Kouvolassa kehittämistyö halutaan kohdentaa erityisesti lasten ja
nuorten soveltavaan liikuntaan. Kouvolan kaupungin liikuntapalvelut on
hakenut paikallisia kehityskumppaneita ja paikallisia seuroja sekä muita toimijoita on
ilmoittautunut mukaan. Vaikka kehittämistyötä tullaan tekemään mukaan
ilmoittautuneiden kanssa, on tarkoitus, että kaikki paikalliset toimijat hyötyvät toiminnan
kehittämisestä.
7) Muut asiat
Sudet ry edustaja Harri Koskinen on esittänyt, että Sudet ry Seuraparlamentin jäsenyys siirretään
Kouvolan Jalkapallo ry:lle. Mikäli Seuraparlamentti hyväksyy esityksen, KJP ilmoittaa oman

edustajansa Seuraparlamentille seuraavaan kokoukseen mennessä. Paikalla olevat
Seuraparlamentin jäsenet hyväksyivät esityksen.
Ehdotettiin, että seuraparlamentti voisi järjestää workshop-työpajan. Tavoitteena
suunnitella konkreettisia kehittämistoimenpiteitä Kouvolan liikuntaan. Työpajan voisi toteuttaa
yhdessä Liikunta- ja kulttuurilautakunnan jäsenten kanssa. Ajatusta pidettiin hyvänä.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnassa Seuraparlamentilla on tärkeä asema. Lautakunnan
puheenjohtaja piti hyvänä ajatuksena myös sitä, että Seuraparlamentille varattaisiin tunti aikaa
ennen lautakunnan kokouksen alkua, jolloin lautakunnan jäsenten olisi mahdollista paremmin
kuulla Parlamentin toiminnasta ja tärkeistä asioista.
Liikuntakoordinaattori Marika Peltonen pyysi huomioimaan että seurat ovat hyödyntäneet
heikosti vähävaraisille tarkoitettuja avustuksia. www.kouvola.fi/tukeaharrastamiseen
Jari Seppänen PokLi poistui kokouksesta klo 17.00.
Juha Huhtala kaupunginvaltuusto poistui kokouksesta klo 17.10.
8) Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei sovittu.
Kokous päättyi klo 18.00.

