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Liikunta ja kulttuuri toimialan palveluverkkoesitys

6435/12.04.01/2019, 7845/12.00.00/2019

Kh 28.10.2019 § 341

Tämä pykälä käsittää liikunta ja kulttuuri toimialan palveluverkkoja kos
ke vat lautakunnan esitykset. Lisäksi alla seuraavassa yh teen ve to lau
sun nos sa huomioidaan lautakuntien esitysten pohjalta valmisteltu esitys
toi mi alan palveluverkkojen kokonaistarkastelusta huomioiden lau ta kun
ta esi tys ten pohjalta jatkettu palveluverkkojen tarkastelu kaupungin joh
to ryh mäs sä.

Kaupunginjohtajan esitys pohjautuu lautakuntien esitysten pohjalta jat
ket tuun palveluverkkopäivitykseen, jonka mukaisesti palveluverkkojen
yh tei nen säästötavoite tämän taloussuunnittelukauden lopussa vuonna
2023 on yhteensä 6,6 milj. euroa. Lisäksi pysyvät henkilöstösäästöt
ovat vuoden 2023 alussa yhteensä 7,8 milj. euroa.

Palveluverkkojen päivitysten ja niistä syntyvien säästöjen lisäksi kau
pun gin tulee käynnistää toimenpiteet käynnissä olevan Perlacon Oy /
Ee ro Laesterän selvityksen pohjalta välittömästi ja niin, että tämän päi
vi tyk sen osalta lisäsäästötavoite tämän taloussuunnittelukauden lo pus
sa vuonna 2023 on yhteensä 10 milj. euroa. Perlacon Oy:n raportti kä si
tel lään erillisenä pykälänä.

Näillä toimenpiteillä pystytään välttämään kuntalaisten kun nal lis ve ron
mer kit tä vät korotukset ja/tai kaupungin ajautuminen kriisikunnaksi.

Liikunta ja kulttuuri toimialan yhteenvetolausunto

Liikuntapalvelut

Kaupunginhallitus asetti 11.3.2019 liikuntapaikkaverkkoselvitykselle oh
jaus ryh män. Työryhmän tehtävänä oli määritellä liikuntaolosuhteiden
ke hit tä mi sen päämäärät, arvioida niiden kehittämistarpeita sekä laatia
lii kun nan tavoitteellinen palveluverkko vuosille 2020–2030.

Liikuntapaikkaverkkoesityksen lähtökohtana on, että liikunnan olo suh
tei ta kehittämällä edistetään fyysistä aktiivisuutta, terveyttä ja liikunnan
kan sa lais toi min taa. Esitys tukee kaupungin strategian toteutumista se
kä ohjaa tulevien vuosien liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista,
yl lä pi toa ja kehittämistä. Liikuntapaikkaverkkoselvityksessä esitetään lii
kun ta paik ko jen tavoitteellinen palveluverkko, nykyisten liikuntapaikkojen
ke hit tä mis koh teet sekä uudet liikunnan rakentamistarpeet ja –hankkeet.
Sel vi tyk ses sä esitetään myös ne uimahallit sekä liikuntapaikat ja tilat,
jois ta voidaan luopua.

Selvityksessä on kohdistettu erityistä huomiota liikuntapaikkojen kun
toon, ylläpitokustannuksiin ja investointitarpeisiin. Käyttäjien tarpeita on
sel vi tet ty asukaskyselyllä sekä seuraparlamentin näkemyksillä. Lii kun ta
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paik ka verk ko sel vi tyk sen ohjaava linja on tuotannollisesti kalliiden lii kun
ta pal ve lui den keskittäminen ja samalla lähiliikuntapalveluiden ke hit tä mi
nen lähipalveluna. Liikuntapalveluita voidaan keskittää muodostamalla
suu rem pia liikuntapaikkakeskittymiä tai sijoittamalla joitakin eri tyis pal ve
lui ta hyvin saavutettavissa oleville paikoille.Toimiala ehdottaa nopeita,
kus tan nuk sil taan maltillisia parannuksia, joilla vastattaisiin paremmin
käyt tä jien tarpeisiin ja profiloitaisiin tiloja lajiryhmittäin.

Tilojen käytön tehostamiseksi esitetään 1.6.2020 lukien alle 18vuo tiai
den tilavarausmaksun käyttöönottamisesta 15 €/alkava tunti ja jää hal
lien osalta 30 €/alkava tunti. Tällä arvioidaan saatavan kehitettäville ti
loil le n.0,8 milj. euron katteen parannus/vuosi. Alle 18vuotiaiden ti la va
raus mak su tuo tuloja sekä tilojen käytön tehostamista.

Ulkoliikuntapaikat

Ulkoliikuntapaikkojen verkostoa ja hoitoluokituksia tarkistetaan. Ta voit
tee na on vähentää heikkokuntoisia kohteita ja parantaa jäljelle jäävien
hoi toa ja kunnossapitoa. Tarkoituksena on taata jäljellä jäävään ver kos
toon tasalaatuiset olosuhteet, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä. Kaikille
kun ta lai sil le luodaan mahdollisuus liikkua ja harrastaa ilmaiseksi ra ken
ta mal la matalan kynnyksen liikuntapaikkoja helposti saavutettaviin paik
koi hin.

Jäähallit

Lautakunta on esittänyt kahdesta jäähallista luopumista 2026 men nes
sä. Esityksen perusteena on ollut ajatus siitä, että kaupunkiin ra ken net
tai siin uusi monitoimihalli, minkä myötä mm. harjoitusjääolosuhteet pa
ra ni si vat ja enegiatehokkuus paranisi. Nykyisessä taloustilanteessa ei
kui ten kaan  ole mahdollista esittää uusia investointeja, vaan säästöjä
tu lee jääurheilun osalta löytää muilla keinoin. Tämän vuoksi lau ta kun
nan tulee esityksen lisäksi löytää jäähallien käyttökustannusten osalta
li sä sääs tö jä 0,45 milj. euroa vuodesta 2021 alkaen. Lisäsäästöjen tarve
mer kit see muutosta joko uuteen palvelurakenteeseen tai kaupungin tu
lon muo dos tuk seen. Apulaiskaupunginjohtaja ja liikuntapalvelut vel voi te
taan käynnistämään selvitystyö, jossa tarkastellaan yhdessä pai kal lis
seu ro jen kanssa, kuinka lisäsäästötavoite saavutetaan. Selvitystyön
osa na tulee käydä keskustelu paikallisten seurojen kanssa mah dol li sis
ta kaupungin jäähallien luovuttamisista seuroille niin, että kaupunki tu ki
si avustusten muodossa toimintaa. Selvitystyö tehdään vuoden 2020 ai
ka na ja sen tuloksena tulee  löytää kokonaisuudessaan 450.000 euron
kus tan nus sääs töt toimintaan.

Taulukko 1. Jäähallien määrät vertailukaupunkeihin
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Uimahallit

Lautakunta on esittänyt, että uimahalliverkon tiivistämistä jatkettaisiin
ai em min tehdyn tarveselvityksen mukaisesti. Tavoitteena lau ta kun nas
sa on ollut rakentaa vuoteen 2026 mennessä uusi monipuolinen ui ma
hal li, joka vastaa nykyaikaiseen palvelutarpeeseen. Tämä korvaisi Ur
hei lu puis ton, Kuusankosken, Haanojan sekä Korian uimahallit. Val kea
lan ja Inkeroisten uimahallien tulevaisuus ratkaistaisiin kor jaus in ves toin
tien yhteydessä vuoteen 2028 mennessä. Lautakunta on kuitenkin esit
tä nyt  muutoksena, että Korian uimahallin sopimus tulisi irtisanoa vuo
des ta 2020 lukien.

Kouvolan uimahalliverkkoa on verrattu uimahallien tarveselvityksessä
kah dek san kaupungin verkkoihin. Kouvolassa on tällä hetkellä 5 ui ma
hal lia. Selvityksen mukaan Suomen kunnista vähintään neljä uimahallia
on Kouvolan ohella vain Helsingissä, Lahdessa, Vantaalla, Espoossa ja
Tam pe reel la. Kouvolassa on ollut vuonna 2017 vähiten asukkaita yhtä
al las pin taalaneliö tä kohden:

Taulukko 2. Asukkaiden lukumäärä per allaspintaala kaupungeittain

Kaupunki Asukkaat per allas-m2
Joensuu 99
Hämeenlinna 91
Kuopio 88
Rovaniemi 86
Seinäjoki 83
Lahti 79
Lappeenranta 75
Pori 44
Kouvola 42

Kouvolan uimahallit ovat melko rauhallisia: vuonna 2016 on kä vi jä ker
roin ollut 4.1 (Suomen keskiarvo on 5).

Edellä esitetty ja kaupungin tiukka taloustilanne huomioiden ei uusia ui
ma hal liin ves toin te ja voida esittää lähivuosille. Nykyistä ui ma hal li ver
kos toa on karsittava ja tämä työ tulee käynnistää huonokuntoisimmista
ui ma hal leis ta.

Kuusankosken Kuusankosken uimahalliin (rak. 1970) on tehty vuonna
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2016 kuntoarvio. Arvion mukaan halliin tulee tehdä laajoja korjauksia
seu raa vien 15 vuoden kuluessa. Vaikka hallin tekniikkaa on uusittu
vuo si na 1995 ja 2014, on esimerkiksi talotekniikka jo ohittanut elin kaa
ren sa ja siten uusimisen tarpeessa. Rakennuksessa on myös mer kit tä
viä rakennusrunkoon liittyviä korjaustarpeita kuten mm. kantavien pi la
rei den vaurioita ja rakennuksen ulkokuoren vaurioita. Lisäksi välipohjiin
pääs syt vuotovettä ja ison altaan vaippa on jo alkanut vuotaa. Kyseiset
kor jauk set ovat vaativia ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Iästään
ja kunnostaan johtuen uimahallin vuotuiset kiinteistön yl lä pi to kus tan
nuk set ovat merkittävät: 529 580 €/v sisältäen hoito ja kor jaus kus tan
nuk sia n. 150 000 €/v. Näillä perustein kaupunginjohtajan ehdotus si säl
tää Kuusankosken uimahallin sulkemisen vuoden 2021 alusta lukien.

Vuoden 2020 aikana suunnitellaan uimahallien tehokkaampaa käyttöä
yh teis työs sä uimaseurojen, koulujen, kansalaisopiston, lii kun nan oh jaa
jien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Valkealan, Ur hei lu
puis ton ja Inkeroisten uimahallien aukioloaikoja tarkastellaan sekä sel vi
te tään vuorojen myöntämistä uimahalleihin talojen kiinnioloaikana. Ve si
lii kun ta ryh miä (mm. eläkeläiset/työttömät) ohjataan uimahallien hiljaisille
ajan koh dil le. Aamupäivien tehokkaampaa käyttöä suunnitellaan mm ui
ma hal li mak su jen tarkastelulla (edullisempi maksu aamupäivänä).

Lisäksi Korian uimahallin sopimus tulee irtisanoa lautakunnan esityksen
mu kai ses ti vuodesta 2020 lukien.

Liikunnan kustannukset ja liikuntapaikkaverkko

Liikunnan kustannukset ovat Kouvolassa kansallisesti korkeimmat: 157
€/ asukas. Palkkakustannukset ovat noin 5 % kaikista kustannuksista ja
re surs si on sidottu raskaaseen verkkoon.

Taulukko 3. Lautakunnan esitys lakkautettavista liikuntapaikoista ja
kau pun gin joh ta jan (kj) esitys lakkautettavista liikuntapaikoista

Liikuntapaikka Nykyinen
ti lan ne

Lautakunnan
esitys

(lakkautettavat liikuntapaikat)

Kj:n
esitys

(lakkautettavat liikuntapaikat)

Ampumaradat 4 0 0
Beachvolleykentät 2 0 0
Frisbeegolf 6 0 0
Hiekkakentät 26 10 10
Hyppyrimäet 2 2 2
Jäähallit 4 2 2
Kamppailutilat 6 0 1
Koulujen liikuntasalit 29
Kuntoportaat 2 0 0
Kuntosalit 16 3 5
Ladut ja kuntoradat 180 km 43 km 43 km
(joista valaistuja 110 km)
Lähiliikuntapaikat 24 3 3
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Laskettelurinteet ja alamäkipyöräily 3 2 2
Liikuntahallit ja salit 14 0 1
Moottoriurheiluradat 3 0 0
Nurmi ja tekonurmikentät 22 7 7
Osaomisteiset urheilupaikat 5 1 1
Pyörätiet 375 km
Ratsastus 1 1 1
Skeittipaikat 5 3 3
Tennis 9 5 5
Tykkilumiladut 2 0 0
Uimahallit 6 4 4
Uimarannat ja talviuintipaikat 22 8 8
Ulkojäät 59 27 27
Urheilukentät 11 7 7

Liikunnan kustannussäästöt ja tulolisäykset

Vuosi 2020
M€

Vuosi 2021
M€

Lautakunnan esittämät verkkoratkaisut 0,26 1,0
Alle 18vuotiaiden tilavarausmaksu 6kk (kj) 0,33 0,38
Jäähallien määrärahojen leikkaus (kj) 0,45
Kuusankosken uimahallin sulkeminen(kj) 0,48
Kaikki liikunnan säästöt yhteensä 0,48 2,36

Valmistelusta tiedottaminen ja osallistaminen

Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla on oikeus osallistua ja vai
kut taa kunnan toimintaan. Saman lain 29 §:n mukaan kunnan on tie do
tet ta va, millä tapaa päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.
Hal lin to lain 31 §:n mukaan ”viranomaisen on huolehdittava asian riit tä
väs tä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian rat kai se mi
sek si tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.” Ja saman lain 41 §:n mukaan
jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asian
osais ten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, tulee näille hen
ki öil le varata vaikuttamismahdollisuus.

Kouvolan liikuntapalvelut on tehnyt huhtikuussa 2019 kaupunkitasoiset
lii kun ta paik ka verk kosel vi tys–kyselyt kuntalaisille (n=1389) ja yh dis tyk sil
le (n=52), joilla kuultiin sekä kuntalaisia että seurojen edustajia.  Ky se
lyis sä tarkasteltiin kaupungin liikuntapaikkaverkostoa sekä tarvetta ke
hit tää nykyisiä liikuntapaikkoja sekä mahdollisia lii kun ta paik ka in ves toin
te ja. Liikuntapaikkaverkkoselvitys –ohjausryhmä sekä seuraparlamentti
ovat käsitelleet kyselyjen tuloksia. Kuntalaisille on pidetty infotilaisuus
ui ma hal li ver kos ta 10.4.2019. Seuroille on varattu mahdollisuus kuu le
mis ta varten 2.10.2019 liikuntapaikkaselvitykseen liittyen. Kaikkia pal ve
lu verk ko esi tyk siä on esitelty viidessä infotilaisuudessa lokakuussa 2019
eri puolilla kaupunkia (2.10., 3.10., 8.10., 9.10., 10.10.). Tilaisuuksissa
on ollut paikalla kaupungin johtavia viranhaltijoita esittelemässä asiaa ja
vas taa ma sa kysymyksiin.
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Kouvolan liikuntapalveluissa on tehty liikuntakyselytutkimus täy siikäi sil
le kouvolalaisille tammihelmikuussa 2017. Syyslokakuussa 2017 on
teh ty kysely paikallisten liikuntaseurojen toimintaedellytyksistä. Varhais
ja kouluikäisten liikuntakäyttäytymisestä on tehty kysely vuonna 2018.
Li säk si Kouvolassa toimii seuraparlamentti, joka on käsitellyt ko kouk sis
saan liikuntapaikkaverkkoselvitystä.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden tuottamissa tapahtumissa sekä yh teis työ ta pah tu
missa painotetaan jatkossa lautakunnan linjausten mukaisesti yhä
enem män tapahtumien uudistuskykyä ja lapsiperheiden tavoittamista ja
yh teis työ so pi mus ten kehittämistä vastikkeellisuusajattelun pohjalta.

Ammatilliset taidelaitokset

Kaupunki tukee Kouvolassa toimivia ammatillisia taidelaitoksia Kou vo
lan teatteria, Kymi Sinfoniettaa ja PohjoisKymen musiikkiopistoa vuo
sit taisil la avustuksilla. Taidelaitosten kanssa tehdään yh teis työ so pi muk
set ja kaupungin tulee jatkossa vuosittain päivittää avustusten mää rä.
En si vuodelle esitetään kulttuurilaitoksille 10 % säästöä.

Museotoiminta

Museolla on tällä hetkellä toimivat tilat toimistoineen Kouvolatalossa,
jo hon museon toiminta keskitettiin vuoden 2012 mu seo pal ve lu verk
kopää tök sen mukaisesti. Tällöin 8 museota yhdistettiin yhdeksi mu
seok si. Museon rooli kouvolalaisten ja Kouvolan kaupungin identiteetin
vah vis ta ja na ja lähikulttuurin ja matkailun kehittäjänä on merkittävä. Mu
seon osuus kouvolalaisen ja pohjoiskymenlaaksolaisen taide, kulttuuri
ja tieto pää oman vaalijana on keskeinen. Kouvolataloon on tehty vuon
na 2015 kaupunginmuseon saneeraus ja kustannukset olivat  tuolloin
1,5 milj. euroa.

Kirjastotoiminta

Kouvolan yhdeksästä kirjastosta kuusi toimii jo tällä hetkellä oma toi mi
kirjas toi na. Asiakkaat pääsevät asioimaan haluaminaan aikoina ja kir
jas tot toimivat myös asukkaiden kokoontumistiloina. Valkealaan on
suun nit teil la pieni ja tehokas kirjastotila, joka sijaitsee monitoimitilan sy
dä mes sä. Näin pystytään ammattilaisten yhteistyöllä parhaalla mah dol li
sel la tavalla edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa sekä me dia tai to ja.
Suun ni tel mien mukaan tila otetaan tehokkaaseen käyttöön siten, et tä
se palvelee kaiken ikäisiä asiakkaita omatoimikirjastona myös il tai sin ja
vii kon lop pui sin. Suunniteltu tila on huomattavasti Valkealan kir jas ton ny
kyis tä tilaa pienempi, joten ylläpitokuluissa saavutetaan kir jas to ti lan
osal ta n. 60 000 euron vuotuinen säästö.

Omatoimikirjastokonseptin toteuttaminen kahdessa kerroksessa toi
mivaan Kuusankosken kirjastoon on haastavampi ja kalliimpi projekti ti
lan suuruuden ja vilkkaan käytön takia. Turvallinen asiointi tämän ko
koisessa omatoimikirjastossa edellyttää suuria muutoksia tiloihin ja tuo
to den nä köi ses ti tarvetta esimerkiksi vartijapalveluiden käytön li sää mi



Kouvolan kaupunki Ote pöytäkirjasta

Kaupunginhallitus § 341 28.10.2019
Kaupunginhallitus § 354 04.11.2019
Kaupunginvaltuusto § 120 11.11.2019

seen

Kirjastotoiminnassa säästöjä on aktiivisesti haettu ja haetaan myös toi
min ta ta po jen kehittämisellä (verkkomaksaminen, kul je tus ten te hos ta mi
nen, muovitus ostopalveluna, automatisointi, Kohajärjestelmään siir ty
mi nen, tilojen monitoimikäyttö, käteiskassoista luopuminen muissa pait
si pää kir jas tos sa, älyteknologian hyödyntäminen tulevina vuo si na).
Oma toi mi rat kai suil la on jo toteutettu 10 henkilötyövuoden (htv) sääs tö.
Muo vi tus ostopalveluna tuottaa 1 htv:n sekä käteiskassoista luo pu mi
nen 1 htv:n säästön. Kirjastossa jäljellä olevia tehtäviä, kuten las ten ja
nuor ten monipuolisen lukutaidon edistämistä, ei suurelta osin voida au
to ma ti soi da,.

Lautakunta on päättänyt kulttuuripalveluverkon yhteydessä selvittää
kes kus ta kir jas ton sijoittumista kauppakeskus Manskiin. Ensi vuoden ta
lous ar vios sa ei ole varausta suunnittelulle.

Kirjastotoiminnan osalta vaikuttamismahdollisuutena on ollut vuosina
2017 – 2019 toteutettu Osallistamalla asiakkaiden näköinen pääkirjasto
han ke. Kuntalaiset ovat voineet esittää kirjastotoimintaan liittyviä toi vei
ta joulukussa 2018: tuolloin kirjastotilassa on ollut mahdollisuus ko ris tel
la joulupuu toiveilla. Lisäksi kirjaston tulevaisuutta ja kehittämistä varten
on toiminut asiakasraati. Myös lapsiperheet, lapset ja nuoret on saatu
osal lis tu maan useissa eri yhteyksissä.

____________

Ote liikunta- ja kulttuurilautakunnan pöytäkirjasta 10.9.2019 § 95

Kouvolan liikuntapaikkaverkkoselvitys

6435/12.04.01/2019

Likula § 95

Kaupunginhallitus päätti 15.4.2019 asettaa talouden so peut ta mis tavoit
teek si 20 milj. euroa, jonka johdosta velvoitetaan toimialat laatimaan
elo kuun loppuun mennessä palveluverkkoselvitykset. Niille asetettiin
sääs tö ta voit teek si 6 milj. euroa koostuen sekä kiinteistö että hen ki lös
tö kus tan nuk sis ta.  Palveluverkkoselvitykset tuli tehdä myös liikunta ja
kult tuu ri pal ve lu ver kos ta.

Liikunta ja kulttuurilautakunta esitti liikuntapaikkaverkkoselvitykselle
oh jaus ryh mää, jonka kaupunginhallitus asetti 11.3.2019. Työryhmän
teh tä vä nä oli määritellä liikuntaolosuhteiden kehittämisen päämäärät,
ar vioi da liikuntaolosuhteiden kehittämistarpeita ja laatia liikunnan ta voit
teel li nen palveluverkko vuosille 2020–2030.

Kouvolan kaupunki tarjoaa monipuoliset puitteet liikunnan har ras ta mi
sel le. Kaupungissa on vajaat 300 liikuntapalveluiden ylläpitämää lii kun
ta paik kaa, jotka mahdollistavat monien lajien harrastamisen. Lii kun ta
paik ka verk ko sel vi tyk sen yhtenä lähtökohtana on, että liikunnan olo suh
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tei ta kehittämällä edistetään fyysistä aktiivisuutta, terveyttä ja liikunnan
kan sa lais toi min taa. Tavoitteena on asettaa Kouvolan kehittäminen lii
kun ta ja urheilukaupungiksi sekä liikuntaan kannustavaksi ym pä ris tök si
tuot ta mal la entistä paremmin kouvolalaisia palvelevia lii kun ta paik ko ja ja
pal ve lui ta. Selvitys ohjaa tulevien vuosien liikuntaympäristön suun nit te
lua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Lii kun ta paik ka verk ko sel vi
tyk ses sä esitetään liikuntapaikkojen tavoitteellinen palveluverkko, ny
kyis ten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet sekä uudet liikunnan ra ken
ta mis tar peet ja –hankkeet. Selvityksessä huomioidaan myös ui ma hal lit
se kä liikuntapaikat ja tilat, joista voidaan mahdollisesti luopua.

Liikuntapaikkaverkkoselvityksen tavoitteeksi asetettiin:

1. Kustannustehokas, laadukas, turvallinen ja monipuolinen pal ve lu
verk ko 
2. Palveluverkon koko suhteutetaan hoito ja kun nos sa pi to re surs sei hin 
3. Liikuntapaikkojen monikäyttöisyys; kohteet ovat nykyistä mo ni puo li
sem min muunneltavissa 
4. Alueellisten liikuntapaikkakeskittymien korostaminen ja väes tö ke hit ty
mi sen huomioiminen
5. Liikuntapaikkojen profilointi mahdollisuuksien mukaan eri lajeille ja la
ji ryh mil le.

Ohjausryhmä kokoontui 10 kertaa, jolloin käsiteltiin kaikki liikuntapaikat
omis sa kokonaisuuksissa. Aikataulu oli todella tiukka, koska pal ve lu
verk ko on erittäin laaja. Erityistä huomiota kohdistettiin lii kun ta paik ko jen
kun toon, ylläpitokustannuksiin sekä investointitarpeisiin. Käyttäjien tar
pei ta selvitettiin asukaskyselyllä sekä seuraparlamentin nä ke myk sil lä.
Li säk si käytössä oli Urheilupuiston kehittämisen selvitykseen liit ty vää ai
neis toa. Ohjausryhmä kuuli eri asiantuntijatahoja riittävän hyvän ku van
muo dos ta mi sek si.

Liikunnan palveluverkon suunnittelussa on ollut tavoitteena hahmotella
si tä, millaisia palveluita missäkin tarjotaan. Jokin palvelu voi olla sa man
ai kai ses ti jopa lähi, alueellinen ja kaupunkitasoinen palvelu. Lii kun ta
paik ka verk ko sel vi tyk sen taustalla on yhtenä ajatuksena lii kun ta pal ve lui
den keskittäminen. Keskittäminen tehostuu siirryttäessä lähi ja alu eel li
sis ta palveluista kaupunkitasoisiin, seudullisiin ja jopa val ta kun nal li siin,
laa jas ti eri käyttäjäryhmiä palveleviin liikuntapaikkoihin. Lii kun ta pal ve lui
ta voidaan keskittää muodostamalla suurempia lii kun ta paik ka kes kit ty
miä tai sijoittamalla joitakin erityispalveluita hyvin saa vu tet ta vis sa ole vil
le paikoille. Useiden liikuntapaikkakeskittymien avulla etäi syy det asuin
alueil ta liikuntapaikkoihin pysyvät kohtuullisina.

Ohjausryhmä ehdottaa nopeita, kustannuksiltaan maltillisia pa ran nuk
sia, joilla vastattaisiin paremmin käyttäjien tämän hetkisiin tarpeisiin ja
pro fi loi tai siin tiloja lajiryhmittäin. Palloiluhallien lattiamateriaalien uu si mi
sen myötä mm Kuusankosken Urheilutalo suunnattaisiin mat to alus taa
käyt tä vil le lajeille, kuten salibandy ja lentopallo. Lyseon liikuntahalli
suun na taan puolestaan parkettilajeille, kuten koripallo ja sulkapallo. Oh
jaus ryh män taustaaineisto ja liikuntapaikkojen yhteenvedot on oheis-
ma te ri aa lei na.
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Tilojen tehokkaamman käytön parantamiseksi ohjausryhmä esittää alle
18vuo tiai den tilavarausmaksun käyttöönottamista 10 €/alkava tunti.
Täl lä saavutetaan myös parempaa käyttökatetta kehitettäville tiloille.

Jäähallien osalta esitetään kahdesta jäähallista luopumista 2026 men
nes sä. Uuden monitoimihallin valmistumisen myötä harjoitusjää olo suh
teet paranevat ja ne toteutetaan energiataloudellisesti kestävällä rat kai
sul la. Tällöin jääurheilu keskittyisi Lumon Areenan ympärille.

Yleisurheilun parhaat olosuhteet tarjotaan Kuusankoskella, jota ke hi te
tään edelleen. Tavoitteena tarjota laadukas ympäristö kilpailutoiminnan
tar pei siin.

Saviniemen alueelle tarjotaan jalkapallon edustusolosuhteet sekä jal ka
pal lon tarvitsemat oheisharjoittelupaikat. Saviniemessä parannetaan
myös katsomo ja valaistusfasiliteettejä.

Valkealan urheilukeskukseen kehitetään hiihdon kilpailutoimintaa ja
har ras tus ta tukevat olosuhteet. Reitistöä parannetaan, jolla mah dol lis te
taan SMtasoisten kilpailujen järjestäminen alueella.

Uimahalliverkon tiivistämistä jatkettaisiin aiemmin tehdyn tar ve sel vi tyk
sen mukaisesti. Tavoitteena on rakentaa uusi monipuolinen uimahalli,
jo ka vastaa nykyaikaiseen palvelutarpeeseen. Tämä korvaa Ur hei lu
puis ton, Kuusankosken, Haanojan sekä Korian uimahallit. Valkealan ja
In ke rois ten uimahallien tulevaisuus ratkaistaisiin korjausinvestointien
yh tey des sä vuoteen 2028 mennessä. Korian uimahallin sopimus tul laan
ir ti sa no maan 2020 lukien.

Ulkoliikuntapaikkojen verkostoa ja hoitoluokituksia tarkistettiin ar vioin
tien ja selvitysten mu kai ses ti, tavoitteena vähentää heikkokuntoisia koh
tei ta ja pa ran taa jäljelle jäävien hoitoa ja kunnossapitoa. Tämän tar koi
tus on taata ta sa laa tui set olosuhteet jäljelle jäävään verkostoon. Lii kun
ta paik ka verk ko sel vi tys ja liikuntaverkko 20202026 eurot on liit tei nä.

Ohjausryhmä näkee, että päivittäisen liikuntaaktiivisuuden lisääminen
edel lyt tää helposti saavutettavien, omaehtoisesti käytettävien ja liik ku
maan innostavien lähiliikuntapaikkojen ja –olosuhteiden kehittämistä ja
pa nos ta mis ta. Koulujen ja päiväkotien pihojen suunnittelu toteutetaan
lä hi aluet ta palveleviksi lähiliikuntapaikoiksi. Tavoitteena muodostaa
kau pun kiin alueellisesti mahdollisin kattava lähiliikuntaverkosto, joka si
säl täi si mm. seuraavia liikuntapaikkoja: beachvolleykentät, frisbeegolf
–ra dat, kuntoportaat, skeittipaikat, tenniskentät, ulkokuntolaitteet ja ny
kyi set lähiliikuntapaikat.

Toimeksianto käsitti myös monitoimihalliratkaisun selvittämisen, joka
pää tet tiin tehdä ulkopuolisena selvitystyönä. Tämä selvitys käsitellään
eril li se nä asiana syyskuun kokouksessa. Monitoimihalliselvityksessä
huo mioi daan liikuntapaikkaverkosta esille nousseet kehittämistarpeet.
Sel vi tys on valmistunut ja käsitellään syyskuun lautakunnassa. Oh jaus
ryh mä näkee, että kilpailuolosuhteiden turvaamiseksi Kouvolaan tar vit
tai siin uusi monitoimihalli 2026 mennessä.



Kouvolan kaupunki Ote pöytäkirjasta

Kaupunginhallitus § 341 28.10.2019
Kaupunginhallitus § 354 04.11.2019
Kaupunginvaltuusto § 120 11.11.2019

Ohjausryhmä kävi kaikki esitykset läpi selvityksien pohjalta, josta muo
dos tui enemmistön pohjainen esitys. Ohjausryhmä oli isoissa lin ja ky sy
myk sis sä yksimielinen. Esitys tavoittelee vuosina 20202026 1.9 M€
sääs tö po ten ti aa lin hyödyntämistä. Tämä saavutetaan keskittämällä
verk koa ja sen myötä uudisrakentamista. Nykyinen hajautettu verkko ei
täy tä 2030 vaatimuksia tilojen käytön sekä energiaratkaisujen osalta.

Lautakunta huomioi annetut lausunnot ja tehdyt aloitteet koskien lii kun
ta paik ka verk koa. (Oheismateriaalina adressi oman harjoitustilan saa
mi sek si Black Diamond Cheerleaders ry:lle 1068 allekirjoittajaa, kan
nan ot to Lehtomäen kentän sulkemisesta talvikaudeksi, vetoomus Kuu
san kos ken uimahallin säilyttämisen puolesta, yksityishenkilön kan nan
ot to Kuusankosken uimahallin säilyttämisen puolesta.)

Lisätietoja: Liikunta ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831,
ve sa.toikka(a)kouvola.fi ja liikuntapäällikkö Teemu Mä ki paak ka nen,
puh. 020 615 8228, tee mu.makipaakkanen(a)kouvola.fi

Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:

Lautakunta hyväksyy ohjausryhmän esityksen liikunnan pal ve lu ver kos ta
20202030 oheismateriaalin mukaisena. Päätetään esittää sel vi tyk sen
hy väk sy mis tä Kouvolan kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin
val tuus tol le.

Päätetään esittää alle 18vuotiaiden 10 € varausmaksu/alkava tunti
2020 alkaen.

Päätetään hyväksyä ohjausryhmän tarkennettu uimahalliverkkoesitys
si ten, et tä Urheilupuiston ja Kuusankosken uimahallit suljetaan uuden
val mis tut tua 2026 mennessä sekä Valkealan ja Inkeroisten uimahallien
jat ko rat kais taan tulevien saneerauspäätösten yhteydessä 2028 men
nes sä. Puus tel lin uimahallin sopimus lopetetaan 2020.

Asian käsittely

Arto Sahamies teki päätösehdotuksesta poikkeavan muutosesityksen.
Jätetään alkava sana pois. ”Päätetään esittää alle 18vuotiaiden 10 €
va raus mak su/tun ti 2020 alkaen.”

Matti Norppa kannatti muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu liikunta ja kult tuu
ri joh ta jan päätösehdotuksesta poikkeava muutosesitys, asiasta on suo
ri tet ta va äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimen huu to
ää nes tys tä. Ne, jotka kannattavat liikunta ja kulttuurijohtajan eh do tus ta
ää nes tä vät JAA ja ne, jotka kannattavat Arto Sahamiehen
esitystä äänestävät EI.

Äänestystavan ja äänestysesityksen tultua hyväksytyiksi suoritettiin ää
nes tys, jossa annettiin 8 JAAääntä (Jutta Hartikainen, Petri Kuutti, Mir
ja Lonka, Sari Melkko, Tomi Pahkala, Raija SiermanHenttonen, Jukka
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Silén, Sinikka Rouvari), 4 Eiääntä (Erkka Koskinen, Leo Lindström,
Mat ti Norppa, Arto Sahamies) ja 1 TYHJÄääni (Sari Porvari).

Puheenjohtaja totesi liikunta ja kulttuurijohtajan esityksen tulleen hy
väk sy tyk si.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Lautakunta hyväksyy ohjausryhmän esityksen liikunnan pal ve lu ver kos ta
20202030 oheismateriaalin mukaisena. Päätetään esittää sel vi tyk sen
hy väk sy mis tä Kouvolan kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin
val tuus tol le.

Päätetään esittää alle 18vuotiaiden 10 € tilavarausmaksu/alkava tunti
2020 alkaen.

Päätetään hyväksyä ohjausryhmän tarkennettu uimahalliverkkoesitys
si ten, että Urheilupuiston ja Kuusankosken uimahallit suljetaan uuden
val mis tut tua 2026 mennessä sekä Valkealan ja Inkeroisten uimahallien
jat ko ratkaistaan tulevien saneerauspäätösten yhteydessä 2028 men
nes sä. Puustellin uimahallin sopimus lopetetaan 2020.

Leo Lindström jätti eriävän mielipiteen tehtyyn päätökseen.
Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.

Leo Lindström saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo
15.40.

____________

Ote liikunta- ja kulttuurilautakunnan pöytäkirjasta 17.4.2019 § 49

Kouvolan uimahalliverkkoselvitys

1601/12.04.01/2017

Aikla § 87

Kouvolan kaupunki omistaa viisi uimahallia, lisäksi kaupungilla on so pi
mus Elimäen Puustelli ry:n kanssa Korian uimahallin toiminnasta. Ve ka
ran jär ven varuskuntaalueella olevassa uimahallissa voivat asukkaat
käy dä erityisehdoin.

Kouvolan nykyinen uimahalliverkosto on peruskorjausten tarpeessa ei
kä uimahallien nykyinen lukumäärä tue maksimaalista käyttöä. Kou vo
las sa on 14 000 asukasta uimahallia kohti, kun Suomessa keskimäärin
lu ku on 26 000 asukasta uimahallia kohden. Noin 78 % Kouvolan asuk
kais ta asuu enintään 10 kilometrin etäisyydellä uimahalleista, joista viisi
ui ma hal lia sijaitsee kyseisellä etäisyydellä. Koulujen oppilaista yli 90 %
on uimahallien läheisyydessä.
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Kouvolan uimahallit ovat melko rauhallisia ja allaspintaalaa kohden
kes ki mää räis tä selvästi vähemmän asukkaita johtuen uimahallien isosta
mää räs tä ja nykyisestä palvelutarjonnasta. Kouvolan uimahalleissa käy
vuo des sa keskiarvollisesti 59 000 kävijää/uimahalli, kun Suomessa kes
ki mää rin käy 130 000 kävijää/uimahalli. Nykyinen käyttöaste on n. 20
kä vi jää/au kiolo tun ti, joka on noin 9 kävijää/aukiolotuntia kohden vä hem
män kuin keskimäärin Suomessa. Lisäksi Kouvolassa on vähän asuk
kai ta (42) yhtä allaspintaalaneliötä kohden verrattuna Suomen kes ki ar
voon (52). Kouvolalaiset käyvät uimahallissa keskimäärin 4.1 kertaa
vuo des sa, kun Suomen keskimäärinen kävijäkerroin on 5.

Uimahalli on tärkeä ja pidetty palvelu Kouvolassa, joka ilmenee käyt tä jil
le suunnatuissa kyselyissä vuosina 2017 ja 2018. Vastanneista 94 %
oli vat tyytyväisiä Kouvolan uimahalleihin. Kuntalaiskysely tehtiin tam mi
kuus sa 2017, seurakysely tehtiin lokakuussa 2017, terveyden edis tä mi
sen asiakaskysely toteutettiin loppuvuonna 2017 ja tammikuussa 2018
suun nat tiin uimahallien käyttäjille kysely, johon vastasi 2 087 kun ta lais
ta. Tarve parantuneelle ja nykyaikaiselle uimahallipalvelutarjonnalle on
tär keä laajalle käyttäjäryhmälle. Tarkastellessa nykyisiä kävijäprofiileja
se kä vuoteen 2030 olevaa kunnan demografiaa, tukee nämä nä kö kan
nat uimahallin monikäyttöisyyttä. Verkon kehittämisellä olisi vaikutusta
kä vi jä mää riin ja sen kautta tulojen kasvuun. Muutoksella olisi mah dol lis
ta saavuttaa merkittävä säästöpotentiaali käyttötalousmenoihin ja sa
mal la parantaa edelleen palveluita.

Aikuisväestön lautakunta asetti uimahalliverkon selvitystyölle oh jaus ryh
män § 13 21.2.2018. Ohjausryhmään nimettiin Sinikka Rouvari (pj),
San na Tähtinen (khall), Erkka Koskinen, Petri Kuutti, Sari Porvari, Vesa
Toik ka, Juha Jormanainen, Arto Kuitikka, Anne Eriksson, Anne Kan
gas nie miKuik ka, Kaisa NiiloRämä sekä Teemu Mäkipaakkanen (siht).
Oh jaus ryh mä kokoontui 5 kertaa ja tutustui uudiskohteisiin Hä meen lin
nas sa, Tampereella sekä Porissa. Lisäksi koko lautakunta vieraili Por
voon uimahallissa. Ohjausryhmä tutustui myös omaan ui ma hal li verk
koon.

Tavoitteena ohjausryhmällä oli löytää ratkaisuesitys tulevaisuuden ui
ma hal li ver kol le sekä investointitarpeille. Ohjausryhmän työskentelyä tu
ki konsultin selvitys, jossa Kouvola uimahalliolosuhteita verrattiin muihin
vas taa viin verrokkeihin ja saatuihin kokemuksiin saneerauksista sekä
uus in ves toin neis ta. Uimahallintarveselvitys on liitteenä nro 3.

Suurimpana haasteena ohjausryhmä näki ikääntyvän uimahalliverkon
suu ren korjausvelan sekä edellisen sukupolven uimahallien pal ve lu va
rus tuk sen. Ohjausryhmän tutustumiset Hämeenlinnassa, Tampereella,
Po ris sa ja Porvoossa nostivat vahvasti uuden nykyaikaisen ui ma hal lin
ra ken ta mis vaih to eh don esille. Uusi nykyaikainen uimahalli toisi mo ni
käyt töi syyt tä, virkistystä, laajempia aukioloaikoja ja parempaa pal ve lu ta
soa laajalle käyttäjäryhmälle lisäten kouvolalaisten liikkujien mää rää se
kä tukien uutta kaupunkistrategiaa.

Uudiskohteissa herätti kiinnostusta energiatalous uudistuneen tekniikan
mah dol li suuk sia hyödyntäen. Energiatalouteen on saavutettavissa n. 5
% parannus vanhaan rakennuskantaan verrattuna samalla vesialalla.
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Uu dis tu nut tekniikka mahdollistaa uimahallin älykkään käytön ja eri
käyt tä jä ryh mien tarpeiden huomioimisen samanaikaisesti. Tekniikkaa
hyö dyn täen on mahdollista lisätä myös uuden uimahallin aukioloa.

Uimahalliverkkoa käsiteltiin aikuisväestön lautakunnalle suunnatussa
se mi naa ri työs ken te lys sä 21.8.2018 ja ohjausryhmän esitys käsitellään
29.8.2018 aikuisväestön lautakunnassa. Lautakunnassa on tarkoitus
kä si tel lä ohjausryhmän esitystä tulevaisuuden uimahalliverkosta ja in
ves toin ti oh jel man aikataulua.

Henkilöstön tarve pysyy samana tai kasvaa riippuen ui ma hal li rat kai sus
ta sekä uimahallien aukioloajoista. Jos uimahallien määrä vähenee,
hen ki löt pyritään sijoittamaan muihin halleihin. Resurssitarve suun ni tel
laan yhdessä työntekijöiden kanssa mahdollisen rakennussuunnittelun
yh tey des sä.

Lautakunta huomioi annetut lausunnot ja tehdyt aloitteet koskien ui ma
hal li verk koa. (Oheismateriaalina Kuusankosken keskustan aloite
2011, Haanojan asukkaiden vetoomus, Kouvolan uimaseuran kan-
nan ot to.)

Lisätietoja: Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka, puh. 020 615
3831, vesa.toikka(a)kouvola.fi, toimitilajohtaja Juha Jormanainen, puh.
020 615 9013, juha.jormanainen(a)kouvola.fi, liikuntapäällikkö Teemu
Mä ki paak ka nen, puh. 020 615 8228, tee
mu.makipaakkanen(a)kouvola.fi

Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus:

Päätetään jatkaa ui ma hal li ver kon kehittämissuunnitelman valmistelua
oh jaus ryh män antaman ehdotuksen mukaisesti vuosille 20192030.

Kouvolaan rakennetaan uusi uimahalli, joka on palveluvarustukseltaan
mo ni puo li nen. Valkealan ja Inkeroisten uimahallit ovat tulevaisuuden
ke hi tet tä viä uimahalleja. Korian Puustellin ostopalvelusopimusta tar kas
tel laan vuosittain tehtävin arvioin.

Lautakunta päättää kuulla eri ryhmien näkemykset, ennen kuin var si nai
set verkkopäätökset ja mahdolliset investointisuunnitelmat etenevät
Kou vo lan kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon pää
tet tä väk si.

Asian käsittely

Minna Tuukkanen teki päätösehdotuksesta poikkeavan muu tos esi tyk
sen:

”Siirretään leipätekstiin kohta: Lautakunta päättää kuulla eri ryhmien nä
ke myk set, ennen kuin varsinaiset verkkopäätökset ja mahdolliset in ves
toin ti suun ni tel mat etenevät Kouvolan kaupunginhallitukseen ja edelleen
kau pun gin val tuus toon päätettäväksi. Päätösehdotus: Merkitään tie dok
si.”
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Arto Sahamies ja Matti Norppa kannattivat muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu aikuisväestön pal
ve lu jen johtajan päätösehdotuksesta poikkeava muutosesitys, asias ta
on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi ni men
huu to ää nes tys tä. Ne, jotka kannattavat aikuisväestön palvelujen joh ta
jan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Minna Tuuk ka
sen esitystä äänestävät EI.

Äänestystavan ja äänestysesityksen tultua hyväksytyiksi suoritettin ää
nes tys, jossa annettiin 8 JAAääntä (Erk ka Koskinen, Petri Kuutti, Tomi
Pah ka la, Sari Por va ri, Sinikka Rouvari, Raija SiermanHenttonen, Juk
ka Silén ja Essi Vainio) ja 5 EIääntä (Jutta Hartikainen, Leo Lindström,
Mat ti Norp pa, Arto Sahamies ja Minna Tuukkanen).

Puheenjohtaja totesi aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotuksen tul
leen hyväksytyksi.

Aikuisväestön lautakunnan päätös:

Päätettiin jatkaa ui ma hal li ver kon kehittämissuunnitelman valmistelua
oh jaus ryh män antaman ehdotuksen mukaisesti vuosille 20192030.

Kouvolaan rakennetaan uusi uimahalli, joka on palveluvarustukseltaan
mo ni puo li nen. Valkealan ja Inkeroisten uimahallit ovat tulevaisuuden
ke hi tet tä viä uimahalleja. Korian Puustellin ostopalvelusopimusta tar kas
tel laan vuosittain tehtävin arvioin.

Lautakunta päätti kuulla eri ryhmien näkemykset, ennen kuin var si nai
set verkkopäätökset ja mahdolliset investointisuunnitelmat etenevät
Kou vo lan kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon pää
tet tä väk si.

Matti Norppa jätti eriävän mielipiteen tehtyyn päätökseen.

____________

Likula § 49

Kaupunginvaltuusto päätti talousarviosta käsittelyssään 158 §
17.12.2018, jos sa yhtenä tasapainotuskeinona oli uimahalliverkko. Ui
ma hal li verk ko sel vi tyk ses tä poiketen kaupunginvaltuusto päätti sulkea
Haan ojan ui ma hal lin 2019 alkaen. Syksyn suunnittelua tehdään par hail
laan ja ta voit tee na on tuottaa samat uimahallipalvelut kuntalaisille yhtä
ui ma hal lia vä hem mäl lä kapasiteetilla. Uimahallien kävijämäärät ovat ol
leet las ke vat viimeisten vuosien aikana. Kaikkien uimahallien kä vi jä
mää rät (20152018) ovat laskeneet 19 800 kävijällä neljän viimeisen
vuo den ai ka na. Uimahallien tarjonta ja yleiskunto tulisi päivittää
2020lu vul le. Ui ma hal li verk koa koskevat linjaukset tulisi viedä pää tök
seen, jotta sa nee rauk set ja mahdollinen uusrakentaminen saadaan
suun ni tel tua hyvin in ves toin ti pää tök siä varten.
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Uimahalliverkosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista on pidetty in fo ti lai
suus kuntalaisille 10.4.2019. Tulevaisuuden uimahalliverkosta esille
tuo tu ja näkemyksiä hyödynnetään suunnittelutyössä.

Valtuuston päätös merkitsee, että Haanojan Haalin käyttäjät ja yh dis tyk
set siirtyvät muihin uimahalleihin. Lähin halli on Urheilupuiston ui ma hal
li, joka pystyy ottamaan osan asiakkaista. Kouvolan Uimaseuran kans
sa on käyty keskusteluja Haanojan Haalin uimahallin vakiovuorojen siir
tä mi ses tä muihin uimahalleihin. Tämä järjestely tulee lisäämään muiden
hal lien varattuja käyttöjä, mutta yleisölle jätetään kolme rataa uintia var
ten.

Kaupungin järjestämien vesiliikuntaryhmien siirrossa hyödynnetään Ko
rial la, Kuusankoskella ja Urheilupuistolla olevia vesiliikuntaryhmiä, joita
on lisätty ja tullaan lisäämään tarpeen mukaan. Kuljetuksissa tulisi sel
vit tää palveluliikennettä ja reittien kulkua uimahallien kautta. Uinti on yk
si erityisryhmien suosituimmista liikuntamuodoista. Näiden Haanojan
Haa lin uimahalliryhmien erityistarpeita täyttäviä sopivia olosuhteita löy
tyy Kuusankoskelta, Inkeroisista, Valkealasta sekä Korian uimahallista.

Liikuntapaikkaselvitys on käynnistynyt. Tähän työskentelyyn tullaan liit
tä mään aikaisempi uimahalliselvitys, josta tehdään tarvittavat in ves toin
ti tar peet vuosijanalle 20202030 muiden liikuntapaikkojen tavoin.

Lisätietoja: Liikunta ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831,
ve sa.toikka(a)kouvola.fi ja liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen,
puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(a)kouvola.fi

  Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:

Päätetään sulkea Haanojan uimahalli 1.6.2019 lukien. Liikuntaryhmien
si joit tu mi nen muihin uimahalleihin toteutetaan kausisuunnittelun yh tey
des sä.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Ote liikunta- ja kulttuurilautakunnan pöytäkirjasta 28.8.2019 § 83

Kulttuurin palveluverkkoselvitys

7845/12.00.00/2019

Likula § 83

Kaupunginhallitus päätti 15.4.2019 asettaa talouden so peut ta mis ta voit
teek si 20 milj. euroa, jonka johdosta velvoitetaan toimialat laatimaan
elo kuun loppuun mennessä palveluverkkoselvitykset, joille asetetaan
sääs tö ta voit teek si 6 milj. euroa koostuen sekä kiinteistö että hen ki lös
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tö kus tan nuk sis ta. Palveluverkkoselvitykset tulee tehdä liikunta ja kult
tuu ri pal ve lu ver kois ta sekä lukiokoulutuksesta, varhaiskasvatuksesta ja
nuo ri so pal ve luis ta.

Kulttuuripalveluissa on tarkasteltu kirjasto ja kansalaisopistopalvelujen
mah dol li suuk sia saavuttaa säästöjä toiminnan supistamisen ja toisaalta
sen kehittämisen kautta. Avustusten linjaaminen tehdään erikseen ja se
kos kee myös kulttuuripalveluja. Alustavasti on keskusteltu 10 %:n leik
kauk sis ta avustuksiin.

Kirjaston kohdalla säästöä kertyy luovuttaessa toisesta kirjastoautosta
vuo den 2020 aikana. Asiaa käsiteltiin lautakunnassa 17.4.2019 § 50.X
Täs tä kertyy nettosäästöä vuositasolla n. 150 000 euroa sekä 2 hen ki lö
työ vuo den säästö. Valkealan kirjasto muuttaa lähivuosina Valkealaan
val mis tu vaan monitoimitaloon nykyistä huomattavasti pienempiin ti loi
hin. Säästöä kertyy n. 60 000 e vuodessa ja henkilösäästöä 1,5 htv.

Kirjastossa säästöä on haettu ja haetaan myös toimintatapojen ke hit tä
mi sel lä (verkkomaksaminen, kuljetusten tehostaminen, muovitus os to
pal ve lu na, automatisointi, Kohajärjestelmään siirtyminen, tilojen mo ni
toi mi käyt tö, käteiskassoista luopuminen muissa paitsi pääkirjastossa,
äly tek no lo gian hyödyntäminen tulevina vuosina). Omatoimiratkaisuilla
on jo toteutettu 10 htv säästö. Myös muovitus ostopalveluna tuottaa 1
htv sekä käteiskassoista luopuminen 1 htv säästön. On  muistettava, et
tä kirjastossa on olennaisia työtehtäviä, joita ei voi automatisoida, ku ten
las ten ja nuorten monipuolisen lukutaidon edistäminen.

Isoin ratkaistava asia kirjaston kohdalla on keskustakirjaston uu dis ta
mis han ke. Vuonna 2018 selvitettyjen peruskorjauksen, pe rus kor jauk sen
ja laajennuksen sekä uudisrakennuksen rinnalle on keskusteluissa
nous sut esiin vaihtoehto, jossa pääkirjasto siirtyisi kauppakeskus Mans
kin tiloihin. Tässä avautuisi varteenotettava mahdollisuus päi vit tää kir
jas to pal ve lut uudelle myös tulevaisuuden tarpeet huomioivalle ta sol le.
Sii nä pystyttäisiin toteuttamaan kirjastolain vaatimukset (esim. tar jo
ta yh tei söl li siä kokoontumistiloja kansalaistoimintaan ja aktiivisen kan
sa lai suu den edistämiseen) ja saavuttamaan resurssitehokas pal ve lu.
Kes kus ta kir jas ton toteuttaminen on merkittävä elinvoiman lisäys kau
pun gil le. Hankkeen yhteydessä voidaan toteuttaa keskustaan osal lis ta
val la suunnittelulla paitsi lapsiperheiden yhteisöllinen keidas myös hil
jais ta tilaa sitä tarvitseville. Kirjastoihin panostaminen on ollut mo nis sa
kau pun geis sa menestystarina ja ne ovat vilkastuttaneet myös yri tys ten
toi min taa. Kouvolan pääkirjaston päivittäinen kävijämäärä n. 800 hen ki
löä.

Vanhaan pääkirjastoon voisi luoda palvelutorikonseptin keskittämällä
kau pun gin ylläpitämiä ja tai tukemia muita hyvinvointia ylläpitäviä toi
min to ja kuten esimerkiksi Porukkatalon, Hyvinvointipiste Virtaamon ja
Han sa kes kuk sen Ikäaseman.

Tarkemmat kustannukset selviävät hankesuunnittelussa, joka olisi eh kä
mah dol lis ta toteuttaa vielä tänä vuonna, mikäli tahtotila asiasta syn tyy.

Oheismateriaalina diat keskustakirjastosta.
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Kansalaisopiston kohdalla on tarkisteltu mahdollisuutta tehostaa toi min
taa kurssien osallistujien minimimäärää korottamalla. Kouvolan kan sa
lais opis ton kurssien koolle eli opiskelijamäärälle on määritelty mi ni mi,
jol la kurssit käynnistyvät. Keskustan alueella ja taajamissa mi ni mi mää rä
on 10 osallistujaa ja hajaasutusalueella 7 osallistujaa. Kan sa lais opis to
on sitoutunut järjestämään vapaan sivistystyön asukkaiden hy vin voin tia
edis tä vää toimintaa eri puolilla Kouvolaa ja myös niillä alueil la, joilla pal
ve lui ta on muulla tavoin karsittu. Jatkavat kurssit al ka vat 7 osallistujalla.
Yk si lö ope tus ta annetaan esim. soitonopetuksessa ja yksinlaulussa.

Kurssien osallistujamäärän määrittelyyn vaikuttavat monet seikat. Kurs
sit ovat luonteeltaan erilaisia niin, että esim. kädentaitojen opettelussa
tar vi taan paljon opettajan ohjaamista varsinkin alkeita opetellessa. Toi
saal ta on myös sen tyyppisiä kursseja, jossa taitojen oppiminen ei ole
pää asia ja silloin voidaan kurssin osallistujamäärää kasvattaa. Luon nol
li ses ti osallistujien ikä vaikuttaa ryhmäkokoon. Myös tur val li suus te ki jät
tu lee ottaa huomioon ryhmäkokoa määriteltäessä esim. puutyö. Nä mä
sei kat määrittävät lähinnä sen, kuinka monta opiskelijaa voidaan ryh
mään enintään ottaa. Joissakin tapauksissa voidaan tuo mak si mi mää rä
ylit tää kurssin opettajan kanssa siitä yhdessä sopien.

Kurssien ilmoittautumisvaiheessa ryhmien kokoa seurataan ja jos näyt
tää siltä, että vaadittu minimi ei toteudu, pyritään siirtämään mah dol li
suuk sien mukaan ilmoittautuneita muille kursseille tai yhdistetään kurs
se ja. Suuren ilmoittautujamäärän saaneet kurssit voidaan niin sanotusti
mo nis taa eli perustetaan uusi kurssi, mikäli saadaan tilat, aikataulut ja
opet ta ja re surs sit järjestymään

Edellä kuvatun perusteella ei voida esittää yksiselitteistä nostoa osal lis
tu ja mää rien minimirajoihin, vaan huomio on kiinnitettävä jatkossa eri tyi
ses ti koulutustarjonnan suunnittelun kehittämiseen vastaamaan pa rem
min vapaan sivistystyön kouvolalaisten asiakkaiden tarpeita si säl löl li
ses ti ja toteutuksen suhteen (esim. aika ja paikka).

Lukuvuonna 20202021 voidaan esittää nostettavaksi osallistujien mi ni
mi mää rää Kouvolan keskustan alueella ryhmäliikuntakurssien osalta 12
osal lis tu jaan. Lukuvuonna 20192020 tällaisia ryhmäliikuntakursseja on
rei lut 100. Säästön syntymistä on vaikea arvioida, sillä jos ryhmän mi ni
min noston seurauksena ryhmä ei käynnisty, tuntiopettajan palkka (tun
ti hin ta vaihtelee á 25,17€33,65€) on säästyvä summa. Mikäli käyn nis
ty mät tö män kurssin opettajana on kansalaisopiston päätoiminen opet ta
ja, kurssien tilalle järjestyy muuta työtä eikä palkkakustannusten sääs
töä tule.

Lisätietoja: Kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, puh. 020 615 8454, eli
na.koivisto(a)kouvola.fi, kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu, puh. 020
615 7262, selja.kunttu(a)kouvola.fi

Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:

Lautakunta hyväksyy esitetyt kulttuurin palveluverkkoon liittyvät säästö
ja kehittämistoimenpiteet sekä ehdottaa kauppakeskuskirjaston han ke
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sel vi tyk sen teettämistä syksyn 2019 aikana. Kansalaisopiston osalta
muu tok set astuvat voimaan 1.8.2020.

Liikunta- ja kulttuurijohtajan muutettu ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kulttuurin palveluverkkoon liittyvät säästö ja
ke hit tä mis toi men pi teet kaupunginhallitukselle sekä ehdottaa kaup pa
kes kus kir jas ton hankeselvityksen teettämistä syksyn 2019 aikana. Kan
sa lais opis ton osalta muutokset astuvat voimaan 1.8.2020.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Oheismateriaalit:

Liikunnan palveluverkkoselvitys 2020  2030, Liikunnan säästöt ja lii
kunta paik ko jen yhteenveto 2019 (liikuntahallit, jäähallit, kun to ra dat/la dut
ja ulkojäät) ovat oheismateriaalina.

Ohjausryhmän liikuntapaikkaesitys ja uimahallien tarveselvitys 2018
ovat oheismateriaalina.

Lautakunta on huomioinut annetut lausunnot ja tehdyt aloitteet koskien
ui ma hal li verk koa. (Oheismateriaalina Kuusankosken keskustan aloite
2011, Haanojan asukkaiden vetoomus, Kouvolan uimaseuran kan nan
ot to).

Lautakunta on huomioinut annetut lausunnot ja tehdyt aloitteet koskien
lii kun ta paik ka verk koa. (Oheismateriaalina adressi oman harjoitustilan
saa mi sek si Black Diamond Cheerleaders ry:lle 1068 allekirjoittajaa,
kanna not to Lehtomäen kentän sulkemisesta talvikaudeksi, vetoomus
Kuusan kos ken uimahallin säilyttämisen puolesta, yksityishenkilön kan
nan otto Kuusankosken uimahallin säilyttämisen puolesta).

Oheismateriaalina ovat myös liikunta ja kulttuurilautakunnan lii kun
tapaik ka verk ko sel vi tyk sen käsittelyn jälkeen saapuneet Kouvolan Hiih
toseu ran esitys Kouvolan hyppyrimäkien säästämiseksi, Suomen
Jääkiek ko lii ton KymiSaimaan alueen lausunto Kouvolan kaupungin lii
kunnan palveluverkkoselvitykseen, Kymenlaakson Liikunta ry:n lau sun
to Kouvolan liikuntaan kohdistuvista säästöistä, Muhniemen Kaiku Ry:n
vetoo mus Inkeroisten jäähallin puolesta, AakooJuniorit ry:n vetoomus
Inke rois ten jäähallin säilyttämisen puolesta, Suomen Taitoluisteluliiton
kanna not to Kouvolan kaupungin liikunnan palveluverkkoselvitykseen ja
vetoo mus Korian uimahallin säilyttämiseksi.

Diat keskustakirjastosta ja kirjastotoiminnan vaikuttamismahdollisuudet
se kä kannanotto Valkealan kirjaston puolesta ovat oheismateriaalina.

Lisätietoja: Liikunta ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831,
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ve sa.toikka(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Liikunta ja kulttuurilautakunnan palveluverkkoselvityksistä päätetään
seu raa vas ti:

Hyväksytään liikunta ja kulttuurilautakunnan esitys liikunnan ja kult tuu
rin palveluverkosta.

Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset toteutetaan tau lu
kos sa 3 esitetyn kj:n esityksen mukaisesti seuraavin tarkennuksin:
Korian uimahallin sopimus irtisanotaan päättymään vuoden 2020 lop
puun mennessä ja Kuusankosken uimahalli suljetaan vuoden 2021
alus ta alkaen. Haanojan judosali, Haanojan kuntosali ja Haanojan
palloilusali sekä Kuusankosken kalliosuojan kuntosali suljetaan vuonna
2026 uusien liikuntatilojen valmistumisen yhteydessä.

Alle 18vuotiaiden ohjatun liikunnan varausmaksut ovat 1.6.2020 alkaen
jää ajan osalta 30 €/alkava tunti ja muiden tilojen osalta 15 €/alkava tun
ti.

Jäähallien määrärahoista vähennetään 450 000 € vuoden 2021 ta lo us
suun ni te lus ta ja vähennyksen korvaavat toimintatavat tai tu lon muo dos
tu mi set tulee selvittää vuoden 2020 aikana.

Kaupunginhallituksen päätös:

Asia päätettiin jättää pöydälle.

Lisäksi merkittiin tiedoksi Kouvolan seuraparlamentin 25.10.2019
toimittama vetoomus kaupungin liikuntaseuroihin vaikuttavien
säästötoimien kohtuullistamiseksi sekä ja Voikkaan lapsiperheiden
24.10.2019 yhdessä toimittama vetoomus Voikkaan puolesta.

Veikko Niemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo
17.49.

Vesa Toikka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo
19.17.

Kokous keskeytettiin kokoustauon ajaksi tämän asian käsittelyn jälkeen
klo 19.17 – 19.32.

____________

Kh 04.11.2019 § 354

Asia on jätetty pöydälle kaupunginhallituksen kokouksessa 28.10.2019.
Jat ke taan asian käsittelyä.
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Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Liikunta ja kulttuurilautakunnan palveluverkkoselvityksistä päätetään
seu raa vas ti:

Hyväksytään liikunta ja kulttuurilautakunnan esitys liikunnan ja kult tuu
rin palveluverkosta.

Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset toteutetaan tau lu
kos sa 3 esitetyn kj:n esityksen mukaisesti seuraavin tarkennuksin:
Korian uimahallin sopimus irtisanotaan päättymään vuoden 2020 lop
puun mennessä ja Kuusankosken uimahalli suljetaan vuoden 2021
alus ta alkaen. Haanojan judosali, Haanojan kuntosali ja Haanojan pal
loi lu sa li sekä Kuusankosken kalliosuojan kuntosali suljetaan vuonna
2026 uusien liikuntatilojen valmistumisen yhteydessä.

Alle 18vuotiaiden ohjatun liikunnan varausmaksut ovat 1.6.2020 alkaen
jää ajan osalta 30 €/alkava tunti ja muiden tilojen osalta 15 €/alkava tun
ti.

Jäähallien määrärahoista vähennetään 450 000 € vuoden 2021 ta lo us
suun ni te lus ta ja vähennyksen korvaavat toimintatavat tai tu lon muo dos
tu mi set tulee selvittää vuoden 2020 aikana.

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Liikunta ja kulttuurilautakunnan palveluverkkoselvityksistä päätetään
seu raa vas ti:

Hyväksytään liikunta ja kulttuurilautakunnan esitys liikunnan ja kult tuu
rin palveluverkosta.

Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset toteutetaan tau lu
kos sa 3 esitetyn kj:n esityksen mukaisesti seuraavin tarkennuksin:
Korian uimahallin sopimus irtisanotaan päättymään vuoden 2020 lop
puun mennessä ja Kuusankosken uimahalli suljetaan vuoden 2021
alus ta alkaen. Haanojan judosali, Haanojan kuntosali ja Haanojan pal
loi lu sa li sekä Kuusankosken kalliosuojan kuntosali suljetaan vuonna
2026 uusien liikuntatilojen valmistumisen yhteydessä.

Alle 18vuotiaiden ohjatun liikunnan varausmaksut ovat 1.6.2020 alkaen
10 €/alkava tunti. Muita liikunnan taksoja korotetaan 10 % 1.1.2020 al
kaen.

Jäähallien määrärahoista vähennetään 450 000 € vuoden 2021 ta lous
suun nit te lus ta ja vähennyksen korvaavat toimintatavat tai tu lon muo dos
tu mi set tulee selvittää vuoden 2020 aikana.
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Asian käsittely:

Toimialajohtaja Vesa Toikka esitteli päivitetyn taulukon Liikunnan kus
tan nus sääs tö jen ja tulolisäysten osalta.

Liikunnan kustannussäästöt ja tulolisäykset

Vuosi 2020
M€

Vuosi 2021
M€

Lautakunnan esittämät verkkoratkaisut 0,29 1,06
sis alle 18vuotiaiden 10 € alkava tunti
leikkausten toimeenpanon kautta ratkaisut 0,17
Liikuntatilojen taksat 10% korotus 0,19 0,20
Jäähallien määrärahojen leikkaus (kj) 0,45
Kuusankosken uimahallin sulkeminen(kj) 0,48
Kaikki liikunnan säästöt yhteensä 0,48 2,36

Keskustelun aikana Jukka Nyberg teki Vesa Vainion kannattamana
seu raa van osittaisen muutosesityksen käyttömaksujen, jäähallien, ui
ma hal lien, Sihvakan uimapaikan ja monitoimihallin osalta:

”Hyväksytään kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys käyt tö mak suis
ta.

Jäähallien toiminta jatkuu nykyisellään. Tilojen kunnosta ja huollosta
huo leh di taan niin, että toimintaa halleissa voidaan edelleen kehittää ja
tur va ta jo nyt hyvä käyttöaste. Edellä mainitulla tilavarausmaksun käyt
töön otolla katetaan osa hallien käyttökustannuksista. Kaupungin ja pai
kal lis ten seurojen kanssa käydään yhteiset neuvottelut, joissa pyritään
löy tä mään yhteinen näkemys lisäsäästötavoitteiden saavuttamiseksi.
Jää hal li käyt tö mak suil la katetaan kiinteitä kuluja, ja pyritään lisä sääs
töil lä saavuttamaan vuodelle 2021  250 000 euron säästö.

Uimahallien osalta toiminta jatkuu vuoden 2021 jälkeen Anjalankosken,
Kou vo lan, Kuusankosken ja Valkealan uimahalleissa. Uuden hallin val
mis tut tua voidaan lopettaa Kouvolan Urheilupuiston ja Kuusankosken
ui ma hal lit.

Sihvakan uimapaikan ylläpitoa jatketaan edellytyksellä toiminnan ra hoit
ta mi sek si saadaan 50 % rahoitusosuus yksityiseltä sektorilta.

Uuden monitoimihallin rakentaminen ei nykyisessä taloudellisessa ti lan
tees sa ole mahdollista.”

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan
ää nes tys esi tyk sen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta
ää nes tä vät ”jaa”, ja ne jotka kannattavat Nybergin muutosesitystä, ää
nes tä vät ”ei”. Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan ni men huu
to na. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 6 jaaääntä (Kaunisto, Hasu, Karvonen, Kos
ke la, Witting ja Spies) ja 7 eiääntä (Eloranta, Tähtinen, Nyberg, Käki,
Vai nio, Wall ja Helminen). Puheenjohtaja totesi Jukka Nybergin muu
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tos esi tyk sen tulleen hyväksytyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Liikunta ja kulttuurilautakunnan palveluverkkoselvityksistä päätetään
seu raa vas ti:

Hyväksytään liikunta ja kulttuurilautakunnan esitys liikunnan ja kult tuu
rin palveluverkosta seuraavin muutoksin:

Alle 18vuotiaiden ohjatun liikunnan varausmaksut ovat 1.6.2020 alkaen
10 €/alkava tunti. Muita liikunnan taksoja korotetaan 10 % 1.1.2020 al
kaen.

Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset toteutetaan tau lu
kos sa 3 esitetyn kj:n esityksen mukaisesti seuraavin tarkennuksin:

Korian uimahallin sopimus irtisanotaan päättymään vuoden 2020 lop
puun mennessä. Haanojan judosali, Haanojan kuntosali ja Haanojan
pal loi lu sa li sekä Kuusankosken kallioluolan kuntosali suljetaan vuonna
2026 uusien liikuntatilojen valmistumisen yhteydessä.

Jäähallien toiminta jatkuu nykyisellään. Tilojen kunnosta ja huollosta
huo leh di taan niin, että toimintaa halleissa voidaan edelleen kehittää ja
tur va ta jo nyt hyvä käyttöaste. Edellä mainitulla tilavarausmaksun käyt
töön otolla katetaan osa hallien käyttökustannuksista. Kaupungin ja pai
kal lis ten seurojen kanssa käydään yhteiset neuvottelut, joissa pyritään
löy tä mään yhteinen näkemys lisäsäästötavoitteiden saavuttamiseksi.
Jää hal li käyt tö mak suil la katetaan kiinteitä kuluja, ja pyritään lisä sääs
töil lä saavuttamaan vuodelle 2021  250 000euron säästö.

Uimahallien osalta toiminta jatkuu vuoden 2021 jälkeen Anjalankosken,
Kou vo lan, Kuusankosken ja Valkealan uimahalleissa. Uuden hallin val
mis tut tua voidaan lopettaa Kouvolan Urheilupuiston ja Kuusankosken
ui ma hal lit.

Sihvakan uimapaikan ylläpitoa jatketaan edellytyksellä, että toiminnan
ra hoit ta mi sek si saadaan 50 % rahoitusosuus yksityiseltä sektorilta.

Uuden monitoimihallin rakentaminen ei nykyisessä taloudellisessa ti lan
tees sa ole mahdollista.

Lisäksi merkittiin tiedoksi Suomen teatterit ry:n lausunto ja vetoomus
30.10.2019 koskien Kouvolan teatterin rahoitusta, Uimilan kyläyhdistys
ry:n kirje 2.11.2019 koskien Uimilan uimapaikan lakkauttamista, Eero
Pit kä sen kirje 30.10.2019 koskien juniorivuorojen maksullisuutta, Kou
vo lan uimarien 31.10.2019 toimittama kirje koskien tilavarausmaksuja,
Jou ni Salmisen 30.10.2019 toimittama vetoomus Kuusankosken ui ma
hal lin säilyttämisen puolesta sekä Sippolan Kunto ry:n, Hirvelän Hirvet
ry:n ja Inkeroisten Terho ry:n kannanotto Kouvolan kaupungin lii kun ta
paik ko jen karsimisen osalta. Vetoomukset, kannanottot ja kirjeet ovat
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oheis ma te ri aa li na.

Paula Werning poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana en
nen päätöksentekoa klo 14.42.

Kokous keskeytettiin asian käsittelyn aikana tauon ajaksi klo 15.24 –
15.44.

Jouko Leppänen poistui kokouksesta kokoustauon alussa klo 15.24.

____________

Kv 11.11.2019 § 120
Liitteet:

Liikunnan palveluverkkoselvitys 2020  2030, Liikunnan säästöt ja lii kun
ta paik ko jen yhteenveto 2019 (liikuntahallit, jäähallit, kuntoradat/ladut ja
ul ko jäät).

Ohjausryhmän liikuntapaikkaesitys ja uimahallien tarveselvitys 2018.

Lautakunta on huomioinut annetut lausunnot ja tehdyt aloitteet koskien
ui ma hal li verk koa. (Liitteenä Kuusankosken keskustan aloite 2011,
Haan ojan asukkaiden vetoomus, Kouvolan uimaseuran kannanotto).

Lautakunta on huomioinut annetut lausunnot ja tehdyt aloitteet koskien
lii kun ta paik ka verk koa. (Liitteenä adressi oman harjoitustilan saamiseksi
Black Diamond Cheerleaders ry:lle 1068 allekirjoittajaa, kannanotto
Leh to mäen kentän sulkemisesta talvikaudeksi, vetoomus Kuu san kos
ken uimahallin säilyttämisen puolesta, yksityishenkilön kannanotto Kuu
san kos ken uimahallin säilyttämisen puolesta).

Liikunta ja kulttuurilautakunnan liikuntapaikkaverkkoselvityksen kä sit te
lyn jälkeen saapuneet Kouvolan Hiihtoseuran esitys Kouvolan hyp py ri
mä kien säästämiseksi, Suomen Jääkiekkoliiton KymiSaimaan alueen
lau sun to Kouvolan kaupungin liikunnan palveluverkkoselvitykseen, Ky
men laak son Liikunta ry:n lausunto Kouvolan liikuntaan kohdistuvista
sääs töis tä, Muhniemen Kaiku Ry:n vetoomus Inkeroisten jäähallin puo
les ta, AakooJuniorit ry:n vetoomus Inkeroisten jäähallin säilyttämisen
puo les ta, Suomen Taitoluisteluliiton kannanotto Kouvolan kaupungin lii
kun nan palveluverkkoselvitykseen ja vetoomus Korian uimahallin säi lyt
tä mi sek si.

Diat keskustakirjastosta ja kirjastotoiminnan vaikuttamismahdollisuudet
se kä kannanotto Valkealan kirjaston puolesta.

Kouvolan seuraparlamentin 25.10.2019 toimittama vetoomus kaupungin
lii kun ta seu roi hin vaikuttavien säästötoimien kohtuullistamiseksi sekä ja
Voik kaan lapsiperheiden 24.10.2019 yhdessä toimittama vetoomus
Voik kaan puolesta.

 Suomen teatterit ry:n lausunto ja vetoomus 30.10.2019 koskien Kou vo
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lan teatterin rahoitusta, Uimilan kyläyhdistys ry:n kirje 2.11.2019 kos
kien Uimilan uimapaikan lakkauttamista, Eero Pitkäsen kirje 30.10.2019
kos kien juniorivuorojen maksullisuutta, Kouvolan uimarien 31.10.2019
toi mit ta ma kirje koskien tilavarausmaksuja, Jouni Salmisen 30.10.2019
toi mit ta ma vetoomus Kuusankosken uimahallin säilyttämisen puolesta
se kä Sippolan Kunto ry:n, Hirvelän Hirvet ry:n ja Inkeroisten Terho ry:n
kan nan ot to Kouvolan kaupungin liikuntapaikkojen karsimisen osalta.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

 Liikunta ja kulttuurilautakunnan palveluverkkoselvityksistä päätetään
seu raa vas ti:

 Hyväksytään liikunta ja kulttuurilautakunnan esitys liikunnan ja kult tuu
rin palveluverkosta seuraavin muutoksin:

 Alle 18vuotiaiden ohjatun liikunnan varausmaksut ovat 1.6.2020 alkaen
10 €/alkava tunti. Muita liikunnan taksoja korotetaan 10 % 1.1.2020 al
kaen.

 Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset toteutetaan tau lu
kos sa 3 esitetyn kj:n esityksen mukaisesti seuraavin tarkennuksin:

 Korian uimahallin sopimus irtisanotaan päättymään vuoden 2020 lop
puun mennessä. Haanojan judosali, Haanojan kuntosali ja Haanojan
pal loi lu sa li sekä Kuusankosken kallioluolan kuntosali suljetaan vuonna
2026 uusien liikuntatilojen valmistumisen yhteydessä.

 Jäähallien toiminta jatkuu nykyisellään. Tilojen kunnosta ja huollosta
huo leh di taan niin, että toimintaa halleissa voidaan edelleen kehittää ja
tur va ta jo nyt hyvä käyttöaste. Edellä mainitulla tilavarausmaksun käyt
töön otolla katetaan osa hallien käyttökustannuksista. Kaupungin ja pai
kal lis ten seurojen kanssa käydään yhteiset neuvottelut, joissa pyritään
löy tä mään yhteinen näkemys lisäsäästötavoitteiden saavuttamiseksi.
Jää hal li käyt tö mak suil la katetaan kiinteitä kuluja, ja pyritään lisä sääs
töil lä saavuttamaan vuodelle 2021  250 000euron säästö.

 Uimahallien osalta toiminta jatkuu vuoden 2021 jälkeen Anjalankosken,
Kou vo lan, Kuusankosken ja Valkealan uimahalleissa. Uuden hallin val
mis tut tua voidaan lopettaa Kouvolan Urheilupuiston ja Kuusankosken
ui ma hal lit.

 Sihvakan uimapaikan ylläpitoa jatketaan edellytyksellä, että toiminnan
ra hoit ta mi sek si saadaan 50 % rahoitusosuus yksityiseltä sektorilta.

 Uuden monitoimihallin rakentaminen ei nykyisessä taloudellisessa ti lan
tees sa ole mahdollista.

Asian käsittely:

 Yleiskeskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Sinikka
Rouvari, Sari Hyytiäinen, Tapio Karvonen, Jukka Silén, Pekka
Korpivaara, Kirsi Seppälä, Arto Sahamies, Matti Norppa, Aimo
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Rautiainen, Birgit Koskela, Jorma Liukkonen, Juha Huhtala, Matti
Lindholm, Jouni Suninen, Maija Lehtomäki, Mia YläOutinen, Mirja
Lonka ja Janne Wall sekä nuorisovaltuuston edustaja Maria Palmroos.
Kommenttipuheenvuoron käytti valtuutettu Matti Lindholm.

 Vastauspuheenvuoroja käyttivät toimitilajohtaja Juha Jormanainen ja
liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen.

 Sari Hyytiäinen teki seuraavan muutosesityksen:

 "Vihreiden valtuustoryhmä esittää, että valtuusto päättää tästä
asiakohdasta kaupunginjohtajan esityksen 4.11.2019 mukaisesti:

 Hyväksytään liikunta ja  kulttuurilautakunnan  esitys liikunnan ja
kulttuurin palveluverkosta.

 Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset toteutetaan
taulukossa 3 esitetyn kj:n esityksen  mukaisesti  seuraavin
tarkennuksin:

 Korian uimahallin sopimus irtisanotaan päättymään vuoden 2020
loppuun mennessä ja Kuusankosken uimahalli suljetaan vuoden 2021
alusta alkaen. Haanojan judosali, Haanojan kuntosali ja  Haanojan
palloilusali  sekä Kuusankosken  kalliosuojan  kuntosali suljetaan
vuonna  2026 uusien liikuntatilojen  valmistumisen  yhteydessä.

 Alle 18vuotiaiden ohjatun liikunnan varausmaksut ovat 1.6.2020 alkaen
10 €/alkava tunti. Muita liikunnan taksoja korotetaan  10 % 1.1.2020
alkaen.

 Jäähallien määrärahoista vähennetään 450 000 € vuoden 2021
taloussuunnittelusta ja vähennyksen korvaavat toimintatavat tai
tulonmuodostumiset tulee selvittää vuoden 2020 aikana."

 Pekka Korpivaara teki seuraavan muutosesityksen:

 "Lisätään kohdan "Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset
toteutetaan taulukossa 3 esitetyn kj:n esityksen mukaisesti seuraavin
tarkennuksin:" jälkeen uusi seuraava tarkennus:

 Ratsastus: Nykyinen tilanne säilyy ja Kouvola poistaa ratsastukseen
liittyvät kohteet myytävien kohteiden listalta ja tekee pitkäaikaisen
vuokrasopimuksen Kouvolan Ratsastajat  ry:n kanssa, jotta  toimintaa
voidaan  kehittää pitkäjänteisesti.

 Perustelut:

 Suursuon ratsastuskeskuksen ylläpitokulut Kouvolalle 2017 oli 15
574,46€/v. ja vuonna 2018 ne oli 17 144,13€/v. Vuokratuloja
ratsastuskeskuksesta on tullut 12 000€/vuosi. Aikaisempina vuosina
kulut ja menot ovat olleet tasoissa.

 Kouvola ei ole käytännössä investoinut alueelle mitään. Kaikki
investoinnit jo vuosia on tehty Kouvolan Ratsastajien varoin, kuten
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hevostallin uusi osa, joka on kokonaan rakennettu seuran rahoilla
(Kouvola takasi vain lainan). Olisi varsin ihmeellistä, jos Kouvola realisoi
kiinteistöä, josta ison osan on rahoittanut ja rakentanut ja tallia
ylläpitävä seura (käytännössä  Kouvola aikoo realisoida siis toisen
omaisuutta).

 Kouvola tukee monia harrastustoimintoja kuten tennis, beachvolly, golf
,jonka B osakkeita Kouvolan kaupunki omistaa hieman toistasataa jne.
Vuoden 2017 talousarvioon Kouvola varasi skeittiparkin rakentamiseen
yli 300 000 €. Nykyisen skeittiradan varusteisiin vuonna 2013
aikuisväestön lautakunta myönsi 80 000 €. Näiden lisäksi tuemme tätä
harrastustoiminnan tilavuokrina vuosittain suoraan 41 000 eurolla ja
lisäksi päälle tulee uuden skeittiradan ylläpitokustannukset.

 Ratsastus on kiistatta elinvoimaisuutta lisäävänä toimintaa Kouvolassa.
Ratsastus on Suomen  12.  suosituin  liikuntamuoto ja  suurelta  osin
tyttöjen  harrastus. Suursuon tallin paikka on paras mahdollinen lähellä
keskustaa. Kaikilla ei ole mahdollisuutta kuljettaa lapsia 2030 km
päähän harrastuksen  pariin päivittäin. Kouvolan  Ratsastajien ry:n
tavoite on järjestää jatkossakin ratsastuskoulutoimintaa Kouvolan
keskustassa,  mikäli vaan  päättäjät sen mahdollistavat.

 Kouvolan Ratsastajat ry järjestää kilpailuja, valmennusta ja erilaisten
tapahtumia sekä junioritoimintaan Suursuon talleilla. Toissa
viikonloppuna (23.11.2019) oli Suursuon talleilla kaksipäiväiset
ratsastuskilpailut, jossa osallistujia oli ympäri Kymenlaaksoa.

 Kouvolan Ratsastajien toiminta Suursuon ratsastuskeskuksessa lisää
osaltaan Kouvolan vetovoimaa ja elinvoimaa. Lisäksi talleilla käy
ulkomaalaisia valmentajia kuukausittain  valmentamassa   nuoria
esteratsastuksessa.

 Ratsastustalleilla on alueellisena toimijana myös vahva alueen
viihtyisyyttä ja vetovoimaa lisäävä vaikutus. Talleilla käy viikoittain
ratsastajien lisäksi läheisen päiväkodin lapset, lähialueen ihmiset,
koiran ulkoiluttajat yms. Nämä kaikki siis niiden reilun parinsadan
viikoittaisen ratsastajan  lisäksi.

 Ratsastustoiminta Suursuon talleilla lisää Kouvolan elinvoimaa ja
vetovoimaa ja tuo siihen sijoitetut rahat moninkertaisesti takaisin
Kouvolalle. Ratsastuskeskuksen lopettaminen ei tuo taloudellisia
säästöjä  eikä siten ole tarpeellista lopettaa."

 Jouni Suninen kannatti Pekka Korpivaaran muutosesitystä.

 Kirsi Seppälä teki seuraavan muutosesityksen:

 "Esitän, että uimahallien osalta jatketaan Puustellin uimahallin
sopimusta ja Kuusankosken ja Kouvolan uimahallit suljetaan, Maksaa
vain 250.000 €/vuosi."

 Maija Lehtomäki ja Mia YläOutinen kannattivat Kirsi Seppälän
muutosesitystä.
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 Matti Lindholm teki seuraavan muutosesityksen:

 "Hyväksytään liikunta ja kulttuurilautakunnan esitys liikunnan ja
kulttuurin palveluverkosta.

 Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset toteutetaan
taulukossa 3 esitetyn kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti seuraavin
tarkennuksin.

 Korian uimahallin sopimus irtisanotaan päättymään vuoden 2020
loppuun mennessä. Uimahallien toiminta jatkuu vuoden 2020 jälkeen
Anjalankosken, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan uimahalleissa.
Umahalliverkkoa tarkastellaan uuden hallin valmistuttua. Uimahalleihin
ei tällä välin investoida, vaan tehdään vain välttämättömimmät
korjaustoimenpiteet.

 Haanojan judosali, Haanojan kuntosali ja Haanojan palloilusali sekä
Kuusankoskebn kalliosuojan kuntosali suljetaan vuonna 2026 uusien
liikuntatilojen valmistumisen yhteydessä.

 Liikuntatilojen varausmatkuja kaikilta käyttäjäryhmiltä korotetaan siten,
että tulonlisäysodote on yhteensä 400.000 € vuodessä.

 Jäähallien määrärahoista vähennetään 450.000 € vuoden 2021
taloussuunnittelusta ja vähennyksen korvaavat toimintatavat tai
tulonmuodostumiset tulee selvittää vuoden 2020 aikana."

 Aimo Rautiainen ja Mika Byman kannattivat Matti Lindholmin
muutosesitystä.

 Pekka Korpivaara teki seuraavan muutosesityksen:

 "Poikilon toiminta keskitetään Kouvolan maakuntakirjaston alakertaan
ja sen toimintaa supistetaan 2020 0,8 milj. ja vuodesta 2021 lähtien 0,2
milj. Näillä säästöillä kompensoidaan teatterin ja musiikkiopiston
säästöt."

 Jouni Suninen kannatti Pekka Korpivaaran muutosesitystä.

 Kaupunginvaltuuston kokous keskeytettiin tauon pitämistä varten klo
20.16  20.32.

 Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Aimo Rautiainen, Mika Byman,
Matti Norppa, Raimo Laine, Juha Huhtala, Niina Ristolainen, Jouni
Suninen, Sheikki Laakso, Risto Kusma, Juha Ripattila, Jukka Silén, Jari
Larikka, Sinikka Rouvari, Sari Hyytiäinen, Pulla Peltola, Matti Lindholm,
Jukka Nyberg, Birgit Koskela, Jari Käki, Janne Wall, Pekka Korpivaara,
Milla Raunio, Liisa Varjola, Tapio Karvonen ja Jorma Liukkonen sekä
nuorisovaltuuston edustaja Maria Palmroos.

 Vastauspuheenvuoroja käyttivät liikuntajohtaja Teemu Mäkipaakkanen,
toimitilajohtaja Juha Jormanainen ja kulttuuripäällikkö Elina Koivisto.
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 Sheikki Laakso teki seuraavan muutosesityksen:

 "Ehdotan muutettavaksi liikuntapaikkojen taksojen muutosta alle 18 v.
ohjatun liikunnan varausmaksuja muutetaan kaupunginhallituksen
esitystä siten, että alkavatunti muutetaan niin, että minimi varaus on
yksi tunti ja sen jälkeen alkavalta 15 minuutilta tuntivelotuksen
mukaisesti."

 Juha Ripattila ja Jouni Suninen kannattivat Sheikki Laakson
muutosesitystä.

 Matti Norppa teki seuraavan muutosesityksen:

 "Esitän, että kohdan 9 päätösehdotuksesta poistetaan Kuusankosken
kalliosuojan kuntosalin sulkeminen vuonna 2026 uusien liikuntatilojen
valmistumisen yhteydessä."

 Pulla Peltola kannatti Matti Norpan muutosesitystä.

 Sari Hyytiäinen muutti tekemänsä muutosesityksen toiseksiviimeisen
kappaleen kuulumaan seuraavasti:

 "Liikuntatilojen varausmatkuja kaikilta käyttäjäryhmiltä korotetaan siten,
että tulonlisäysodote on yhteensä 400.000 € vuodessä."

 Juha Huhtala kannatti Sari Hyytiäisen uutta muutosesitystä.

 Matti Lindholm veti pois muutosesityksensä ja teki uuden seuraavan
muutosesityksen:

 "Hyväksytään liikunta ja kulttuurilautakunnan esitys liikunnan ja
kulttuurin palveluverkosta.

 Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset toteutetaan
taulukossa 3 esitetyn kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti seuraavin
tarkennuksin.

 Korian uimahalli irtisanotaan päättymään vuoden 2020 loppuun
mennessä. Uimahallien toiminta jatkuu vuoden 2020 jälkeen
Anjalankosken, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan uimahalleissa.
Umahalliverkkoa tarkastellaan uuden hallin valmistuttua. Kouvolan ja
Kuusanksoken uimahalleihin ei tällä välin investoida, vaan tehdään vain
välttämättömimmät korjaustimenpiteet.

 Haanojan judosali, Haanojan kuntosali ja Haanojan palloilusali sekä
Kuusankoskebn kalliosuojan kuntosali suljetaan vuonna 2026 uusien
liikuntatilojen valmistumisen yhteydessä.

 Liikuntatilojen varausmatkuja kaikilta käyttäjäryhmiltä korotetaan siten,
että tulonlisäysodote on yhteensä 400.000 € vuodessä.

 Jäähallien määrärahoista vähennetään 450.000 € vuoden 2021
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taloussuunnittelusta ja vähennyksen korvaavat toimintatavat tai
tulonmuodostumiset tulee selvittää vuoden 2020 aikana.

 Uuden monitoimihallin rakentaminen ei nykyisessä taloudellisessa
tilanteessa ole mahdollista."

 Jukka Nyberg, Mika Byman, Aimo Rautiainen, Jari Käki ja Janne Wall
kannattivat Matti Lindholmin muutosesitystä.

 Sinikka Rouvari teki seuraavan muutosesityksen:

 "Esitän kulttuurilaitostemme 10 % leikkauksiin supistusta eli avustusten
laikkaus Kouvolan teatteriin, Kymenlaakson orkesteriin ja
PohjoisKymen musiikkiopiston osalta on 5 %."

 Milla Raunio, Liisa Varjola, Matti Norppa ja Jorma Liukkonen kannattivat
Sinikka Rouvarin muutosesitystä.

 Kaupunginvaltuuston kokous keskeytettiin neuvottelutauon pitämistä
varten klo 21.18  21.38.

 Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotukseen on tullut
useita kannatettuja muutosesityksiä. Puheenjohtaja ehdotti
äänestysjärjestykseksi, että pohjaehdotuksesta kauimpana olevat
ehdotukset otetaan äänetykseen ensin, ja näin jatketaan, kunnes
saadaan  kaupunginhallituksen ehdotukselle vastaesitys.
Äänestyksessä edetään kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
kappaleittaisilla kohdilla. Koko äänestys toimitetaan
nimenhuutoäänetyksenä äänestyskonetta käyttäen. Puheenjohtajan
ehdotus äänestysjärjestyksestä ja äänestystavasta hyväksyttiin.

 Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty liikunnan taksojen osalta kaksi
kannatettua esitystä, jotka poikkeavat kaupunginhallituksen esityksestä,
asiasta on suoritettava äänestys. Ensin äänestetään tehtyjen esitysten
välillä eli ne jotka kannattavat valtuutettujen Matti Lindholmin ja Sari
Hyytiäisen samansisältöisiä esityksiä äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat valtuutettu Sheikki Laakson esitystä äänestävät EI.

 Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin
äänestys, jossa annettiin 53 JAAääntä ja 6 EIääntä.

 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 84.

 Suoritetussa äänestyksessä Matti Lindholmin ja Sari Hyytiäisen
samansisältöiset esitykset saivat enemmistön äänistä.

 Tämän jälkeen puheenjohtaja asetti äänestettäväksi Matti Lindholmin ja
Sari Hyytiäisen samansisältöiset esitykset käsittelyn pohjana olevaa
kaupunginhallituksen esitystä vastaan. Ne jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
valtuutettujen Matti Lindholmin ja Sari Hyytiäisen esityksiä äänestävät
EI.
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 Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin
äänestys, jossa annettiin 1 JAAääntä ja 58 EIääntä.

 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 85.

 Puheenjohtaja totesi Matti Lindhomin ja Sari Hyytiäisen
samansisiltöisten esitysten tulleen hyväksytyiksi.

 Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kolme kannatettua esitystä,
jotka poikkeavat kaupunginhallituksen Korian uimahallia sekä Haanojan
judosalia, kuntosalia ja palloilusalia sekä Kuusankosken kalliosuojan
kuntosalia koskevasta pohjaesityksestä, on suoritettava äänestys.
Ensin äänestetään tehtyjen esitysten välillä eli ne jotka kannattavat
valtuutettu Sari Hyytiäisen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat valtuutettu Kirsi Seppälän esitystä äänestävät EI.

 Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin
äänestys, jossa annettiin 28 JAAääntä, 12 EIääntä ja 17 TYHJÄÄ ja 2
valtuutettua ei äänestänyt.

 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 86.

 Suoritetussa äänestyksessä Sari Hyytiäisen esitys sai enemmistön
äänistä.

 Seuraavaksi äänestettiin valtuutettu Sari Hyytiäisen ja Matti Lindholmin
esitysten välillä eli ne jotka kannattavat valtuutettu Sari Hyytiäisen
esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Matti
Lindholmin esitystä äänestävät EI.

 Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin
äänestys, jossa annettiin 14 JAAääntä, 43 EIääntäja 1 TYHJÄÄ ja 1
valtuutettu ei äänestänyt.

 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 87.

 Suoritetussa äänestyksessä Matti Lindholmin esitys sai enemmistön
äänistä.

 Tämän jälkeen puheenjohtaja asetti äänestettäväksi Matti Lindholmin
esitys käsittelyn pohjana olevaa kaupunginhallituksen esitystä vastaan.
Ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja
ne, jotka kannattavat valtuutettujen Matti Lindholmin esitystä
äänestävät EI.

 Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin
äänestys, jossa annettiin 1 JAAääni, 56 EIääntä ja 2 valtuutettua ei
äänestänyt.

 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 88.

 Puheenjohtaja totesi Matti Lindhomin esityksen tulleen hyväksytyksi.
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 Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kokonaan kumoava ehdotus,
jonka mukaan Kuusankosken kalliosuojan kuntosali on poistettava
ehdotuksesta, on suoritettava äänestys. Ne jotka kannattavat
valtuutettu Matti Lindholmin esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat valtuutettu Matti Norpan esitystä äänestävät EI.

 Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin
äänestys, jossa annettiin 52 JAAääntä, 4 EIääntä ja 3 TYHJÄÄ.

 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 89.

 Puheenjohtaja totesi Matti Lindhomin esityksen tulleen hyväksytyksi.

 Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty jäähallien osalta kaksi
samansisältöistä kannatettua esitystä, jotka poikkeavat
kaupunginhallituksen esityksestä, asiasta on suoritettava äänestys. Ne
jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat valtuutettujen Matti Lindholmin ja Sari Hyytiäisen
esityksiä äänestävät EI.

 Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin
äänestys, jossa annettiin 4 JAAääntä, 54 EIääntä ja 1 valtuutettu ei
äänestänyt.

 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 90.

 Puheenjohtaja totesi Matti Lindhomin ja Sari Hyytiäisen esitysten tulleen
hyväksytyksi.

 Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty Sihvakan uimapaikan osalta
kaksi samansisältöistä kannatettua esitystä, jotka poikkeavat
kaupunginhallituksen esityksestä, asiasta on suoritettava äänestys. Ne
jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat valtuutettujen Matti Lindholmin ja Sari Hyytiäisen
esityksiä äänestävät EI.

 Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin
äänestys, jossa annettiin 7 JAAääntä ja 52 EIääntä.

 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 91.

 Puheenjohtaja totesi Matti Lindhomin ja Sari Hytiäisen
samansisältöisten esitysten tulleen hyväksytyksi.

 Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty ratsastuksen osalta kannatettu
esitys, joka poikkeaa kaupunginhallituksen esityksestä, asiasta on
suoritettava äänestys. Ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen
esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Pekka
Korpivaaran esitystä äänestävät EI.

 Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin
äänestys, jossa annettiin 52 JAAääntä, 6 EIääntä ja 1 TYHJÄÄ.
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 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 92.

 Puheenjohtaja totesi Pekka Korpivaaran esityksen tulleen hylätyksi.

 Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty Poikilon toimintaa koskeva
kannatettu esitys, joka poikkeaa kaupunginhallituksen esityksestä,
asiasta on suoritettava äänestys. Ne jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
valtuutettu Pekka Korpivaaran esitystä äänestävät EI.

 Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin
äänestys, jossa annettiin 49 JAAääntä, 6 EIääntä, 3 TYHJÄÄ ja 1
valtuutettu ei äänestänyt.

 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 93.

 Puheenjohtaja totesi Pekka Korpivaaran esityksen tulleen hylätyksi.

 Sinikka Rouvari veti muutosesityksensä pois.

Kaupunginvaltuuston päätös:

Hyväksyttiin liikunta ja kulttuurilautakunnan esitys liikunnan ja kulttuurin
palveluverkosta.

 Liikuntatilojen varausmaksuja kaikilta ryhmiltä päätettiin korottaa siten,
että tulonlisäysodote on 400 000 euroa vuodessa.

 Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset päätettiin toteuttaa
taulukossa 3 esitetyn kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti seuraavin
tarkennuksin:

 Korian uimahalli irtisanotaan päättymään vuoden 2020 loppuun
mennessä. Uimahallien toiminta jatkuu vuoden 2020 jälkeen
Anjalankosken, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan uimahalleissa.
Uimahalliverkkoa tarkastellaan uuden hallin valmistuttua. Kouvolan ja
Kuusankosken uimahalleihin ei tällä välin investoida, vaan tehdään vain
välttämättömimmät korjaustoimenpiteet.

 Haanojan judosali, Haanojan kuntosali ja Haanojan palloilusali sekä
Kuusankoskebn kalliosuojan kuntosali suljetaan vuonna 2026 uusien
liikuntatilojen valmistumisen yhteydessä.

 Jäähallien määrärahoista vähennetään 450.000 € vuoden 2021
taloussuunnittelusta ja vähennyksen korvaavat toimintatavat tai uudet
tulonmuodostumiset tulee selvittää vuoden 2020 aikana.

 Uuden monitoimihallin rakentaminen ei nykyisessä taloudellisessa
tilanteessa ole mahdollista.

 ___________
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Merkittiin, että valtuutettu MinnaKristiina Mattila poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn jälkeen klo 22.10 ja hänen tilalleen tuli
varavaltuutettu Erkka Koskinen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kir joitetun
otteen oikeaksi todistaa:

Kouvolassa 21.11.2019

Hallintosihteeri Terttu Laine
Allekirjoitettu koneellisesti


