Hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätös 1.4.2020 (2/2020) Kuusankoski-Jaalan
aluetoimikunnan kehittämishanke - Naisten harrastefutis
1062/02.05.01.02/2020
Kh 18.05.2020 § 171
Kouvolan kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.4.2020 § 128
(Ilmoitusasiat) käyttänyt otto-oikeutta hyvinvointijohtajan § 2/2020
viranhaltijapäätöksen Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunnan
kehittämishanke – Naisten Harrastefutis osalta. Kaupunginhallitus päätti
palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunnan puheenjohtaja Leena Elojärven
kanssa on keskusteltu perusteista, joiden pohjalta Kuusankoski-Jaalan
aluetoimikunta on päättänyt 5.3.2020 kehittämishankkeesta. Lisäksi
Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunta on käsitellyt uudelleen
kehittämishanketta kokouksessaan 7.5.2020.
Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunta esittää seuraavat
lisäperustelut kehittämishankkeelle:
Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunta on yksimielisesti päättänyt
kokouksessaan 5.3.2020 tukea omalta osaltaan Naisten
harrastefutiksen toteuttamista alueellaan vuoden 2020 aikana. Vuodelle
2020 ao. hallivuoroja on ollut jäljellä ao. ajankohtana 8 kpl. Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta harrastefutiksen
vuorot eivät ole toteutuneet suunnitellusti kevään osalta.
Vuoroja on kokeiltu marras-joulukuussa 2019 Sami Hyypiä -areenalla ja
toiminta on saanut osallistujilta hyvän vastaanoton. 1.6.2020 alkaen
harrastefutiksen ryhmä kokoontuu ulkokentillä aina elokuun loppuun.
Kesän aikana harrastefutiksen vuorot ovat maksuttomia osallistujille,
koska vuorot pelataan ulkokentillä. Maksulliset harrastefutisvuorot
jatkuvat Sami Hyypiä areenalla syyskuun 2020 alusta.
Sami Hyypiä areenan hallivuoron kustannus on 115 euroa/ kerta.
Harrastefutisvuoro kokoontuu viikoittain ja tavoitteena on, että kullakin
kokoontumiskerralla on mukana noin 20 henkilöä. Osallistujilta peritään
5 euroa osallistumismaksua, jolla katetaan hallivuokraa. Loppuosa
perittävästä hallivuoron kustannuksesta on tarkoitus maksaa
aluetoimikunnan käytettävissä olevasta aluekohtaisesta
aluekehittämisrahasta (noin 15 eroa/ kerta). Aluetoimikunta on arvioinut,
että kehittämishankkeen kokonaiskustannus on noin 1 115 euroa/ vuosi,
mutta vuosikustannuksen toteutuma tulee olemaan kuluvalta vuodelta
arvioitua alhaisempi.
Vapaa-ajan naisten jalkapallo on matalan kynnyksen urheilulaji ja
harrastefutikseen voi osallistua Kuusankoski-Jaalan alueen naiset ilman
velvoitetta olla jonkin urheiluseuran jäsen ja osallistumiselle ei ole
mitään rajoitteita tai velvoitteita. Kyseessä on puhtaasti vapaaehtoinen
naisten harrasteryhmä, johon jokainen on tervetullut omilla taidoillaan.
Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunnan keskeisenä tavoitteena on tukea

uuden vapaaehtoisuuteen perustuvan harrastemuodon käynnistymistä
alueellaan. Harrastefutistoimintaa voidaan laajentaa koko Kouvolan
alueelle. Kuusankoski-Jaala alueen kokeilu on hyvä askel kohti koko
Kouvolan vapaaehtoisliikunnan kehittämistä.
Aluetoimikunnan näkemyksen mukaan kehittämishanke on
taloudellisesti realistinen ja perustuu yhteisesti laadittuun
suunnitelmaan. Osallistujille muodostuu pieni omavastuuosuus
harjoituskertaa kohden, joka omalta osaltaan tukee siten osallistumista.
Mikäli harjoituskerran osallistumismaksut kattavat hallivuoron
kustannuksen niin tältä osin aluetoimikunnan tukea ei tarvita.
Harrastefutisryhmän vetäjänä toimii Valkealan Kajon Ari Kautto ja hän
on lupautunut vetäjäksi vapaaehtoisuuden pohjalta. Aluetoimikunnan
yhdyshenkilönä toimii Eveliina Gainullina.
Koronaepidemia on lisännyt kuntalaisten vapaaehtoista urheilu- ja
liikuntaharrastusta ja omaehtoisen harrastustoiminnan tukeminen on
tarkoituksenmukaista. Kuntalaisia tulee edelleen tukea, kannustaa ja
rohkaista liikkumaan mahdollistamalla monipuoliset
liikuntamahdollisuudet eri ikä- harraste- ja sukupuoliryhmille. Erilaiset
vapaa- ja omaehtoisuuteen perustuvat liikuntamahdollisuudet tukevat
alueen asukkaiden motivaatiota liikuntaan sekä tukevat psyykkistä ja
fyysistä hyvinvointia.
Aluetoiminnan toimintasäännön mukaan aluetoimikunnilla on
käytettävissään aluekehittämisraha, joka jakautuu alueelliseen
aluekehittämisrahaan ja innovaatiorahaan. Aluetoimikunnalla on
voimassa olevan toimintasäännön mukaan mahdollisuus päättää
aluekohtaisen aluekehittämisrahan käytöstä itsenäisesti aina 1 000
euroon asti. Tämän yli menevien hankkeiden osalta tehdään
aluetoimikunnan esityksen pohjalta viranhaltijapäätös.
Aluekehittämisraha on tarkoitettu erilaisiin alueellisiin yhteisöllisiin
kokeiluihin, joita voidaan myöhemmin laajentaa koko Kouvolan alueelle.
Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunnan esitys Kouvolan
kaupunginhallitukselle:
Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunta esittää kaupunginhallitukselle
hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätöksen 2/2020 Kuusankoski-Jaalan
aluetoimikunnan kehittämishankkeen – Naisten Harrastefutis
hyväksymistä suunnitellun kaltaisena.
Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunnan esitys kehittämishankkeen
toteutuksesta ja taloudellisen tuen kohdentamisesta perustuu voimassa
olevaan aluetoimikuntien toimintasääntöön.
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu. puh. 020 615 7429,
arja.kumpu(at)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää pysyttää hyvinvointijohtajan
viranhaltijapäätöksen § 2/2020.
Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää pysyttää hyvinvointijohtajan
viranhaltijapäätöksen § 2/2020. Lisäksi kaupunginhallitus päättää käydä
poliittisen keskustelun aluetoimikunnan toimintasäännön sisällön
päivittämisestä.
Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jenny Hasu poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo
15.55.
Varajäsen Liisa Varjola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 15.56.
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