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Oikaisuvaatimus liikuntapäällikön päätökseen liikuntapaikkojen käyttövuorojen
myöntämisestä talvikaudelle 2019-2020
7442/12.04.01/2019
Likula § 78
Voikkaan Urheilu-Veikot ry on toimittanut liikunta- ja kulttuurilautakunnalle
13.6.2019 saapuneen seuraavan sisältöisen oikaisuvaatimuksen:
”Liikuntapaikkojen käyttövuorojen myöntäminen talvikaudelle 2019-2020:
Myöntäjä liikuntapäällikkö Mäkipaakkanen 7.6.2019
Voikkaan Urheilu-Veikot ry vaatii oikaisua Kuusankosken urheilutalon painisalin talvivuoroihin kaudelle 2019-2020
Voikkaan Urheilu-Veikot ry esittää oikaisua vuorojen suhteen viikonpäiviin
ja kellonaikoihin.
 Juniorivuoro tiistaisin klo 17.30-19.
 Juniori- ja aikuisvuoro torstaisin klo 18.30-20.
Perusteet:
 Voikkaan Urheilu-Veikot ry on painiseura ja esittää, että lajiharjoite menee oheisharjoittelun edelle. Painijat eivät voi treenata muussa tilassa
nimenomaan omaa lajiaan. Poklin jääkiekkoilijat menivät painijoiden
”ohi” vuorojen jaossa, vaikka heillä on oheistreeniä painisalissa.
Pehmeä painimolski on toki monelle lajille mieluinen oheisharjoittelupaikka esim. jumppaamiseen, mutta oheisharjoitteita voi tehdä
muillakin alustoilla.
 Painijat treenaavat useana päivänä (4) eri saleilla mm. Kouvolan jäähalli sekä Voikkaan Seurantalon Sali. Harjoittelut on jaettu eri päiville ja
näin ollen päivien muuttaminen Kuusaan tiloissa ei sovi harjoitteluohjelmaan. Keskiviikko on ollut lepopäivä kovassa viikkorytmissä.
 Painivalmentajat valmentavat vapaaehtoistyönä ja toimivat myös muiden ryhmien valmentajina, joten päivien ja kellonaikojen muuttaminen
ei sovi valmentajien viikkokuvioon. Esim. torstain juniori-aikuisryhmän
valmentaja on sellaisessa palkkatyössä, joka vaatii matkustamista ja
matkapäivät ovat yleensä ma-ke. Eli myönnetty vuoro olisi usein ilman
valmentajaa. Samoin junioriryhmän valmentaja on maanantaisin eri
salilla.
 Kouvolan alueen painiseurat Kopa, Pilke, Vovi ja VUV ovat tehneet valmennuksessa yhteistyötä yli viidentoista vuoden ajan, ja saavutuksina
on ollut useita SM- ja PM-mitaleita sekä kans.välisten kisojen
sijoituksia. Painivuorot ovat olleet samat koko tämän ajan, jolloin valmennusta on voitu onnistuneesti jakaa eri seurojen kesken.
 Painimolskin käyttötarkoitus on painin harjoittaminen, ei salibandyn pelaaminen tai juoksulenkin jälkeinen jumppaaminen lenkkarit jalassa.
Liikuntatilojen kunnossa pysymisen kannalta on tärkeää, että harjoittelu
tapahtuu oikeissa varusteissa. Kaikki, joille myönnetään vuoroja
painimolskille, eivät ole aina hankkineet molskille soveltuvia varusteita.
Jatkuva ongelma on ollut ulkojalkineiden mukana kulkeutunut hiekka.
Muiden käyttäjien, kuin painijoiden, paljas iho ei hankaa mattoa vasten.



Samoin esim. paljailla jaloilla ei molskilla saisi treenata, koska silloin
leviää erilaisia ihottumia.
Kaupunki ilmoittaa arvostavansa kilpaurheilun kautta saamaansa näkyvyyttä, mutta ei tue päätöksissään pitkäaikaista menestyksekästä työtä
tehnyttä seuraa.”

Voikkaan Urheilu-Veikot ry on jättänyt valituksen sisäliikuntatilojen vakiovuorojen päätöksestä 7.6.2019. Valituksessa todetaan, että Voikkaan
Urheilu-Veikoille myönnetyt vuorot eivät sovi harjoitteluohjelmaan sekä
valmentajien viikkokuvioon, koska heidän vakiovuorohakemuksessaan
Kuusankosken Urheilutalon painisalille hakemansa vuoro on siirretty
tiistaista klo 17.30–19.00 maanantaille klo 17.30–19.00 sekä torstain vuoro
siirretty keskiviikolle klo 17.30–19.00. Voikkaan Urheilu-Veikot kokee
ajankohdan olevan huonoin mahdollinen heidän viikko-ohjelmaan sekä
painimolskin käyttötarkoitus on painin harjoittaminen eikä esimerkiksi
muiden lajien oheisharjoittelu.
Vakiovuoroprosessissa vuoro myönnettiin PokLi ry:lle, jotka ilmoittivat vakiovuorohakemuksessaan tarvitsevansa vuoroja 70 juniorille tiistaisin ja
torstaisin klo 16.30–20.00. Voikkaan Urheilu-Veikot ilmoitti hakemuksessaan hakevansa vuoroja 5-10 painijalle.
Vakiovuorojakosäännön jakoperusteena otetaan huomioon ensisijaisesti
lapset ja nuoret sekä lajien vaatimukset. Lisäksi tarkoituksena on lisätä
liikuntatilojen käyttöastetta. Oikaisuvaatimuksen jälkeen on käyty Voikkaan
Urheilu-Veikkojen ja PokLin kanssa on keskusteltua puhelimitse ja
sähköposteilla, jossa haettu ratkaisua vuoroihin. Valituksen jälkeen
päätökseen tyytymättömälle Voikkaan Urheilu-Veikoille ja PokLille tarjottiin
seuraavista tiloista korvaavia ajankohtia päätöksen tilalle:
Kuusankosken Urheilutalon painisali:
Tiistai ja torstai: klo 18.45–20.15 väliselle ajalle (Voikkaan Urheilu-Veikot)
Tiistai ja torstai: klo 16.30–18.45 väliselle ajalle (PokLi)
PokLi ry hyväksyi kyseisen ehdotuksen, mutta Voikkaan Urheilu-Veikot ei
ottanut tarjottuja vuoroja vastaan.
Uuden ehdotukseen tyytymättömälle Voikkaan Urheilu-Veikoille ja PokLille
tarjottiin seuraavista tiloista korvaavia uusia ajankohtia päätöksen tilalle:
Kuusankosken Urheilutalon painisali:
Tiistai: klo 18.30–20.00 väliselle ajalle (J+A Voikkaan Urheilu-Veikot)
Tiistai: klo 16.30–18.30 väliselle ajalle (J PokLi)
Torstai: klo 17.30–19.00 väliselle ajalle (J Voikkaan Urheilu-Veikot)
Kuusankosken Urheilutalon judosali:
Torstai: klo 16.30–18.30 väliselle ajalle (J PokLi)
PokLi on hyväksynyt kyseisen ehdotuksen, mutta Voikkaan Urheilu-Veikot
ei hyväksynyt ehdotusta, koska tiistaina aikuiset harjoittelevat jo Kouvolassa.

Molempien seurojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella päädyttiin
seuraaviin vuoroihin:
Kuusankosken Urheilutalon painisali:
Tiistai: klo 17.00–18.30 väliselle ajalle (J Voikkaan Urheilu-Veikot)
Tiistai: klo 18.30–20.00 väliselle ajalle (J PokLi)
Torstai: klo 16.30–18.30 väliselle ajalle (J PokLi)
Torstai: klo 18.30–20.00 väliselle ajalle (J+A Voikkaan Urheilu-Veikot)
Lisätietoja: Liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228,
teemu.makipaakkanen(a)kouvola.fi
Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:
Hyväksytään neuvottelun mukainen vuorojako Kuusankosken painisalin
vakiovuorojaosta.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

