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Rauman seuraparlamentti 
ke 15.11. klo 15 2017 
Rauman järjestötalo, Siikapolku 1 
 
Läsnäolijat: 
Daniela Tanhua, pj. , Fera 
Seppo Ala-Siuru, Lapin Salama 
Iida Elonen, Rauman Taitoluistelijat 
Pauli Kärkkäinen, Rauman seudun urheiluampujat 
Raija Eklund, Rauman Naisvoimistelijat 
Tapio Saarni, LiikU 
Pekka Tiira, Rasti-Lukko 
Pasi Lehtonen, Pallo-Iirot 
Hannele Töyrylä-Jokinen, Fera 
Teppo Lundell Rauman Salba 
Merja Ala-Olla, Fudoshin Rauma 
Ari Rajamäki, Auli Kouru, Kimmo Kouru, liikuntapalvelut 
 
 

1. Järjestötalon uusien tilojen esittely, kahvitus: Raija Reunanen esitteli uudistuneet ja 
laajennetut tilat. Seurojen on mahdollisuus pitää kokouksia Järjestötalolla. Kaupunki 
maksaa osan vuokrasta, joten ainakin kansanterveysjärjestöille kokoukset ovat siellä 
ilmaiset (selvitetään vielä liikuntaseurojen tilanne maksujen suhteen). 

 
2. Katsaus kaupungin tulevaan budjettiin liikunnan osalta.  Ari Rajamäki kertoi 

kaupunginhallituksen esityksen keskeisimmistä liikuntaa koskevista määrärahoista (koko 
listaus löytyy 
http://kokoukset.rauma.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=6%2
e11%2e2017%2012%3a00: )- 
jäähalli v. 2018 100.000 2019 150.000 
Äijänsuon uusi huoltorakennus 2018 500.000€ 
Äijänsuon tekonurmen uusiminen 150.000€ 
Lähdepellon tenniskenttien muuntaminen tekonurmeksi 45.00€ 
jalkapallomaalien uusiminen -18 15.000€ -19 15.000€ 
kuntoportaat Lähdepellolle, hinta auki 
Otanlahden liikunta-alueen kehittäminen: RMJ:n tarpeet, yu-kentän pinnoitteen 
uusiminen, harjoituspesäpallokenttien pinnoitteet -18: 50.000€ -19 300.000€ -20 
80.000€ 
Pohjoiskehän koulu valmistuu 2019, salin koko min. 830 m2 (laajennusvara pyydetty 
tarjouksissa) 
Uimahalli 2021 15-16 milj. €, selvityksessä alueelle muut tilat kuten musiikkiopisto ja 
koulut 
Talvihallin juoksuradan pinnoite ja pesäpallon lyöntiverkon uusiminen siirtyvät vuodelle 
2019 
Otanlahdessa joudutaan mahdollisesti Vihertoimelle ottamaan uudet sosiaalitilat 
huoltorakennuksesta 2019, judotilan tilanne auki 
Lähdepellon latukoneen ja uuden varaston rakentamisen hankinta siirtyy, mahd. 
2020 

http://kokoukset.rauma.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=6%2e11%2e2017%2012%3a00
http://kokoukset.rauma.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=6%2e11%2e2017%2012%3a00


 
Keskustelua kirvoitti etenkin Otanlahden alueen käyttö juhannusjuhlissa ja sen 
vaikutukset esim. jos judotiloja poistuu sen vuoksi. Myös Lähdepellon varaston ja 
latukoneen hankinnan siirtyminen on Rasti-Lukolle ja hiihtäjille on pettymys. 

 
3. Sisäliikuntatilojen tilanne ja tulevaisuus (mm. ”homekoulujen” osalta) 

Tilanne ”homekoulujen” osalta vielä auki. Ei tiedetä, mitä saleja jää pois käytöstä ja millä 
aikataululla.  
Keskustelussa perättiin kaikkien salien tehokkaampaa käyttöä. Esim. Norssin sali tulisi 
saada iltakäyttöön.  Norssiin on tulossa myös pienipesäpallokenttä.  Auli kertoi, että 
koulujen salit ovat hyvin seurojen iltakäytössä. Perjantai-illat ja viikonloput ovat 
vajaakäytössä, koska ohjaajat eivät mielellään ohjaa tällöin. 
Teppo Lundell peräsi SAMK:n salin sähköistyksen perään. Sähköistys tulisi saada pikemiten 
kuntoon.  Muutenkin tilapalveluiden toimintaan ei oltu tyytyväisiä. Päätettiinkin järjestää 
heidän kanssaan yhteispalaveri, jossa keskustellaan liikuntasalien erityistarpeista. 
Lukion salin tulevasta käytöstä myös keskusteltiin. Siellähän pallopelien pelaamista ei 
sallita. Raija kertoi, että heillä se mahdollistaa RNV:n kilpatatamin käytön myös 
harjoituksissa. Tosin nykyinen matto on jo lähes käyttökelvoton. Uuden hinta 15.000€. 
Myös cheerleading siirtyy sinne harjoittelemaan. 
Uusi sali tulee käyttöön tammikuun puolessa välissä. Sen toivotaan vapauttavan sitten 
salitilaa muista koulujen saleista. 
Tapio peräänkuulutti seuroilta kirjallista olosuhdesuunnitelmaa heidän tarpeistaan. Tämä 
olisi pohjana tuleville kaupungin investointisuunnitelmille. 
Myös rehtorinkokoukseen voitaisiin mennä keskustelaan koulutilojen käytöstä. 
Teppo esitti myös ministadioneille lisäverkkoja, jotta ne mahdollistaisivat salibandyn 
pelaamisen. 
 

Keskusteltiin Ari Rajamäen esittelemän katsauksen jälkeen siitä, onko liikuntapaikkojen 
rakentamis- ja investointisuunnitelmiin tullut viime vuoden jälkeen muutoksia tai lisäyksiä. 
Ainoa lisäys vuosi sitten esiteltyyn suunnitelmaan on Äijänsuon tekonurmen pinnoitteen 
uusiminen etupainotteisesti arvoltaan 150 000 euroa. 

Tämän jälkeen keskusteltiin Rauman kaupungin sisäliikuntatiloja koskevista uudis- ja 
korjausrakentamisen näkymistä. Todettiin että Pohjoiskehän koulun yhteyteen tuleva 
liikuntasali on noin 230 m2 liian pieni salibandyn tarpeisiin, mikäli sali toteutuu 
minimitarjousten mukaisena, lattiapinta-ala kohdassa 2 mainittu 830 m2. 

Todettiin, että muita suunnitelmia sisäliikuntatilojen kohentamiseksi ei Rauman kaupungilla 
ole olemassa. 

 
4. Tilannekatsaus olleiden ja tulevien hankkeiden ja tapahtumien osalta :  Lasten liike 

liikuntakerhot, Liikkuva koulu, Maahanmuuttajien kotouttaminen, Euroopan urheiluviikko, 
Liikunnan palveluketju 
Maahanmuuttoprojektista on palaveri ti 21.11. klo 14.15 uimahallilla. 
Euroopan urheiluviikon tapahtumat onnistuivat hyvin ja saivat mediahuomiota mm. 
televisio ja radio. 
Liikunnan palveluketjuun lähinnä lasten liikuttamiseen on tulossa kaupunginhallitukselta 
iso toimintamääräraha. Sen käyttösuunnitelmaa aletaan työstämään. Seuroja otetaan 
mukaan suunnitteluun. 



Hannele kertoi Lasten liike-liikuntakerhoista. Kerhot ovat toimineet pääsääntöisesti hyvin. 
Naunun koulun 5-6 kerho jouduttiin lopettamaan osanottajapulan vuoksi. Muutoinkin 5-6 
luokkalaisille perinteinen liikuntakerho ei tunnu oikein vetävän osallistujia. Enemmän 
osallistavaa otetta varmaan kaivattaisiin. 
Ensi kevään kerhojen ohjelma alkaa jo hahmottua. Salba vetäytyi kerhoista ja Teppo kertoi 
vetäytymisen perusteluja. Fudoshin on kuitenkin tulossa tilalle. Seppo kysyi, onko 
liikkumattomia lapsia saatu mukaan. Hannele kertoi, että heitäkin on saatu houkuteltua 
Muitakin seuroja otetaan mielellään mukaan toimintaa monipuolistamaan. Kyseessä voi 
olla vain muutama kerta kauden aikana tai  esim. yksi vierailu Kodisjoen koululla vaikkapa 
suunnistusta,  retkeilyä tai muuta lajia ohjaamassa. Näistä kuitenkin tiedot pikimmiten 
Hannelelle Feran toimistoon, jotta ne saadaan kalenteriin mukaan. 
. 
 
 

5. Seurojen yhteiset pelisäännöt : Tapio Saarni esitteli Ylöjärven pelisäännöt (liite). 
Keskustelussa tuli esiin, että Raumalla seurojen yhteistyö sujuu kohtalaisen hyvin ja 
on viime vuosina edelleen parantunut. Pelisääntöihin voidaan palata seuraavissa 
kokouksissa. Seppo esitti, että sopimukseen tulisi saada kaikki seurat, ei vain 
seuraparlamentin seuroja. 
Mallia Ylöjärvestä voidaan ottaa seuraparlamentin nettitiedottamisessa eli kaikki 
pöytäkirjat voisi laittaa kaupungin sivuille seuraparlamentin otsikon alle, jossa ne 
olisi kaikkien luettavissa. 
 
 

6. Muut seurojen ja LiikU:n esille ottamat asiat 
Tapio kertoi uudesta Olympiakomitean laatuseura (ent. sinettiseura) järjestelmästä. 
Daniela kertoi, että seurat odottaisivat siitä konkreettista hyötyä heille. Toki siihen 
lähteminen ohjaa seuran tekemistä laadukkaammaksi. 
Tulevaan ilmaiseen suunnanmuutos urheilussa koulutukseen 29.11. Raumalla on vielä 
tilaa. Seuran sopimukset koulutukseen osallistui 10 henkilöä. 
Auli kertoi, että kaupunki siirtyy uuteen Timmi tilavarausohjelmaan vuoden vaihteessa. 
Siitä järjestetään koulutus seuroille. 
Seppo kertoi Lapin Salaman uudistavan sääntöjään. Säännöissä olisi hyvä olla myös 
maininta dopingista. 
Puhetta oli myös E-urheilusta. Tulevissa kokouksissa siitä voisi olla esittely. Iida Elonen on 
perehtynyt siihen Vierumäen urheiluopistolla ja hän voisi saada siihen esittelijän 
 

7. Vuosikokous, SUEK (ent. Wada) vierailu. Vuosikokouksen eli foorumin aluksi voisi olla 
yleinen tilaisuus seuroille ja muille kiinnostuneille urheilun eettisistä asioista. SUEK:n 
edustaja kutsutaan tällöin paikalle. Kokous pidetään tammikuussa 2018. 

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 


