Rauman seuraparlamentin vuosi 2016
17.2.
• Puheenjohtajaksi valittiin Daniela Tanhua.
• Kokouskäytännöt
• koululiikuntayhteistyön tilannekatsaus
• liikunnan rooli kaupungin hyvinvoinnissa
• tulevat tapahtumat, koulutukset

•
•

11.4.
kaupungin tavoitteet liikunnan ja terveyden osalta
taksa- ja avustuspolitiikka kaupungissa, ryhmätyöt

•
•

22.9.
yläkoulujen kerhotoiminta
kaupungin liikuntapaikkojen investointisuunnitelma
9.11.

•

Unelmat liikkeelle – Suomi 100 info ja ideointipalaveri
14.11.

•

Seurojen verkostotapaaminen

•

maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla

•

kokouksen perusteella kaupunki jätti Opetusministeriöön avustushakemuksen

•

Seurojen verkostotapaaminen

•

Koulutus seuratuen hakemiseksi Opetusministeriöstä

•

tämän pohjalta selvitettiin myös, olisivatko seurat voineet hakea yhteistyössä avustusta yläkouluikäisten kerhotoimintaan, sopivaa
hakijatahoa (seuraa) ei kuitenkaan tähän hakemukseen löytynyt

Liikkuva koulu-hankkeen eteneminen
•

Koulukiertueista sopiminen: luistelukiertue, jalkapallokiertue,

•

Koulukerhojen järjestäminen, pidettiin erikseen hankesuunnittelukokous, hankehaku tehdään keväällä 2016.

Yhteistapahtumat:
•

Liikuntamessut ”Kunnon Messut” yhteistyössä SAMK:n kanssa, kestävyyslajiseurojen yhteiset tapahtumat (Power-run, Nurmes-trail,
Narvi-triathlon, Pitsihölkkä)

Drop-out
•

Drop-outista (liikuntaharrastuksen lopettaminen) järjestettiin erikseen seminaari 12.2. ja sitä valmisteltiin palaverilla 30.1.. Osallistujia
seminaarissa oli 22 urheiluseuran ja opetustoimen edustajaa.

•

Alustajana ja asiantuntijana seminaarissa oli liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski Turun yliopistosta otsikolla ”Miksi vain aikuiset
saavat harrastaa”? Seminaarista oli artikkeli Länsi-Suomi-lehdessä ja sen raportti on lähetetty kaikille raumalaisille liikuntaseuroille
(raportti löytyy tarvittaessa liikuntatoimistosta).

•

Aloite LiikU:lta Lasten liike

•

Lähtökohtana SportSuomi ohjelma: Liikkuva lapsuus, Seuratoiminnan elinvoimaisuus, Lisää liikettä nuorille ja aikuisille sekä Menestyvä
huippu-urheilu

•

Liikkuva lapsuus: ”Jokainen lapsi saa mahdollisuuden liikunnalliseen iltapäivään”: matalan kynnyksen iltapäiväkerhot

•

Lounaissuomen alueelta ensimmäisenä vuonna mukana Rauma, Raisio, Lieto

•

Tukijoina HK; UPM, Fazer, OMO, Reima

• 125 kerhoa
• 2 500 lasta
• 50 – 100 000 h / lasten liikettä
• 500 kerhoa
• 10 000 lasta
• 400 000 h / lasten liikettä
• 250 kerhoa
• 5 000 lasta
• 200 000 h / lasten liikettä
Toimintaperiaatteet – Lasten Liike iltapäivät tunnuksen käyttö
•
•
•
•
•
•
•
•

on maksutonta perheille
Toiminnasta viestitään Lasten Liike iltapäivät -tunnuksen alla ja hyödynnetään sitä varten suunniteltuja materiaaleja.
”Tätä toimintaa tukee Lasten Liike iltapäivät.”
Toiminnan, esim. yksittäisen kerhon, ei tarvitse olla nimetty Lasten Liike iltapäivien mukaan
Toiminnasta kerätään palautetta eri tahoilta: lapset, ohjaajat, vanhemmat ja opettajat.
Arvioinnin (ja viestinnän) välineenä käytetään kerhotoimintaan luotua digitaalista työkalua/alustaa.
Työkalun avulla kerätään ilmoittautumiset kerhoon, seurataan lasten osallistumista toimintaan, kerätään lasten palautteita ja tehdään
arviointia ja palautekyselyitä koko kerhojaksosta.
Työkalu on käyttäjille maksuton

Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun alueellinen tuki

Tavoitteena vähintään 12 liikuntakerhon tukeminen lukuvuonna 2017-2018
 Raisio: 20 liikuntakerhoa  Lasten liike resurssit: kuljetukset, liikuntavarusteet (painimolski), lisäohjaajat
(jäähalli, uinti)
3530 €
 Lieto: 4 uutta liikuntakerhoa  Lasten liike resurssit: ohjaajakorvaukset, liikuntavarusteet, jäähallivuokra
5200 €
 Rauma (1 vuonna), uutta liikuntakerhotoimintaa!
- 5 koulua, 2 kerhoa/koulu, 1krtviikko
7000 €
- välineet/lisäohjaaja

Hallinnointi
•
•
•

•
•
•
•

Fera ry, koordinointi
- Daniela Tanhua
Yhteistyöseurat:
Rauman Lukko ry
Jari Neuvonen, 040 5161 527, jari.neuvonen@raumanlukko.fi
Rauman Salba ry
Teppo Lundell, 044 710 35, 044 7103531, teppo.lundell@salba.fi
Rauman Uimaseura ry
Vesa Rosenqvist, 044 989 8797, rosenqvist@gmail.com
FC Rauma ry
Jaana Österman, 0500-910845, jaana.osterman@muotituote.fi
Pallo-Iirot ry
Pasi Lehtonen, 050- 324 0543, pasi.lehtonen@palloiirot.fi

•

Rauman Naisvoimistelijat ry
Mari Lätti, 0401726145 mari.latti@rauma.fi

•

Rasti-Lukko ry
Tommi Nyman, 050 360 7823, tommi.nyman@tvo.fi

•

Fudoshin Rauma ry,
Merja Ala-Olla, 044 5331 718, merja.ala-olla@fudoshinrauma.fi

•

Rauman Taitoluistelijat ry
Susanna Malinen 050 4381404, susanna@raumantaitoluistelijat.fi

Käytännön työ
•
•

Kartoitettiin rehtorikokouksessa halukkaat koulut
Markkinointikiertue kouluilla

•
•

Wilmassa tiedotus
Ilmoittautuminen Lasten liike sivuilla

Seurojen yhteistyö
•
•
•
•

LiikU mukana seuraparlamentissa
Kartoitettiin mukaan lähtevät seurat
LiikU koulutus ohjaajille + materiaalit
ohjaajapalaverit

Hallinto

• Fera Raumalla
• Toiminnanjohtaja tehnyt kovan työn organisoidessaan kerhojen vedon eri seurojen kesken
• Ilmoittautumisjärjestelmä kankea (esim. maahanmuuttajille)
Kehitettävää
•
•
•

Ohjaajien rooli tärkeä
Jatkuva kehitys ja seuranta
Sivukouluilla monipuolisuus ei toimi, koska eri seuroja ei sinne ole saatu

