
Rauman seuraparlamentti 
26.3. 2018 klo 15, kaupungintalo 
 
 
Läsnä: 
Pasi Lehtonen, Pallo-Iirot 
Teija Sirola, Rauman Uimaseura 
Kirsi-Marja Hyppölä, Rauman Naisvoimistelijat 
Tapio Yli-Karro, Rauman Latu 
Harri Laiho, Rauman Latu 
Jari Neuvonen, Rauman Lukko 
Daniela Tanhua, Fera 
Ari Rajamäki, kaupungin liikuntapalvelut 
Auli Kouru, kaupungin liikuntapalvelut 
Risto Kupari, kaupungin liikuntapalvelut 
Kimmo Kouru, kaupungin liikuntapalvelut 
Tapio Saarni, LiikU  
 

1. Daniela Tanhua avasi kokouksen.  

2. Seuraparlamentin puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi 2018 Daniela Tanhua ja sihteeriksi Kimmo 
Kouru 

3. Seuraparlamentti osana kaupungin yhteistyöverkostoa, seuraparlamentin tavoitteet osana Rauma 
tarinaa (toimintasuunnitelma) 

Risto Kupari piti toivottavana, että parlamentti ottaisi vaikka vain yhden tavoitteen, jonka konkreettista 
toteutumista myös seurataan ½ -vuoden välein. 
Käytiin tiivistä keskustelua asiasta. Tämän perusteella päädyttiin selvittämään kolmea linjaa: 

1. Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma. Tästä kehitystyön kohteeksi  valikoitui syrjäytymisen 
ehkäiseminen ja erityisesti perheliikunta. Tätä työstävät Pasi Lehtonen, Harri Laiho ja Kirsi-Marja 
Hyppölä 

2. Houkutteleva  Rauma, josta Rauman imagon kehittäminen. Tästä asiasta kokoontuvat Daniela 
Tanhua ja Jari Neuvonen 

3. Houkutteleva Rauma: merellisyys näkyväksi. Tämän työryhmän muodostavat Kimmo Koivisto ja 
Teija Sirola 

       Työryhmät työstävät osa-alueitaan siten, että lähettävät ne liikuntatoimistoon Kimmolle 25.4. 
mennessä. 
 

4. Liikunnan kehittämisprojektit ja seurojen mahdollisuudet niissä 

Kaupungin myöntämä Lasten harrastamisen edistämismääräraha 
 

Risto Kupari kertoi tästä budjettiin varatusta 200.000€:n määrärahasta. 40.000€ siitä on varattu 
lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen, 30.000€ kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamiseen ja 
loput 130.000€ lasten liikunnan edistämiseen. Tästä 30.000 käytetään liikuntaneuvojan 
palkkaukseen, 15.000 kuljetuksiin ja 85.000 seurojen kanssa toteutettavaan kerhotoimintaan. 
Määrärahalla tähdätään siihen, että jokaiselle lapselle löytyisi jokin pidempiaikainen harrastus, 
joka ohjaa häntä hyvään elämänhallintaan ja elintapoihin. 



Kerhotoiminta ja tutustuminen eri liikuntamuotoihin tulee tapahtua varsinaisen koulupäivän 
ulkopuolella eli aamulla tai iltapäivällä. 
Erikseen pyritään saamaan toimintaohjelma 1-2 luokkalaisille, 3-6 luokkalaisille sekä 7-9 
luokkalaisille. 
Seuroille tullaan maksamaan 30€/h ohjauksista. 
 
 
Keskustelussa tuli esiin mm. seuraavia asioita 
• parhaiten voitaisiin vaikuttaa 2-6-vuotiaisiin päiväkodissa, jolloin herkkyyskaudet ovat 

suurimmillaan. Rauman päiväkodeilla on oma projektinsa liikunnan edistämiseksi. 
Liikuntaseurat voivat tehdä mm. koulutuksellista yhteistyötä päiväkotien kanssa. Rauman 
projektin yhdyshenkilönä on Mari Lätti ja projektiryhmässä on mukana myös Kirsi-Marja 
Hyppölä. 

• vähän liikkuville suunnatuissa kerhoissa on merkitystä sillä, onko kerho tunnin vai kahden 
mittainen. 2 h voi olla monelle liian kova suoritus. 

• yläkoululaisten toiminnot pitäisi tietää jo keväällä ennen kuin syksyn opetussuunnitelmia 
tehdään. 

• liikunnan määrää pitäisi mitata joillain mittareilla, kyselyillä, päiväkirjoilla tms. Myös 
liikuntaläksy olisi hyvä väline lisätä arkiliikuntaa. OPS:n mukaan arkiliikunta ei kuitenkaan 
voi vaikuttaa liikuntanumeroon. 

• Tapio kertoi toteuttamastaan ”sählärikerhosta”  Säkylässä. Hän oli houkutellut sinne vähän 
liikkuvia yläkoululaisia pelamaan ”höntsäpelejä”.  Opettajan rooli motivoijana ja 
järjestelijänä on suuri.  Esim. lukujärjestykseen voidaan suunnitella harrastetunti, jolloin 
koulupäivän sisällä voidaan järjestää kerhoja. 

• Opettajien VESO ym. koulutuspäiviin voitaisiin tarjota entistä enemmän tietoa liikunnan 
edistämisen hyödyistä esimerkkinä Suomen Ladun metsämörritoiminta. 

• Danielan ehdotus, että yläkoululaisille järjestettäisiin aamukerho, sai seuraparlamentissa 
täyden kannatuksen.  Siinä voitaisiin yhdistää ohjaus sekä vähän liikkuville että enemmän 
liikkuville useamman seuran ja valmentajan yhteisvoimin. 
Risto Kupari lupasi viedä ehdotusta kaupungin johtoryhmässä eteenpäin. 

 
Asia etenee siten, että huhtikuussa on asiasta lasten kuulemispäivä, palkataan liikuntaneuvoja ja 
tarkennetaan seurojen mahdollisuuksia osallistua toimintaan.  Päätökset kerhotoiminnasta tehdään 
toukokuussa. Kesäkuussa tehdään välinehankintoja kerhoja varten. Tehostettu kerho- ja muu 
toiminta käynnistyy koulujen alettua elokuussa. 
 
 
 
 

Olympiakomitean Lasten liike määräraha 
 
Rauma on saanut syksylle 2017 ja keväälle 2018 Olympiakomitean Lasten liike 
harrastekerhomäärärahaa. Hallinnoivana seurana tässä on ollut Fera ry. Nyt Feran 
henkilöstövaihdosten vuoksi he eivät kykene ottamaan hallintovastuuta. Hakemus 
Olympiakomitealle tulee tehdä maaliskuun loppuun mennessä, jolloin täytyy tietää myös 
hallinnoiva seura. 
Tulevalle jaksolle tukisummaa on saatu edelleen kasvatettua ja täten toiminnan piiriin 
saadaan enemmän kuntia ja kouluja. 
Kimmo Kouru kertoi, että Pallo-Iirot on lupautunut hallinnoivaksi seuraksi ja hakemus 
tullaan jättämään yhteistyössä Kimmon ja Pallo-Iirojen Kaija Savusen kanssa. 



27.3. pidetään kokous asiasta, johon on kutsutta asiasta kiinnostuneita koulujen rehtoreita 
ja liikuntaseuroja.  Juha Virtanen LiikU:sta tulee myös paikalle. 
Kevään ja kesän aikana selvitetään mukaan tulevat seurat ja koulut, jonka jälkeen päästään 
tekemään kerhojen lukujärjestys. 
Daniela Tanhua piti Lasten liikettä erittäin hyvänä seurojen yhteistyömuotona, joka ei vie 
miltään seuralta mitään pois vaan päinvastoin tuo kaikille lisää harrastajia. 

 
 
  
 
 
 
 
Muut hankkeet 
 
Kimmo kertoi lyhyesti muista liikunnan hankkeista, joihin Rauma on joko saanut tai on mahdollista 
saada tukea. Tarkempaa tietoa hankkeista saa Kimmolta. 
 

• OPM:n myöntämä Liikunnan palveluketjujen edistäminen 
Tässä lasten liikunnan edistämisen lisäksi ovat kohderyhmänä diabetesuhan alla olevat aikuiset 
sekä laitostumisuhan alla olevat ikäihmiset. Tukisumma on 25.000€ 

 
• OPM:n myöntämä Maahanmuuttajien kotouttaminen. 

Tähän on viimevuotiseen tapaan saatu tukea 6.000€ jolloin hankkeen kokonaissumma on 
omarahoituksineen 10.000€. 

 
• OPM:n myöntämä Varhaiskasvatuksen liikunnan kehittäminen 

Tähän on saatu valtionosuutta 25.000€. Tarkemmin tästä voi kysyä projektin johtaja Mari 
Lätiltä tai ohjausryhmän jäseniltä Kirsi-Marja Hyppölältä. 

 
 

• Euroopan urheiluviikkoa vietetään 23.-30.9.. Tähän hakemukset tulee tehdä huhtikuun 
loppun mennessä. Viime vuonna Rauma sai tukea 3.000€ ja viikon tapahtumat olivat 
onnistuneita ja saivat paljon mediajulkisuutta. 
 

5. Muut asiat 
Tapio saarni kertoi uudesta Tähtiseurastatuksesta, joka korvaa nykyisen Sinettiseurajärjestelmän. 
3.4. mennessä nykyisten sinettiseurojen tulee tehdä muutoshakemus tähtiseuraksi. Uusille 
tähtiseuraksi haluaville seuroille on kolmiportainen järjestelmä, jolla status on mahdollisuus 
saavuttaa. 
Tarkemmin asiasta voi tiedustella Tapio Saarnilta LiikU:sta tai Olympiakomiteasta 
 
Myös Unelmien liikuntapäivä 10.5. lähestyy. Kannattaa käydä vilkaisemassa hankkeen sivustoa  
https://www.olympiakomitea.fi/aktiivinen-arki/unelmien-liikuntapaiva/ ja ilmoittautua mukaan. 

Ari Rajamäki kertoi uuden uimahallin tämän hetkisestä tilanteesta. Suunnittelutyö on menossa, 
mukana 20 eri suunnittelijaa. Myös uimahallitoimikunta, joka koostuu päättäjistä ja virkamiehistä 
kokoontuu säännöllisesti.  
Teija Sirola toivoi, että halliin saadaan kahteen osaan jaettava 50 m allas. 
Harri Laiho piti uimahallia yhtenä tärkeänä vetovoimatekijänä kaupungille. 

https://www.olympiakomitea.fi/aktiivinen-arki/unelmien-liikuntapaiva/


Ari Rajamäki kertoi, että seuroja etenkin uimaseuroja ja –liittoa kuullaan jatkossa suunnittelun 
aikana. 

 

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.. Seuraava kokous järjestetään 8.5. klo 15. Paikka 
ilmoitetaan myöhemmin. 

 

 

 

 

 

 


