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Aihe              Rauman seurafoorumi eli Rauman seuraparlamentin vuosikokous 

Aika              torstai 24.1. klo 18 2019 

Paikka          Rauman jäähalli, Auran  kabinettitila 

Asialista 

1. kokouksen avaus ja kahvitus 
Kokouksen avaukseksi Rauman Lukon ravintolapäällikkö kertoi heidän organisaatiostaan ja 
toiminnastaan. Vuotuinen liikevaihto on heillä n. 3 milj.€. 
 

2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Daniela Tanhua  ja sihteeriksi Kimmo Kouru. 
 

3.  Läsnä olivat  
Daniela Tanhua (Fera ry) 
Kimmo Kouru (Rauman liikuntapalvelut) 
Seppo Ala-Siuru (Lapin Salama ry) 
Mikko Aikko (Rauman Lukko ry) 
Jari Neuvonen (Rauman Lukko ry) 
Pasi Lehtonen (Pallo-Iirot ry) 
Ari Rajamäki (Rauman liikuntapalvelut) 
Miia Rajala (Rauman Taitoluistelijat ry) 
Miika Rantanen (Rauman Työväen Urheilijat ry) 
Sanna-Leena Jokinen (Fera ry) 
Ari Lehtinen (Rauman Frisbee ry) 
Joonas Puustelli (Rauma Basket) 
Kirsi-Marja Hyppölä (Rauman Naisvoimistelijat ry) 
Mauri Viitasalo (Rauman Uimaseura ry) 
Auli Kouru (Rauman liikuntapalvelut) 
Teppo Lundell (Rauman Salba ry) 
Juhani Laine (Rauman Latu ry) 
 

4. Lyhyt kertaus seuraparlamentissa vuoden 2018 aikana käsitellyistä ja kehitetyistä asioista 
Kimmo Kouru kertoi käsitellyt asiat pääpiirteissään 

• Rauma tarinan työstäminen: seuraparlamentin toimintasuunnitelma tähän liittyen 
• Lasten harrastamisen edistämismääräraha 
• Lasten liike kerhot 
• Nuorten näkökulma, nuorisovaltuuston edustus 
• Harrasteliikunta 
• Nuorisopassi 
• Varattomien perheiden liikuntaharrastaminen 
• Liikunnan palveluketju 
• Porin seuraparlamentin vierailu: urheiluyläkoulu, Porin liikuntaseurakysely 
• Perheliikunta (tapahtuma 16.2. 2019) 
• Yhteistyöverkosto, tapaamiset Poroholma, jäähalli 



• Rauman liikuntapaikat, ulkoliikuntapaikat 
• Salivuorotilanne 
• Sähköinen avustuksenhakujärjestelmä 
• LiikU info mm. seuratuki, koulutukset, Tähtiseura 
• Maahanmuuttajien liikuntahanke 
• Euroopan urheiluviikko 
• Liikkuva koulu 
• Uusi liikuntaneuvoja Iida Elonen 
• Vuosikokouksessa uudet jäsenseurat ja SUEK:n vierailu 
• uusi liikuntapaikkojen varausjärjestelmä Timmi 

 
Keskustelua aiheutti etenkin nuorisopassi. mm. Pasi Lehtonen ehdotti, että nuoria ohjaajia 
voitaisiin palkita nuorisopassin avulla. Joonas Puustelli ehdotti, että siihen voisi lisätä esim. 
harrastekorikseen tutustumisen. Nuorisopassiin palataan seuraavassa kokouksessa. 

 
5. valittiin uudet jäsenseurat:  

 
Seuraparlamenttiin kuuluu kerrallaan kahdeksan (8) jäsenseuraa. 

jatkamassa ovat: Rauma Golf, Rauman Uimaseura, Pallo-Iirot ja Rauman Taitoluistelijat. 

uusina valittiin: Fera, Rauman Lukko, Rauman Salba ja Rauman Naisvoimistelijat 

Valitut seurat valitsevat keskuudestaan edustajansa ja varaedustajansa. 

Parlamentti valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nykyinen puheenjohtaja Daniela 
Tanhua on erovuorossa. 

6. Muut asiat 

Ari Rajamäki kertoi tulevista liikuntainvestoinneista. Näitä ovat mm. 
ministadion Lappiin 
latukoneen varasto Lähdepellolla 
Pyynpään skeittipaikanpaikan valmiiksi saattaminen 
Otanlahden 2. pesäpallokentän tekonurmi 
Yu-kentän pinnoittaminen 
Talvihallin juoksuradan pinnoittaminen 
Otanlahden uimapaikan wc-tilat 
Jäähallin hissin uusiminen, ilmastointi ja vesikaton korjaus 
Jalkapallomaaleja 
Äijänsuon huoltorakennus (900.000) 
 
Pohjoisten koulu valmistuu kesällä. Sinne tulee 930 neliön sali (ei katsomoita) sekä 80x120 m 
hiekkakenttä. 
 
Karin campukseen tulevat tilat H:J: Nortamon koululle, kansalaisopistolle, musiikkiopistolle, 
nuorisotilat, liikuntahalli ja uimahalli. Hintahaarukka 50-60 milj.€. 
Alueen suunnitteluun on haastettu ja otetaan laajasti mukaan kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä. 
Alueen pääsuunnittelija on insinööritoimisto Verstas ja uimahallin Arktes. 
Alustavasti liikuntahallin lattiamateriaaliksi on kaavailtu parkettia. 
 



Mikko Aikko kertoi, että campus on Lukon näkökulmasta mahtava mahdollisuus mm. seurojen 
kohtaamispaikaksi. Hän ihmetteli, miksei viereinen Scandic-hotelli ole ollut tietoinen lainkaan 
hankkeesta. Hän kysyi, myös tuleeko campukselle oma johtajansa. Ari kertoi, että tällaista aletaan etsiä 
ja olisi hyvä olla mukana jo rakennusvaiheessa. 
 
Uimahalli tulee nykyisen Lyseon paikalle, jossa paras maapohja. esim. uima-allas tullee 2. kerrokseen. 
 
Pohjoisten koulun lähialueen frisbeerata on yhä suunnitelmissa, vaikka sinne tuleva kevyen liikenteen 
väylä hieman muuttaa suunnitelmia. 
 
Kaupungin talousongelmat tuskin tulevat näkymään investointien toteuttamisessa. 
 
Muina asioina Teppo Lundell kysyi Kauppiksen katon tilanteesta ja hiirien hävittämisestä. Auli Kourun 
mukaan nämä ovat nyt hoitumassa. 
 
Joonas Puustelli kysyi koulujen pihakoritelineistä, jotka alkavat olla huonossa kunnossa. Hän ehdotti 
katukorispaikaksi Otanlahden beach-volley kentän viereistä aluetta. 
 
 

 

7. Kokous päätettiin klo 19.30 
 
Kokouksen päätteeksi uusi parlamentti kokoontui ja päätti kevään kokousajoista. Ne ovat 12.2. ja 
16.4. klo 15 


