RAUMAN SEURAPARLAMENTTI 12.2. 2019
Kaupungintalo klo 15
Muistio
Läsnäolijat:
Iida Elonen, Auli Kouru, Kimmo Kouru, Rauman liikuntapalvelut
Kimmo Koivisto, Rauma Golf ry
Sanna-Leena Jokinen, Fera ry
Pasi Lehtonen, Pallo-Iirot ry
Teppo Lundell, Rauman Salba ry
Tarja Vapaavuori, Rauman Taitoluistelijat ry
Kirsi-Marja Hyppölä, Rauman Naisvoimistelijat ry
Mikko Aikko, Rauman Lukko ry
1. Kokoonkutsuja Kimmo Kouru avasi kokouksen
2. Seuraparlamentin puheenjohtajaksi valittiin Mikko Aikko ja sihteeriksi
Kimmo Kouru. Mikko kertoi hieman taustaan, perheestään ja työurastaan.
Tällä hetkellä hän toimii Juniorilukon markkinointi- ja viestintäpäällikkönä.
3. Iida Elonen kertoi koululiikunnan kuulumiset. Iida kertoi Nuorisopassin (69lk) käyttötiedoista ja eduista. Seuroille on mahdollisuus esittää passiin
kuuluvia etuja, joilla voivat markkinoida omaa lajiaan. Teppo lupasi
Salbalta joitain etuja ja ovat siitä keväällä yhteydessä.
Keskustelua käytiin myös siitä, etteivät Normaali- ja Freinetkoulun oppilaat
saa käyttöön passia. Tästä keskustellaan vielä kaupungin ja koulujen
kesken. Seuraparlamentissa toivottiin, että kaikki raumalaiset lapset
koulusta huolimatta saisivat passin.
Keskustelimme myös Liikkuva koulu –hankkeeseen kirjatusta
liikuntapolusta, johon oli tarkoitus saada seuroja mukaan. Ajatuksena olisi
kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti se, että kullakin luokka-asteella
tutustuttaisiin eri lajiseurojen toimintaan. Keskustelussa kävi ilmi, että
seuroilla ei ole resursseja etenkään ilmaiseksi ottaa vastaan vuosittain
kutakin ikäluokkaa. Liikkuva koulu työryhmä työstää tätä vielä maaliskuun
kokouksessaan ja on seuraparlamenttiin tästä yhteydessä jälkeenpäin.

4. Kimmo esitteli LiikU:n järjestämiä koulutuksia, joista valitaan muutamia
seuroille yhteisiä ja maksuttomia. Näistä ei tehty vielä päätöksiä vaan
kaikki raumalaiset seurat voivat äänestää esitetyistä vaihtoehdoista.
Sihteeri lähettää vaihtoehdot kokouksen muistion liitteenä.
Kiinnostava aiheena pidettiin myös viestintää. Esimerkkinä tuli esiin
Satakunnan Kansan esille ottaman ja väittämän Rauman Lukon
häirintätapauksen, jossa seura hoiti kriisiviestinnän mallikkaasti.
Mikko lupasi selvittää viestintään kouluttajaa Jääkiekkoliitosta.
5. Auli kertoi kaupungin liikunta-avustusten uudesta nettihakulomakkeesta,
johon on tullut pieniä muutoksia. Näistä lähetetään seuroille tarkempi
ohje.
6. muut asiat
• Perhetapahtuma Lähdepellolla la 16.2. Tapahtuma toteutetaan
yhteistyössä Omakotiliiton kanssa. Toiminnassa mukana olevia seuroja
ovat Fera, Naisvoimistelijat, Pallo-Iirot, Latu ja Rasti-Lukko. Lisäksi
tapahtumaan tulevat Kiukaisten jääkolkkaajat. Liitteenä ilmoitus, jota
seurojen toivotaan tiedottavan edelleen.
• Karin campuksen ideoinnin tuloksia oli esillä julisteissa. Teppo Lundell
toivoi, että lattiaratkaisuista kuten muistakin ollaan vielä suunnittelun
edetessä yhteydessä pääkäyttäjiin eli liikuntaseuroihin.
• Perheliikunta on seuraparlamentin toinen painopistealue tällä vuodelle.
Tähän kukin seura perustaa infosivun nettisivuilleen, johon listaavat
mahdolliset perheliikuntaryhmät sekä –tapahtumat. Kaupungin
liikuntapalveluiden nettisivuille kootaan linkit kaikkien seurojen
perheliikuntasivuille.
Perheliikunnan määritelmästä käytiin keskustelua. Perheliikunnaksi
käsitetään tapahtumat ja ryhmät, joihin lapsi ja aikuinen voivat osallistua
yhdessä.
• Seurojen välinen yhteistyö on toinen parlamentin painopistealue
(osallistuva ja keskusteleva toimintakulttuuri)

Tähän ideoitiin kesäistä tapahtumaa Helmirannassa, jossa on omaa
koulutusta sekä seurajohdolle että valmentajille sekä sen jälkeistä
verkostoitumista. Paikalle tulee saada myös kaupungin johtavia
viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.
• Seuraparlamentin vuosikello: sihteeri valmistelee tätä yhdessä
puheenjohtajan kanssa
• vielä keskusteltiin muista ajankohtaisista asioista mm. Kauppiksen
hiiriongelmasta
7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45
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