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Kokous 16.4. 2019 klo 15 

Kaupungintalo, kokoushuone 3  

Läsnä 
Kirsi-Marja Hyppölä (Rauman Naisvoimistelijat ry) 
Pasi Lehtonen (Pallo-Iirot ry) 
Teppo Lundell (Rauman SalBa ry) 
Sanna-Leena Jokinen (Fera ry) 
Valtteri Alenius (nuorisovaltuusto) 
Kimmo Koivisto ( Rauma Golf ry) 
Iida Elonen (Rauman liikuntapalvelut) 
Tommi Cederberg ( Rauman liikuntapaikkatoimi) 
Jukka Pelkonen (LiikU:n edustaja) 
Sauli Ahvenjärvi (sivistysvaliokannan pj.) 
Mikko Aikko, puheenjohtaja (Rauman Lukko ry) 
Kimmo Kouru, sihteeri (Rauman liikuntapalvelut) 
 
 
 

1. Mikko avasi kokouksen ja toivotti porukan tervetulleksi. 
2. kaupungin liikuntapaikkainvestoinnit vuodelle 2019, Tommi Cederberg: 

Tommi kertoi tulevista investoinneista. Nämä liitteenä. 
Suurimpia niistä ovat Otanlahden alueella 2. pesiskentän tekonurmen uusiminen sekä 
yleisurheilukentällä radan pinnoitus. Myös talvihallin juoksurata pinnoitetaan. Pyynpään 
lähiliikuntapaikka laitetaan lopulliseen kuntoonsa ulkoliikuntavälineineen, jonka alle 
tulee tekonurmi. 
Keskustelua käytiin siitä, että kun Normaalikoululle tulee tekonurmikenttä, voisiko 
kaupunki olla siinä mukana niin, että sitä voitaisiin käyttää salibandyn ulkopeliareenana 
tai voitaisiinko ko. kenttä rakentaa jonkin muun ministadionin yhteyteen. 
Kimmo Koivisto kertoi, että todennäköisesti tekonurmi tehdään ja keskustelua on käyty 
myös tekojäästä. 

 

3. Vuoden 2019 seurojen yhteiset koulutukset, Kimmo, Jukka 
Eniten kannatusta sai tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa. 
Toiseksi eniten kannatettiin lasten liikunnanohjaajakoulutusta, palvelujen 
tuotteistamista sekä viestintäkoulutusta. 
 
Näistä neljästä valitaan koulutukset budjetin sallimissa rajoissa.  

 
  
 
4.     projektit/hankkeet: EU:n urheiluviikko (yläkouluteemaa suunniteltu Iida), 
maahanmuuttajien kotouttaminen (6/10.000€) 



       Euroopan urheiluviikko on viikko 39, johon Raumakin on lähettänyt tukihakemuksen. 
Raumalla on tarkoitus järjestää tällöin yläkouluille liikuntatapahtuma, jossa tarkoituksena 
on, että liikuntaseurat esittelevät eri lajeja näille drop out-iässä oleville nuorille. Tähän 
toivotaan mahdollisimman monen seuran saavan tuotua lajiesittelynsä. 

Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnalla on saatu 6.000 € OPM:ltä. Hankkeeseen 
mukaan tarvitaan liikuntaseuroja mm. esittelemään lajejaan ja ottamalla maahanmuuttajia 
yleisötapahtumiinsa mukaan.  

 

 
5.          kesätapahtuma Helmirannassa seurajohto – valmentajat- kuntapäättäjät liittyen 

Rauma tarinan Osallistuva ja keskusteleva toimintakulttuuri 
  

Tapahtumaa varten on varattu Helmiranta 6.6.. Vielä selvitetään rahoitusta eli kuinka 
paljon tapahtumaan on mahdollisuus käyttää rahaa, mikä vaikuttaa myös kutsuttavien 
osallistujien määrään. 
Tapahtuma alkaa klo 18 ja sitä ennen seuraparlamentti voisi kokoontua omaan 
kokoukseensa pääaiheena seuraava kokouksen kohta. 

   
 
6. Isovanhemmat mukaan seuratoimintaan -konsepti: sopiva nimi raumalaisittain sekä 

seurojen listaukset tehtävistä missä isovanhemmat voisivat jatkossa olla koordinoidusti 
mukana 
 
 

•  seuraparlamentin vuosikello eli loppuvuoden toimintasuunnitelma 
 

•  Urheilugaala 2020 Raumalla? 
 

•      Liikuntaseurat päihteiden käytön ehkäisyssä    
 
• perheliikunnan eteneminen (mm. kokemukset talvitapahtumasta) 

 
•     muut jäsenten esille ottamat asiat 
 
 

 



 


