
Rauman seuraparlamentti 27.8. 2019  
Helmiranta 
 
Paikalla 
Kalle Leppikorpi, Soile Strander, Risto Kupari, Sauli Ahvenjärvi, Ari Rajamäki, Mikko Aikko, Jari 
Neuvonen, Pasi Lehtonen, Veikko Mattsson, Teppo Lundell, Auli Kouru, Susanna Malinen, Sanna-
Leena Jokinen, Mari Lätti, Miia Tervonen, Kimmo Kouru, Pasi Koski 
 

Yhteiset koulutukset 
Rauman yhteiset maksuttomat koulutukset syksyllä 2019 ovat  
26.9.: Tunne ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa 
19.10.: Lasten liikunnan ohjauskoulutus 
5.11.: Nuorten saaminen mukaan seuratoimintaan 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen LiikU:n sivuilta 

https://www.liiku.fi/koulutuskalenteri/rauman-maksuttomat-seurakoulutukset-syksy-2019/ 
 

Urheilugaalan tilanne 
Urheilugaalaa ollaan kaavailtua pidettäväksi Raumalla Porin sijaan vuonna 2020. Mm. 
aikatauluongelmien vuoksi gaala pidetään kuitenkin Porissa. Neuvottelut käydään nyt 
vuoden 2021 gaalan saamiseksi Raumalle. 
 
Euroopan urheiluviikko tapahtuma 26.9. 
Liikuntaseuroja on pyydetty tulemaan mukaan Euroopan urheiluviikon tapahtuman 
järjestelyihin 26.9.. Kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset. Jos seuralla on mahdollisuus tulla 
mukaan esittelemään toimintaansa, niin kannattaa ottaa yhteys koululiikunnan 
koordinaattoriin Iida Eloseen. 
 
Perheliikuntatapahtuma 15.2. -20 
Viime talven perheliikuntatapahtuma oli onnistunut ja se olisi tarkoitus uusia myös tänä 
vuonna. Pääorganisoijana on ollut Rauman omakotiyhdistys. He ovat saamassa 
legendaarisen hiihdon maajoukkuevalmentaja immo Kuutsan myös tapahtumaan mukaan. 
Tähänkin tapahtumaan ovat tervetulleita liikuntaseurat liikuttamaan ja esittelemään 
lajiaan. 

 
muut ilmoitusasiat 
Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä (JYTRY) kutsuu raumalaiset liikuntaseuratkin 
osallistumaan suureen yhdistysiltaan Rauman järjestötalolle 18.9. klo 18. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
https://mailchi.mp/5303d8fed170/suuriyhdistysiltarauma 

 
Syyskauden kokoukset 
Seuraava kokous pidetään 30.10. klo 15 
 
Kokouksen jälkeen alkoi pienoisseminaari 
 

https://www.liiku.fi/koulutuskalenteri/rauman-maksuttomat-seurakoulutukset-syksy-2019/
https://mailchi.mp/5303d8fed170/suuriyhdistysiltarauma


Soile Strander kertoi Rauman kaupungin väestöennusteesta. Syntyvien lasten lukumäärä 
on vähentynyt ja heijastuu monin tavoin mm. arvioitaessa päivähoitoa ja koulutoimintaa. 
 
Risto Kupari kertoi Rauman kaupungin säästöohjelman vaikutuksesta liikuntapalveluiden 
osalta. Keskeisimmät valmistellut ehdotukset ovat taksojen korotukset liikuntapaikoissa 
sekä avustusten pienentäminen.  
 
Professori Pasi Koski kertoi uusimpia tietoja lasten liikuntakäyttäytymisestä. Mieleen jäi 
mm. että suomalainen ilmiö on liikunnan harrastamisen väheneminen jyrkästi murrosiässä 
(ns. drop out). Koko ajan lasten lajivalinta on siirtynyt myös aikaisemmaksi ollen nykyään 9 
vuotta, jota Koski piti aivan järjettömänä, katsoipa asiaa vaikka huippu-urheilunkin 
näkökulmasta. Rauman OKL:ssäkin työskennellään, jotta uudet opettajat ymmärtävät 
entistä paremmin liikunnan tärkeyden lapsen kehitykselle ja oppimisille.  
 
Käydyssä keskustelussa puhuttiin lasten harrasteliikunnasta vs. kilpaliikunnasta. 
Säästöohjelmassa Lukon edustajat halusivat siirrettävän painotusta lasten liikunnan 
liikuntatilojen maksuista enemmän aikuisiin. Myös tulevan Karin kampuksen liikuntatiloista 
käytiin keskustelua. 
 
Muistiin merkitsi sihteeri, Kimmo 

 
 


