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Kokouksessa terveysteema
1. Koululaisten terveyskyselyn tulokset ja nuuska-info
•
Kristiina Kuusio kaupunkikehityksestä kerto Rauman kouluterveyskyselyn tuloksista.
Päähuomioina olivat:
- 75% tyytyväisiä elämäänsä
- masennusoireilu lisääntynyt
- kouluruokaa ei syö 32% yläkoululaisista eikä 45% ammattioppilaitoksen oppilaista.
- jotain silti syödään, sillä ylipaino on lisääntynyt
- tupakointi vähentynyt, mutta
- nuuskan käyttö lisääntynyt
- vähintään 1krt/kk humalaan itsensä joi ammattikoululaisista 50%
- huumeiden käyttö lisääntynyt, 24% ammattikoululaisista kokeillut
Liitteenä koko esitys
•
Suuhygienisti Suvi Ranne esitteli faktaa nuuskan käytön haitallisuudesta
Päähuomioita olivat
- nuuskan käyttö lisääntynyt
- nuuskalla jopa tupakkaa pahemmat haittavaikutukset lukuun ottamatta häkää
- nuuskassa nikotiinin ja muiden myrkkyjen määrä tupakkaa suurempi ja myös täten
nikotiiniriippuvuus pahempi
- nuuska aiheuttaa suussa sairauksia ja pitkään käytettynä syöpäriski on hyvin suuri
- 7. luokkalaisille käydään läpi tämä nuuskan käytön infomateriaali
Liitteenä koko esitys

•
näiden pohjalta keskusteltiin yhteisistä toimenpiteistä nuuskan käytön vähentämiseksi
Päädyttiin, että jaetaan liikuntaseuroille Kristiina Kuusion ja Suvi Ranteen esitykset. Ainakin
mukana olleet seurat aikovat ottaa asian esille seuran yhteistilaisuuksissa. Esim. Salballa on
vuoden aikana muutamia tilaisuuksia, joihin joukkueet velvoitetaan osallistumaan.
Selvitetään vielä, voidaanko näihin seuratilaisuuksiin saada asiantuntijoita esim.
hammashuollosta esittämään ko. aineiston. Ainakin hammashoitolasta pyritään saamaan
edustaja näihin tilaisuuksiin.
Hämeenlinnan kaupungilla on myös hyvin toteutettu nuuskan vastainen kampanja, josta
voidaan ottaa mallia.

Seuratoimijoiden rikosrekisteriote, Rauman Lukko
Mikko Aikko kertoi Rauman Lukon mallin rikosrekisteriotteen hakemiseen
suostumisesta seuran vapaaehtoistoimijoilta. Otteen hinta on 12€. Seura kysyy kaikilta
nimetyiltä toimihenkilöiltä suostumuksen luvan hakemiseen. Jos ei suostu, ei voi toimia
enää seurassa.
Tämä on osa toiminnan laadun varmistamista.
Tämä voisi toimia mallina muillekin seuroille. Jos tähän lähtevät useat seurat mukaan,
voitaisiin tätä yhteistyössä tiedottaa medialla.
Feralla tämä jo pyydetään valmentajilta. Myös Pallo-Iiroilla tätä on uusilta toimijoilta pyydetty.
2.
•

3. Lasten liikuntakerhojen kehittäminen
•
harrasteliikuntakerhojen kehittäminen Raumalla, Iida
Kerhoissa ovat kävijämäärät laskeneet ja keskusteltiin liikkumattomien lasten liikuntaan
aktivoinnista.
Innostuisivatko seurat enemmän tarjoamaan kerhoja, jos niitä pidettäisiin heidän
toimintaympäristössään. Esim. jääurheiluseurat jäällä. Mikko ainakin oli myönteinen tähän
juniorilukon osalta eli kerho voitaisiin pitää Raumanmeren jäällä.
Pasi ehdotti harrasteseteliä Islannin mukaan esim. 100€, jonka lapsiperheet saisivat käyttää
ostamalla seuroilta lapsille ohjattuja harrastuksia. Tämä varmaan olisikin toimiva keino,
mutta pitäisi saada kaupungin hallinnossa laajempaan keskusteluun.
Iida kertoi, että tällä hetkellä kerhoja ohjaavat pääasiassa Pallo-Iirojen ohjaajat. Alun perin
ideana on ollut se, että eri seuroista saataisiin mahdollisimman paljon ohjaajia, jotta lapset
voisivat tutustua eri lajeihin. Seuroja ei kuitenkaan ole saatu innostettua ohjaamaan
koulujen liikuntakerhoja, vaikka näistä tunneista maksetaan hyvä korvaus. Haluamme
kuitenkin jatkossakin tarjota raumalaisille lapsille matalan kynnyksen maksuttomia
liikuntamahdollisuuksia.
Keskusteliin yleisemminkin lasten harrasteliikunnasta. Teppo kertoi, että seurajohto ei kykene
ymmärtämään nykylasten ja nuorten ajatusmaailmaa ja siksi löytämään hyviä
aktivointikeinoja heille.

4. Vähävaraisten perheiden lasten liikunta
•
Kaupungin liikuntapalvelut on hakenut Opetusministeriön avustusta vähävaraisten
perheiden harrastusten tukemiseen.
Keskusteltiin periaatteista, joilla tuki jaettaisiin seuroille, jos se tullaan saamaan.
Yleensäkin seuroille olisi hyvä saada tietopaketti siitä, mistä eri tahoista tukea voidaan saada
mm. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Kela.
Sihteerin kommentti: Kaupungin sosiaalitoimesta kerrottiin, että he ovat linjanneet, että
pääsääntöisesti he tukevat lapsen yhtä harrastusta. Tuki on harkinnanvarainen eli esim.
kallista ratsastusharrastusta ei välttämättä tueta. Tuettavat ovat pääsääntöisesti
toimeentulotukea saavat, mutta poikkeuksia tästä on. Tukea voi hakea vain itse
vähävarainen perhe, ei siis liikuntaseura. Kela antaa vain lakisääteistä toimeentulotukea,
johon eivät kuulu harrastukset.
Myös seurakunta on tukenut joiltain osin vähävaraisten lapsiperheiden lasten
harrastustoimintaa. Liikuntapalvelut on voinut projektituella tukea myös
maahanmuuttotaustaisten lasten harrastustoimintaa.
Pelastakaa lapset ry. tukee vähävaraisten harrastamista myös.
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/oppimateriaali-jaharrastustuki/
Teppo kertoi Salban rahastosta ja sen käytännöistä. Siellä vastuu on annettu yhdelle henkilölle,
joka käsittelee hakemukset ja toimittaa ne anonyymeinä hallitukselle päätettäväksi. Tuki
ohjataan kunkin joukkueen kassaan, ei henkilölle.
Pasi kertoi, että heillä hän on henkilökohtaisesti yhteydessä perheisiin, jos maksut ovat
toistuvasti myöhässä tai jääneet maksamatta. Heillä rahoitusta voi saada tapauskohtaisesti
Pallo-Iidojen tai Iiro-Vaarien kautta.
Myös Rauman Lukolla on oma rahastonsa tähän tarkoitukseen.
Ehkä suurimpana ongelmana ei nähty aloittelevien ja harrastekerhojen maksuja, jotka ovat
kohtalaisen alhaiset vaan jatkoryhmät, joissa maksut nousevat huomattavasti useampine
harjoituskertoineen ja kilpailumatkoineen.
Kokous päätettiin klo 16.30.

