
Pöytäkirja 
 
Aihe              Rauman seurafoorumi eli Rauman seuraparlamentin vuosikokous 
Aika                  pe 14.2. 2020 klo 17 
Paikka          Rauman jäähalli, Auran kabinettitila 
 
 

1. Seuraparlamentin puheenjohtaja Mikko Aikko avasi kokouksen klo 17. 
 

2. Kokoukselle valittiin Mikko Aikko puheenjohtajaksi ja Kimmo Kouru sihteeriksi 
 

3.  Läsnä olivat kyseiset seurat ja heidän edustajansa  
Mikko Aikko, Rauman Lukko 
Teppo Lundell, Rauman Salba 
Susanna Malinen, Rauman Taitoluistelijat 
Teijo Suominen, Rauman Dansseur 
Seppo Ala-Siuru, Lapin Salama 
Veli-Matti Torikka, Rauman Seudun Urheiluampujat 
Miika Rantanen, Rauman Työväen Urheilijat 
Hannu Laine, Kaigan 
Jarno Mäkinen, Rauman Taekwondo 
Harri laiho, Rauman Latu 
Lari Saari, Rauma Basket 
Maija Niemi, Rauma Basket 
Mikko Hurme, Kodisjoen Kaiku 
Miia Tervonen, Fera 
Sanna Leena Jokien, Fera 
Pasi Lehtonen, Pallo-Iirot 
Kimmo Koivisto, Rauma Golf 
Iida Elonen, kaupungin liikuntapalvelut 
Jurkka Virtala, Lounais-Suomen liikunta ja Urheilu 
Ari Rajamäki, kaupungin liikuntapalvelut 
Auli Kouru, -”- 
Kimmo Kouru, -”- 
 

4. Esiteltiin ja kirjattiin vuonna 2019 käsitellyt asiat, jotka laitetaan tiedoksi myös kaupungin 
nettisivuille. Vuoden 2019 aikana on käsitelty mm. seuraavia asioita: 

-          kaupungin liikuntainvestoinnit 
 -         seurojen yhteiset koulutukset 
-          nuuskanvastainen kampanja urheiluseuroissa 
-          talvinen perheliikuntatapahtuma Lähdepellolla osana perheliikunnan edistämistä 
-          Opetusministeriöltä haettavat hankerahoitukset mm. maahanmuuttajien kotouttaminen ja  
            Euroopan urheiluviikko 
-          pienoisseminaari: prof. Pasi Kosken luento lasten liikkumisen haasteista 
-          vähävaraisten perheiden lasten liikunnan tuki 
-          lasten liikuntakerhojen kehittäminen 
-          rikosrekisteriotteen käyttö urheiluseuraoissa 



-          kaupungin säästöohjelman vaikutus liikuntasektorille (VVR) 
-          Satakunnan urheilugaala 
-          kouluterveyskyselyn tulokset, Kristiina Kuusio 
-          isovanhempien rooli urheiluseuratoiminnassa 
-          Liikkuva koulu ohjelman eteneminen 
-          Nuorten harrastepassi 
-          Pohjoisten koulun esittely 
-          Karin kampuksen ideointipajan esittely 
-          maahockey osana joukkuelajien harjoittelua 
 
 

5. Uudet jäsenseurat 2020 
            Seuraparlamenttiin kuuluu kerrallaan kahdeksan (8) jäsenseuraa. 

jatkamassa ovat: Fera, Rauman Lukko, Rauman Salba ja Rauman Naisvoimistelijat          
erovuorossa ovat: Rauma Golf, Rauman Uimaseura, Pallo-Iirot ja Rauman Taitoluistelijat 

Halukkuutensa uusiksi jäseniksi ovat ilmaisseet Rauma Basket ja Rauman Taekwondo 

Uusiksi jäsenseuroiksi päätettiin valita Fera, Rauman Lukko, Rauman Salba ja Rauman                                                               
Naisvoimistelijat sekä Rauma Basket, Rauman Taekwondo, Pallo-Iirot ja Rauman 
Taitoluistelijat 

Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Mikko Aikko. 

6. Auli Kouru kertoi kaupungin seura-avustusten uuden hakuprosessin netin kautta ja uudet 
liikuntapaikkataksat, jotka osaltaan tulevat voimaan 10.8. 2020. 
Keskustelua aiheutti tiettyjen taksojen nousu jopa yli 200 %. 
Puheenvuoroissa korostettiin myös liikuntaseurojen arvokasta työtä Rauman nuorison 
hyväksi ja pidettiin arvovalintana sitä, mihin kaupungin säästöt kohdennetaan. 
 

7. Iida Elonen kertoi nuorisopassin kuulumisia. Mm Satakunta events tullee osaksi 
nuorispassia ensi syksynä. 
 

8. Jurkka Virtala LiikU:sta kertoi, että Porin seuraparlamentti on kutsumassa Rauman 
vierailulle ti 19.5. 
 

9. Arkkitehti Minna Linnalan johdolla käytiin läpi Karin kampuksen suunnittelun etenemistä 
liikuntatiloihin keskittyen. 
Tästä käytiin vilkasta keskustelua. 
Pääkohdiksi keskustelussa nousivat 

• liikuntatilojen neliömääristä karsiminen on lyhytnäköistä ja karsii paljon 
toimintamahdollisuuksia mm. turnausten järjestämisessä, jolloin matkailutulot 
Raumalle jäävät saamatta 

• rakennuksen arkkitehtuurinen muoto vinoine seinineen tulee kalliiksi eikä sovellu 
liikuntatilojen tarkoituksenmukaiseen käyttöön 

• rakennuksessa ei ole huomioitu ampumaurheilun eikä budolajien tarpeita. Nykyiset 
ampumaurheilun tilat Nanun koululla säilyvät korkeintaan vuoden. Nykyisen 



uimahallin alakerran budotilat jäävät myös pois käytöstä Karin kampuksen 
valmistuttua. 

• nousi esille, voisiko alakerran parkkitiloista löytyä tilaa ampumaurheilulle 
• budotiloille on varaus hankkeessa, mutta arkkitehti oli epäilevä sen toteutumisesta 

 
10. Mikko Aikko esitti keskustelun päätteeksi, että seuraparlamentti toimisi aloitteen tekijänä 

vetoomuksessa, jossa otetaan esille ja perustellaan kokouksessa esiin nousseet asiat. 
Vetoomus tulee liitteeksi kokouksen pöytäkirjaan. 
 

11.  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30 
 
 

 

 

 

 


