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Koronapandemian tilanne, ma 4.5. Suomen hallituksen poikkeustilaan tuomien 
lievennysten vaikutus Rauman urheiluun  
Rauman kaupungilla on korona-työryhmä, joka kokoontui tiistaina linjaamaan Suomen 
hallituksen päätöksen vaikutuksia Raumalla. 
Liitteenä linjaukset. 
Pääasioina 
- Ulkoliikuntapaikat avataan 14.5. 2020 alkaen huomioiden 10 henkilön 

kokoontumisrajoitus. Lisäksi Lähdepellon ja Otanlahden urheilukeskusten 
huoltotilat avataan päiväkäyttöön arkisin. 

- Muut liikuntapaikat pyritään avaamaan asiakkaille 1.6. siten, että liikuntapaikat ja 
huoltotilat ovat käytössä normaalisti (aamu- ja iltavuorot sekä viikonloput) 
harrastus- ja kilpatoimintaa varten, huomioiden kesäkuun alusta voimaan tuleva 50 
henkilön kokoontumisrajoitus. Avaaminen tapahtuu hallitusti ja asteittain. 
Liikuntapalvelut tiedottavat erityisjärjestelyistä seuroja ja toimijoita. 

- Eri liitoilta mm. Palloliitolta tulleet lajikohtaiset ohjeet ryhmäharjoittelun 
periaatteista 

 
Käytiin läpi seuroittain koronan vaikutuksia seuratoimintaan 
 

Kaikilla seuroilla korona tuli huonoon aikaan. 
Sarjat jäivät kesken, isoja tapahtumia jäi pitämättä ja seurojen talous notkahti. 
Osalla seuroista myös yhteistyösopimukset ovat katkenneet tai pienentyneet. 
Lomautuksiakin on tämän johdosta tullut monissa seuroissa. 
Pahimmin tilanne iski seuroihin, joissa on useita päätoimisia työntekijöitä. 



Osa seuroista on tarjonnut lapsille ja nuorille etävalmennusta ja 
pienryhmäharjoitteluakin on ohjeistettu. Lasten motivaatio etäharjoitteluun on ollut 
ainakin Ferassa hyvä. 
Uusi rajoitusten lieventäminen mahdollistanee palloilusarjoissa junioriharjoittelun ja 
sarjatoiminnan. Sen sijaan kokouksen aikana ei ollut tiedossa, alkaako ja milloin esim. 
pesäpallon pääsarjapelit. 
Jääurheilussa Raumalaiskiekon tuki ry. tekee lähipäivinä päätöksen Tukiareenan 
mahdollisesta kesäkäytöstä. Rauman kaupungin jäähallit Kivikyläareena aukaistaan 3.8. 
ja harjoitushalli 10.8.. 
Kaupungilta toivotaan joustoa seurojen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa syksyllä 
salimaksuihin. 
Talouden paikkaamiseksi esim. Lukko ry. on aloittanut varainhankintakampanjan ja 
arpajaiset (pääpalkintona Lukko-mönkijä) 
 
Kaupunki tekee kevään ja kesän mittaan linjauksia, miten talousasioissa voidaan tulla 
seuroja vastaan.  
Opetusministeriö on avannut tukimuodon urheiluseuroille, jota voi hakea 14.5. 
mennessä (liite) 
sihteerin lisäykset: Webinaari torstaina 7.5.: Urheiluseuran talouden hoito kriisitilanteessa, ks. 
olympiakomitean sivut 
Myös rahankeräys eli mm. arpajaislakiin tullut koronalievennyksiä. 

 
Karin kampuksen tilanne 
Anu Rannikko esitteli suunnittelun nykyvaihetta. Alkuperäiseen suunnitelmaan jouduttiin 
rukkaamaan alaspäin, koska kaupunginhallitus linjasi hankkeen enimmäiskustannuksiksi 66 
miljoonaa euroa.  
Koulun ja musiikkiopiston tiloista ei voitu paljon karsia, mutta kansalaisopiston tiloissa ja 
etenkin liikuntatiloissa karsintaa jouduttiin tekemään. 
Esim. uimahallin allasneliöt ovat muutoin lähes nykyisen hallin tasolla, paitsi että 
pääaltaasta tulee nykyisen 6 rataisen tilalle 8 ratainen hieman nykyistä leveämmillä 
radoilla. Liikuntahallin kokoakin jouduttiin pienentämään niin, että sinne ei mahdu kahta 
täysmittaista salibandykenttää. 
Suunnitelma pitäisi olla nyt valmis lokakuussa -20, jonka jälkeen jätetään urakkatarjoukset. 
Rakentaminen vaiheistetaan niin, että lokakuussa -20 tullaan aloittamaan 
maanrakennustyöt ja helmikuussa -21 rakentaminen.  
Tällä hetkellä tilaohjelma on siltä osin selvillä, että ulko- ja sisäseinien paikat ovat 
kohdallaan. 
 
Ari Rajamäki kertoi, että lattiamateriaalin valinnasta tehtiin laaja selvitys (liite), jonka 
perusteella ollaan päätymässä parkettimateriaaliin. 
 
Teppo Lundell kertoi, että Salban osalta lattiamateriaali ei ole optimaalinen. Hän halusi 
kuitenkin varmistettavan, että salibandyn tarvitseman siirrettävän maton varastoinnille 
löytyvät asianmukaiset tilat.  
Anu ja Ari kertoivat, että tähän ollaan suunnittelussa varauduttu. 
Suurimmille käyttäjäseuroille pidetään vielä palaveri, jossa vielä kartoitetaan seurojen 
tarpeita mm. varastotilojen suhteen. 
Muun muassa koripallotelineiden sijoittelua vielä suunnitellaan. 



 
Mikko kertasi käyttäjäseurojen mielipidettä hankkeeseen. Koska seurat eivät olleet 
tyytyväisiä esitettyihin liikuntasalin neliömäärän pienennyksiin, budotilojen sekä 
ampumatilojen puuttumiseen, ne tekivät vetoomuksen kaupunginhallitukselle ja 
suunnittelutoimikunnalle. Seuraparlamentin puheenjohtaja kävi myös keskusteluja 
molempien toimielinten puheenjohtajan kanssa. Näiden perusteella kaupunginhallitus ei 
kuitenkaan halunnut viedä asiaa enää kaupunginvaltuuston käsittelyyn.  
Näin seurojen pelkäämä karsiminen näyttää toteutuvan.  Vaikka seurat ovat tulleet 
suunnittelussa kuulluksi, mutteivat ehkä sittenkään kuunnelluiksi. 
Tästä oppineena toiveena olisi, että seurojen kanta tulisi hankkeissa ja muissakin heitä 
koskevissa asioissa koko prosessiin ajan paremmin kuunnelluksi.  
Vuotuinen seurafoorumi olisi hyvä paikka tuoda suuret asiat keskusteluun. 
Viimekertaisessa seurafoorumissa tuli hyvää ja hedelmällistä keskustelua seurojen ja 
kaupungin edustajien välillä. 
Omalta osaltaan Mikko toivoi, että tässä meneillään olleessa kokouksessa käyty keskustelu 
lattiamateriaalista jää tähän eikä sitä jatketa somessa ja lehtien palstoilla. 
 
OPM/AVI seuratuki.  
Tiedot tästä liitteenä. 
 
Kaupungin muut liikuntainvestoinnit 
Ari kertoi, että ison Karin kampus hankkeen vuoksi muut investoinnit ovat maltillisia. Näitä 
ovat mm. maauimalan avaamiseen liittyvät korjaukset, Lähdepellon ulkokuntolaitteet ja 
Kortelan ministadion. 
 
Lari Saari kysyi toteutuuko Otanlahden alueelle kesäkoripallokenttä. Teppo Lundell ehdotti 
Kauppiksen vanhan pelikellon uusimista.  
Ari lupasi etsiä näihin rahoitusta ensi vuoden budjetista. Hän kertoi, että myös frisbeegolf-
ratoihin on toivottu kehittämistä. 
 
Liikkuva Rauma projekti ja seurojen mahdollisuudet siinä 
Kimmo kertoi, että tähän OPM:n rahoituksen saaneeseen hankkeeseen tullaan esittämään 
seuroille yhteystyömuotoja. Yksi esitys on se, että seurat järjestäisivät lapsia harjoituksiin 
kuljettaville vanhemmille liikuntatoimintaa. 
 
Yhteiset koulutukset 
Seuraparlamentti tekee esityksen näistä, joka lähetetään kaikille seuroille. Eniten 
kannatusta saaneet koulutukset pyritään järjestämään. 18.8. on sovittu pidettäväksi 
Raumalla SUEK:n toimesta Häirintä Urheilussa kouutukset. Vastaavat koulutukset Turussa 
ja Porissa jouduttiin perumaan koronan vuoksi. Kimmo selvittää ja tiedottaa tämän 
toteutumista. 
 
Liikuntakyselyn tuloksia 
Liikuntapalvelut toteuttivat asukkaille liikuntakyselyn, jossa kartoitettiin asukkaiden 
liikuntaharrastusta ja toiveita toiminnan ja olosuhteiden kehittämiselle. 
Vastauksia tuli n. 1.700. 
Erikseen kysyttiin asioita aikuisilta, nuorilta, lapsilta ja erityisryhmiltä. 



Iida kertoi kokouksessa tuloksia lasten vastausten osalta. Tuloksia voi tutkia 
liikuntapalvelujen nettisivuilta ensi viikosta alkaen. 
 
Jäsenten esille ottamat muut asiat 
Iidan kertomiin tuloksiin viitaten Mikko kertoi Lukon pitävän pienempien lasten 
harrasteryhmät maksuttomina ja toivoi muidenkin seurojen tekevän niin, jos suinkin 
mahdollista. 
 
Iida kertoi, että kaupungille ollaan ostettu käytetty ilmarata/peliareena kimpassa LiikU ry:n 
kanssa ns. Duudson areena. Sen kokonaiskoko on 1800 neliötä eli mahtuu esim. jäähalliin. 
Sitä voidaan pilkkoa myös pienemmiksi moduleiksi. Sitä tullaan käyttämään eri 
tapahtumissa ja voi olla kesällä myös jäähallissa tietyn aikaa. Sen käytöstä seuroille voi 
kysyä liikuntapalveluilta. 
 
Teppo kysyi, milloin seura-avustukset tulevat maksuun. Auli kertoi, että ne menevät 
toukokuun valiokunnan käsittelyyn ja ovat ennen juhannusta seurojen tileillä. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50 

 


