
 
 

RAUMAN KAUPUNKI 

Sivistystoimi/Liikuntapalvelut 

PL 41, 26101 Rauma 

rauma.fi 

 

   
 
MUISTIO 
15.3.2021 

Rauman seuraparlamentti 

Laajennettu Teams-kokous 11.3. 2021 klo 16 

Aiheena Raumalla syksyllä alkava liikuntaneuvoja-koulutus 

Läsnä: 
Mikko Aikko, puheenjohtaja, Rauman Lukko ry 
Tommi Kaikkonen, Rauman Lukko ry 
Kimmo Kouru, sihteeri 
Iida Elonen, Ari Rajamäki, Auli Kouru, liikuntapalvelut 
Risto Kupari, museo- ja kulttuuri johtaja 
Sauli Ahvenjärvi, sivistysvaliokunta 
Miia Rajala ja  Sanna-Leena Jokinen, Fera ry 
Juuso Liukko, Rauman seudun voimailijat 
Johanna Aappola, ja Juha Vasama, Winnova 
Katja Laaksonen ja Marjaana Eskelinen, Varalan urheiluopisto 
Teppo Lundell, Rauman Salba ry 
Pasi Lehtonen, Pallo-Iirot ry 
Kai Raikunen, Rauman latu ry 
Jurkka Virtala, LiikU 
Jenna Österman, Rauman taitoluistelijat ry 
 
Mikko Aikko avasi kokouksen kertomalla lyhyesti tulevasta liikuntaneuvojien koulutuksesta Raumalla. 
 
Marjaana Eskelinen esitteli sanallisesti ja videolla Varalan Urheiluopistoa ja sen visioita, arvoa ja strategiaa. 
Koulutus Varalassa on kasvava ydintoiminta. Tarkemmin Varalan opistoon voi käydä tutustumassa heidän 
nettisivuiltaan. 
 
Juha Vasama ja Johanna Aappola esittelivät Winnova-koulutuskonsernia. 
Toimintaa on Rauman ja Porin lisäksi myös mm. Laitilassa ja Uudessa kaupungissa. 
Toiminnassa on aina työelämäyhteys ja keskiössä on opiskelija sekä yritys. 
Opiskelijoita kirjoilla on noin 6.000. 
Winnovan toiminnasta löytyy paremmin tietoa myös nettisivuilta. 
 
Katja Laaksonen kertoi Satakunnassa alkavasta liikuntaneuvojien koulutuksesta. 
Se on peruskoulupohjainen ammattikoululinja. 
Koulutuksella on jatkokelpoisuus ammattikorkeakouluun ja yliopistoon asti. 
Tavoitteena on kouluttaa huippuosaajia. 
Koulutusjärjestelmä perustuu pitkälti tiimipedakogiaan, jolla pyritään myös kasvattamaan opiskelijoita ih-
misinä. Luodaan kullekin yksilölliset opintopolut ja keskiössä on myös työelämälähtöisyys ja verkostoissa 
toimiminen. 
 
Teppo Lundell Samkin opettajana piti tiimipedakogia-metodia erinomaisena. 
 
Koulutus on 3-vuotinen sisältäen 180 pistettä. Pakollisina osioina ovat liikunnan ohjaaminen ja liikuntaneu-
vojanan toimiminen sisältäen muun muassa valmentaminen seurassa ja kilpailutapahtuman järjestämisen. 
Kolmantena vuonna painottuvat työelämäprojektit käytännössä erilaisissa työpaikoissa järjestöissä tai kun-
nissa. 
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Tarkemmin koulutuksen sisällöstä liitteessä. 
 
 
Seurojen kanssa on tehty yhteistyötä muun muassa seuraavasti: 
Iltapäiväkerhojen liikunta, liikuntaleirit, oppisopimukset (palkallinen minimi 25tuntia viikossa) tai koulutus-
sopimus (palkaton 1-5 vuorokautta viikossa). 
Kouluille on tehty muun muassa move-mittauksia. 
Näistäkin tarkemmin liitteessä. 
 
Sauli Ahvenjärvi kysyi opettajaresursseista, koska ammatillisella koulutuksella on tässä suhteessa ollut 
huono maine. Käytännön opettajaresursseja on luvassa kuulemma kuitenkin runsaasti. Toki verkko- ja digi-
mahdollisuudetkin ovat olemassa.  
Tarkkaa tietoa ei vielä kuitenkaan ole, ketkä kaikki toimivat opettajina. Tarkoituksena kuitenkin on käyttää 
paikallisia osaajia. Opetuksen keskuspaikka näillä näkymin on Winnovan toimipiste Steniuksenkadulle. 
Tutkinto tulee suorittaa suomen kielellä. 
Sauli kysyi myös sukupuolijakaumasta. Se on kuulemma ollut 50/50 tyttöjä ja poikia. 
 
Ensimmäisen vuoden kurssi 24 oppilasta aloittaa Raumalla ja seuraava sitten Porissa. 
 
Opiskelijat voivat työllistyä myös julkiselle sektorille terveyttä edistävän väylän kautta esimerkiksi uimahal-
leihin uinninvalvoja/ohjaajiksi. 
 
Suosituin erikoistumismuoto on ollut personal trainer –koulutuslinja. 
 
Juha Vasama kertoi, että koulutusta on alettu suunnittelemaan 2019 ja aluksi oli tavoitteena Winnovan 
oma koulutus, mutta Opetusministeriö vaati opistoyhteistyötä, joka nyt Varalan kanssa toteutuu. 
 
Johanna Aappola kertoi, että koulutus on saanut hyvän vastaanoton ja hakemuksia on tullut jo useita kym-
meniä. 
Haku tapahtuu yhteishaussa ja haku päättyy 7.4. Haussa ei painotu todistuksen keskiarvo vaan pääpaino on 
pääsykokeessa, jossa on fyysisiä ja soveltuvuustestejä. 
Hän korosti sitä, että jos haluaa tähän koulutukseen päästä, niin kannattaa laittaa se yhteishaussa ykkös-
vaihtoehdoksi. 
Pääsykoepäivät ovat näillä näkymin 24-26.5. ja tiedot päässeistä tulevat juhannuksen tienoilla. Koulutus 
käynnistyy elokuussa. 
 
Pasi Lehtonen toivoi, että urheiluseurat voisivat päästä mukaan jatkossa koulutuksen suunnitteluun, sillä 
niillä on paras tämänhetkinen tieto työelämän vaatimuksista urheiluseuroissa. Juha Vasama lupasi, että 
tämä toteutuu jossain muodossa. 
 
Mia Rajala kysyi, voivatko seurat lähettää tietoja ja luettelon seuroissa vapautuvista harjoittelumahdolli-
suuksista. Juha Vasama kannusti tähän senkin vuoksi, että koulutusta kehitetään vuosi vuodelta ja luodaan 
selkeät linjat ja harjoittelumahdollisuudet seuroissa. 
 
Varala on luonut koulutusta varten padlet-alustan https://fi.padlet.com/marjaanaeskelinen/cdtsy-
eoectxi0hz0 , johon seurat voivat laittaa kysymyksiä sekä käydä keskustelua. Myös suoraan koulutuksen jär-
jestäjiin Winnovassa ja Varalassa voi olla yhteydessä. 
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2. Muut asiat: Auli Kouru kertoi, että avustushakemukset tulee toimittaa maaliskuun loppuun mennessä. 
Ne voi lähettää myös sähköpostilla.  
Liikuntasaleista Winnovan Satamakadun sali jää pois, koska oppilaitos tarvitsee sen koulutuskäyttöön. 
 
Juuso Liukko kertoi Rauman voimailijoiden kuulumiset. Korona on sielläkin purrut niin ohjaajaresursseiden 
kuin harrastusrajoitusten muodossa. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50 
 

 


