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Rauman seuraparlamentin kokousmuistio 

20.9. kello 15 2021 

Kaupungintalo 

Läsnä: 
Kimmo Mäkeläinen, Länsi-Suomi 
Eetu Setänen, Länsi-Suomi 
Jouni Mikola, freelancer toimittaja 
Juuso Liukko, Rauman voimailijat ry 
Hemmo Isotalo, Rauma Basket ry 
Sauli Ahvenjärvi, sivistysvaliokunta 
Marja-Leena Alho, sivistysvaliokunta 
Sanna-Leena Jokinen, Fera ry 
Pasi Lehtonen, Pallo-Iirot ry 
Janne Koivisto, Pallo-Iirot ry 
Ari Rajamäki, liikuntapalvelut 
Iida Elonen, liikuntapalvelut 
Mari-Elina Vene, Rauman Naisvoimistelijat ry 
Mikko Aikko, Rauman Lukko ry, puheenjohtaja 
Kimmo Kouru, liikuntapalvelut sihteeri 
 
etänä 
Jenna Österman, Rauman Taitoluistelijat ry 
Jurkka Virtala, Lounais-Suomen liikunta ja urheilu 
 
Kimmo Mäkeläinen kertoi Länsi-Suomen näkemyksen urheilujournalismiin. Liitteenä PowerPoint esitys 
 
Ohessa vielä otteita käydystä keskustelusta. 

 sunnuntain ja tiistain tapahtumat ongelmalliset, koska lehti ei ilmesty seuraavana päivänä. Rauma-
laista voidaan käyttää, mutta tieto tähän täytyy tulla ajoissa, ei edeltävänä päivänä. 

 Pallo-Iirojen pelien striimaus tuonut lisää nettitilauksia 

 urheilutoimituksessa vain kaksi toimittajaa nykyään. Tilaa on jutuille rajallisesti ja kiire on tunnus-
omaista työssä 

 juttuvinkit menevät helpommin läpi, jos ne esitetään vähintään viikkoa ennen tapahtumaa 

 juttujen kiinnostavuus lukijoiden kannalta on avainasemassa ja sitä seurataan. Pyritään tekemään 
paikallisia uutisia, mistä ei ole juttuja muissa medioissa 

 lasten ja nuorten urheilusta kerrotaan, mutta ei henkilöjuttuja alle 16 vuotiaista, jottei luoda heille 
turhia paineita 

 piilomainontaa ei lehti saa tehdä, sen kokonaan poistaminen on nykyään vaikeaa esimerkiksi urhei-
luhallien nimien osalta 

 Länsi-Suomen juttuja ei saa levittää sosiaalisessa mediassa kuin korkeintaan mainintana. Myös me-
dian kuvien levittäminen voi tulla kalliiksi (kirjottajan kommentti: media-alalla oleva raumalainen 
toimittaja oli laittanut itsenäisyyspäivänä Suomen lipun kuvan urheiluseuransa nettisivuille. Siitä 
tuli usean sadan euron lasku seuralle, koska kyseinen lipun kuva oli Lehtikuvan omaisuutta) 

 Länsi-Suomi seuraa erilaisia sosiaalisen median-julkaisuja eikä isosti lähde tekemään paperijuttuja 
sosiaalisessa mediassa laajasti olevista uutisista 
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 yleisesti oltiin tyytyväisiä Länsi-Suomen urheilutoimituksen toimintaan muun muassa, koska se jul-
kaisee paikallisia tuloksia ja juttuja monipuolisesti 

 Janne Koivisto haastoi heitä tekemään enemmän kolumneja 

 Marja-Leena Alho ideoi seuroja tekemään yhteistyössä Länsi-Suomeen lisälehden, jossa kerrotaan 
eri lajien harrastusmahdollisuuksista 

 myös eri lajien säännöistä ja taktiikasta arveltiin lukijoiden olevan kiinnostuneita 

 hyvänä juttusarjana pidettiin, kun toimittajat kokeilivat asiantuntijoiden opastamina eri lajeja 

 median ja seuraparlamentin yhteistä tapaamista pidettiin niin hyvänä, että toivottiin tapaamisia 
olevan jatkossakin 

 
Muut asiat 
 
Iida Elonen kertoi, että harrastepassia on laajennettu 5-luokkalaisille. 
 
Jurkka Virtala kertoi Lounais-Suomen liikunta ja urheilun koulutustarjonnasta.  
Rauman kaupunki on lähtenyt mukaan satakuntalaisten kuntien yhteiseen ”rajattomasti Lounais-Suomen 
liikunta ja urheilu” kumppanuussopimukseen, jossa tehdään yhteistyötä kuntien ja Lounais-Suomen liikunta 
ja urheilun kesken mm. koulutuksessa. 
Syksyn koulutukset ovat: seurajohtaminen ja haastava lapsi ohjaustoiminnassa. 2/3 lähiajan koulutuksista 
on etäkoulutuksina. 
Koulutuksista lähetetään tarkemmat tiedot seuroille ja tiedot niistä myös Lounais-Suomen liikunta ja urhei-
lun kotisivuilta. 
 
Opetusministeriöstä on tulossa hakuun 5,2 miljoonan euron avustus kesä-elokuun koronan aiheuttamien 
menetyksiin urheiluseuroille. Haku 20.10. mennessä. Tarkemmat tiedot Opetusministeriön sivuilta, linkki. 
 
Seuratoiminnan kehittämistuen haku aukeaa 15.11. Siinä Lounais-Suomen liikunta ja urheilulta saa ja kan-
nattaa hakea neuvoja. 
 
Lounais-Suomen liikunta ja urheilun seuratoiminnan suunnat ja palvelut -video  

https://youtu.be/yzbyNaXNc7w 

 

Rajattomasti Lounais-Suomen liikunta ja urheilun seurakoulutukset Satakunnassa – Rauma 

mukana kumppanuusverkostossa 

Tarjolla on maksutonta laadukasta koulutusta Lounais-Suomen liikunta ja urheilun alueen seurojen ja yhdis-

tysten henkilöille syksyllä 2021 ja vuonna 2022 noin 20 koulutusta. 

https://www.Lounais-Suomen liikunta ja urheilu.fi/seuroille/koulutukset/rajattomat-seurakoulutukset-sata-

kunta/  

 

OKM seuratukihaku (korona). Avustusta voi hakea 1.6.–31.8.2021 aiheutuneisiin kustannuksiin. Ministeriö 

voi käyttää avustuksiin enintään 5,2 miljoonaa euroa. 

https://minedu.fi/-/Lounais-Suomen liikunta ja urheilunta-ja-urheiluseuroille-haettavaksi-korona-avustuksina-

reilut-5-miljoonaa-euro a-lasten-ja-nuorten-urheiluun  

https://youtu.be/yzbyNaXNc7w
https://www.liiku.fi/seuroille/koulutukset/rajattomat-seurakoulutukset-satakunta/
https://www.liiku.fi/seuroille/koulutukset/rajattomat-seurakoulutukset-satakunta/
https://minedu.fi/-/Lounais-Suomen%20liikunta%20ja%20urheilunta-ja-urheiluseuroille-haettavaksi-korona-avustuksina-reilut-5-miljoonaa-euro%20a-lasten-ja-nuorten-urheiluun
https://minedu.fi/-/Lounais-Suomen%20liikunta%20ja%20urheilunta-ja-urheiluseuroille-haettavaksi-korona-avustuksina-reilut-5-miljoonaa-euro%20a-lasten-ja-nuorten-urheiluun
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Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) aukeaa noin 15.11.2021. Oheisessa linkissä on viime vuoden 

ohjeistus, joka on lähes sama kuin tulevaan hakuun tuleva ohjeistus 

https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-  

 

Janne Koivisto kertoi 7.9. Länsi-Suomessa olleesta jutusta, jossa UEFA oli laskenut jalkapalloseurojen talou-
dellisen toiminnan eurot. Pallo-Iirojen osalta summa oli yli 9 miljoonaa euroa. 
Laskennassa on huomioitu seuran sosiaaliset, taloudelliset ja terveydelliset arvot. Sama laskukaava pätee 
muihinkin palloilulajeihin. 
Summissa on huomioitu muun muassa vapaaehtoistyön arvo, oppimistulosten paraneminen, perheiden ra-
hankäyttö, terveysvaikutukset mm. mielenterveyteen ja verenkiertojärjestelmään sekä koettu hyvinvointi. 
Pallo-Iirojen kokoisekseen seuraksi (800 lisenssipelaajaa ja 800 muuta harrastajaa) suurta summaa selittää 
sen laaja harrastetoiminta muun muassa nappulaliiga, Iirolandia ja harrastefutis. 
 
Sauli Ahvenjärvi kehui tutkimusta ja piti tärkeänä sen esittämistä sosiaali- ja terveys sektorille, jotta myös 
tämä ennaltaehkäisevät työ huomioidaan päätöksissä. 
Ari Rajamäki kehui kaupungin näkökulmasta sitä, että seurat ovat ottaneet toimintaansa entistä enemmän 
mukaan harrasteliikuntaa, jotta mukaan saadaan mahdollisimman paljon sellaisiakin lapsia, jotka eivät ha-
lua sitoutua pitkäjänteiseen kilpaurheiluun. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17, jonka jälkeen osa kokoukseen osallistujista lähti tutustumaan pade-
lin pelaamiseen Kisarannan kentälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
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