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Kokousmuistio 

Rauman seuraparlamentti 

Pitkäjärven rantasauna 22.6. 2021 kello 16.30 

Läsnä 
Mikko Aikko, puheenjohtaja 
Ari Rajamäki, liikuntapalvelut 
Hemmo Isotalo, Rauma Basket ry 
Kimmo Kouru, sihteeri 
Etäyhteydellä 
Janne Koivisto, Pallo-Iirot ry 
Sauli Ahvenjärvi, sivistysvaliokunta 
Sanna-Leena Jokinen, Fera ry 
Mikko Peltonen, Rauman voimailijat ry 
Auli Kouru, liikuntapalvelut 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.30 
 
Janne Koivisto esittäytyi 
Pallo-Iirojen uusi toiminnanjohtaja Janne Koivisto esittäytyi. Hänen haastattelunsa oli Länsi-Suomi lehdessä-
kin. Myös siinä hän kehui Rauman urheilun elinvoimaisuutta. Täällä on paljon elinvoimaisia vireitä seuroja. 
Hän korosti liikuntaseurojen toiminnan taloudellista hyötyä kunnille ja valtiolle. Esimerkiksi Porissa kolmen 
suurimman seuran taloudellinen hyöty Porille on laskettu olevan 17,42 miljoonaa euroa. Janne mainitsi 
myös Porin kaupungin kumppanuussopimuksesta, joka on otettu uutena avustusmuotona. Alla siitä lyhy-
esti: 
• Strategisesti merkittävimpien yhdistysten kanssa tehdään pääsääntöisesti nelivuotiset kumppanuussopi-
mukset.  
• Yhdistyksen toiminta tukee ja täydentää Porin kaupungin itse järjestämiä palveluita tuottaen kuntalaisten 
hyvinvoinnin kannalta olennaista lisäarvoa. 
 • Yhdistyksen ja kaupungin välisen yhteistyön sisältö ja tavoitteet on tarpeen määritellä pitkäjänteisesti ja 
yhteistyön toteutumisen seurantaan ja kehittämiseen tarvitaan työkaluja.  
• Yhteistyöhön liittyy vuosittainen merkittävä taloudellinen panostus, jonka taso on kummankin osapuolen 
kannalta järkevää määritellä pidemmäksi ajaksi.  
• Sopimuksessa määritellään yhteistyön muodot ja tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisissä 
tapaamisissa.  
• Kumppanuussopimukset valmistellaan toimialoilla, lausunto ko. lautakunnalta ja hyväksyy kaupunginhalli-
tus.  
• Kumppanuussopimukseen liittyvä avustus varataan talousarvioon 
Itse hän liputti myös seurojen hyvän yhteistyön puolesta, koska päämääränä kaikilla seuroilla on sama eli 
kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla. 
 
Sauli Ahvenjärvi kiitti seuraparlamenttia 
Sauli Ahvenjärvi kiitti seuraparlamenttia jäädessään pois sivistysvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. 
Hän kertoi ymmärtävänsä kolmannen sektorin suuren merkityksen kansalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. 
Sauli piti hyvänä, että hyvinvoinnin laskentamalleja on kehitetty, ja että Palloliiton malli avataan seuraa-
vassa kokouksessa. Hän myös kiitti uusien ulkoliikuntapaikkojen kuten Pyytjärven frisbeegolfradan rakenta-
mista, jotka ollaan saatu aikaiseksi pienellä rahalla. 
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Ari Rajamäki kertoi liikuntapalvelujen ajankohtaisista asioista 
Ari Rajamäki kertoi kaupunginhallituksen myöntämästä 70.000 euron korona-avustuksesta liikunta-, kult-
tuuri- ja nuorisojärjestöille. Sen haku aukeaa elokuussa. 
 
Hän avasi myös kaupungin liikuntapaikkojen nimen myymistä. Uusimpana Pallo-Iirot on tehnyt yhteistyöso-
pimuksen, jossa he toiminnoissaan käyttävät talviliikuntahallista nimeä Raumaster-halli ja siitä kertova kyltti 
on myös tullut hallille. Kaupungilla on periaate, jonka mukaan liikuntapaikan pääkäyttäjillä on oikeus hakea 
lupaa paikan nimeämiseen yhteistyökumppaninsa nimellä. Tämä ei koske koulujen saleja eikä oppilaitosten 
omistamia kiinteistöjä. Seuroilla on myös mahdollisuus myydä liikuntapaikkoihin mainoksia. Nämä ohjeet 
tullaan päivittämään, käsittelemään valiokunnassa ja niistä tiedottamaan kaikille seuroille.  
 
Mikko kertoi, että heillä on tiettyjä suunnitelmia myös harjoitushallin suhteen lähinnä hallin olosuhteiden 
kehittämiseksi. Hän kertoi myös, että Jääkiekkoliitto on sponsoroinut Rauman ja Eurajoen jäähalleihin (ei 
Tukiareeena) automaattikamerajärjestelmät, joiden avulla ottelut voidaan kuvata ja saada näkyviin interne-
tissä. 
 
Ari kertoi, että seuraavassa kokouksessa on varmaan taas uutta kerrottavaa uusista liikuntapaikkahank-
keista muun muassa Lapin frisbeegolf-kentästä. Hän kertoi myös maauimalan toiminnan lähteneen hyvin 
käyntiin uuden toimijan kanssa. 
 
Hemmon kysymykseen ulkokoripallokentästä hän kertoi, että alkuperäinen ajatus sen sijoittamisesta lukion 
pihaan ei onnistu tilapuutteen vuoksi. Se tultaneen sijoittamaan Otanlahteen purettavan varastorakennuk-
sen paikalle. Rauma Basket on myös hankkeessa mukana. 
 
Rauma useiden suurtapahtumien näyttämönä 
Kimmo kertoi 17.4. 2022 Rauman Otanlahdessa järjestettävistä Suomen Urheiluliiton ja Suomen Aikuisur-
heiluliiton maantiejuoksun Suomenmestaruuskisoista. Kisoihin osallistuu yli 250 Suomen parasta kestävyys-
juoksijaa nuorten ja aikuisten sarjoissa. Hän kannusti seuroja hakemaan rohkeasti tapahtumia Raumalle ja 
saamaan vaikka seuraparlamentin kautta muita seuroja yhteistyökumppaniksi tapahtumalle. 
 
Sanna-Leena kertoi, että koronapandemian vuoksi Feran suurleiri jouduttiin kuitenkin peruuttamaan, mikä 
tekee suuren loven seuran talouteen. Pahaksi onneksi leiriä ei saada myöskään ensi vuodeksi, koska juhla-
vuoden leiri on sovittu jo pidettäväksi muualla.  
 
Ari kertoi, että tältä vuodelta peruuntunut Karjalan liiton kesäpäivät on tarkoitus järjestää ensi kesänä. Pai-
kalle odotetaan yli 10.000 vierasta. 
 
Hemmo kertoi, että heidän mahdollisuutensa turnauksien järjestämiseen mahdollistuvat vasta Karin kam-
puksen valmistuttua, jossa niille on riittävät tilat. 
 
Ari kertoi, että hän on esittänyt kampuksen liikuntasalin pitämistä auki mahdollisimman pitkään myös ke-
sän yli.  
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Mediakoulutusta seuroille 
Mikko kertoi keskustelleensa Rauman urheilutoimittajien kanssa yhteistyön kehittämisestä urheiluseurojen 
kanssa. Oli sovittu mediakoulutuksen järjestämisestä ensi syksynä. Seurat voisivat etukäteen miettiä toi-
veita ja ajatuksia yhteistyöhön liittyen. Samaten toimittajat tulevat kertomaan toiveita ja vinkkejä, miten 
medianäkyvyyttä paikalliselle urheilulle saadaan entisestään lisättyä. 
 
Auli Kourun terveiset 
Auli kertoi frisbee-kenttiin liittyen, että liikuntapalvelut järjestävät  
 lajin kursseja kouluttajana Eerik Aalto. Kaksi ensimmäistä kurssia ovat jo tulleet täyteen. 
 
Ensi kauden salivuorot on pääsääntöisesti jo jaettu. Vaikka Winnovan sali jää pois käytöstä, kaikki seurat 
ovat saaneet haluamansa tuntimäärän saliaikaa. Eniten purnauksia varmaankin aiheuttaa taas se, että niin 
sanotut höntsä- eli aikuisten harrastevuorot on jouduttu sijoittamaan myöhäiseen iltaan. Etusija vuoroissa 
on kuitenkin liikuntaseurojen järjestämillä lasten ja nuorten harjoituksilla. 
 
Hän kuten Mikkokin kiittivät Saulia aktiivisesta osallistumisesta seuraparlamentin kokouksiin ja toivoivat, 
että hän tulevassakin tehtävässään toimisi liikunnan edistäjänä. 
 
Puheenjohtaja Mikko päätti kokouksen kello 17.30 ja toivotti kaikille hyvää juhannusta ja kesän jatkoa. 
 
 
 
 

 


