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Mikko Aikko, puheenjohtaja,  Rauman Lukko ry 

Marja-Leena Alho, sivistysvaliokunta 

Sauli Ahvenjärvi, sivistysvaliokunta 

Ari Rajamäki, Liikuntapalvelut 

Iida Elonen, Liikuntapalvelut 

Sanna Nurmi, Rauman Salba ry 

Joni Rokosa, Rauman Salba ry 

Pasi Lehtonen, Pallo-Iirot ry 

Janne Koivisto, Pallo-Iirot ry 

Jukka Palenius, Winnova 

Noora Niemi, nuorisovaltuusto 

Sanna-Leena Jokinen, Fera ry 

Mari-Elina Vene, Rauman Naisvoimistelijat ry 

Kirsi-Marja Hyppölä, Rauman Naisvoimistelijat ry 

Jenna Österman, Rauman Taitoluistelijat ry 

Hemmo Isotalo, Rauma Basket ry 

Kimmo Kouru, sihteeri, Liikuntapalvelut 

 

etänä 

Jurkka Virtala, LiikU 

Auli Kouru, liikuntapalvelut 

 

         Liikunta ja nuoret.  

Noora Niemi Rauman nuorisovaltuustosta esittäytyi ja kertoi sen toiminnasta. Valtuustossa on 14-

19-vuotiaita nuoria ja he kokoontuvat noin kahden kuukauden välein. Viime kokouksessa oli tullut 

esiin huoli nuorten liikuntaharrastamisesta. Osalle nuoria harrastamisen maksut ovat liian suuria ja 

osalle urheiluseurojen kilpailullinen toiminta ei ole kiinnostavaa. Toivottiin, että ainakin kaupunki 

voisi tarjota salivuoroja nuorten harrastuksiin halvemmalla, jolloin harrastamisen hintakin alenisi. 

Mikko esitti, että seurat voisivat viestiä paremmin toiminnastaan. Esimerkiksi Rauma-lehdessä 

voisi olla harrastusliite tätä varten. Voisiko olla myös niin, että seurat tarjoaisivat enemmän maksut-

tomia kokeilukertoja nuorille? Kaupunki voisi tukea tällaista toimintaa. 

Iida kertoi, että harrastepassissa on ollut tällainen mahdollisuus, mutta se ei ole ollut nuorten suosi-

ossa. On ollut esillä myös harrastepassin laajentaminen koskemaan toisen asteen koulutusta. Tätä 

selvitetään. 

Sauli kertoi, että luottamuselimissä on käyty keskustelua harrastustakuusta. Sitä pyritään edistä-

mään. Kaikkein kalleimpiin harrastuksiin kuten ratsastukseen sitä ei kuitenkaan voida ulottaa. 

Ari Rajamäki kertoi, että salimaksujen osuus harrastuksesta on tällä hetkellä noin 15-20%. 

Pasi Lehtonen kertoi, että he ovat saaneet vähennettyä salien kustannuksia ottamalla saleihin opti-

maalisen toiminnan kannalta jopa puolet enemmän lapsia. Hän esitti, että seurat voisivat tarjota 

myös harrasteliikuntamahdollisuuksia, joissa ei ole ohjaaja paikalla. 
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Sauli Ahvenjärvi piti kuitenkin hyvänä, että harjoituksissa olisi ohjaaja, mikä voisi osaltaan auttaa 

syrjäytymisen ehkäisyssä. Myös jokin tavoite toiminnalla olisi hyvä olla. 

Hemmo kertoi, että heillä koripallossa salimaksujen suuruus on ongelma. Harrastajamäärät ovat 

kuitenkin niin alhaiset kussakin ikäluokassa, että kentälle voi ottaa vain kerralla jopa vain kuusi 

lasta. 

 

Janne Koivisto kertoi, että seuroissa on muutakin harrastamisen mahdollisuutta kuin kilpaurheilu. 

Erilaisiin toimitsijatehtäviin esimerkiksi tiedotukseen sosiaalisessa mediassa otetaan mielellään 

nuoria mukaan. 

 

       Jukka Palenius  Winnovan liikuntaneuvontakoulutuksesta kertoi, miten koulutus on läh-
tenyt käyntiin ja miten yhteistyötä voidaan rakennetaan urheiluseurojen kanssa 
Liikuntaneuvontakoulutuksessa on 18 16-19-vuotiasta nuorta, joista muutama myös Satakunnan 
ulkopuolelta. Koulutus kestää 3,5 vuotta. Ensimmäisenä vuonna keskitytään liikunnan ohjaukseen. 
Toisena vuonna painopiste on liikuntaneuvonnassa ja ravitsemuksessa. Kolmas vuosi kuluukin pit-
kälti työharjoittelussa. Koulutuksessa voi suuntautua joko valmennukseen, liikuntaneuvontaan tai 
yrittäjyyteen. Yhteistyötä onkin tehty jo Rauman Lukon sekä kaupungin varhaiskasvatuksen 
kanssa. Viikot 9-14 ovat ensi vuonna työelämään tutustumista. Oppimisjaksossa tulee olla työelä-
mässä vähintään 10 tuntia viikossa ja ohjaajana tulee olla nimetty henkilö. Seurojen kannattaa olla 
Jukkaan yhteydessä, jos haluavat tarjota nuorille työssäoppimispaikkaa. 
Uimavalvojan tutkinnon suorittaminen on myös mahdollisuus suorittaa. Ari Rajamäki kertoi, että ui-
mahallissa on aina pula uimavalvojista.  
 
 

       Jurkka Virtala  Lounais-Suomen liikunnasta kertoi yhdistyksen ajankohtaiset kuulumiset 
Rauma on useimpien satakuntalaisten kuntien kanssa mukana rajattomasti liikuntaa verkostossa. 
Urheiluseuroille tämän yhteistyön ehkä tärkein anti ovat maksuttomat koulutukset. Vuosittain näitä 
koulutuksia tarjotaan 10-12 kappaletta. Ongelmana ovat viime aikoina verkkokoulutuksissa olleet 
ilmoittamatta jääneet poissaolot, joita on keskimäärin 30 prosenttia koulutusta kohti. Pandemian 
salliessa suuri osa koulutuksista pyritään järjestämään lähikoulutuksina. Kevään 2022 koulutuk-
siksi esitetään: 

- oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa 
- harjoittelun suunnittelu ja arviointi 
- ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu 
- urheiluseuran hallinto 
- voiman polku, voimaharjoittelu 
- urheiluseuran rekrytointi eli toimijoiden hankkiminen 
- ikääntyvien liikunta urheiluseuroissa 

Koulutuksiin tulee ilmoittautua viimeistää 2 viikkoa ennen koulutusta. Tarkempia tietoja kou-
lutuksista lähetään seurojen puheenjohtajille ja ne ovat esillä myös nettisivuilla. 
 
Jurkka Virtala kertoi vielä olympiakomitean oppimisareena nettisivustosta 
 
Mikko Aikko kertoi, että jääkiekkoliiton sosiaalisen median markkinointikoulutukset ovat ol-
leet suosittuja. Sen avulla pyritään saamaan nuoria mukaan seuran toimintaan. Myös seu-
rojen varainhankinta voisi olla tarpeellinen koulutus. 
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         TVO:n juhlavuosi, seurojen yhteistyömahdollisuudet TVO:n kanssa, Mikko Aikko 
Muutamana yksittäisenä päivänä (lauantai tai sunnuntai) helmi -maaliskuussa 2022 alueen asuk-
kaille tuleenäkyviä tempauksia / tapahtumia 
 • Toteuttajina alueen urheiluseurat ja muut yhdistykset  
• Liikuttavia sekä energisiä kokemuksia ja elämyksiä vauvasta vaariin Raumalla, Eurajoella ja Po-
rissa. Tapahtumien tulee soveltua isommillekin ryhmille. 
 • Näkyvyys kaikille mukana oleville TVO:n viestinnän toimesta, samalla toimijalla mahdollisuus li-
sätä oman toiminnan tunnettavuutta alueella.  
• Osallistuminen alueen asukkaille maksutonta tai merkittävällä alennuksella. 
 • TVO tulee ostamaan kokonaispalveluna seuralta / yhdistykseltä. Tässä yhteydessä ei ole tarkoi-
tus hakea laajempia uusia sponsorointisopimuksia vaan löytää molempia osapuolia palveleva tä-
hän tempaukseen liittyvä kokonaisuus. 
 • Eri toimijoiden välinen yhteistyö katsotaan eduksi arviota tehdessä  
• #HiukkasenParemmatIdeatKehiin 
 • Tiedustelut pikaisesti susan.pietila@tvo.fi  
 • Ehdotusten pohjalta keskustelua jatketaan mielenkiintoisimpien ehdotusten pohjalta  
 

         Rauman kaupungin talousarvio, miten liikunnan edistäminen on huomioitu Ari Raja-
mäki 
75 miljoonan euron arvoinen Karin kampus on taustana sille, että kaupunki on ollut tiukkana mui-
den investointien kanssa. Ensi vuodelle talviliikuntahallin keinonurmi kuitenkin uusitaan. Myös jää-
hallin katto menee vaihtoon 500.000 euron budjetilla. Otanlahteen on jätetty 80.000 euron inves-
tointivara, joka ei riitä uuteen huoltorakennukseen eikä koripallokenttään. Yhteen ministadioniin on 
varattu myös 40.000 euroa. Kaikilla muilla paitsi Vasaraisten koululla stadion on jo tällä hetkellä. 
Mahdollista olisi tällä rahalla tehdä lukion pihaan hieman pienempi koripallokenttä.  
Sauli kertoi, että kaupungin yleiseen budjettiin on varattu Euroopan unionin alue- ja rakennepolitii-
kan ohjelmakohteiden omarahoitukseen 500 000 euroa sekä lapsille ja nuorille samoin 500 000 eu-
roa koronan aiheuttaman pahoinvoinnin kompensoitiin, joissa liikunnallakin voisi olla mahdollisuuk-
sia toteuttajana. 
 

         Seurafoorumi eli seuraparlamentin vuosikokous 
Kokous järjestetään tammikuun loppupuolella. Kokouspäivästä lähetetään ehdotukset seuroille. 
Kokousaiheena on muun muassa uusien jäsenseurojen valinta. Jäsenseurat valitsevat keskuudes-
taan sitten uuden puheenjohtajan joko vuosikokouksessa tai seuraavassa parlamentin kokouk-
sessa. Nykyinen puheenjohtaja Mikko Aikko ei ole enää käytettävissä työpaikan vaihdoksen 
vuoksi. 
 

 Rauman naisurheilun kehittäminen 
Rauman Lukon aloitteesta on aloitettu Rauman naisurheilun kehittäminen seurojen yhteistyöllä. 
Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Niiden pohjalta on päätetty aloittaa yhteiset 
aamuharjoitukset tammikuussa kerran viikossa. Yhteistyötä tehdään yli lajirajojen harjoitusten, kou-
lutusten ja muiden tapahtumien myötä  
Ryhmään mukaan haluavat seurat voivat olla yhteydessä Sami Piilikankaaseen sami.piilikan-
gas@juniorilukko.fi  Seuraava tapaaminen tullaan järjestämään tammikuun aikana. 
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         muut seurojen esille ottamat asiat  
Mikko Aikko esitti, että tulevan Karin kampuksen liikuntatilojen nimi pyritään myymään yhteistyöyri-
tykselle esimerkiksi hintaan 20.000 euroa. Myynnin toteuttava taho saisi summasta 4.000 euroa ja 
seuraparlamentin jäsenseurat kukin 2.000 euroa. Marja-Leena Alho ja Sauli Ahvenjärvi pitivät tätä 
hyvänä avauksena, josta kannattaa käydä valiokunnan kanssa keskustelua. 
 
Kokous päätettiin klo 17 

 


