
 
 

RAUMAN KAUPUNKI 

Sivistystoimi/Liikuntapalvelut 

PL 41, 26101 Rauma 

rauma.fi 

 

   
 
MUISTIO 
23.2.2022 

Rauman seuraparlamentin vuosikokous 

Aika: lauantai 12.2. 2022 kello 15 

Paikka: kaupungintalo, edustustilat / etänä Teams-yhteydellä 

Asialista 

1.  Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15 

2. Kokouksen toimihenkilöiksi valittiin 
- puheenjohtajaksi valittiin Mikko Aikko 
- sihteeriksi valittiin Kimmo Kouru  
- ääntenlaskijoiksi valittiin Juuso Liukko ja Janne Töllikkö 

3. Kokoukseen osallistujat  
Läsnä 
Rami Nieminen, Rauman Salba ry 
Janne Töllikkö, FC-Rauma ry 
Juuso Liukko, Rauman seudun voimailijat ry 
Hemmo Isotalo, Rauma Basket ry 
Ari Rajamäki, liikuntapalvelut 
Janne Koivisto, Pallo-Iirot ry 
Mikko Aikko, Rauman Lukko ry 
Kimmo Kouru, sihteeri 
Teams-yhteydellä 
Sauli Ahvenjärvi, sivistysvaliokunta 
Marja-Leena Alho, sivistysvaliokunta 
Pauli Kärkkäinen, Rauman seudun ampujat ry 
Otto Granbom, Rauman Frisbee ry 
Jenna Österman, Rauman Taitoluistelijat ry 
Iida Elonen, liikuntapalvelut 
Auli Kouru, liikuntapalvelut 
Jurkka Virtala LiikU 
Mari-Elina Vene, Rauman Naisvoimistelijat ry 
 

4. Esitellään vuonna 2021 käsitellyt asiat: Liitteenä 
 

5. Seuraparlamentin vuoden 2022 jäsenseurojen valinta 
Keskustelun jälkeen uusiksi jäsenseuroiksi valittiin 
Rauman Frisbee ry ja FC-Rauma ry 
erovuoroisista jatkaa 
Rauma Basket ry 
jatkamisvuorossa ovat 
Fera ry 
Rauman Lukko ry 
Rauman Salba ry 
Rauman Naisvoimistelijat ry 
Rauman Voimailijat  ry 
Lisäksi päätettiin, että jatkossa tiedotetaan kaikkia raumalaisia urheiluseuroja tulevista kokouksista. 
Seura voi ilmoittaa halustaan osallistua kokoukseen, jolloin se on mahdollista etäyhteydellä. 
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Myös vuosikokous eli seurafoorumi voitaisiin pitää kahdesti vuodessa. 
 
Seuraparlamentin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Janne Koivisto. 
   
 

 
 

6. ”URHEILLAAN IHMISIKSI” Olympiakomitean rakentama urheiluyhteisön vastuullisuuskampanja 
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-
2020-2024.pdf 
 
Tarkoituksena on käydä tulevissa kokouksissa tähän liittyviä osa-alueita läpi, onhan Olympiakomi-
tea ikään kuin suomalaisen urheilun tärkein suunnan näyttäjä, joka viitoittaa, mihin suuntaan urhei-
lujärjestöjen ja seurojen tulisi toimintaansa kehittää. 
 
LiikU:n seurakehittäjä Jurkka Virtala alusti kokouksessa hyvän hallinnon periaatteita ja toimenpi-
teitä.  
Periaatteet 
Viestiminen kaikille avoimesti ja läpinäkyvästi 
Toimitaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti 
Osataan puuttua epäasialliseen käytökseen 
Toimenpiteet 
Seuran säännöt ovat näiltä osin ajan tasalla 
Toimitaan läpinäkyvästi noudattaen näitä sääntöjä. On olemassa prosessit sääntöjen rikkomuksiin 
Taloudenhoito on vastuullista 
 
Keskustelussa Janne Koivisto piti tärkeänä näitä hyvän hallinnon periaatteita, mutta totesi, että 
niitä ei kannata tehdä liian raskaiksi. Voidaan edetä pienin askelin ja konkreettisista asioista. 
Mikko Aikko kertoi esimerkkinä epäasialliseen käytökseen puuttumisen Lukossa. Siinä täytyy olla 
luotuna osaava porukka, joka käsittelee asiat. Esimerkiksi joukkueen johtajan ja valmentajan lisäksi 
seurasta pari muuta, jotka ovat kouluttautuneet aiheeseen. Heillä myös kaikilta lasten kanssa toimi-
vilta selvitetään rikosrekisteriote kolmen vuoden välein. 
Myös Tähtiseura-prosessi kannattaa käydä läpi, vaikka ei Tähtiseuraksi tavoittelisikaan. Siellä nämä 
prosessit tulee käytyä läpi. 
Pauli Kärkkäinen kertoi heillä selvitetyn tapausta, jossa hyvin hankala henkilö vaikeutti seuran toi-
mintaa. Häntä ei kuitenkaan tämän vuoksi voitu erottaa jäsenyydestä. 
Hemmo Isotalo kertoi, että heillä Basketissa jokaisesta johtoryhmän kokouksesta lähetetään tiivis-
telmä joukkueiden johtajille. 
 
 

7. Rajattomasti liikuntaa, ilmaisten seurakoulutusten esittely, Jurkka Virtala 
Jurkka Virtala kertoi LiikU ry:n palveluista satakuntalaisille urheiluseuroille. 
Näitä ovat muun muassa: koulutukset, seuraparlamentin apuna toimiminen, seurojen kehityspro-
sessit, seuratukien sparraus, Tähtiseura auditointi, toiminnanjohtajien yhteisklubi, kuntien ja seuro-
jen yhteistyö, urheilugaala ja uutiskirjeet seuroille. 
Ilmaiset ”rajattomasti liikuntaa” seurakoulutukset keväällä löytyvät täältä: https://www.liiku.fi/seu-
roille/koulutukset/rajattomat-seurakoulutukset-satakunta/ 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf
https://www.liiku.fi/seuroille/koulutukset/rajattomat-seurakoulutukset-satakunta/
https://www.liiku.fi/seuroille/koulutukset/rajattomat-seurakoulutukset-satakunta/
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20.4. Raumalla on urheiluseuran rekrytointikoulutus eli jos jollakin seuralla on pulaa ohjaajista tai 
tekijöistä, niin kannattaa ilmoittautua tähän koulutukseen. 
 
Liitteenä on Jurkka Virtalan esitykset. 
 

8. Seurojen esille ottamat muut asiat 
Keskusteltiin uudesta maakuntauudistuksesta. Marja-Leena Alho kertoi, että kuntalaisten hyvin-
vointi jää pääsääntöisesti kunnan tehtäväksi. Sauli Ahvenjärvi kertoi, että ensimmäiset vuodet maa-
kuntahallinnossa menevät suurelta osin rakenteiden muodostamiseen. 
 
Keskusteltiin myös seuraparlamentin työskentelystä. Jurkka Virtala piti Rauman seuraparlamenttia 
hyvin edistyksellisenä ja toimivana. Kehittämiskohteena hän esitti kokousten välillä tehtävää kehit-
tämistyötä esimerkiksi toimikunnissa. Myös toiminnan vuosikello voisi olla näkyvimmin kaikilla seu-
roilla tiedossa.  
Myös yhteisen WhatsApp-ryhmän  tai Teamsin kanavan perustaminen lisäisi kokousten välistä vuo-
ropuhelua. 
Pori on kutsumassa Rauman seuraparlamentin vierailulle 23.5.  
 
Pauli Kärkkäinen kertoi Rauman Seudun Ampujien kuulumisista. Seuralle on löytynyt paikka uudelle 
sisäampumaradalle osoitteesta Karjalankatu 15. Sitä kunnostetaan parasta aikaa ampumiseen sopi-
vaksi. Hän kertoi myös Rauman Ammunnan Harrastuksen Tuki rekisteröidyn yhdistyksen perustami-
sesta. 
 
Sauli Ahvenjärvi korosti puheenvuorossaan ikääntyneiden liikunnan tulevan olemaan jatkossa yhä 
tärkeämpää ja sille olevan enenevää kysyntää. 
 
Auli Kouru kertoi, että toiminta-avustuksia tulee hakea maaliskuun loppuun mennessä. Kaupungin 
nettisivuilta löytyy tähän kaavakkeet, jotka toivotaan täytettävän sähköisesti. 
 
Rauman Naisvoimistelijat, Pallo-Iirot ja Fera järjestävät kouluikäisten lasten liikuntaleirin viikolla 31. 
Kokouksen jälkeen tuli tieto, että tämä leiri järjestetään vain näiden kolmen seuran kesken. Samalla 
viikolla on ilmeisesti myös koripallon ja jääkiekon lajileirit. Seuraparlamentti selvittää mahdolli-
suutta järjestää ennen korona-aikaa suunnitelmissa ollut laajempi kaikkien halukkaiden seurojen 
yhteinen kesäleiri, jossa ohjelma olisi hyvin monipuolista esimerkiksi seikkailuratoineen ja maa-
uimalassa wibit-ratoineen. 
 

9. Puheenjohtaja Mikko Aikko päätti kokouksen klo 17.10 ja toivotti uudelle parlamentille vähintään 
yhtä hyvää yhteistyötä ja jatkoa kuin nykyiselle. 
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