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Raision seuraparlamentti 
 
Muistio 
 
Aika 11.11.2019 klo 16.30–18.15 

 Paikka NuoLi, kirjastotalo 
 
Läsnä Katja Kankaanpää Teija Koskinen 
 Markku Appel pj. Jussi Syrjälä 

Kalle Räikkä  Satu Hakanurmi (ltk)  
Jan Stenlund (ltk) Reijo Hakorinta  

 Marita Oksanen siht. 
Reetta Lähteenmäki ja Teemu Mäki, Vaisaaren koulu 
Juha-Pekka Lehmus, sivistysjohtaja 

Poissa Mirkka Karikoski 
   

1. Kokouksen avaus, Markku Appel 
 
2. Vaisaaren koulu mukaan urheiluyläkoulukokeiluun   

           - Liikunnanopettajat Reetta Lähteenmäki ja Teemu Mäki esittelivät suunnitelmia missä 
           Raision on tarkoitus liittää Vaisaaren koulu mukaan urheiluyläkoulukokeiluun, jota 
           koordinoi Olympiakomitea.    
          - Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on kehittää valtakunnallinen malli, jossa oppilas    
           saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun 
           vaativampaan yhdistämiseen. Kokeilussa olevat koulut pyrkivät järjestämään koulu- 
           viikon yhteydessä kymmenen tuntia monipuolista liikuntaa ja harjoittelua. 
          - Oppilaiden työjärjestyksiin kuuluvaa harjoittelua koordinoivat myös urheiluseurat. 
          - Tammikuun 2020 aikana olisi tarkoitus kutsua raisiolaiset seurat tilaisuuteen, jossa 
          suunnitelmat esitetään tarkemmin ja kysytään seurojen mahdollisuuksia olla mukana 
          järjestämässä toimintaa yhdessä koulun ja Turun seudun urheiluakatemian kanssa. 

 
3. Lasten iltapäivätoiminta 

           - Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus kertoi lasten iltapäivätoiminnan suunnitelmista 
           ja kertoi muualla käytettävistä malleista, joissa mm. urheiluseurat voivat olla toiminnan 
           järjestäjinä. Asiaan palataan tarkemmin ensi vuoden puolella.                  

 
4. Raision vuoden seuratyöntekijän valinta 

           - Seuroilta ei tällä kertaa tullut esityksiä. Valinta kuitenkin pystyttiin suorittamaan. LiikU 
           palkitsee seuratyöntekijä Varsinais-Suomen Urheilugaalassa 1.2.2020 

 
5. Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen  

           tukemiseksi 
           - Valtion vuoden 2019 talousarviossa on osoitettu 1.000000 euron määräraha vähä- 
           varaisten perheiden 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseen.  



 

 

  

 

          - Liikuntapalvelut on hakenut kyseistä avustusta, joka voidaan myöntää kunnille. 
          Kunta jakaa avustukset edelleen kohdeavustuksena paikallisille liikuntaa järjestäville 
          yhdistyksille. 
          - Alustavasti Raisiosta mukaan ilmoittautui 11 seuraa. Tarkemmat käytännön asiat 
          sovitaan yhteisesti kunhan päätös avustuksesta ja sen suuruudesta saadaan. 
 

6. Talousarviosta 2020 
           - Reijo kertoi lyhyesti ensi vuoden talousarviosta, jota käsiteltiin jo edellisessä koko- 
           uksessa.  
 

7. Seuraava tapaaminen tammikuussa, kun urheiluyläkoulukokeilua käsitellään. 
 
 
 
 
 Marita Oksanen 
 sihteeri 
 
 

    
 
  
    

 
 

 


