
Raision Seuraparlamentti 
 
Muistio 
 
Aika 20.11.2018 klo 16.30–18.10 
Paikka Kirjastotalon Raisio-huone 
 
Läsnä Markku Appel Jussi Syrjälä  Katja Kankaanpää 

Reijo Hakorinta Marita Oksanen siht. 
Poissa Kalle Räikkä  Krista Oförsagd Mirkka Karikoski 

Jan Stenlund  Teija Koskinen Satu Hakanummi 
 
  

1. Puheenjohtaja Markku Appel avasi kokouksen 
-     ja samalla todettiin, että Kerttulan portaat (63) olivat pari tuntia sitten valmistuneet. 
- Johanna Jernberg jättää Phoenixin johtokunnan ja seura on valinnut hänen tilalleen 

seuraparlamenttiin Katja Kankaanpään. 
 

2. Raision vuoden seuratyöntekijän valinta 
-    Varsinais-Suomen Liikunta ja urheilu palkitsee vuosittain kuntien seuratyöntekijöitä. 
- Seuroilta tuli yhteensä viisi ehdotusta ja niiden perusteella tehtiin valinta. 

 
3. Vuoden 2019 liikuntapalvelujen talousarviosta 

-    Investointeihin mm.: 
     - Kerttulan urheilukentän suorituspaikkojen ja katsomon uusiminen 440 000€,  
       työt aloitettaisiin kesäkuun alussa ja aikaa vaatisi noin 4–5 viikkoa 
     - Vaisaaren koulupiha-alueen rakentaminen 
     - Vaisaaren kentälle jääkiekkokaukalo 
     - Ylipainehallin Vaisaaren kentälle mahdollistaisi se, että RaiFu perustaisi 
        kiinteistöyhtiön ja hakisi hallitukselta takausta lainalle. 
-    Kalustoon: 
     - Uusi latukone, vesijäähdytystorni lumetukseen, E-sports kalustoa 

 
4. Muut asiat 

-   Raisio palkittiin Liikkuva koulu-toiminnastaan Lounais-Suomen alueellisessa  
    seminaarin yhteydessä 1.11. Raision jokainen peruskoulu toteuttaa tänä päivänä 
    ohjelman tavoitteita arjessaan ja tähän kuuluu myös seurojen ohjaamat torstai- 
    iltapäivien liikuntakerhot jokaisessa alakoulussa.    
-   Raision varhaiskasvatus on sitoutunut lähtemään mukaan Ilo kasvaa liikkuen –ohjelmaan. 
    Hankkeelle haetaan rahoitusta. 
-   Reilu Fiilis –tapahtuma 26.5.2019, jossa kaupunki ja seurat mukana.   
    Seuraava suunnittelupalaveri seurojen kanssa tiistaina 27.11.  
-   Jotkut seurat kaipaavat liikuntahalliin palkintovitriinejä. Katsotaan löytyisikö niille  
    paikkaa jostakin. 
-   Turun ammatti-instituutti ja Vierumäen urheiluopisto järjestävät yhteistyössä  
    liikuntaneuvojien koulutusta Turussa. Ympäristökunnat ovat mukana tarjoamassa 
    opiskelijoille työssäoppimispaikkoja. Raisiossa kevään 2019 jaksolle on tulossa kaksi 
    opiskelijaa Ihalan kouluun ja eskariin.  
-   Varsinais-Suomen urheilugaala lauantaina 2.2. jonne Reijo on varannut liput meille. 
    Asiasta tarkempaa infoa myöhemmin. 



-   Marra laittaa seuroille uudelleen viestin Vaisaaren koulun urheiluluokkien toiminnasta 
    ja toivomuksesta, että seurojen valmentajat voisivat ohjata luokille treenejä. 

 
 
5.  Seuraava kokous tiistaina 5.2.2019 klo 16.30 Kirjastotalon Raisio huoneessa. 
 

 
 
Marita Oksanen 
sihteeri 


