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”Kampus, uimahalli, talviharjoitteluhalli, jalkapallokentät,
jäähallit, Parpansalin luistelu- ja pesäpallokenttä, 

Kipparinpuisto, kirjasto, Nortamonkadun perhekeskus, 
pelastuslaitos & VPK ja hotelli muodostavat kokonaisuuden, 

jota millään muulla Suomen kaupungilla ei ole tarjota 
kävelyetäisyyden päässä toisistaan!”

– Mikko Aikko, Rauman Lukko ry –



KARIN KAMPUKSEN VISIO – KULTTUURIKAMPUS 
KUTSUU, HOUKUTTELEE JA INNOSTAA

KOKO KAMPUS
KASVATTAA

HYVINVOINNIN
KAMPUS

TAITO PALOINTO KAMPUS AKTIVOI 
JA INNOSTAA
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VISIO: KOKO KAMPUS KASVATTAA
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Kampus tarjoaa rikkaan ja innovatiivisen oppimisympäristön, jossa koko 
henkilöstö toimii lasten ja nuorten kasvattajina ja esikuvina.

Nuorten kasvua tukevalle kampukselle on erityisen tärkeää:

• Yhteisöllisyys ja vastuun ottaminen

• Kannustaminen 

• Ehkäistään syrjäytymistä

• Turvallisuus 

• Toimijoiden keskinäinen arvostus, toisten huomioiminen ja suvaitsevaisuus

• Yhteiset pelisäännöt ja näitä tukeva toimintakulttuuri

• Junioreita ja senioreita yhdistävä toiminta

• Kampusemännän tai -isännän läsnäolo



VISIO: KAMPUS AKTIVOI JA INNOSTAA 
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Karin kampus luo virikkeitä. Kampuksen asiakkaat vauvasta vaariin löytävät 
mielenkiintoisia aktiviteettejä niin arkeen kuin juhlaan. Kulttuurin ja liikkumisen 
kohtaamiset rakentavat monialaista yhteistyötä ja tiivistä yhteisöä.

Aktivoivalle kampukselle on erityisen tärkeää:

• Palvelee kaikkia ikäryhmiä

• Palvelut ovat helposti saavutettavissa: kulkuluvat, varaukset, ilmoitukset, 
lipunmyynti, tilapalvelut, liikkuminen ja opastus 

• Aktivoi myös harrastusseurojen ulkopuolisia nuoria ja aikuisia 

• Virikkeellinen pihaympäristö, matalan kynnyksen lähiliikuntapaikka

• Tarjoaa järjestettyä vapaa-ajan toimintaa: kerhoja, tapahtumia, messuja, leirejä

• Toiminta on avoimesti esillä ja koettavissa

• Kampus on Rauman kulttuurin ja liikunnan estradi.



VISIO: KAMPUS EDISTÄÄ HYVINVOINTIA
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Karin kampuksella tehdään maailman vahvimpia ihmisiä. Kampus tarjoaa 
monipuolisia palveluita ja tiloja niin henkisen, fyysisen kuin sosiaalisenkin 
hyvinvoinnin edistämiseen. Kampus on syrjinnästä vapaa alue.

Hyvinvoinnin kampukselle on erityisen tärkeää:

• Yhteistyö – ei lokeroituvaa toimintaa

• Yhteisesti sovitut pelisäännöt

• Nuorten ja aikuisten toimiminen yhdessä 

• Kampus mahdollistaa satunnaiset kohtaamiset ja sosiaalisten 
suhteiden rakentamisen

• Tarjolla paikkoja ja palveluita paineiden purkuun sekä hiljentymiseen ja 
rauhoittumiseen

• Terveelliset ja turvalliset tilat sekä esteettinen ja laadukas arkkitehtuuri 

• Kampukselle on helppo tulla, siellä viihtyy ja on turvallista.



KAMPUS AKTIVOI ”TÖNÄÄMÄLLÄ”
• Hyötyliikuntaan kannustaminen: 
• Koulu- tai työmatkat kävellen, pyöräillen, potkulautaillen
• Portaiden käyttöön kannustaminen
• Aktiivisen hyötyliikunnan paikkoja käytävillä, aulassa, odotustiloissa

• Harrastusseurojen ulkopuolisten lasten ja nuorien liikunnallinen 
aktivointi: höntsyliikunta, lajikokeilut, satunnaisen osallistumisen 
mahdollistaminen, välinelainaus, liikuntaan aktivoivat pelit 
(tanssimatto, pingis, kiipeilyseinä, minigolf), piha lähiliikuntapaikkana 

• Aktiiviset koulupäivät:
• Opetus jalkautuu
• Aktiivipiha
• Sisävälituntipiha ja liikuntahalliin avoimet ovet
• Myös talvella mahdollisuus ”raitisilmahyppelyyn”

• Perheliikunta!

• Nuorten itsensä perustamat harrastekerhot
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”Suomen miljoonasta 
alle 18-vuotiaasta 

vain 350 000 liikkuu 
terveyssuositusten 
mukaan tarpeeksi. 

100 000 ei liiku 
oikeastaan lainkaan.”

- Lasten ja nuorten 
liikkumisen ja 

urheilun kulttuuri 
2020 -visio, Nuori 

Suomi, 2011



KAMPUS AKTIVOI ”TÖNÄÄMÄLLÄ”
• Liikunnalliset tapahtumat: urheilukisat, leikkimieliset kisat, 

seuraesittelyt, messut, leirit, avoimet ovet, kuntotestit 

• Palveluiden ja tapahtumien löydettävyys:
• Koordinoitu viestintä kampuksen appsissa, sosiaalisessa mediassa 

sekä infotauluilla. Kampuksella oma yhteisömanageri
• Viestinnän joukkoistaminen somessa
• Liikuntaseurojen ilmoitus- ja mainostaulut 

• Kokeilukulttuuri (seurat, yhdistykset, nuoret, koulut): pop-up näyttelyt, 
esittelyt, esiintymiset, konsertit, tempaukset, myyjäiset, kioski

• Kampus apps tarjoaa digitaaliset palvelut kampuksella: kulkuluvat, 
varaukset, ilmoitukset, kirpputori jne.

• Kannustimet
• Liikuntakortti ja liikuntapisteet
• Liikuntasetelit
• Vähävaraisten tukimuodot
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”Vaarana on, että 
vähän liikkuvista 

lapsista ja nuorista 
kasvaa vähän 

liikkuvia aikuisia.”

- Karin Kampuksen 
Ideapäivillä kuultua
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KARIN KAMPUKSEN BRÄNDIN ELEMENTIT
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”0 – 120 + H2O”

Karin kampus on 
koko Rauman 
olohuone ja 

tapahtumakeskus, 
jossa kaikenikäiset 
voivat olla, oppia ja 
harrastaa. Vedellä 

tai ilman.


