
 

KORONA-AVUSTUSTEN KOHDENTAMINEN SYKSYLLÄ 2021 

 

Ke 12.8. klo 13:00, teams-kokous 

 

Paikalla 

Eija Alaja, Olympiakomitea 

Rainer Anttila, Olympiakomitea 

Jaana Laurila, Olympiakomitea 

Janina Kauppinen, Helsingin kaupunki 

Ritva Oljakka, Helsingin kaupunki 

 

Kuulemisen alkuun kaupungin edustajat kertoivat Helsingin kaupungin valmisteilla olevasta korona-

avustuksesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Kaupunginhallituksen 6.5.2021 tekemän päätöksen 

mukaan avustus suunnataan ”kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden 

haittojen vähentämiseksi”. Avustus on tarkoitus avata hakuun syksyn aikana. Sen lisäksi todettiin, että 

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on yhteisesti sovittu, että toimijakentän tarpeen selvittämiseksi 

järjestetään kevyt kuuleminen, johon tämäkin tapaaminen liittyy. 

 

Kuulemisen kautta esille nousseet havainnot liikunnan toimijakentän tilanteesta: 

 

- Seurakenttä on jakautunut koronapandemian aikana suuntaa antavasti kahteen lokeroon 

(poikkeuksia tähän jaotteluun löytyy): 

 

o Isot seurat - kiinteät isot kulut (omia ja vuokratiloja, työntekijöitä yms.), joihin on saatu eri 

tahoilta tukea koronan aikana. Seuroissa toimintaa eri tasoilla (harraste, kilpa, ja huippu-

urheilu), joten tukeminen tärkeää myös tulevaisuudessa, jos tilanne ei normalisoidu. Isoja 

liikuttajia - tässä joukossa myös paikallisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä seuroja. 

 

o Pienet ja keskisuuret seurat – ei kiinteitä suuria kuluja, joten toiminnan ja menojen 

supistaminen on ollut helpompaa. Tämän seurauksena näille seuroille ei ole myöskään 

pääsääntöisesti jaettu valtakunnallisia valtion ja lajiliittojen tai kaupungin myöntämiä 

avustuksia, joiden jakoperusteet ovat perustuneet toteutuneisiin kuluihin. Toiminta on 

saattanut olla kokonaan katkolla tai seura on toiminut vajaalla teholla. Näiden seurojen 

osalta toiminnan elvyttäminen ja siinä tukeminen on tulevaisuudessa tärkeää. 

 

 

 



- Tutkimusten sekä lajiliitoista saatujen tietojen mukaan seurojen jäsenmäärät ovat pudonneet 

merkittävästi koronan aikana. Osa harrastajista on varmasti niitä, jotka palaavat takaisin tilanteen 

parannuttua. Osa on kuitenkin lopettanut harrastuksen ajatuksella, ettei ole palaamassa enää 

takaisin. Tämä on seuratoiminnan suurin haaste tulevaisuudessa – kuinka saadaan eri väestöryhmät 

takaisin harrastusten pariin? Voi vaatia seuroilta esim.: 

 

o toiminnan kehittämistä – osaamisen lisäämistä 

o uudenlaisien kokeilumahdollisuuksien kehittämistä 

o yhteistyötä yli laji- ja seurarajojen 

o edullisten toimintamuotojen kehittämistä 

o uusien nuoria kiinnostavien toimintamuotojen lisäämistä  

o lähiötoiminnan kehittämistä – toiminnan saavutettavuuden paraneminen 

 

Seurat ovat erilaisia – tehtävät toimenpiteet erilaisia 

 

- Seurakentän ja liikunnan tarpeet vaihtelevat merkittävästi toisistaan. Ulkopuolelta myös vaikea 

sanoa, mitkä yksittäiset toimenpiteet edistäisivät koronan välillisten vaikutusten suuntaa. 

Seuratoimijoilla osaamista oman lajin ja alueen toiminnasta.  

 

Muistion kirjasi: Janina Kauppinen 


