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Ke 11.8. klo 9.00, teams-kokous 

 

Paikalla 

Nina Kaipio, Seuratoiminnan kehittäjä, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 

Janina Kauppinen, Erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki 

Ritva Oljakka, Yhteyskoordinaattori, Helsingin kaupunki 

 

Kuulemisen alkuun kaupungin edustajat kertoivat Helsingin kaupungin valmisteilla olevasta korona-

avustuksesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Kaupunginhallituksen 6.5. tekemän päätöksen mukaan 

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

vähentämiseksi”.  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: 

 

- Sisäliikunta- ja joukkueurheiluseurat ovat kärsineet tilanteesta eniten vallitsevien rajoitusten takia. 

Pandemia on kuitenkin vaikuttanut välillisesti kaikkiin toimijoihin, seuroihin ja lajeihin. Isoimmat 

taloudelliset vaikutukset ovat suuntautuneet pandemian aikana seuroihin, joilla on suuret kiinteät 

kustannukset, joita ei ole voitu tai joita ei ole ollut järkevää (toiminnan ylläpito ja tulevaisuus) 

karsia.  

 

- Tulevaisuuden kannalta iso pelko seurakentässä on osaavien toimijoiden (esimerkiksi ohjaajat, 

valmentajat, seura-aktiivit) siirtyminen muualle, jolloin seurassa oleva osaaminen häviää. Tämä voi 

tuoda myös pidempiaikaisia vaikutuksia toiminnan laatuun ja määrään. Toimijoiden jaksaminen 

puhututtaa seuroissa koko ajan enemmän – onko seuroissa tällä hetkellä ihmisiä, jotka jaksaisivat 

lähteä kehittämään uutta samalla, kun tilanne on vielä epävarma? 

 

- Tilanteen epävarmuus erottelee seuroja – osalla on rohkeutta tehdä ja kokeilla, toisilla ei. 

 

- Tulevaisuudessa tulee varmistaa lajien moninaisuuden säilyminen sekä lajikirjon ylläpito. 

Avustuksia ei tulisi suunnata vain tiettyihin valtalajeihin, vaan varmistaa moninaisuus myös näissä. 

Tämä on myös harrastajien palaamisen kannalta olennaista – lajien moninaisuus houkuttelee 

erilaisia liikkujia.  

 

- Korona on vaikuttanut kaikenlaisiin ja –ikäisiin liikkujiin. Aikuisten ja ikääntyvien yksinäisyys on 

lisääntynyt, vähävaraisten taloudelliset mahdollisuudet vähentyneet ja lasten arkiliikunnan määrä 



monin paikoin vähentynyt. Liikuntakentällä tulisikin miettiä sitä, millä tavalla voidaan aktivoida 

seuratoimintaan mukaan niitä, jotka ovat tippuneet tai tippumassa kokonaan pois. 

Urheiluseuratoiminta on liikkumisen lisäksi sosiaalinen yhteisö, jota pitää tukea ja varmistaa sen 

elinvoimaisuus myös tulevaisuudessa. 

 

 

Edellisten nostojen lisäksi Kaipio korosti avustuksesta viestimisen tärkeyttä sekä monipuolisten 

viestintäkeinojen ja –kanavien tärkeyttä hakuvaiheessa. Näin erilaiset toimijat saavat varmasti 

tiedon haettavana olevasta avustuksesta.  
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