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SEURAPARLAMENTIN LAAJENNETTU KOKOUS 

 8.12. 2020 kello 15-17 

KAUPUNGINTALO/ETÄKOKOUS 

AIHE:KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET URHEILUSEUROJEN TOIMINTAAN JA KAUPUN-

GIN MAHDOLISUUDET TUKEA TILANTEESSA SEUROJA 

Läsnä paikalla: 
Kalle Leppikorpi, kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Sauli Ahvenjärvi, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja 
Pekka Wallenius, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja 
Mikko Aikko, seuraparlamentin puheenjohtaja 
Ari Rajamäki, viransijainen liikuntatoimenjohtaja 
Pasi Lehtonen, Pallo-Iirot ry 
Auli Kouru, liikuntapalvelut 
Kimmo Kouru, sihteeri 
Etänä: 
Teppo Lundell, Rauman Salba ry 
Susanna Malinen, Rauman Taitoluistelijat ry 
Jenna Österman, Rauman Taitoluistelijat ry 
Pauliina Välimaa, Rauman Taitoluistelijat ry  
Miia Rajala, Fera ry 
Heidi Westerholm, Rauma Basket ry 
Kirsi-Marja Hyppölä, Rauman Naisvoimistelijat ry 
Jurkka Virtala, LiikU ry 
Risto Kupari, museo- ja kulttuurijohtaja 
 
Käytiin läpi urheiluseurojen korona-ajan kuulumisia ja haasteita 
 
Rauma Basket ry: 
Yhteistyökumppanit vähentyneet, puffettituottoja ja muita tuottoja peruuntuneiden pelien myötä 
poistunut, talous tiukoilla.  
U19 pyrkii SM-sarjaan eikä pääse harjoittelemaan kuten heitä vastaan tulevat SM-karsintasarjan 
sarjan vastustajat (koska harjoittelemaan pääsevät vain SM-tason joukkueet). 
Salimaksut ovat heille suuri kuluerä. 
Taloudellinen tilanne seurassa on haastava. 
 
Fera ry: 
Yhteistyökumppanit vähentyneet. 
Myös kulut ovat vähentyneet. 
Suurleiri viime kesältä peruuntui, toiveissa saada pitää se ensi kesänä. 
Kolmesta vakinaisesta henkilöstä yksi oli keväällä lomautettuna. 

Keväällä oli kahdesta vakinaisesta lomautettuna junioripäällikkö. Kolmas henkilö aloittaa vasta 

1.1.2021, eli heille on palkattu uusi henkilö koronasta huolimatta. 

Yleisesti alueen rajoitukset ihmetyttävät, koska olympiakomitean suositus on kiihtyvyys alueella ra-
joittaa vain alle 20-vuotiaiden liikuntaa, mutta Satasairaala on asettanut rajaksi 15-vuotta. Samoin 
olympiakomitea suosittelee etteivät seurat lähtisi tekemään omia rajoituksiaan vaan noudatettaisiin 
lajiliittojen ohjeistuksia 
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Rauman Naisvoimistelijat ry: 
Kevätkausi saatiin pidettyä viikkoa vaille loppuun. 
Uusi työntekijä, toimistosihteerin jäädessä eläkkeelle, aloittaa vuoden alussa, lomautusta ei ole tar-
vinnut toistaiseksi. 
Näytös jouduttiin peruuttamaan. 
Aikuisryhmien osanottomäärissä pudotusta, lapsissa ei niinkään. 
 
Rauman Taitoluistelijat ry: 
Korona iski seuraan kovasti. Kaikki päätoimiset valmentajat ja työntekijät lomautettiin.  
Lasten kausimaksuja jouduttiin korottamaan. 
Jotkin perheet ovat joutuneet hakemaan maksujen alennuksia/tukia muun muassa. Mannerheimin 
lastensuojeluliitolta. 
Taloutta on kurittanut myös kevät-ja joulunäytöksen peruuntumiset. 
Lukon järjestämä 12.2. 2021 jääshow myös arveluttaa. 
Tähtiseura-sertifikaatin työstäminen loppusuoralla. 
Kilpailut ovat sujuneet hyvin. Kisataukoa on nyt ainakin helmikuulle asti. 
Joitakin luistelijoita on koronan aikana jäänyt pois. 
Kritiikkiä kaupungille:  

 Yläasteen ja lukion opetustuntien jäävuoroista on alettu perimään hintaa seuralta. 

 Kesäjään hinta on kohtuuttoman suuri verrattuna muihin liikuntapaikkoihin. 
 
Rauman SalBa ry: 
Salibandysarjat saatiin pelattua loppuun keväällä ja kesällä harjoiteltiin normaalisti. 
Nyt harjoittelua on tauolla. 
Jäsenmäärä ei ole jatkanut kasvua, mutta poisjääntejäkään ei ole ollut. 
Muutama tukihakemus on tullut. Ne on saatu hoidettua omalla tukirahastolla. 
Talous on tasapainossa, kun tilanteisiin on reagoitu nopeasti ja liitto on ohjeistanut hyvin. 
Terveiset kaupungille: Toivotaan, että 2021 korotukset jäädytettäisiin. 
 
Pallo-Iirot ry: 
Pallo-liitto on tehnyt urheiluseuran tuottamasta taloudellisesta hyödystä mallinnuksen. Tämän pe-
rusteella on laskettu, että Pallo-Iirojen taloudellinen hyöty Raumalle on 5 miljoonaa euroa. 
Pallo-Iiroihin korona iski raskaasti. Kaikki palkolliset toiminnanjohtajaa lukuun ottamatta lomautet-
tiin keväällä. Sopeuttamistoimenpiteissä kahden henkilön työsuhdetta ei jatkettu. 
Maksuja ei korotettu, seura otti taloudellisen iskun vastaan. 
Pelaajille järjestettiin etävalmennusta. 
Selviytymisessä onnistuttu, koska 

- päätoimiset ovat ylikuormitettu (ei kestävä tilanne) 
- yhteisöllisyys korostunut, vapaaehtoiset tehneet talkoita enemmän 

Seuran taloudellinen tilanne on vaikea. 
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Rauman Lukko ry: 
Keväällä koko henkilökunta lomautettiin. Hallinnosta irtisanottiin yksi henkilö.  Aiemmin kevättal-

vella oli  irtisanottu viestintäavustaja. Yhdestä yksittäisestä ikäluokasta 14 pelaajaa jätti palaamatta 

toimintaan maalis-toukokuun koronatauon jälkeen.   

Parhaillaan menossa on taas yksi tukihakujakso ja hakemuksia tippuu hurjaa tahtia. Perustelut 

ovat koskettavaa luettavaa. Moni tippuu kelkasta. 

Kiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön Olympia- ja A-maajoukkuerahasto jakaa ju-

nioriavustuksia vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastukseen. Tukea ovat voineet hakea per-

heet, joilla on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muiden perheen toimeentu-

loon vaikuttavien syiden vuoksi vaikeuksia selvitä jääkiekkoharrastuksen kustannuksista keväällä 

2021. Hakemuksia 13.12. päättyneeseen hakuun on tullut huomattava määrä. 

Yritykset ovat suhtautuneet ainakin Lukkoon myötämielisesti. Tukea on tullut osin pyytämättäkin. 

LiikU ry: 
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) on huolissaan vallitsevasta tilanteesta ja sen seu-

roille aiheuttamista ongelmista. Alueen yli tuhannessa seurassa liikkuu noin 250 000 ihmistä. Varo-

vastikin arvioiden alueen seurojen menetykset ovat 4‒6 miljoonaa euroa. Tilanne vaarantaa koko 

merkittävän sektorin toimintakykyisyyden. Uhkana on kaikkien ikäryhmien, mutta etenkin lasten ja 

nuorten liikkumattomuuden lisääntyminen entisestään. 

Monet seurat ovat joutuneet ajamaan toimintaansa alas. Seurojen kiinteät kulut eivät pandemian 

iskiessä vähentyneet, vaikka normaalitoiminta keskeytyi ja siirtyi osin verkkoympäristöön. Töitä on 

äkillisen muutoksen myötä vähintään yhtä paljon kuin ennenkin. 

Seurojen taloutta rasittavat kiinteät kulut kuten henkilöstökulut ja tilavuokrat. Normaali tulovirta on 

ehtynyt, kun muun muassa tapahtumatuotot, leirimaksut sekä osa kausimaksuista jäävät saamatta. 

Yhteistyön kautta saatavat tulot jäävät myös toteutumatta, eikä uusien kumppanuuksien luominen 

ole helppoa, sillä yrityksetkin ovat vaikeuksissa. Perinteistä varanhankintaa, kuten talkootöitä tai 

kanttiinitoimintaa, on nyt myös vaikeaa toteuttaa. 

Kulut jäävät maksettavaksi, vaikka tuloja ei olisi. Seuroissa onkin jouduttu lomauttamaan tai irtisa-

nomaan henkilöstöä. Mitä pidemmäksi korona-aika venyy, sitä suuremmassa pulassa seurat ovat.  

Toisille seuroille on ollut suuria vaikutuksia toisille vähäisiä. Esimerkiksi golf-seurat hyötyneet. Pa-
hiten kärsineet ovat ne, joilla paljon päätoimisia ja varainhankinta perustunut tansseihin tai muihin 
sellaisiin yleisökokoontumisiin. 
 
Tuoreen tiedon mukaan lasten fyysinen aktiivisuus on oleellisesti vähentynyt korona-aikana. Monet 

ovat luopuneet säännöllisestä liikuntaharrastuksestaan. Uhkana on, että katkoksen tai käytännön 

hankaluuksien takia harrastus jää kokonaan. Sosiaaliset kontaktit jäävät vähemmälle. Vaarana on 

passivoituminen ja jopa syrjäytyminen. Yksilötason ei-haluttujen vaikutusten lisäksi tällaisella kehi-

tyksellä on suuria sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia myös yhteiskunnallisesti. 

Seurojen toiminta osin lamautunut esim. seurojen omistaman arpajaisyhtiön myynti on vähentynyt 

80% eli seurat eivät pysty myymään arpoja entiseen tapaan. 

LiikU kannustaa urheiluväkeä keskusteluun sote-puolen kanssa ja tarjoamaan osaamistaan ennal-

taehkäisevään toimintaan korvausta vastaan. 
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Mikko Aikko: Pori on kompensoinut Ässille 90.000 euroa hallimaksuja ja selvittää asiaa muiden 

seurojen osalta (250.000 euroa) 

Kalle Leppikorpi: Rauma ei lähtemässä seuraamaan Porin esimerkkiä. Korosti Karin kampusta 
lama-ajan investointina. Edellytykset olisivat olleet peruuttaa hanke. 
Koronan jälkeen uusia sopeuttamistoimia joudutaan tekemään Rauman kuntataloudessa (VVR 2) 
Kaupungissa on ymmärrys urheiluseurojen työn arvosta. Hän kannusti seuroja yhdessä muodosta-
maan strategian ja laskelman, miten pystyvät omalla toiminnallaan vähentämään sote-puolen me-
noja, jotta kaupunki/maakunta voisi síjoittaa liikuntaan enemmän. Tämä tulisi tehdä ensi kesän 
budjettivalmisteluihin mennessä. Selvityksessä on myös ehkäisevän työn lisääminen työterveys-
huollossa, mihin seurat voisivat myös myydä osaamistaan. 
 
Sauli Ahvenjärvi: Uudessa sote-ehdotuksessa se huono puoli, että valtio maksaa korjaavan sote-
työn ja kunnille jää ennaltaehkäisy. Tämä ei kannusta ennaltaehkäisevään työhön. Tänä vuonna 
Rauma on hyötynyt valtion korona-avustuksista väliaikaisesti, mutta ensi vuonna tilanne voi olla jo 
toinen. 
Hän ehdotti, että sote-puolen edustus olisi hyvä saada seuraparlamentin kokouksiin. 
 
Pekka Wallenius:Lapsi- ja harrastajamäärän aleneminen on suuri huoli. Yhteisöllisyyttä seuroissa 
ja yhteistyötä seurojen kesken tarvitaan. 
Hyvään suuntaan on menty. Kaupungin panostus liikkumattomiin lapsiin ja liikunnan palveluketju-
jen muodostaminen liian vähän liikkuville ovat osoittautuneet hyviksi avauksiksi. 
 
Kimmo Kouru: Koulujen ja seurojen yhteistyöllä voidaan tavoittaa koulupäivän aikana liikkumatto-
mat lapset, jos koulupäivään saadaan joustoa. Sivistysvaliokunta voisi edistää asiaa. Osin kiinni 
ammattijärjestöistä/rahasta. 
 
Pasi Lehtonen:: Pallo-Iirot on tarjonnut osaamistaan sote-puolelle, mutta kunnolliseen keskustelu-
yhteyteen ei olla päästy. Taksoihin hän ei toivo korotuksia, mutta ilmaisia vuoroja hän ei kannata, 
koska salivuoroista on pulaa ja ilmaisia vuoroja ei käytetä tehokkaasti. Avustusten hän toivoi pysy-
vän vähintään samalla tasolla. 
Hän korosti urheiluseuran reagointia yhteiskunnan muutoksiin. Kaupungin ja seurojen yhteistyötä 
tulisi edelleen myös kehittää. Liikkumattomien lasten kohdalla hän laittaisi paukkuja varhaiskasva-
tukseen. 
Hän näki, että koronaryhmässä ei välttämättä ole näkemystä urheiluseurojen käytännön toimin-
nasta ja rajoituspäätökset voivat olla täten vailla tietopohjaa. Seuraparlamentin edustus olisi hyvä 
olla korona-ryhmässä. 
 
Teppo Lundell: Ikäluokkien pieneneminen on uhka Salballekin. Siksi he ovat kohdistaneet katseet 
myös naapurikuntiin. Karin kampus vois luoda uudenlaisia mahdollisuuksia seurojen ja kaupungin 
yhteistyöllä liikuttaa vähän liikkuvia esimerkiksi harrastepalloiluryhmillä, jos saliaikaa tulee lisää. 
 
Risto Kupari: Nykyinen sote-johtaja Satu Helin on liikuntamyönteinen eli keskusteluyhteyteen hä-
nen kanssaan kannattaa pyrkiä. 
VVR:n 2019-2022 taksapäätöstä ei otettu heti käyttöön. Voisi selvittää, voisiko sitä vielä siirtää 
vasta vuodelle 2022. Sivistysvaliokunta joutuu toteuttamaan valtuuston päätöksiä esimerkiksi ke-
säjäiden taksojen suhteen. 
 
Pekka Wallenius: Rauman on laittanut liikkumattomien lasten liikunnan edistämiseen 200.000 eu-
roa. Myös Rauman kaupungin omistama Rauman energia tuki urheiluseuroja korona-kesänä yli 
40.000 eurolla.  
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Hän pohti voisiko kulttuurin peruskasvatuksen lailla liikunnan peruskasvatusta ostaa ostopalveluina 
seuroilta, joissa on runsaasti osaamista.  
Myös aikuisten harrasteliikunnan edistäminen on tärkeää. Liikkumattomuus siellä aiheuttaa suoria 
kustannuksia muun muassa diabetes. 
Heisi Westerholm kehui Karin kampuksen ja Rauman energian ratkaisuja. He tekevät paljon yh-
teistyötä lajin sisällä Poriin ja Uuteenkaupunkiin. Hän pohti, että voisiko Raumalla lajien välillä olla 
enemmän yhteistyötä. Hyvä avaus on seurojen yhteinen kesäleiri. 
 
Ari Rajamäki lupasi, että otetaan selvitykseen taksojen korotuksen siirto vuodelle 2022. Sote-yh-
teistyössä ollaan otettu askelia eteenpäin. Kaupungin rooli on tilkitä liikuntatarjontaa liikkumatto-
mille lapsille, aikuisille ja erityisryhmille. Hän kehui lajiliittojen ja raumalaisten seurojen korona-ai-
kaista toimintaa.  
 
 
Jenna Österman toivoi kaupungilta tukea harrastustoiminnan porrastamiskustannuksiin. Terveysvi-
ranomaiset vaatineet tiukkaa ryhmäkokojen pienentämistä, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17. 
 
Lyhyt yhteenveto lähiajan toimenpiteistä 

- koronatyöryhmään tietoa urheiluseurojen käytännöistä 
- selvitys mahdollisuudesta siirtää vuoden 2021 taksakorotukukset vuodelle 2022 
- sote-edustus ainakin sotea koskettaviin seuraparlamentin kokouksiin 
- budjettivalmisteluun ehdotukset urheiluseurojen mahdollisuuksista sote-kulujen vähentä-

jänä 
- yläasteen/lukion kurssien jäävuorojen taksoihin selvitys 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


