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TILANNEKATSAUS

• Lähes kaikkien seurojen ohjattu toiminta pysähtynyt viimeistään 13.3. alkaen

• Toimintaa tuskin voidaan käynnistää ennen kesäkuuta

• Poikkeuslaki voimaan 1.4. alkaen – julkiset liikuntatilat suljettu

• Viimeistään 1.4. alkaen seurojen toimintaa on rajoittanut ns ”Force Major”. 

• Kisat, turnaukset, näytökset, leirit ja muut tapahtumat peruttu kevään osalta

• Kustannukset urheilulle ja liikunnalle vähintään 81 miljoonaa euroa, josta 

seurojen osuus 40 miljoonaa



TILANNEKATSAUS

• Valtion lisämäärärahoista 20 miljoonaa euroa tukea urheilulle ja liikunnalle 

korona-tilanteesta selviämiseen

• Tästä 11 miljoonaa euroa urheiluseuroille

• 15.4. mennessä ei vielä tietoa, miten ja mitä kautta tuki tullaan jakamaan

• Kaupungit ja kunnat tukevat seuroja tarvittaessa

• Heinolassa tehty kysely seuroille avun tarpeesta

• Lahden kaupunki on tehnyt linjaukset yhdistysten tukemisesta

• Sisäministeriössä valmisteilla väliaikainen lakimuutos mm 

vuosikokousten helpottamiseksi

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006468692.html?fbclid=IwAR105nZROpnu3ycyqc-jD3L4XIWHQVcOnkk39NYWTtPjt0vgc3gWXWmzvdA
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006468692.html?fbclid=IwAR105nZROpnu3ycyqc-jD3L4XIWHQVcOnkk39NYWTtPjt0vgc3gWXWmzvdA
https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-henriksson-helpotamme-talousahdinkoon-joutuneiden-asemaa


HARJOITUSTILAT JA HARJOITTELU

• Kaupungit ja kunnat eivät peri vuokria harjoitusvuoroista

• Yksityiset / seurojen omat hallit ja liikuntatilat ongelmissa – monet vuokranantajat eivät 

ole tulleet vastaan, osa on

• Joukkuesisälajit, uinti, taitoluistelu jne –harjoitusolosuhteita ei ole – milloin aukeaa, sitä ei 

tiedetä (esim jäät sulatettu)

• Osa yksilölajeista toiminut jotenkin (golf, suunnistus, kestävyyslajit jne)

• Osa lajeista ja seuroista toteuttaa etävalmennusta ja treenejä verkon kautta

• Harjoittelua tapahtuu sovelletusti kotioloissa ja ulkona

• Paljon haasteita ja harjoitusvinkkejä netissä / somessa – luovuus, ulkoliikunta ja 

omaehtoisuus lisääntynyt

• Myös näytöksiä ja jopa kisoja toteutetaan netissä



TALOUDEN HAASTEET

• -40 miljoonaa euroa iso haaste seuroille

• Palkanmaksuongelmat ja lomautukset

• Vuokranmaksuongelmat

• Yhteistyökumppaneiden saaminen vaikeaa

• Tapahtumien, leirien, kisojen ja turnausten tuotto menetetty

• Kuukausittaisten harjoitusmaksujen keräämiselle ei perustetta

• Kausimaksujen palautukset?

• Varainhankinnassa muista rahankeräyslaki – eli luvat!!!

• Vastikkeeton myynti = rahankeräystä



YHDESSÄ SELVIÄMME

• Viestintä jäsenistön suuntaan tärkeää – olemme tässä yhdessä ja 

autamme toinen toisiamme – tukekaa omaehtoista harjoittelua

• Seurojen ongelmat tulisi ratkaista yhteisvastuullisesti

• Seura = jäsenet = me

• Jos jäsenet eivät ole mukana ”koronatalkoissa”, meillä ei kohta ole 

seuraa, jossa jatkaa harrastusta

• Kevään kausimaksuja ei lähtökohtaisesti kannata lähteä 

palauttamaan, osan voi palauttaa, jos esim kulut ovat 

pienentyneet (lomautukset, vuokranmaksuhelpotukset jne)



HALLINNON HAASTEISTA

• Vuosikokousten siirtäminen: mahdollista sääntöjen määräämän aikarajan yli ”force major” 

–tilanteeseen vedoten

• Vuosikokousten pitäminen mahdollista etänä netissä vain jos tämä on mainittu säännöissä 

tai KAIKKI jäsenet siihen suostuvat, paitsi jos väliaikainen lakimuutos tulee voimaan

• Hallituksen kokoukset voi pitää etänä

• Hallitus voi tehdä päätöksiä oman toimintavaltansa puitteissa

• Tilinpäätökset, budjetit, toimintakertomukset, toiminnantarkastuskertomus ym ym

voidaan tehdä, mutta niiden lopullinen hyväksyminen yleiskokouksessa siirretään 

• Hallituksen ja puheenjohtajan valintaa ei voi tehdä ilman yleiskokousta

• Lomautukset, irtisanomiset, työnkuvan muutokset jne löytyy infoa netistä (seuraaavassa

diassa linkkivinkkejä)



LINKKIVINKKEJÄ

https://www.phlu.fi/seuratoiminta/:

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun ja Legistum Oy:n asianajaja Teppo Laineen 
ohjeita seuroille.

Palloliiton ohjeet, jossa on hyviä vinkkejä kaikille lajeille.

Olympiakomitean infoa korona-viruksen vaikutuksesta urheiluun.

Työnantaja-asioissa kannattaa tsekata myös PALTA:n nettisivujen ohjeistukset.

Lisäksi nyt kun seurat miettivät ja innovoivat monenlaisia uusia 
varainhankintakeinoja, niin kannattaa tsekata siihen liittyen varainhankintaa 
liittyvät ohjeistukset sisäministeriön sivuilta.

Käytettävissäsi on myös PHLU:n seurakehittäjä (kustaa.ylitalo@phlu.fi) sekä 
Olympiakomitean HelpDesk.

https://www.phlu.fi/seuratoiminta/


VERKKOKOULUTUKSIA JA MUUTA 
VERKKOMATSKUA

www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/seuran-hallinto-ja-johtaminen/

HYVÄN SEURAN HALLINTO

SEURA TYÖNANTAJANA

TERVETULOA OHJAAJAKSI

VIERUMÄEN VOK-KOULUTUKSET

http://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/seuran-hallinto-ja-johtaminen/


https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-
seurojen-laatuohjelma/

TÄHTISEURA – seuratoiminnan laatuohjelma

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/


Päätökset vuoden 2020 seuratuesta huhti-toukokuun vaihteeessa

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja 
nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan 
monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä 
harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja 
yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä 
nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina

Seuraava haku marraskuussa 2020?

Haku tapahtuu Suomi Sportissa

OKM:n Seuratuki 2020



Seuratukea myönnettiin 3,7 milj. 

Tukea sai 395 hanketta

PHLU:n toimialueelle viidelletoista eri seuralle yht 141 500 € 

Tukisummat 2500 – 15 000 € / vuosi

Maksimissaan tukea  saa kahdeksi vuodeksi

Seuratuki 2019



OTA YHTEYTTÄ:

Kustaa Ylitalo 

Seurakehittäjä

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Urheilukeskus, 2. rappu

15110 Lahti

tel. 040 8390446

kustaa.ylitalo@phlu.fi

www.phlu.fi

mailto:kustaa.ylitalo@phlu.fi

