
Minkä vaihtoehdon seurasi valitsee kriisin keskellä – muuttuuko toiminta pysyvästi  

Koronakriisi löi ällikällä meidät kaikki. Lähes yhdessä yössä tilanne kehittyi sellaiseksi, että toiminta 

urheiluseuroissa loppui kokonaan. Tuskin kukaan liikuntakulttuurissa on osannut varautua tähän 

totaaliseen toimintaympäristön muutokseen.   

Urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen perustehtävä on liikuttaminen ja liikuttamisen edellytysten 

turvaaminen.  Kuten lukuisat eri tutkimukset meille kertovat, liikkuminen on ihmisen hyvinvoinnin ja 

terveyden kulmakivi. Olisi kohtalokasta nyt jättää oma perustehtävä tekemättä.   

Liikunnan edunvalvojat ovat nyt omassa työssään erityisen tärkeän tehtävän äärellä. Liikunnalle on 

varmistettava edes ne kriittiset resurssit, jolla varmistetaan se, ettei urheiluseurojen toiminta vaarannu 

siten, että toiminta loppuu kokonaan. 

Ministeriö, aluehallintovirastot, kunnat, lajiliitot, aluejärjestöt. Nyt on edunvalvonnan aika.   

Sanotaan, että strategia on tietoista ja tavoitteellista suunnan valitsemista muuttuvassa ympäristössä.  

Koronan aiheuttama muutos vaikuttaa sekä seurojen toimintaan että talouteen.  Kukaan ei tiedä kauanko 

tämä tilanne jatkuu ja luultavasti seurojen toimintaympäristö ei koskaan enää palaudu samanlaiseksi kuin 

ennen.  

Eristäytymistä on nyt jatkunut viikkoja ja liikuntakulttuurin toimijoilla on nähtävissä erilaisia tapoja toimia ja 

selviytyä.  

Vaihtoehtona jäätyminen ja odottaminen, että vanha palaa 

Jotkut ovat valinneet odottamisen tien. Toiminta on pantu jäihin ja asiaan palataan, kun tilanne muuttuu 

normaaliksi ja toimintaa voidaan aloittaa uudelleen.  Malli sopii varmaan osalle sellaisia seuroja, joissa 

toiminnan keskeyttäminen ei aiheuta mitään taloudellisia velvoitteita ja toiminta on sen laatuista, että 

arvellaan keskeytyksen vaikuttavan siihen mahdollisimman vähän. Voi olla, että vanha ei palaa koskaan ja 

odottamalla ei ainakaan liikunta lisäänny.   

Vaihtoehtona riskien minimointi ja toiminnan jatkaminen vanhan paluuta odotellessa   

Osa on tehnyt nopeita toimenpiteitä ja suuntaa energiansa karsimalla kaikki kulut ja koittamalla siirtää 

eteenpäin kaikki varsinkin kiinteät menot. Tämä on tarkoittanut toimihenkilöiden lomautuksia ja 

tuntipalkkalaisten töiden loppumista. Toimintaa on kuitenkin pyritty kaikin mahdollisin keinoin jatkamaan 

mahdollisimman normaalisti. Harjoitukset ja kaikki muukin toiminta (koulutukset ja kokoukset) on siirretty 

verkkoon. Tällä tavalla on pystytty varmistamaan toiminnan jatkuminen ja esim. kausimaksujen periminen.  

On syntynyt paljon uusia tapoja jatkaa toimintaa ja seuratoimijat ovat mahdollistaneet liikkumisen ja uusia 

innovaatioita ja ideoita harjoitteluun on jaettu eri sähköisten välineiden kautta. Saadaanko osaavat 

lomautetut toimijat ja kodeissaan liikkuvat takaisin seuratoimintaan jää nähtäväksi.  

Vaihtoehtona ottaa riski, tutkailla uusin silmin toimintaympäristön mahdollisuudet ja löytää uusia tapoja 

toimia  

Yritysten esimerkkiä hyödyntäen jokunen seura ja liikuntakulttuurin toimija on lähtenyt tutkailemaan niitä 

mahdollisuuksia, mitä kriisi voisi tuoda tullessaan. Toki riskit on kartoitettu ja kulut minimoitu ja siirretty 

tuonnemmaksi, mutta samalla on alettu muuttaa omaa toimintaa uutta toimintaympäristöä vastaavaksi. 

On lähdetty kokeilemaan todellakin uusia mahdollisuuksia niin toiminnan kuin taloudenkin näkökulmasta.  

Muuttuvatko tulevaisuudessa lajit, tavat kilpailla, liikkua, sponsoroida, fanittaa, tukea seuroja, kuluttaa ja 

käydä kauppaa siten, että toimitaan annettujen rajoitusten turvin. Kilpailuja käydään turvallisesti alle 



kymmenen hengen ryhmissä, suoritukset kuvataan tai ne tehdään yksin.  Osataanko me hyödyntää digiajan 

kaikki mahdollisuudet. Haetaanko yhteistyökumppaneita uuteen tapaan toimia. Otetaanko fanit ja tukijat 

mukaan kehitystyöhön. Kaupataan uusia tuotteita koteihin. Vain mielikuvitus ja osaaminen on rajana. Ne, 

jotka tekevät paljon uutta yhteistyötä, löytävät uutta osaamista ja saavat kaiken tarvittavan osaaminen 

yhteiseen käyttöön.   

Nähtäväksi jää millä strategialla menestyy uudessa ympäristössä. Terveyttä, onnea ja taitoa matkaan itse 

kullekin toimijalle. Rakas liikuntakulttuurimme tulee jatkamaan kulkuaan se on varmaa.   

Lopuksi viisaus, jota huomaan monesti miettiväni.  

Presidentti Truman sanoi, että mikä tahansa on mahdollista saavuttaa, kun tärkeintä on se mitä tehdään 

eikä se kuka tekee.  

 


