
Korona koettelee urheiluseuroja - ei voi jäädä vatvomaan asioita, joihin ei voi vaikuttaa 

Tiedän missä nesteessä osa seuroista on koronan puristuksessa. Varsinkin leviämis- ja kiihtymisvaiheessa 

olevien kuntien ja kaupungien seurojen asema on vähintäänkin tukala. Koronan vaikutukset ovat johtaneet 

siihen, että harrastajamäärät ovat osalla seuroista vähentyneet. Lopulliset luvut tosin selviävät vasta 

myöhemmin.  

Ohjeet ovat epäselviä ja niitä noudatetaan eri tavoin  

Päällimmäisenä seurojen kanssa keskusteluista on jäänyt mieleen pohdinnat erilaisten viranomaisten ja 

liikunnan toimijoiden antamista koronaohjeistuksista, -määräyksistä ja -suosituksista. Niiden on koettu 

olevan väljiä, tulkinnanvaraisia ja koskevan aivan liian lyhyitä ajanjaksoja.  Lisäksi ne herättävät seurojen 

toimijoiden mielestä kovin ristiriitaisia fiiliksiä. Niiden oikeudenmukaisuutta on käymissäni keskusteluissa 

kyseenalaistettu.  

Ohjeiden lukemisessa ja sitä kautta toiminnan toteuttamisessa on ollut isoja eroja. Lukeminen ja 

toimiminen on voinut vaihdella siten, että luetaan niin, että kaikki se mikä ei ole kiellettyä on sallittua ja 

toinen ääripää on noudattaa kirjaimellisesti (niiden ajateltua henkeä) ihan jokaista yksityiskohtaa.  

Seurat toimivat vastuullisesti 

Kaikissa käymissäni keskusteluissa on noussut esille seurojen vastuullisuus. Valtaosa seuroista on 

noudattanut aivan mahtavasti kaikkia terveysturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja soveltanut niitä juuri omaan 

toimintaansa sopivaksi. Myös viestiä jokaisen osallistujan henkilökohtaisesta vastuusta on välitetty, jaettu 

ja korostettu. Ihan mieletöntä venymistä ovat seurat tehneet.   

Seurojen tulevaisuus on pohdituttanut. Harrastajamäärien laskun lisäksi päänvaivaa on aiheuttanut 

harrastajien mahdollinen siirtyminen kaupallisille toimijoille.  Tuumailtu on myös sitä, että siirtyvätkö 

tuntiohjaajat, jotka nyt ovat siirtyneet kaupallisille toimijoille elantonsa saamaan, kokonaan kaupalliselle 

puolelle ja jäävät pois tulevasta seuratoiminnasta.  

Positiivista on kuitenkin se, että niin moni kokee voimakkaasti sen, että homma saadaan taas rullaamaan ja 

harrastajat palaavat saleille ja kentille.  Valoa tunnelinpäässä nähdään.  

Huoli liikkumattomuuden vaikutuksista ja seurojen elinvoimaisuudesta on aito ja todellinen  

Jos seuratoiminnan livetoiminnan keskeyttäminen ja toiminnan hankaloituminen aiheuttaa jatkossa 

pysyvää laajamittaista liikkumattomuutta, sen seuraukset ihmisten tulevalle hyvinvoinnille ja seurojen 

toiminnalle ovat jatkossa kohtalokkaat.  

Erilaisia näkökulmia 

Liikuntaväen näkökulma on kuitenkin yksi näkökulma koronan hoidossa. On hyvä muistaa, että oman 

näkökulman esille nostaminen päätöksen teon tueksi on välttämätöntä ja tarpeellista, mutta 

monimutkaisessa koronan hoidossa perusteluja, näkökulmia ja päätöksenteon tasoja on monia. Muitakin 

näkökulmia on hyvä tutkaillla ja nähdä asioita muidenkin perspektiivistä.  

Viisautta on toimia luovasti ja nähdä mahdollisuudet 

Arvelen, että seurat toivovat urheilun rahoittajilta, päätöksentekijöiltä ja tukijoilta yhteistä edunvalvontaa 

ja selkeyttä viestintään ja ohjeisiin ja varsinkin konkreettisia tukitoimia vaikeassa tilanteessa toimimiseen ja 

selviytymiseen.  



Olisiko niin, että selviytyjät ovat niitä, jotka tuovat selkeästi esille oman näkökulmansa koronan vaikutuksiin 

omaan toimintaansa ja vaikuttavat siihen, mihin voivat ja suuntavat sitten kaiken energiansa ratkaistakseen 

ne ongelmat, joihin voivat vaikuttaa ja etsivät uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja.   

Parempaa alkanutta vuotta toivotellen.  
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