
  

     

Jyväskylän Seurafoorumi    
MUISTIO 
 
Aika 21.4.2020 klo 16.30 – 18.30 
Paikka Teams-kokous etäyhteyksillä 
 
Ilmoittautuneet / Paikalla:  
Anna-Leena Sahindal (Jyväskylän kaupunki) 
Nikke Tuhkanen (Jyväskylän kaupunki) 
Eino Leisimo (Jyväskylän kaupunki) 
Jon Salminen (Jyväskylän kaupunki) 
Jenna Koistinen (Jyväskylän kaupunki) 
Maarit Tupanen (Jyväskylän kaupunki) 
Minni Ukonsaari (Jyväskylän kaupunki) 
Mikko Pajunen (Jyväskylän kaupunki) 
Laura Härkönen (KesLi) 
Tiina Pöytäniemi (Ski Jyväskylä) 
Hanna Salmijärvi (Swimming Jyväskylä) 
Petra Riutta-Aho (Harjun Woima) 
Mikko Häyrinen (JyväsLentis) 
Jani Saukko (O2) 
Nina Peltonen (Ski Jyväskylä) 
Jaako Niskavaara (Diskos) 
Kari Kasurinen (JyVo) 
Outi Sahikallio (Jaguar Spirit Athletes) 
Minna Järvinen (Palokan Riento) 
Lassi Paavolainen (FC Vaajakoski) 
Sanna Salmio (Palokan Riento) 
Sami Talvensola (Jyväskylän liitokiekkoilijat) 
Matti Mäkinen (Kiri & Kirittäret) 
Jyrki Saarela (KesLi) 
Sanna Nuija (JNV) 
Marko Syvälahti (JTS) 
Elisa Pursiainen (Jyväskylä Sleepwalkers / Jyväskylän kaupunki) 
Markku Koistinen (JKU) 
Mira Autio (Kesli) 
Jukka Hämäläinen (Jyväskylän Valo) 
Johanna Mikkonen (JyPK) 
Jukka Pellinen (Swimming Jyväskylä) 
Lauri Karhunen (JYP juniorit ry) 
Pekka Vesterinen ( Diskos) 
Milla Suorsa (ITF Taekwondo) 
Timo Viitala (Vaajakosken uimaseura) 
Jouni Airola 
Markus M. (komeetat, liittyi 17.40) 
 
Aiheena on koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen vaikutukset paikallisiin liikunta- ja 
urheiluseuroihin. Samalla käydään keskustelua mahdollisista toimenpiteistä. 
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Liikuntapalvelut 
 

 

 

 
 
Kokous alkoi kello 16.44. 
 
Eino Leisimo / aloitussanat 
- Tämän kertainen Seurafoorumi on kutsuttu koolle luonnollisesti Koronatilanteen takia 
- Kaupunki haluaa yhteistyössä luoda tilannekuvaa ja kartoittaa haasteita, joita tilanne on seuroille 
aiheuttanut 
- Rahalliset vaikutukset pääosassa 
 
Anna-Leena Sahindal 
- Loppuviikosta tullaan tiedottamaan kaupungin tarjoamista seurojen tukimuodoista tarkemmin, mutta 
kaupunki haluaa kuulla seuroja vielä ennen sitä 
 
Laura Härkönen / Kesli 
- Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut tänään tiistaina 21.4. seuratuen saajat (mitä on haettu viime 
vuonna) -> Keslin sivuilla lista avustusta saaneista. Keski-Suomeen tuli avustusta 158 500 euroa 
- Laura kertasi ketkä kaikki saaneet tukea 
- Tulossa on koronatukea (jo myönnettyä seuratukea ei kannata sotkea tähän), johon on korvamerkitty 11 
miljoona euro. Tuki kohdennetaan seuroille, kenellä on kiinteitä tila- ja palkkakustannuksia 
 
Seurakysymykset 
- Timo Viitala: moni seuratoimija kuuluu riskiryhmiin, joten jatkossa pitäisi huolehtia myös valmentajien 
turvallisuudesta liikuntapaikoilla liikkuessa   
- Jani Saukko: Keskitytään tässä foorumissa talousasioihin ja kaupungin suunniteltuihin tukimuotoihin 
(muissa kaupungeissa on jo tiedotettu tukimuodoista) 
 
Kysymys kaupungin antamasta suorasta taloudellisesta tuesta / Leisimo 
- Jyväskylän kaupungin talous tulee olemaan noin 50 miljoonaa euroa pakkasella tämän vuoden jälkeen. 
Verrataan esimerkiksi Helsinkiin, missä ylijäämää on noin miljardi 
- Kaupunki haluaa kannustaa seuroja myös itse miettimään hyödyllisiä toimenpiteitä. Aina ei ole 
hedelmällistä vain odottaa, että kaupunki kertoo mitä tehdään ja kaupunki vastaa rahallisesti heikosta 
tilanteista. 
 
 
Anna-Leena Sahindal kertoo tukimuodoista 
- Tiedote tukimuodoista on tulossa 
- Maksusuunnitelmia ja eräpäivien muutoksia seurojen kanssa on jo sovittu sitä mukaa kun yhteydenottoja 
on tullut 
- On suunnitteilla hanke seuratoiminnan kehittämiseksi Keslin kanssa – rahoitusta haetaan Keski-Suomen 
liitolta 
- Eri kaupungit hyvin erilaisissa tilanteissa taloudellisesti koronan seurauksena – suoraa euromääräistä 
tukea ei pystytä seuroille kohdentamaan 
- Ensi kauden aloitus ja käynnistäminen: Liikuntapääkaupunki Expo syyskuussa Paviljongissa: tässä 
yhteydessä seurat pääsisi markkinoimaan omaa toimintaa, Nikke Tuhkanen kertoo asiasta lisää 
myöhemmin 
- Business Jyväskylän tarjoama yhteinen ”markkinapaikka” ja alusta omien fanituotteiden myymiselle 
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Keskustelu muista tukimuodoista 
- Opetus- ja kulttuuriministeriön tuleva koronatuki nähtiin hyvänä asiana, kunhan vain kohdentuu oikein. 
- Tuoreen uutisen mukaan OKM tukirahoja on mahdollista saada aikaisintaan toukokuun lopusta alkaen, 
mikä oli monen mielestä aika myöhään 
- Myös muutamat lajiliitot ovat pystyneet antamaan tukea seuroilleen 
 
Kysymys lomautusten vaikutuksesta liikuntapaikkojen avaamiseen 
- Voiko eteen tulla tilanne, että liikuntapalvelujen työntekijät on lomautettu ja tulee tieto, että liikuntapaikat 
olisi mahdollista avata? 
- Leisimo: kaupungin näkökulmasta tämä ei ole todennäköistä 
- Kun valtionhallinnosta tulee tieto, että palveluja voi alkaa nostaa ylös, niin vaiheittain alkaa 
liikuntapaikkojen ja -palveluiden ylös nostaminen myös kysyntä huomioiden. Lomautuksia kaupungissa ei 
tehdä lomautuksen ilosta. 
 
Onko lomautuksia niissä seuroissa missä on palkkalistoilla työntekijöitä ja valmentajia? 
- On (kokoaikaisia tai osa-aikaisia lomautuksia): O2, FC Vaajakoski, Palokan Riento, JyPk, JSA, JyVo, 
JNV, Ski Jyväskylä, Swimming Jyväskylä  
- Ei: JyväsLentis, Kirittäret, Diskos, JYP juniorit (tällä hetkellä ainakaan) 
- Kuinka nopeasti toimintoja voi nostaa takaisin käyntiin? – Monessa seurassa heti, kun lupa toiminnalle 
saadaan 
 
Kannattaako suosia yksilö- vai pienryhmäharjoituksia? 
- Joissain seuroissa esimerkiksi pariharjoituksia on jo tehty 
- Kokoontumisten rajoittaminen ja 10 hengen ryhmä on ollut kaupungin rajoituslinja, niitä suositellaan 
vahvasti noudatettavan. Jos mahdollista harjoitella pareittain, niin kannattaa vielä toimia 
- Myös lajiliitot ohjeistaneet seurojaan (esim. pesäpallo) 
 
Seurojen talous ja vuokrat 
- Harjun Woima: pääosin toimii omissa tiloissa missä kuukausittainen vuokra – heti kun tilanne eskaloitui 
niin keskustelu vuokranantajan kanssa, joka antoi alennusta parilta kuukaudelta 
- O2: oma kenttä Buugilla – on saatu neuvoteltua yrittäjältä tuntuva alennus. Siellä tilanne myös se, että 
kaupunki neuvottelee jäävuorojen maksuista 
- Jaguar Spirit Athletes: maksetaan vuokraa 9000/kuussa, vuokranantaja ei pystynyt antamaan mitään 
alennusta 
- JNV: saatiin sovittua vuokranantajan kanssa tuntuva alennus, mutta silti on paljon juoksevia kuluja 
 
 
Nikke Tuhkanen / Liikuntapääkaupunki Expo seurojen tukimuotona 
- Expo järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa Finlandia maratonin yhteydessä 
- Tänä vuonna seuroja halutaan vielä enemmän mukaan kuin viime vuonna 
- Tukimuotona kaupunki tarjoaisi messuille näytteilleasettelupaikan maksutta, minne seurat voisi tulla 
esittelemään omaan toimintaansa 
- Ideointi- ja sparrausapua siihen, millä kärjellä messuille kannattaa tulla ja auttaa palvelumuotoilussa 
messuja varten 
- Esimerkiksi Ski Jyväskylä oli viime vuonna mukana ja oli tykänneet, kun saataisi enemmän porukkaa 
mukaan niin palvelisi paremmin. 
- Tänä vuonna messu järjestetään eri hallissa (entinen Superparkin tila), mikä mahdollistaa paremmin 
toiminnallisten pisteiden luomisen. Tila on myös lähempänä maratonin lähtöpistettä 
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- Suora yhteys Wemmi- ja retkeilymessuilta Expon puolelle 
 
 
Anna-Leena Sahindal esittelee Business Jyväskylän kauppapaikan 
- Seuroille halutaan mahdollistaa verkkoalusta omien tuotteiden myyntiin 
- Pilotoidaan ja kokeillaan aluksi 
- Faneille ja kannattajille tarjotaan mahdollisuus ostaa seurojen fanituotteita (paitoja, lippiksiä jne.) 
- Ei aiheuta kuluja seuroille, kaupunki vastaa verkkokaupan pilotointivaiheen kustannuksista 
- Tuotteiden valmistuksessa paikallinen yritys Silkkisiipi on mukana  
- tirre.hentinen[a]jyvaskyla.fi ilmoitetaan kiinnostus lähteä mukaan verkkoalustaan 
- Seuroihin ollaan yhteydessä vapun jälkeen, pilotointi kestää syyskuun loppuun asti 
- Miten määritellään elinkeinotoiminnaksi – pitää vielä varmistaa miten vaikuttaa  
 
Seurojen vastaukset kauppapaikkaan: 
- Seuroilla voi olla omia verkkokauppoja, jolloin ei oikein voi tulla toiselle toimittajalle mukaan 
- On olemassa myös vaatesopimuksia, jolloin vaatetoimittaja ei voi olla toinen ns, kilpaileva yritys. Muutoin 
hyvä idea.  
- On sopimuksia painopaikkojen kanssa, jolloin ei voi mennä painattamaan muualla. 
- Omille jäsenille on jo verkkokauppa 
- Myynnissä jo omille jäsenille joitakin tuotteita, ei järkeä viedä alv-tuotteeksi myyntiin muualle 
 
Seurojen hyvät käytännöt varainhankintaan? 
- Paljon pidetään livetreenejä ja etävalmennusta 
- Kannatusjäsenyydet? – Palokan riennossa ollut mietinnässä, Kiri/Kirittäret saaneet jo noin 10 
kannatusjäsentä, JSA noin 20, JyLe noin 15 
- Millä hinnalla seurat myyvät kannatusjäsenyyksiä? Monella yksityiselle taholle myytävä jäsenyys on 50 
euroa ja joissakin yhteisölle  150 euroa yhteisölle – tämä on yhdistyksen päätettävä ensin virallisesti 
omassa kokouksessaan 
- Myyty paitoja, lippiksiä, pipoja 
 
Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastamista tukeva hanke 
- Vähävaraisia perheitä varten rahoituksen kerääminen jatkoon – JYP juniorit pohtinut toimenpiteitä, sillä 
pitää varmistaa, että liikkujamäärät pysyvät.  
- Tähän vastauksena kaupungin käynnissä oleva hanke vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten 
liikkumisen tueksi. Aluehallintovirastosta saadun hankerahan käyttöaikaan on saatu jatkoaikaa koronan 
takia huhtikuun 2021 loppuun.  
- Kaupungin harrastuskoordinaattori Elisa Pursainen antoi pienen kertomuksen hankkeen etenemisestä 
- Elisaan voi olla yhteydessä, jos on kiinnostunut lähtemään hankkeeseen mukaan. 
elisa.pursiainen[a]jyvaskyla.fi tai p. 014 266 9053 
- Hankkeen löydät osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta 

 
 
 
Loppuun toimialajohtaja Leisimo 
- Kannustetaan pohtimaan yhdessä myös avustuskuvioita jatkossa liikuntapalvelujen kanssa (niin toiminta- 
kuin kohdeavustusten kohdalla) 
- Kuinka avustuskäytäntöjä voisi järkevöittää ja helpottaa niin seurojen kuin kaupungin byrokratian 
näkökulmasta.  

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta
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- Voisiko pienet seurat tehdä esimerkiksi tehdä yhteistyötä tai yhdistää hallintoa? 
- Otetaan ehdotuksia myös vastaan siitä, kuinka kaupungin tulisi jakaa avustusrahaa 
- Tässä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa koitetaan hakea ratkaisuja, myönnetään jatkoaikaa ja 
myönnytyksiä mahdollisuuksien mukaan 
- Jos halutaan suoraan tuhansia euroja seuroille jakoon, ei asia etene muuten kuin poliittisen 
päätöksenteon kautta 
 
Seurojen vastaukset loppusanoihin 
- Paras apu kaupungilta on, kun pidätte toimintamme tilat terveinä ja käytön edullisina. Näkemys 
avustuksiin on, että esimerkiksi kaksi jäävuoroa kuitataan kaupungin avustuksella 
- Laura/Kesli: toiminnanjohtajaringeissä avustusasiaa on jo sivuttu, miten avustukset koetaan joissain 
tilanteissa rahojen edestakaisin siirtelynä 
- Seurojen toiminnan kehittämistä tukeva hanke kuulostaa hyvälle, on tasapuolista kaikille 
 
 
Foorumi päätettiin kello 18.10. 
 
Muistion kirjasi Jenna Koistinen / Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 
 
 
 

 


