Muistio
4/2021

Salon Seuraparlamentti
Aika:
Paikka:
Kutsutut:

To 6.5.2021 klo 17.00 -18.40
Teams-kokous
Risto Gustafsson, Kari Virtanen, Minna Elo, Tommi Itkonen, Arto Korpinen, Hasse
Robertsson, Juha Talviniemi, Ari Mäenpää, Saku Nikkanen ja Terhi Sinnelä

1.

Kokouksen avaus
Kokouksen avasi puheenjohtaja Arto Korpinen.

2.

Seuraparlamentin kysely seuroille korona-ajan taloudellisista vaikutuksista
Salon seuraparlamentti on lähestynyt salolaisia liikuntayhdistyksiä ja urheiluseuroja kyselyllä,
jolla tiedusteltiin Covid-19 pandemian aiheuttamien sulkujen vaikutuksista toimintaan. Käytiin
läpi kyselyssä esille nousseita asioita:
• 26 seuraa vastannut joista 4 seuraa ilmoitti, ettei ole tulon menetyksiä.
• Yhteenlasketut tulojen menetykset kyselyyn vastanneilla seuroilla ja yhdistyksillä ovat
yhteensä 948 020€. Näissä on menetettyjä lipputuloja, sponsorituloja, kahviotuottoja,
turnaustuloja, tapahtumatuloja, kilpailumaksuja ja toimintamaksuja. Osa seuroista ja
yhdistyksistä on saanut tukea mm. OKM:ltä ja omilta lajiliitoilta yhteensä 133 500€.
• Maksuvaikeudet lisääntyneet perheillä
• Lasten ja nuorten harrastamisen kustannukset eivät olleet nousseet
• Harrastajamäärissä pientä laskua parilla seuralla
• Seurat, joilla henkilöstöä tai vuokratiloja ovat ahtaammalla
• Sm-liigaseurat kaikkein suurimmat menetykset
Yhteenvetona todettiin, että yhdistysten järjestämässä liikuntatoiminnassa liikkuu todella paljon
rahaa. Suurimmat häviäjät ovat ne, joilla on juoksevia kuluja (omat tilat, palkattua henkilöstöä)
ja isommissa seuroissa sponsoritulot ovat selkeästi vähentyneet. Jotkin yhdistykset ovat
joutuneet jopa lopettamaan toimintansa täysin.
Liikunnassa on erittäin laaja kenttä erikokoisia seuroja ja yhdistyksiä. Liikunnan ja urheilun
merkittävyys on todella iso. Urheiluseurat ovat suurin liikuttaja niin Suomessa kuin Salossakin.
Pandemian aiheuttamat sulkutoimet ovat edellä mainitun kyselyn mukaan heikentäneet
urheiluseurojen toimintaedellytyksiä myös Salossa. Sulkujen jälkeen toiminnan saattaminen
entiselle tasolle on vaikeaa ilman taloudellisia resursseja. Suomessa kansan liikkumattomuuden
kustannukset ovat tutkimusten mukaan vähintään 3,2 miljardia vuodessa. Liikkumattomuuden
torjumiseksi seurakentän tulee kehittää toimintaansa houkuttelevammaksi ja tämä kehitystyö
myös on ollut osin täysin pysähdyksissä.
Huomioitavaa on myös kuinka paljon urheiluseuran toiminta vaikuttaa yrityksiin esim.
liikennöitsijöihin.
Seuraparlamentti laati kirjeen kaupunginhallitukselle, jossa pyydetään ottamaan huomioon
liikuntayhdistykset/-seurat, mikäli Salon kaupunki päättää tukea yhdistysten toimintaa
erillistuella Covid-19 aiheuttamien sulkujen johdosta.

3. Liikuntaan käytettävät rahat/asukas ja kuntien välinen vertailu
Seuraparlamentti kävi läpi lukuja, jossa verrattiin verrokkikuntien lukuja (e/asukas).
Kaikkien kuntien liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset olivat keskimäärin
113e /kuntalainen ja 50 000-100 000 as. kunnissa 122 e / as.
Salon liikunnan ja ulkoilun nettomenot olivat 110 e / as. ja Salon vertailukuntien
menot keskimäärin 125 e / as.
Salon liikuntamäärärahat asukaslukuun suhteutettuna v. 2019 olivat n. 800 000 e pienemmät
kuin vertailukunnissa keskimäärin.
Seuraparlamentti toivoo saavansa vielä avustusmääräraha vertailun tiedostaen, että vertailu ei
välttämättä ole selkeää, kun joissain kunnissa salivuorot ovat kaikilla maksullisia ja
avustussumma määräytynee sen mukaan.
Salo esiintyy liikuntamyönteisenä kaupunkina. Kun uusi valtuusto kokoontuu, Seuraparlamentti
toivoo pääsevänsä esittäytymään (esim. valtuustoseminaariin) ja tuoda mm. nämä luvut esille.
Todettiin, että jatketaan tämän asian äärellä seuraavissa kokouksissa.
4.

Urheiluseurojen työn vaikuttavuus
Käytiin pikaisesti läpi tutkimustuloksia ja todettiin urheilun ja liikunnan vaikutukset olevan laajat.
Seuraparlamentin jäsenet tutustuvat aiheisiin tarkemmin ja jatketaan tulevissa kokouksissa
keskustelua ja toimenpiteitä.
Kuinka paljon liikuntatapahtumat tuovat euroja Saloon tutkimustulosten esittely vuodelta 2018
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/173853/Elo_Markku.pdf?sequence=2
Kansallisessa liikuntatutkimuksessa liikkumattomuuden kustannukset noin 3,5 miljardia/vuosi.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160724:

”Raportin tavoitteena oli selvittää liikunta-, terveys- ja taloustieteellisen yhteistyön avulla terveyden
kannalta liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden, huonon kunnon ja runsaan paikallaanolon yhteyttä
kroonisten kansansairauksien aiheuttamiin yhteiskunnalle muodostuviin suoriin terveydenhuollon
kustannuksiin ja tuottavuuskustannuksiin. Yhteensä nämä vuosittaiset kustannukset ja tuottavuuden
menetykset ovat 3,2 - 7,5 miljardia euroa. Tästä laskelmasta puuttuvat kaikki alle 10 päivää
kestäneiden sairaslomien kustannukset ja kustannukset monista sairauksia joista ei ole julkaistu
väestösyyosuuden tunnuslukua. Samoin kustannuksista puuttuu kaikki liikkumattomuuden
aiheuttamat arvonlisäveron ja muiden välillisten verojen aiheuttamat menetykset. Edelleen
laskelmista puuttuu hiilineutraalin liikkumisen aiheuttamat säästöt. Toisaalta voidaan myös todeta,
että liikkumattomuuden vuosittaiset yhteiskunnalliset kustannukset ovat useita miljardeja euroja ja
että kustannukset kasvavat vuosittain suomalaisen väestön ikääntymisen ja sairastavuuden kasvun
takia.”

Linkki: Liikumattomuuden lasku kasvaa:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160724/31-2018Liikkumattomuuden%20lasku%20kasvaa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5.

Seuraparlamentin markkinointi seuroille
Seuraparlamentti haluaa näkyä entistä postiivisempana yhteistyöelimenä kaupungin ja seurojen
välillä. Todettiin, että halutaan lisätä näkyvyyttä ja osallistua mahdollisesti Salo volleyihin omalla
joukkueella ja mahdollisesti haastetaan mukaan Kulttuurikumppanit.
Liikunnan Superlauantaihin kehitetään myös näkyvyyttä. Lisätään myös somenäkyvyyttä.

6.

Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja Arto kertoi terveiset liikuntasalivuorojen jakotilaisuudesta kaudelle 2021-2022 (ei
kaupungin järjestämä).

7.

Yhteydenotot Seuraparlamenttiin
Viime kokouksen jälkeen ei ole tullut yhteydenottoja Seuraparlamentin suuntaan.

8.

Seuraava kokous
To 10.6. klo 17.00 (max 1,5h)

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.40.

Muistion vakuudeksi
Terhi Sinnelä

