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AVUSTUKSET UUDISTUVAT 
 

Seurafoorumi 5 
 
Järjestyksessään viides seurafoorumi pidettiin 12.11.14 Kartanonkosken koululla. Paikalla oli tullut yli 50 

henkilöä kuuntelemaan ja keskustelemaan kaupunkimme liikuntapalvelujen myöntämien avustusten 

jakoperusteiden uudistamistyöstä. 

 

Vapaa-ajanlautakunta päätti keväällä 2014 liikunta-avustusten uudistamistyön käynnistämisestä. Tavoitteena on, 

että päätökset uudistuksista saataisiin aikaiseksi ensi vuonna. Uudistamistyötä varten lautakunta perusti 

ohjausryhmän yhdessä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. 
 

Liikuntayhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Vainio toivotti läsnäolijat tervetulleeksi mainitsemalla, että myös 

liikunnan ja urheilun kannalta ympäristö on muuttunut ja muuttumassa yhä hektisemmäksi. Myös liikuntalajien 

kirjon lisääntyminen, liikkujien ikärakenteen muutos sekä liikuntatottumusten muutokset tuovat uusia haasteita. 

 

Liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti avauspuheenvuorossaan kysyi, että millaisilla suuntaviivoilla kuulijat 

näkevät vantaalaisen liikunnan kehityksen. Hänkin puhui toimintaympäristön muutoksesta. Liikuntajohtaja 

mainitsi muutoksesta ja muutoksen mahdollisuuksista esimerkkinä jalkapalloseurojen omien 

vaikutusmahdollisuuksista olosuhteiden kehittämisessä; kuplahalli, tekonurmet jne. 

 

Ehdotus uudeksi liikuntalaiksi on edustuskunnan käsittelyssä. Lakiehdotuksen mukaan liikunnan ja urheilun 
toimintaympäristö monipuolistuu, toimintamallit uudistuvat ja mahdollistavat panostuksen kuntien omaan 

valintaan panostaa liikunnassa ja urheilussa. 

 

Kallislahden mukaan liikuntakenttä myös polarisoituu. Yhä pienempi ryhmä liikkuu ja samalla liian suuri osa ei 

liiku. Tämä tuli esille myöhemminkin useissa puheenvuoroissa. 

 

Liikunnallistaminen - mielenkiintoinen termi. Liikuntajohtajan esittämä termi tarkoittanee ympäristön merkitystä 

liikunnan lisäämisessä ja yksilön mahdollisuutta hakeutua liikunnan pariin kuulumatta mihinkään järjestöön. 

Ei liikunnan kunnallistamista. 

 

Vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja Päivi Laakso kertoi ohjausryhmän toiminnasta, näkemyksistä ja haasteista. 
Lautakunnan päätökset tulevat 

- olemaan periaatteellisella tasolla 

- kannustamaan liikkumista 

- mahdollistamaan matalan kynnyksen osallistumisen 

- kohdistumaan lapsiin ja nuoriin 

- drop-out ilmiön estämiseen 

- perustumaan seuroilta saatuun palautteeseen 

- harrasteliikuntaan 

 

 

Katja Anoschkin kertoi analyysissään vantaalaisista, toiminta-avusta saavista urheiluseuroista. Erityistä 

mielenkiintoa herätti esitys seurojen jäsenmäärän, menojen ja toimintamuotojen välinen suhde. 
Toinen osio hänen esitelmästä käsitteli tutkimusta Liikunnallinen elämäntapa. Tämä tutkimus valottaa sen, että 

miten aktiivisia liikkujia olemme eri ikäkausina. 

Lopuksi hän esitti näkemyksiään vaikuttamisen eri keinoista ja eri tahoista, joilla on merkitystä seurojen 

kehittämisessä ja tulevaisuuden haasteisiin vastatessa. 
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Tilaisuuden lopuksi oli paneelikeskustelu. Paneeli muodostui seurojen, liikuntapalveluiden ja ohjausryhmän 

edustajista.  

 

Paneelille esitetyissä kysymyksissä nousi esille  

- miten saada nuoret vaaravuosien ohi 
- sitoutuminen useammaksi vuodeksi 
- miten resursoida / pitkäjännitteisyyttä useammalle vuodelle 
- tilajako joka toinen vuosi 
- koulujen liikuntatilat ja niiden käytettävyys 
- eläkeläiset ja koulutilat 

 

Liikuntajohtaja esitti kysymyksen siitä, että mihin voidaan / pitää vaikuttaa. 

Seuraseminaarin vastaus on: 

 

  PUUTE KUSTANNUS 

 

TILA  Yes No 

OHJAAJA  No Yes 
HARRASTAJAT No No 

 

 

Tilaisuuden lopuksi paneelin jäseniltä kysyttiin, että mitä he muuttaisivat nykyisestä tukipolitiikasta? 

Vastaukset olivat: 

- ennakoitavuus 
- avustusten yksinkertaistaminen / läpinäkyväistäminen 
- toiminta-avustamisen lisääminen höntsätoimintaan 
- resurssien lisäys harrastustoimintaan 
- lajien tasa-arvoistamiseen 
- maksuttomien tilojen käytön ehdollistaminen 

 

 

 

 

 

 


