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Koronaviruksen vaikutukset ovat perheille varsin ilmeiset, eikä vähiten harrastustoiminnan 
osalta. Jalkapalloa harjoitellaan nyt pakon edessä omatoimisesti kotipiirissä, muistaen 
myös sosiaalinen etäisyys hallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Nyt, kun yhteisharjoituksia 
ei ole, on myös syytä käydä läpi, miten se vaikuttaa seuran talouteen ja millaista toimintaa 
seuralla on tänä aikana. 

 
Seuramme toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön ja kausimaksut kerätään kattamaan kulut, 
ei tuloksen tekoon. Itse asiassa seuramme kuluvan vuoden budjetti on tappiollinen, eikä 
tilanne Covid-19 taudin puristuksessa helpotu.  

 
Kolme neljäsosaa rahoituksesta tulee vanhemmilta. Tämän lisäksi saamme vuosittain 
esimerkiksi turnausmaksuina tuloja, joita ei nyt tule. Saamme myös yhteistyökumppaneilta 
rahoitusta, joka selvimmin näkyy Kausijulkaisussa. Korona saapui juuri siihen aikaan, kun 
Kausijulkaisun mainoksia oltiin myymässä. Nyt ollaan tilanteessa, että ensimmäistä kertaa 
Kausijulkaisua ei paineta ja jaeta Lempäälän koteihin, sillä tuoton sijaan tuosta tulisi nyt 
kuluja. Tuotettu materiaali tullaan jakelemaan sähköisillä alustoilla, esimerkiksi FB-sivuilla. 
Koronalla on siis suoria vaikutuksia seuran tuloihin. 

 
Menojen suhteen Koronan vaikutukset eivät ole niin ilmeiset. Merkittävimmät kuluerät ovat 
henkilöstökulut, tila- ja harjoituspaikkavuokrat sekä joukkueiden varusteet. Isoihin seuroihin 
verrattuna meillä on palkattua henkilöstöä äärimmäisen vähän ja sen lomauttaminen ajaisi 
toimintamme ahdinkoon tai lyhytaikaisesti sen merkitys olisi taloudellemme olematon. 
Talven harjoitusvuorot vievät leijonanosan tilakustannuksista ja ovat jo päätyneet 
maksetuiksi. Varustehankinnat on tälle kaudelle jo tehty, eikä niistä olisi järkevää 
karsiakaan. Johtokunnassa olemmekin päättäneet panostaa siihen, että nyt hoidetaan 
arkisten kiireiden jalkoihin jääneitä hankkeita kuntoon ja valmistaudutaan toiminnan 
normalisointiin toivoen, että katkos yhteisharjoittelussa jää mahdollisimman lyhyeksi.  

 
Näillä näkymin kausimaksuihin ei siis ole tulossa alennuksia eikä myöskään korotuksia 
Koronasta johtuen. Valmennus suunnittelee junioripäällikön johdolla erilaisia 
harjoitusohjeita sekä omatoimiseen harjoitteluun että sille ajanjaksolle, jolloin 
joukkueharjoittelu taas jatkuu. Lisäksi tulemme tekemään videoanalyysejä menneistä 
peleistä yksilö- ja joukkuetasolla. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme valmentajille ja 
pelaajille koulutusta etäyhteyksin. 

 
Toiminta ei siis ole pysähtynyt!  
 
Mikäli asiasta on kysyttävää, ota yhteyttä johtokunnan jäsen Tomi Kangasniemeen,           
p. 050 4867 157. 
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