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ILVES RY:N KANNANOTTO KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSISTA TOIMINTAMAKSUIHIN
Suomen hallitus päätti 16.3.2020 uusista suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Ilves ry noudattaa
Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, ulkoministeriön ja
olympiakomitea linjauksia ohjeistuksessaan.
Olympiakomitea toivoo omassa kannanotossaan, että suomalaiset seurat koetaan yhteisöinä, joiden jäsenet yhdessä
kantavat vastuun tässä vaikeassa tilanteessa. Yhdistyslakiin perustuen seuran sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja ei
tarvitse palauttaa.
Olympiakomitea toteaa myös, että urheiluseurat ovat joutuneet peruuttamaan harjoituksia ja tapahtumia. Näin ollen
se esittää alla vaihtoehtoja toimintamaksuihin yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti.
• Toimintamaksua ei tarvitse palauttaa, jos harjoitukset ja tapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan tai
järjestetään vaihtoehtoista toimintaa. Ilves ry:ssä mietitään nyt jaostoissa parhaillaan, miten toiminta saadaan
palautettua ennalleen ja toteutettua heti kun siihen annetaan taas lupa.
• Toimintamaksun lähtökohtana on toiminnan kustannusten jakaminen osallistujien kesken. Toimintamaksun
osittainen palauttaminen voi tulla kysymykseen, jos harjoitukset ja tapahtumat perutaan kokonaan. Jos harjoitus tai
tapahtuma peruuntuu, seura voi säästää joissakin kustannuksissa. Tällöin mahdollinen säästö saattaa tulla
palautettavaksi. Harjoituksen ja tapahtuman järjestämisen kulut ovat pääosin kiinteitä, jolloin palautettavaa ei yleensä
synny. Teemme Ilves ry:ssä jaosto kohtaisesti laskelmia, miten pääsisimme optimaaliseen tilanteeseen syntyvien
kiinteiden kulujen kanssa. Laskelmat saadaan valmiiksi, kun tiedetään todellinen keskeytyksen keston pituus, joten
lopulliset laskelmat syntyvät vasta myöhemmin.
• Force majeure eli ylivoimainen este voi olla ääritapauksessa peruste siihen, että seura pitää toimintamaksut
kokonaan, vaikka harjoitus tai tapahtuma olisi peruttu. Tähän kohtaan joudumme varautumaan koko Ilves ry:n
kaikkien jaostojen kohdalla. Vaikka tekisimme kuinka hyviä suunnitelmia ja toimenpiteitä kulujemme karisimiseksi ja
pienentämiseksi aiheuttaa Korona tällä hetkellä sellaisia kustannuksia, joihin meillä ei ole mahdollisuus vaikuttaa.

Liikuntaa ja urheilua koronaviruksen ehdoilla
Liikunnan ja urheilun harrastamisessa on huomioitava, että julkiset kokoontumiset on nyt rajoitettu kymmeneen
henkilöön (viite 1). Lisäksi suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Kannustamme kaikkia nyt
uusin toimintatapoihin ja luoviin ratkaisuihin. Suosittelemme omatoimista liikuntaa huomioiden viranomaisten
asettamat rajoitteet. Valmentajat antaa jaosto ja lajikohtaisesti ohjeita kotiharjoitteluun tai järjestää harjoituksen
etäohjauksessa resurssien ja valtionhallinnon ohjauksen puitteissa.
Mikäli nyt vallitsevaan tilanteeseen tulee oleellisia muutoksia, tiedotamme siitä viipymättä.
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