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§ 3
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston avustusmäärä-
rahan osittaminen vuonna 2019

HEL 2019-000473 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti osittaa vuodel-
le 2019 avustuksiin käytettävissä olevasta 8 066 000 euron määrära-
hasta yhteensä 7 974 000 euroa liikunnan kansalaistoiminnan avustuk-
siin ja enintään 77 000 euroa tapahtuma-avustuksiin sekä enintään 15 
000 euroa liikunnan avustusten käytön tarkastukseen.

Liikuntajaosto päätti edelleen osittaa liikunnan kansalaistoiminnan 
avustuksiin ositetun 7 974 000 euron määrärahan eri avustusmuodoille 
seuraavasti:

 Tilankäyttöavustus 5 835 000 euroa
 Toiminta-avustus 2 000 000 euroa
 Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus enintään 100 000 

euroa
 Suunnistuskartta-avustus ja starttiavustus enintään 39 000 euroa

Liikuntajaosto päätti, että tilankäyttöavustuksesta ositetun 5 835 000 
euron määrärahasta jaetaan 950 000 euron kohdeavustus jääurheilun 
clearing-järjestelmään avustuskelpoisten jääkiekko- ja taitoluisteluseu-
rojen junioreiden säännöllisten harjoitusvuorojen tukemiseksi 1.1.- 
30.4.2019 ja 2.9.-31.12.2019. 

Liikuntaseurat eivät hae clearing-järjestelmän piirissä oleville juniorien 
jäävuoroille tilankäyttöavustusta sähköisen järjestelmän kautta, vaan 
tätä määrärahaa hallinnoi Jääkenttäsäätiö sr. Jääkenttäsäätiö sr laskut-
taa liikuntapalveluja toteutuneista clearing-tunneista jälkikäteen kuu-
kausittain liikuntajaoston päättämän enimmäistuntihinnan mukaisesti 
(liikuntajaosto 23.10.2018, § 19).

Lisäksi clearing-järjestelmää tuetaan vuonna 2019 yhteensä 292 500 
eurolla sekä ringeten juniorien jäämaksuja yhteensä 7 500 eurolla Pirk-
kolan jäähallien sulkeutumisesta johtuen. Tämä Pirkkolan jäähallien 
sulkeutumisesta johtuva lisätuki osoitetaan jääkiekon, taitoluistelun ja 
ringeten juniorien olosuhdemaksujen alentamiseen. Clearingille osoitet-
tava 292 500 euron lisämääräraha maksetaan Jääkenttäsäätiö sr:lle ja 
ringetelle osoitettava 7 500 euron lisämääräraha Helsinki Ringette ry:lle 
välittömästi tämän päätöksenteon jälkeen.
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Liikuntajaosto päätti, että jos avustuksia jää jakamatta tai seurojen tar-
kastustoimintaan varattua määrärahaa jää käyttämättä, liikuntajohtaja 
tekee päätöksen käyttämättä jäävien määrärahojen kohdentumisesta 
liikunnan avustuksiin.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Osittamispäätöksen osalta Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Avustusten, lisämäärärahojen ja 
delegoinnin osalta

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset yhteisöt Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan kan-
salaistoiminnan avustusten sekä tapahtuma-avustusten myöntöperus-
teista sekä hakuohjeesta vuodelle 2019 kokouksessaan 23.10.2018, § 
19.

Liikuntaseurojen avustukset

Avustuskelpoisuuden ehdot täyttäville liikuntaseuroille sekä eläkeläis- 
ja erityisryhmille voidaan myöntää toiminta- ja tilankäyttöavustusta lii-
kuntatoiminnan tukemiseksi. Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten 
avustusta voidaan myöntää liikuntaseuroille, jotka täyttävät tämän 
avustuksen myöntämisen ehdot. Suunnistusseuroille voidaan myöntää 
suunnistuskartta-avustusta edellisen vuoden toteutuneisiin kartanval-
mistuskustannuksiin. Uusille sekä rekisteröintiprosessin aloittaneille 
seuroille voidaan myöntää starttiavustusta.
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Tilankäyttöavustukseen ositetaan 385 000 euroa edellistä vuotta enem-
män. Tästä summasta kohdennetaan yhteensä 300 000 euroa jääur-
heiluseurojen junioreille (taitoluistelu, jääkiekko, ringette) Pirkkolan kah-
den jäähallin sulkeutumisen aiheutettua kasvaneet olosuhdekustannuk-
set kaikille helsinkiläisille avustettaville jääkiekko- ja taitoluisteluseuroil-
le sekä ringetteseuralle. Lisäksi kohdennetaan 950 000 euroa clearing-
järjestelmän kautta, mikä on sama summa kuin edellisenä vuonna. Ti-
lankäyttöavustuksena muille clearingin ulkopuolisille seuroille jaetaan 
yhteensä 4 585 000 euroa.

Toiminta-avustukseen esitetään ositettavan 2 000 000 euroa, mikä on 
yhtä suuri määräraha kuin edellisenä vuonna. Myös muiden liikuntaa 
edistävien yhdistysten avustuksiin (enintään 100 000 euroa) sekä 
suunnistuskartta- ja starttiavustuksiin (enintään 39 000 euroa) esitetään 
ositettavan viime vuotta vastaavat määrärahat.

Toiminta- ja tilankäyttöavustusta, muiden liikuntaa edistävien yhdistys-
ten avustusta sekä suunnistuskartta-avustusta haetaan 15.2.2019 
mennessä. Starttiavustusta voidaan hakea ympäri vuoden.

Tapahtuma-avustus

Tapahtuma-avustukselle esitetään ositettavan yhtä suuri määräraha 
kuin edellisenä vuonna, yhteensä enintään 77 000 euroa. Vuonna 2018 
tapahtuma-avustusta pystyi hakemaan ensimmäistä kertaa ympäri vuo-
den. Myös vuonna 2019 tapahtuma-avustusta voidaan hakea ympäri 
vuoden. Avustushaku painottui voimakkaasti alkuvuoteen ja kevää-
seen, mikä otetaan avustusten myöntämisessä huomioon vuonna 
2019.

Avustusten tarkastaminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteiden mukaan toimialan avus-
tusten (liikunta, nuoriso, kulttuuri) käytön seurantaa yhtenäistetään. 
Vuonna 2019 toteutetaan ulkopuolisen tahon suorittama tilinpidontar-
kastus vuonna 2018 avustusta saaneille yhdistyksille. Liikuntapalvelut 
varaa tähän enintään 15 000 euron osuuden avustusmäärärahoista.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Osittamispäätöksen osalta Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Avustusten, lisämäärärahojen ja 
delegoinnin osalta

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset yhteisöt Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
.


