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§ 4
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti todeta kokouk-
sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti valita pöytäkirjantarkasta-
jiksi jäsenet Heidi Ruhala ja Johanna Sydänmaa sekä varatarkastajiksi 
jäsenet Marika Sorja ja Jukka Järvinen.

Käsittely

Liikuntajaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjantarkastajaksi Zahra Abdullan sijasta Heidi Ruhalan ja vara-
tarkastajaksi Heidi Ruhalan sijasta Marika Sorjan.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää todeta ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää valita pöytäkir-
jantarkastajiksi jäsenet Zahra Abdulla ja Johanna Sydänmaa sekä va-
ratarkastajiksi jäsenet Heidi Ruhala ja Jukka Järvinen.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 5
Toiminta-avustukset vuodelle 2019

HEL 2019-002743 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti myöntää toi-
minta-avustusta 294 liikuntaseuralle sekä 28 eläkeläis- ja erityisjärjes-
tön liikuntaryhmälle yhteensä 2 000 000 euroa liitteen mukaisesti.

Avustukset maksetaan avustuksen saajille kokonaisuudessaan päätök-
sen jälkeen.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kau-
punkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön 
lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästys-
korkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatet-
tavat yleisohjeet 12.12.2011)

Toiminta-avustusta ei myönnetä seuraaville hakijoille:

1. Biosukeltajat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
2. Go Time Athletics ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
3. Haukilahden Urheiluampujat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä 

ei riitä
4. Helsingin Melojat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
5. Helsinki Coast Quads Roller Derby ry – seuran aktiiviharrasta-

jamäärä ei riitä
6. Idän Traktor ry – ei ole hakenut toiminta-avustusta
7. Suomen Kurditalo ry – ei liikuntaseura
8. Voimistelu- ja Urheiluseura FEMMA ry – seuran aktiiviharrasta-

jamäärä ei riitä
9. Voimistelu- ja Urheiluseura Wartti ry – seuran aktiiviharrastaja-

määrä ei riitä

Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmääräraho-
jen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Jaosto 
pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaeh-
käisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä 
syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiata-
voitteiden mukaisia.

Käsittely
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Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Lisätään päätöksen viimeiseksi kappaleeksi:

Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmääräraho-
jen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Jaosto 
pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaeh-
käisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä 
syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiata-
voitteiden mukaisia.

Kannattaja: Heidi Ruhala

Liikuntajaosto hyväksyi Johanna Sydänmaan vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toiminta-avustukset 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää myöntää toi-
minta-avustusta 294 liikuntaseuralle sekä 28 eläkeläis- ja erityisjärjes-
tön liikuntaryhmälle yhteensä 2 000 000 euroa liitteen mukaisesti.
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Avustukset maksetaan avustuksen saajille kokonaisuudessaan päätök-
sen jälkeen.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kau-
punkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön 
lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästys-
korkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatet-
tavat yleisohjeet 12.12.2011)

Toiminta-avustusta ei myönnetä seuraaville hakijoille:

1. Biosukeltajat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
2. Go Time Athletics ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
3. Haukilahden Urheiluampujat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä 

ei riitä
4. Helsingin Melojat ry – seuran aktiiviharrastajamäärä ei riitä
5. Helsinki Coast Quads Roller Derby ry – seuran aktiiviharrasta-

jamäärä ei riitä
6. Idän Traktor ry – ei ole hakenut toiminta-avustusta
7. Suomen Kurditalo ry – ei liikuntaseura
8. Voimistelu- ja Urheiluseura FEMMA ry – seuran aktiiviharrasta-

jamäärä ei riitä
9. Voimistelu- ja Urheiluseura Wartti ry – seuran aktiiviharrastaja-

määrä ei riitä

Esittelijän perustelut

Toiminta-avustusta myönnetään 294 liikuntaseuralle (305/2018) ja 28 
eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmälle (26/2018). Liikuntaseu-
roille myönnetään yhteensä 1 950 651 euroa ja eläkeläis- ja erityisryh-
mien liikuntaryhmille 49 349 euroa. Suurimmat toiminta-avustukset 
myönnetään HJK ry:lle, Tapanilan Erä ry:lle, EräViikingit ry:lle, HNMKY 
ry:lle, Pallo-Pojat Juniorit ry:lle, Voimisteluseura Helsinki ry:lle, Helsing-
fors Simsällskap r.f:lle, FC Kontu Itä-Helsinki ry:lle sekä Puistolan Ur-
heilijat ry:lle. Suurin, 90 000 euron toiminta-avustus jaetaan HJK ry:lle.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 
(liikuntalaki 390/2015, 5§). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja 
vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avus-
tusten myöntöperusteista, avustusmuodoista ja hakuajoista 
23.10.2018, § 19. Jaosto ositti liikuntajaoston yhteensä 8 066 000 eu-
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ron avustusmäärärahasta 2 000 000 euroa jaettavaksi toiminta-avus-
tuksiin (24.1.2019, § 3).

Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, 
joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen 
avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua 
harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiivi-
harrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinki-
läistä aktiiviharrastajaa. Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava 
lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakun-
nalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön 
valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- 
ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jä-
senilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.

Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2019 mennes-
sä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaa-
moon. Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy 
laskennallisin perustein. Toiminta-avustuksessa painotetaan erityisesti 
lasten ja nuorten liikunnan tukemista. Liikuntaseurojen avustuksissa al-
le 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnan painotus on 80 % ja aikuis-
ten toiminnan painotus 20 %. Laskennassa huomioidaan lisäksi seu-
rassa toimineiden valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 
(VOK 1-5 tasot) käyneiden lukumäärä laatupainotuksena. 

Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien avustuksia painotetaan 
liikuntaseurojen junioritoiminnan tavoin 80 %. 

Toiminta-avustuksen laskennassa on vuonna 2019 edelleen käytössä 
jarru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin -10 % tai 
kasvun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 
2017 uudistettu toiminta-avustuslaskenta. Jarru ei käytetä silloin, kun 
seuran toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan 
muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai jaoston seurasta irtautumisen 
vuoksi.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luoja-
na ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Ta-
voitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tu-
kea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä 
tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallis-
tumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten 
harrastuksista. Toiminta-avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa 
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liikkuu noin 58 000 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on 
tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Avustuksilla mahdollis-
tetaan seurojen toimintaa.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toiminta-avustukset 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
Esitysteksti
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§ 6
Tilankäyttöavustukset vuodelle 2019

HEL 2019-002742 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti myöntää tilan-
käyttöavustusta 232 liikuntaseuralle sekä 21 eläkeläis- ja erityisjärjes-
tön liikuntaryhmälle yhteensä 4 585 000 euroa liitteen mukaisesti.

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, joka perustuu las-
kennallisiin perusteisiin. Avustus maksetaan yhdessä erässä päätök-
senteon jälkeen niille, joiden tilankäyttöavustus on alle 100 000 euroa. 
Avustus maksetaan kahdessa erässä niille, joiden tilankäyttöavustus 
on 100 000 euroa tai enemmän. Tällöin puolet avustuksesta makse-
taan päätöksenteon jälkeen ja puolet kesäkuussa.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kau-
punkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön 
lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästys-
korkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatet-
tavat yleisohjeet 12.12.2011)

Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmääräraho-
jen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Tilan-
käyttöavustusten summa vaikuttaa suoraan harrastusmaksuihin ja nii-
den vähäisyys lisää eriarvoisuutta eri liikuntalajien välillä. Jaosto pitää 
tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevi-
nä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syrjäyty-
misen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoittei-
den mukaisia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Lisätään päätöksen viimeiseksi kappaleeksi:

Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmääräraho-
jen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Tilan-
käyttöavustusten summa vaikuttaa suoraan harrastusmaksuihin ja nii-
den vähäisyys lisää eriarvoisuutta eri liikuntalajien välillä. Jaosto pitää 
tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevi-
nä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syrjäyty-
misen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoittei-
den mukaisia.
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Kannattaja: Heidi Ruhala

Liikuntajaosto hyväksyi Johanna Sydänmaan vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilankäyttöavustukset 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää myöntää ti-
lankäyttöavustusta 232 liikuntaseuralle sekä 21 eläkeläis- ja erityisjär-
jestön liikuntaryhmälle yhteensä 4 585 000 euroa liitteen mukaisesti.

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, joka perustuu las-
kennallisiin perusteisiin. Avustus maksetaan yhdessä erässä päätök-
senteon jälkeen niille, joiden tilankäyttöavustus on alle 100 000 euroa. 
Avustus maksetaan kahdessa erässä niille, joiden tilankäyttöavustus 
on 100 000 euroa tai enemmän. Tällöin puolet avustuksesta makse-
taan päätöksenteon jälkeen ja puolet kesäkuussa.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kau-
punkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön 
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lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästys-
korkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatet-
tavat yleisohjeet 12.12.2011)

Esittelijän perustelut

Tilankäyttöavustusta myönnetään 232 liikuntaseuralle (243/2018) ja 21 
eläkeläis- ja erityisryhmälle (22/2018). Liikuntaseuroille myönnetään 
yhteensä 4 517 067 euroa ja eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryh-
mille yhteensä 67 933 euroa tilankäyttöavustusta.

Suurimmat, yli 100 000 euron tilankäyttöavustukset myönnetään HVS-
Tennis ry:lle, Tapanilan Erä ry:lle, HNMKY ry:lle, Smash ry:lle, HJK 
ry:lle, Puistolan Urheilijat ry:lle, EräViikingit ry:lle ja Voimisteluseura 
Helsinki ry:lle.  

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 
(liikuntalaki 390/2015, 5§). Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikunta-
jaosto ositti 24.1.2019 kokouksessa (§ 3) 8 066 000 euron avustus-
määrärahasta 5 835 000 euroa jaettavaksi tilankäyttöavustuksiin. Lii-
kuntajaosto päätti jakaa tästä tilankäyttöavustusmäärärahasta 950 000 
euron suuruinen kohdeavustuksen clearing-järjestelmään jääkiekon ja 
taitoluistelun avustettavien seurojen juniorien jäävuorojen tukemiseksi. 
Lisäksi tilankäyttöavustusmäärärahasta jaettiin yhteensä 300 000 eu-
ron suuruinen lisätuki clearing-järjestelmään taitoluistelun ja jääkiekon 
junioreille sekä ringeten junioreille Pirkkolan jäähallien sulkeutumisen 
vuoksi. (liikuntajaosto 24.1.2019, § 3). Tässä päätöksessä seuroille jae-
taan jäljelle jäävä 4 585 000 euron tilankäyttöavustus.

Liikuntajaosto päätti liikunnan avustusten myöntöperusteista, avustus-
muodoista ja hakuajoista 23.10.2018, § 19.

Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, 
joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen 
avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua 
harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiivi-
harrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinki-
läistä aktiiviharrastajaa. Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava 
lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakun-
nalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön 
valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- 
ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jä-
senilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy las-
kennallisin perustein. Avustuksella tuetaan muiden kuin liikuntapalvelun 
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omien tilojen säännöllisiä ohjattuja harjoitusvuoroja. Myös koulujen lii-
kuntasalien käyttöön haetaan tilankäyttöavustusta. Avustus myönne-
tään ympärivuotisesti perustuen edellisenä vuonna toteutuneisiin vuok-
riin. Lisäksi voidaan ottaa huomioon olennaiset muutokset kuluvan 
vuoden tilojen käytössä. Tilankäyttöavustuslaskennassa painotetaan 
alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen 
liikuntaryhmien toimintaa 100 % ja aikuisten toimintaa 90 %.

Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2019 mennes-
sä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaa-
moon. 

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luoja-
na ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Ta-
voitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tu-
kea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä 
tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallis-
tumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten 
harrastuksista. Avustettavien seurojen toiminnassa on mukana noin 
58 000 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli 
harrastusten tarjoajana. Helsinkiläiset seurat ovat todenneet, että tilo-
jen käytön tukeminen on heille tärkein tukimuoto. Avustuksilla mahdol-
listetaan seurojen toimintaa.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
Sari Kiuru, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87736

sari.kiuru(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilankäyttöavustukset 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
Esitysteksti
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§ 7
Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuodelle 2019

HEL 2019-002741 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti myöntää mui-
den liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta 13 liikuntaseuralle yh-
teensä 92 600 euroa liitteen mukaisesti. 

Myönnetyt avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustuksen myöntämi-
sessä painotetaan lasten ja nuorten toimintaa. Avustukset maksetaan 
yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kau-
punkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön 
lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästys-
korkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatet-
tavat yleisohjeet 12.12.2011)

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

Liitteet

1 Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus vuonna 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta myönnetään yhteen-
sä 13 liikuntaseuralle (13/2018). Seuroissa harrastetaan mm. sirkusta, 
capoeiraa, joogaa, parkouria ja itämaisia kamppailulajeja. 

Suurimmat avustukset myönnetään Circus Helsinki Association ry:lle 
(34 000 euroa), Linnanmäen Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:lle 
(25 000 euroa) sekä Parkour Oppimiskeskus ry:lle (18 000 euroa). 
Näissä seuroissa juniorien aktiiviharrastajamäärät ovat suurimpia. 
1 000 – 3 000 euron avustuksia myönnetään seuroille, joissa liikkuu vä-
hintään 20 junioria tai yli 100 aikuista aktiiviharrastajaa. Alle 1 000 eu-
ron avustuksia myönnetään seuroille, joiden aktiiviharrastajamäärä on 
alle 100 henkilöä ja juniorien määrä alle 10 henkilöä. 

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 
(liikuntalaki 390/2015, 5 §). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja 
vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avus-
tusten myöntöperusteista, avustusmuodoista ja hakuajoista 
23.10.2018, § 19. Jaosto ositti liikuntajaoston yhteensä 8 066 000 eu-
ron avustusmäärärahasta enintään 100 000 euroa jaettavaksi muiden 
liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin. Lisäksi liikuntajaosto päätti 
24.1.2019, § 3, että jos avustuksia jää jakamatta, liikuntajohtaja tekee 
päätöksen käyttämättä jäävien määrärahojen kohdentumisesta avus-
tuksiin.

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta voidaan myöntää 
helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden koko-
naisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura 
järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vä-
hintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 
20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Avustusta haettiin 
lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2019 mennessä asiointi.hel.fi 
kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaamoon. Muiden liikun-
taa edistävien yhdistysten avustus on harkinnanvarainen avustus. 
Avustuksen myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten liikuntaa se-
kä toiminnan volyymia. (23.10.2018, § 19)

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luoja-
na ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Ta-
voitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.
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Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tu-
kea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä 
tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallis-
tumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten 
harrastuksista. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana 
Helsingissä. Avustuksilla mahdollistetaan seurojen toimintaa.

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

Liitteet

1 Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus vuonna 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
Esitysteksti
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 4 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 5, 6 ja 7 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Heimo Laaksonen
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Johanna Sydänmaa Heidi Ruhala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.04.2019.


