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Puheenjohtaja

Heimo Laaksonen 6 - 11 §
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Tuuli Salospohja liikuntapalvelupäällikkö
7 - 10 §
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Miska Nera hallintoasiantuntija
6 - 11 §
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§ Asia

6 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

7 Asia/2 Liikunnan avustusta saaneiden seurojen tilinpidontarkastus

8 Asia/3 Toiminta-avustukset 2020

9 Asia/4 Tilankäyttöavustukset 2020

10 Asia/5 Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus 2020

11 Asia/6 Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen vuonna 2020
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§ 6
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto totesi kokouksen lail-
lisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto valitsi pöytäkirjantar-
kastajiksi jäsenet Pekka Löfman ja Marika Sorja sekä varatarkastajiksi 
jäsenet Zahra Abdulla ja Jukka Järvinen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 7
Liikunnan avustusta saaneiden seurojen tilinpidontarkastus

HEL 2020-005869 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikuntaseuro-
jen tilinpidontarkastusten osalta seuraavasti:

Liikuntayhdistys Rectus ry ei ole järjestänyt yhdistyksen taloutta ja hal-
lintoa voimassa olevien yhdistys- ja kirjanpitolakien mukaan, joten peri-
tään takaisin vuoden 2018 toiminta-avustus 2 038 euroa ja tilankäyttö-
avustus 3 148 euroa, yhteensä 5 186 euroa. Avustuksen takaisinmaksu 
tapahtuu kaupungin taloushallintopalvelusta tulevalla laskulla.

HVS-Tennis ry:n, Käpylän Pallo ry:n, Liikuntaleikki Helsinki ry:n, Par-
kour Oppimiskeskus ry:n ja Savate Club Helsinki ry:n osalta ei vuoden 
2018 avustuksia peritä takaisin.

Liikuntapalvelujen kumppanuusyksikkö tekee tilinpidontarkastuksessa 
esiin nousseista asioista esityksen liikuntajaostolle avustuksiin liittyvän 
neuvonnan ja ohjeistuksen kehittämistoimenpiteistä sekä avustuskri-
teerien 2021 tarkentamisesta.

Liikuntajaosto merkitsi tiedoksi seurojen liitteenä olevat tilinpidontarkas-
tusraportit.

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 HVS-Tennis ry tilinpidontarki raportti 5.11.2019
2 HVS-Tennis ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ
3 HVS-Tennis ry VASTINE
4 KäpylänPallo tilinpidontarki raportti 6.11.2019
5 LiikuntaleikkiHelsinkiRy tilinpidontarki raportti 6.11.2019
6 Liikuntaleikki Helsinki - Lisäselvitys vuoden 2018 avustukseen liittyen
7 Liikuntaleikki Helsinki - Sopimuksen sisältö (1)
8 Liikuntaleikki Helsinki ry - Lisäselvitys
9 Liikuntaleikki Helsinki ry - Verotuspäätös2018



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 3 (35)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaosto

Asia/2
14.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

10 LiikuntayhdistysRectusRy tilinpidontarki rap 6.11.2019 (1)
11 Parkour tilinpidontarki raportti 6.11.2019 (1)
12 Parkour Oppimiskeskus ry Lisäselvitys Helsingin kaupungille 2.4.2020
13 Parkour Oppimiskeskus ry Yhteistyösopimus
14 Savate Club tilinpidontarki raportti 5.11.2019 (1) (1)
15 Savate Club Helsinki ry Lisäselvitys
16 Savate Club Helsinki ry Verotuspäätös 2018
17 Lydman Oy_Tilinpidonohjeistus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 15.1.2019 kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan vuoden 2019 avustusmäärärahoista ja tavoitteista vuo-
delle 2019 (§ 4, liite 3). Yhdeksi toimenpiteeksi kirjattiin, että toimialan 
avustusten (kulttuuri, liikunta, nuoriso) käytön seurantaa yhtenäistetään 
ja vuoden 2019 aikana toteutetaan ulkopuolisen tahon suorittama 
vuonna 2018 avustusta saaneiden tilinpidontarkastus.

Liikuntajaosto päätti vuoden 2019 avustusmäärärahan osittamista kos-
kevassa päätöksessä 24.1.2019, § 3 osoittaa enintään 15 000 euroa 
liikunnan avustusten tarkastukseen.

Tarkistetut avustukset ja eteneminen

Toimialan (kulttuuri, liikunta, nuoriso) avustusten tarkastajaksi valittiin 
KHT Tilintarkastustoimisto Lydman Oy. Kunkin palvelukokonaisuuden 
avustusten saajista tarkastettavaksi sovittiin otettavan 4-8 yhteisöä. 
Tarkastettaville yhteisöille toimitettiin tarkastajan kokoama lista, johon 
oli lueteltu materiaali, joka heidän tuli yhdistyksensä osalta toimittaa 
tarkastuksen tekemistä varten. Yhteisöille ilmoitettiin myös, että tarkas-
tuksesta tulee raportti, jonka he saavat omaan käyttöönsä toiminnan ja 
taloushallinnon kehittämiseksi.
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Syksyn 2019 aikana toimialalla tarkastettiin pistokokeisiin perustuen 4-
8 yhteisön tilinpitoon ja hallintoon liittyvät asiapaperit vuonna 2018 
avustusta niin nuorisojaostolta, kulttuurijaostolta kuin liikuntajaostolta 
saaneiden osalta. Tarkastettavat yhteisöt valittiin avustusvalmistelijoi-
den harkintaan perustuen edustamaan erityyppisiä avustustoimijoita. 
Liikunnan avustuksen saajista tarkastettiin yhteensä kuusi erikokoista, 
eri liikuntamuotoa edustavaa seuraa.

Seura Laji/lajit Aktiiviharrasta-
jat 2018: juniorit 
/ aikuiset

Toiminta-avustus / 
Tilankäyttöavustus 
2018

HVS-Tennis ry tennis 600 / 234 19 689 / 216 016
Käpylän Pallo ry jalkapallo 795 / 65 21 650 / 49 461
Liikuntaleikki Hel-
sinki ry

liikuntaleikki-
koulu-toiminta 
(naperofutis, 
perhefutis, 
temppukoulu)

1591 / 282 19 491 / 0

Liikuntayhdistys 
Rectus ry

jumppa 50 / 137 2 038 / 3 148

Parkour Oppimis-
keskus ry

parkour ja ak-
robatia

324 / 85 Muiden liikuntaa 
edistävien yhdistys-
ten avustus 15 000

Savate Club Hel-
sinki ry

brasilialainen 
jujutsu, krav 
maga, nyrkkei-
ly/kuntonyrkkeil
y, savate, va-
paaottelu

289 / 1633 30 991 / 102 707

Tilinpidontarkastaja Lydman Oy tarkasteli seuran toimintaa suhteessa 
kunkin avustuksen myöntämisperusteisiin, yhdistys- ja kirjanpitolakeihin 
sekä hyvän hallinnon periaatteisiin.

Tammi- ja helmikuussa 2020 liikuntapalvelun kumppanuusyksikkö ta-
pasi jokaisen tarkastetun seuran ja keskusteli seuran kanssa tarkas-
tuksessa esiin nousseista keskeisistä huomioista. Tapaamisissa oli li-
säksi läsnä ulkopuolisen tilinpidontarkastuksen tehnyt Kari Lydman. 
Muistio tapaamisista sekä tilinpidontarkastusraportti lähetettiin kullekin 
seuralle tapaamisten jälkeen.

Huomioita tilinpidontarkastuksesta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 5 (35)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaosto

Asia/2
14.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Liitteessä tilinpidontarkastusraportteihin Lydman Oy toimitti liikunnan, 
kulttuurin ja nuorison avustuksiin liittyen yleisiä ohjeita ja huomioita 
avustuksia saaville yhteisöille. 

Avustuksiin liittyvän neuvonnan ja ohjeistuksen kehittämisessä otetaan 
huomioon tilinpidontarkastuksessa esiin nostetut yleiset asiat, mm.

 Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa ja tilintarkastuk-
sensa lain edellyttämällä tavalla sekä siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä ti-
lintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.

 Avustusten käytön kohdentumisen tulee näkyä tilinpäätöksessä. Ti-
lankäyttöavustuksen tulee kohdentua tilavuokramaksuihin. Avustet-
tavan toiminnan tulee kohdistua pääosin helsinkiläisiin

 Yhteys intressitahon/lähipiirin yrityksiin tulee olla läpinäkyvä. Seuran 
hallituksen tulee valvoa, että seuran etu toteutuu ostoissa. 

 Seuran jäsenten tulee tietää, että he ovat seuran jäseniä. Seurojen 
sääntömääräisiin jäsenkokouksiin tulee kutsua ja osallistua muiden-
kin kuin seuran hallituksen. 

 Seuran sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten sekä hallituksen 
kokousten pöytäkirjojen tulee olla asianmukaisesti numeroituja ja al-
lekirjoitettuja. Seura tekee vuosittain toimintakertomuksen ja toimin-
tasuunnitelman. 

Tarkistettujen yhteisöjen tilinpidontarkistusraporteissa otettiin muiden 
huomioiden lisäksi kantaa siihen, onko seuran palautettava avustus. 

Tarkastetuista seuroista Käpylän Pallo ry:n sekä Parkour Oppimiskes-
kus ry:n raporteissa todettiin, että tilinpidontarkastuksessa ei tullut esiin 
mitään sellaista yksiselitteistä ja olennaista, joka antaisi ilmeisen ja sel-
vän perusteen myönnettyjen avustusten takaisinperinnälle. Parkour 
Oppimiskeskus ry on tilinpidontarkastuksen jälkeen toimittanut lisäselvi-
tyksen siitä, miten yhdistys seuraa avustusten kohdentumista helsinki-
läisille sekä sitä, että pääosa seuran toiminnasta on Helsingissä. Lisäk-
si seura on toimittanut selvityksen koskien Parkour Oppimiskeskus ry:n 
ja Parkour Akatemia Oy:n yhteistyötä.

HVS-Tennis ry:n, Liikuntaleikki Helsinki ry:n, Liikuntayhdistys Rectus 
ry:n sekä Savate club Helsinki ry:n osalta avustuksen mahdollista pa-
lauttamista koskevassa kohdassa edellä mainittu toteamus oli ehdolli-
nen. Näiden seurojen osalta käytiin sekä Helsingin kaupungin oikeus-
palveluiden (verotukset ja yhteisöt-yksikkö) että kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan lakimiehen kanssa läpi, voidaanko katsoa, että avustuksen 
myöntämisehdot ovat täyttyneet, avustusta on käytetty avustuspäätök-
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sen mukaisesti ja siihen käyttötarkoitukseen, johon se on myönnetty tai 
onko vuoden 2018 avustus perittävä takaisin.

HVS-Tennis ry

HVS-Tennis ry on tilinpidontarkastuksen jälkeen toimittanut tarkemmat 
lisätiedot liiketoimista Helsingin Tennisstadion Oy:n (Talin Tenniskes-
kus) sekä HVS-Suojat Oy:n (Taivallahden Tenniskeskus ry), ns. sisa-
ryhtiöiden kanssa. HVS-Tennis ry on myös toimittanut liikuntapalvelulle 
seuran voimassa olevan talousohjesäännön. Talousohjesääntö on väli-
ne yhdistyksen taloushallinnon vastuiden ja tehtävien jakoon sekä uu-
sien yhdistyksen toimijoiden perehdytykseen. 

Liikuntaleikki Helsinki ry

Vuoden 2017 ja 2018 verotuspäätöksissä todetaan, että Liikuntaleikki 
Helsinki ry ei ole yleishyödyllinen yhteisö. Liikuntajaoston 24.10.2017, § 
8 vahvistamien avustusten myöntöperusteiden 2018 mukaan avustus-
kelpoisuuden yksi ehdoista ja samalla toiminta- ja tilankäyttöavustuk-
sen myöntämisen edellytys on, että ”yhdistyksen toiminta on luonteel-
taan yleishyödyllistä ja tarpeellista liikuntatoimen kannalta, yhdistyksen 
toiminta täydentää Helsingin kaupungin liikuntatoimen tarjontaa”. Tilin-
pidontarkastuksessa huomioitiin, että yhdistyksellä on keskeinen sopi-
mus JK-Valmennus Oy:n kanssa, jossa ry on ulkoistanut merkittävän 
osan toiminnasta osakeyhtiölle. Ry:n hallituksen puheenjohtaja toimii 
kyseisen osakeyhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Liikun-
taleikki Helsinki ry on toimittanut kaksi lisäselvitystä liittyen avustustar-
kastuksessa esiin nousseisiin asioihin.

Liikuntayhdistys Rectus ry

Helsingin kaupungin avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa ja 
tilintarkastuksensa lain edellyttämällä tavalla. Liikuntayhdistys Rectus 
ry ei ole järjestänyt seuran taloutta tai hallintoa voimassa olevien yhdis-
tys- ja kirjanpitolakien mukaan eikä kirjanpitoansa hyvän hallintotavan 
mukaan. 

Savate Club Helsinki ry

Vuoden 2017 ja 2018 verotuspäätöksissä todetaan, että Savate Club 
Helsinki ry ei ole yleishyödyllinen yhteisö. Liikuntajaoston 24.10.2017, § 
8 vahvistamien avustusten myöntöperusteiden 2018 mukaan avustus-
kelpoisuuden yksi ehdoista ja samalla toiminta- ja tilankäyttöavustuk-
sen myöntämisen edellytys on, että ”yhdistyksen toiminta on luonteel-
taan yleishyödyllistä ja tarpeellista liikuntatoimen kannalta, yhdistyksen 
toiminta täydentää Helsingin kaupungin liikuntatoimen tarjontaa”. Tilin-
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pidontarkastuksessa huomioitiin, että yhdistyksellä on keskeinen sopi-
mus BF Production Oy:n kanssa, jossa ry on ulkoistanut merkittävän 
osan toiminnasta osakeyhtiölle (managerointisopimus). Ry:n hallituk-
sen puheenjohtaja toimii kyseisen osakeyhtiön hallituksen puheenjoh-
tajana. Savate Club Helsinki ry toimitti lisäselvityksen liittyen tarkastuk-
sessa esiin nousseisiin asioihin.

Liittyen verotuspäätöksen kautta esiin nousseeseen kysymykseen 
yleishyödyllisyydestä ja avustusten myöntämisen kriteereistä, on yleis-
hyödyllisyys-asiaa vuoden 2018 jälkeen tarkennettu liikunnan avustus-
ten myöntämisen ehdoissa. Vuoden 2018 avustusten osalta ei tästä 
syystä esitetä takaisinperintää.

Taustaa

Helsingin kaupunki tukee noin 350 liikuntaseuraa vuosittain noin 8 mil-
joonalla eurolla. Liikuntaseurojen lisäksi tuetaan eläkeläis- ja erityisjär-
jestöjen liikuntaryhmien toimintaa sekä erilaisten yhteisöjen järjestämiä 
liikuntatapahtumia. Avustettavissa liikuntaseuroissa liikkuu noin 
100 000 helsinkiläistä liikunnan harrastajaa. 

Avustuksen myöntävä lautakunta, jaosto tai viranhaltija valvoo avus-
tuksen käyttöä. Avustusten käytön valvonnan tarkoituksena on varmis-
taa, että avustusta käytetään avustuspäätöksen mukaisesti ja siihen 
käyttötarkoitukseen, johon se on myönnetty. Tässä tarkoituksessa val-
votaan avustusta saaneen yhteisön toimintaa ja taloutta. (Helsingin 
kaupungin avustusten yleisohjeet, Khs 28.10.2019). 

Avustuksen myöntämisen yleisten avustusehtojen mukaan avustuksen 
hakijan on annettava Helsingin kaupungille korvauksetta tämän tarpeel-
liseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen 
myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oi-
keus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tar-
vittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia. (Helsingin 
kaupungin avustusten yleisohjeet, Khs 28.10.2019).

Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkist-
rategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, 
asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskunnan toimintaedelly-
tyksiä (kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28). Helsingin 
kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 
321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdol-
listajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, et-
tä jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Päätösesitys tukee Hel-
singin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja edistää kaupunki-
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laisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja tuottaa toimin-
taa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. 
Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 
(liikuntalaki 390/2015, § 5). 

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 9.10.2019, § 
297) mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avus-
tusmäärärahan jakamisen periaatteet ja valvoo avustusperiaatteiden 
toteutumista toimialatasoisesti (17 luku § 1). Liikuntajaosto päättää 
jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta, hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustus-
määrärahojen jakamisesta sekä valvoo avustusten käyttöä (17 luku § 
3).

Liikuntajaosto teki päätöksen avustusten myöntöperusteista ja hakuoh-
jeesta vuodelle 2018 (24.10.2017, § 8) ja ositti liikunnan avustuksiin 
käytössä olevan määrärahan 9.1.2018, § 5. Jaosto jakoi liikuntaseuro-
jen toiminta-avustukset, tilankäyttöavustukset ja muiden liikuntaa edis-
tävien yhdistysten avustukset liikuntaseuroille 3.4.2018, § 10, 11 ja 12. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli 5.5. toimialan (kulttuuri, lii-
kunta, nuoriso) avustusta saaneiden yhteisöjen tilinpidontarkastuksen 
ja merkitsi sen tiedoksi. Kukin jaosto käsittelee oman palvelukokonai-
suutensa avustusta saaneiden tarkastusraportit ja tekee niistä päätök-
sen. Lautakunta päätti, että vuonna 2020 kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalla jatketaan avustusten käytön seurantaa ja toteutetaan ulkopuo-
lisen tahon suorittama vuonna 2019 avustusta saaneiden tilinpidontar-
kastus.

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 HVS-Tennis ry tilinpidontarki raportti 5.11.2019
2 HVS-Tennis ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ
3 HVS-Tennis ry VASTINE
4 KäpylänPallo tilinpidontarki raportti 6.11.2019
5 LiikuntaleikkiHelsinkiRy tilinpidontarki raportti 6.11.2019
6 Liikuntaleikki Helsinki - Lisäselvitys vuoden 2018 avustukseen liittyen
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7 Liikuntaleikki Helsinki - Sopimuksen sisältö (1)
8 Liikuntaleikki Helsinki ry - Lisäselvitys
9 Liikuntaleikki Helsinki ry - Verotuspäätös2018
10 LiikuntayhdistysRectusRy tilinpidontarki rap 6.11.2019 (1)
11 Parkour tilinpidontarki raportti 6.11.2019 (1)
12 Parkour Oppimiskeskus ry Lisäselvitys Helsingin kaupungille 2.4.2020
13 Parkour Oppimiskeskus ry Yhteistyösopimus
14 Savate Club tilinpidontarki raportti 5.11.2019 (1) (1)
15 Savate Club Helsinki ry Lisäselvitys
16 Savate Club Helsinki ry Verotuspäätös 2018
17 Lydman Oy_Tilinpidonohjeistus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.05.2020 § 77
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§ 8
Toiminta-avustukset 2020

HEL 2020-002169 T 02 05 01 00

Päätös

A

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi toiminta-
avustusta 291 liikuntaseuralle sekä 28 eläkeläis- ja erityisjärjestön lii-
kuntaryhmälle yhteensä 1 901 485 euroa liitteen 1 mukaisesti.

Avustukset maksetaan avustuksen saajille yhdessä erässä päätöksen-
teon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan 
myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avus-
tuksen saajalta (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, Khs 
28.10.2019).

Toiminta-avustusta ei myönnetty seuraaville 10 hakijoille:

Haukilahden urheiluampujat ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 15 ai-
kuista.

Helsingin lumilautailijat ry: Seura on perustettu v. 2020, yhdistyksen tu-
lee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen 
avustuksen hakemista.

Kansainvälinen hiihtokoulu ry: Pääosa liikuntaseuran toiminnasta tulee 
tapahtua Helsingissä. Kansainvälinen hiihtokoulu ry:n toiminta tapahtuu 
seuran avustushakemuksessa antamien tietojen mukaan pääosin 
muualla kuin Helsingissä. Toiminta ei täytä myöskään helsinkiläisille 
suunnatun säännöllisen, ohjatun toiminnan kriteereitä.

Puistolan Pyry ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 29 aikuista.

Slackline Finland ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 20 aikuista.

Stadi Boxing ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 26 aikuista ja 8 nuor-
ta.

Uudenmaan CP-yhdistys - Nylands CP-förening ry: Toiminta niin vä-
häistä, että avustus jää alle 200 euron, mitä ei makseta.

Voimistelu- ja urheiluseura FEMMA ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittä-
vä; 42 aikuista.
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Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Kisa-Toverit r.y.: Aktiiviharrasta-
jamäärä ei riittävä; 33 aikuista.

Voittamisen Kulttuuri ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 21 aikuista ja 
4 nuorta.

B

Liikuntajaosto päätti siirtää Helsingin Luistinklubi ry, Helsingfors Skrids-
koklubb rf:n avustusasian käsittelyn, koska asian valmistelu on kesken.

Liikuntajaosto päätti siirtää Savate Club Helsinki ry:n ja Liikuntaleikki 
Helsinki ry:n avustuksen käsittelyn kunnes hakijoiden tekemät valituk-
set verottajalle, koskien sitä, etteivät yhdistykset ole yleishyödyllisiä, on 
käsitelty. Avustuspäätös tehdään kuitenkin viimeistään liikuntajaoston 
syyskauden ensimmäisessä kokouksessa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jukka Järvinen: Savate Club Helsinki ry:n ja Liikuntaleikki Helsinki ry:n 
osalta avustuksen käsittely siirretään kunnes hakijoiden tekemät vali-
tukset verottajalle, koskien sitä, etteivät yhdistykset ole yleishyödyllisiä, 
on käsitelty. Avustuspäätös tehdään kuitenkin viimeistään liikuntajaos-
ton syyskauden ensimmäisessä kokouksessa.

Kannattaja: Zahra Abdulla

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jukka Järvisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 2
Heidi Ruhala, Johanna Sydänmaa

Ei-äänet: 7
Zahra Abdulla, Jukka Järvinen, Joonas Kolehmainen, Heimo Laakso-
nen, Harri Laiho, Pekka Löfman, Marika Sorja

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Liikuntajaosto hyväksyi Jukka Järvisen vastaehdotuksen mukaan muu-
tetun ehdotuksen äänin 2 - 7 (0 tyhjää, 0 poissa).
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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
Sari Kiuru, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87736
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toiminta-avustukset 2020
2 Liikuntaleikki Helsinki ry_Selvitys vuoden 2020 avustukseen liittyen
3 Savate Club Helsinki ry_lisätietopyyntö vuoden 2020 avustuksiin liittyen

Muutoksenhaku

A Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Asianosainen Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

A

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myöntää toiminta-
avustusta 291 liikuntaseuralle sekä 28 eläkeläis- ja erityisjärjestön lii-
kuntaryhmälle yhteensä 1 901 485 euroa liitteen 1 mukaisesti.

Avustukset maksetaan avustuksen saajille yhdessä erässä päätöksen-
teon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan 
myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avus-
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tuksen saajalta (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, Khs 
28.10.2019).

Toiminta-avustusta ei myönnetä seuraaville 13 hakijoille:

Haukilahden urheiluampujat ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 15 ai-
kuista.

Helsingin lumilautailijat ry: Seura on perustettu v. 2020, yhdistyksen tu-
lee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen 
avustuksen hakemista.

Kansainvälinen hiihtokoulu ry: Pääosa liikuntaseuran toiminnasta tulee 
tapahtua Helsingissä. Kansainvälinen hiihtokoulu ry:n toiminta tapahtuu 
seuran avustushakemuksessa antamien tietojen mukaan pääosin 
muualla kuin Helsingissä. Toiminta ei täytä myöskään helsinkiläisille 
suunnatun säännöllisen, ohjatun toiminnan kriteereitä.

Liikuntaleikki Helsinki ry: Ei ole yleishyödyllinen yhteisö.

Puistolan Pyry ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 29 aikuista.

Savate Club Helsinki ry: Ei ole yleishyödyllinen yhteisö.

Slackline Finland ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 20 aikuista.

Stadi Boxing ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 26 aikuista ja 8 nuor-
ta.

Uudenmaan CP-yhdistys - Nylands CP-förening ry: Toiminta niin vä-
häistä, että avustus jää alle 200 euron, mitä ei makseta.

Voimistelu- ja urheiluseura FEMMA ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittä-
vä; 42 aikuista.

Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Kisa-Toverit r.y.: Aktiiviharrasta-
jamäärä ei riittävä; 33 aikuista.

Voittamisen Kulttuuri ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 21 aikuista ja 
4 nuorta.

B

Liikuntajaosto päättää siirtää Helsingin Luistinklubi ry, Helsingfors Sk-
ridskoklubb rf:n avustusasian käsittelyn, koska asian valmistelu on kes-
ken.

Esittelijän perustelut
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Toiminta-avustushakemuksia saapui yhteensä 340. Yhdellä seuralla oli 
kaksi hakemusta. Toiminta-avustusta myönnetään 291 liikuntaseuralle 
(296/2019) ja 28 eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmälle 
(28/2019). Kuusi toiminta-avustusta hakenutta liikuntaseuraa siirrettiin 
muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin. Avustusta ei 
myönnetä 13 yhdistykselle. Liikuntaseuroille myönnetään yhteensä 1 
853 696  euroa (1 950 651 euroa/2019) ja eläkeläis- ja erityisryhmien 
liikuntaryhmille 47 788 euroa (49 349 euroa/2019).

Suurimmat toiminta-avustukset myönnetään EräViikingit ry:lle, Helsin-
gin Jalkapalloklubi ry:lle, Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys 
ry:lle, Pallo-Pojat Juniorit ry:lle ja Tapanilan Erä ry:lle. Suurin, 100 000 
euron toiminta-avustus myönnetään Helsingin Jalkapalloklubi 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 
10.10.2019, § 15. Liikuntajaosto ositti yhteensä 8 366 000 euron avus-
tusmäärärahasta 2 000 000 euroa jaettavaksi toiminta-avustuksiin 
21.1.2020, § 3.

Toiminta-avustusmäärärahasta varataan yhteensä 80 097 euroa mah-
dollisiin korjauksiin ja tarkastuslaskennasta johtuviin muutoksiin. Mikäli 
avustusmäärärahoja jää jakamatta tai avustusrahoja palautuu, liikunta-
johtaja voi päättää käyttämättä jääneiden avustusmäärärahojen jaka-
misesta vuonna 2020 liikuntajaoston päätöksen 21.1.2020, § 5 mukai-
sesti.

Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdis-
tys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoi-
minnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa. 
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 
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hakemus liitteineen 17.2.2020 mennessä asiointi.hel.fi kautta tai toimit-
tamalla hakemus kaupungin kirjaamoon.

Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy las-
kennallisin 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 liikuntaseuro-
jen junioritoiminnan tavoin 80 % painotuksella.

Toiminta-avustuksen laskennassa on vuonna 2020 edelleen käytössä 
jarru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin −20 % tai 
kasvun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 
2017 uudistettu toiminta-avustuslaskenta. Jarrua ei käytetä silloin, kun 
seuran toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan 
muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai jaoston seurasta irtautumisen 
vuoksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 5.5.2020, että kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialla myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin, jos avus-
tettavan toiminnan keskeytyminen johtuu koronavirustilanteesta. Avus-
tusten käyttötarkoitusta voi muuttaa ja avustuksia voi siirtää käytettä-
väksi myöhäisempään ajankohtaan kuitenkin enintään 31.5.2021 saak-
ka. Näin toimittaessa on tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen 
käyttö ole ristiriidassa yleisten avustusehtojen kanssa. Koronavirusti-
lanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä pää-
töstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuk-
sen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voi-
massa olevia viranomaisohjeita.

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 
liikkuu noin 62 500 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on 
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tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Liikunnan avustuksilla 
mahdollistetaan seurojen liikuntatoimintaa.

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
Sari Kiuru, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87736
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toiminta-avustukset 2020
2 Liikuntaleikki Helsinki ry_Selvitys vuoden 2020 avustukseen liittyen
3 Savate Club Helsinki ry_lisätietopyyntö vuoden 2020 avustuksiin liittyen

Muutoksenhaku

A Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Asianosainen Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Esitysteksti
Liite 1
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§ 9
Tilankäyttöavustukset 2020

HEL 2020-000321 T 02 05 01 00

Päätös

A

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi tilankäyttö-
avustusta 233 liikuntaseuralle sekä 20 eläkeläis- ja erityisjärjestön lii-
kuntaryhmälle yhteensä 4 724 470 euroa liitteen 1 mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi tilankäyttö-
avustusta 233 liikuntaseuralle sekä 20 eläkeläis- ja erityisjärjestön lii-
kuntaryhmälle yhteensä 4 724 752  euroa liitteen 1 mukaisesti.

Avustus maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen niille, joi-
den tilankäyttöavustus on alle 100 000 euroa. Avustus maksetaan kah-
dessa erässä niille, joiden tilankäyttöavustus on 100 000 euroa tai 
enemmän. Tällöin puolet avustuksesta maksetaan päätöksenteon jäl-
keen ja puolet kesäkuussa.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, Khs 28.10.2019).

Tilankäyttöavustusta ei myönnetty seuraaville 20 hakijoille: 

Bujinkan Shinden Dojo Finland ry: Liikuntamuotoa edustava lajijärjestö 
ei ole olympiakomitean varsinainen jäsen ja/tai kuulu opetus- ja kulttuu-
riministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten pii-
riin. 

Buumi DanceSport Helsinki ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 40 ai-
kuista ja 6 nuorta.

Haukilahden urheiluampujat ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 15 ai-
kuista.

Helsingin Moottoripyöräilijäkerho - HMPK ry: Tilankäyttöavustus koh-
distetaan säännöllisessä ohjatussa liikuntatoiminnassa käytettyihin tila-
vuoroihin.

Helsingin Ratsastajat r.y. - Helsingfors Ryttare r.f.: Ei säännöllisiä har-
joitusvuoroja liikuntapalvelun ulkopuolisissa liikuntatiloissa.

HL 51 §:n perusteella korjattu 
virhe päätöksen kokonaissum-
massa ja liitteessä 1. Dynamo ry:n 
avustuksesta oli teknisen virheen 
johdosta jäänyt pois 282 euroa, 
joten hakijalle myönnetty avus-
tussumma on kokonaisuudessaan 
4 374 euroa. (21.9.2020, MN)
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HIFK-Friidrott r.f.: Ei säännöllisiä harjoitusvuoroja liikuntapalvelun ulko-
puolisissa liikuntatiloissa.

Joogaterapiayhdistys ry: Liikuntamuotoa edustava lajijärjestö ei ole 
olympiakomitean varsinainen jäsen ja/tai kuulu opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. 

Liikkuvat HemMot ry: Ei säännöllisiä harjoitusvuoroja liikuntapalvelun 
ulkopuolisissa liikuntatiloissa.

Natha ry: Liikuntamuotoa edustava lajijärjestö ei ole olympiakomitean 
varsinainen jäsen ja/tai kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakun-
nallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. 

Nyländska Jaktklubben rf: Tilankäyttöavustus perustuu edellisen vuo-
den maksettuihin tilavuokriin. Hakemuksen mukaan seura ei ole mak-
sanut tilavuokria vuonna 2019.

Puistolan Pyry ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 29 aikuista.

Röhkön Kaatajat ry: Ei säännöllisiä harjoitusvuoroja liikuntapalvelun ul-
kopuolisissa liikuntatiloissa.

Sambo 2000 ry: Ei säännöllisiä harjoitusvuoroja liikuntapalvelun ulko-
puolisissa liikuntatiloissa. 

Slackline Finland ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 20 aikuista.

Talin Tallaajat ry: Ei säännöllisiä harjoitusvuoroja liikuntapalvelun ulko-
puolisissa liikuntatiloissa.

Tuomarinkylän Ratsastajat  - Domarby Ryttare r.y.: Ei säännöllisiä har-
joitusvuoroja liikuntapalvelun ulkopuolisissa liikuntatiloissa.

Viipurin Voimailijat r.y.: Ei säännöllisiä harjoitusvuoroja liikuntapalvelun 
ulkopuolisissa liikuntatiloissa.

Voimistelu- ja urheiluseura FEMMA ry: aktiiviharrastajamäärä ei riittä-
vä; 42 aikuista.

Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Kisa-Toverit r.y.: Aktiiviharrasta-
jamäärä ei riittävä; 33 aikuista.

Voittamisen Kulttuuri ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 21 aikuista ja 
4 nuorta.

B
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Liikuntajaosto päätti siirtää Savate Club Helsinki ry:n ja Liikuntaleikki 
Helsinki ry:n avustuksen käsittelyn kunnes hakijoiden tekemät valituk-
set verottajalle, koskien sitä, etteivät yhdistykset ole yleishyödyllisiä, on 
käsitelty. Avustuspäätös tehdään kuitenkin viimeistään liikuntajaoston 
syyskauden ensimmäisessä kokouksessa

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena esittelijä muutti päätöksessä ole-
van avustusten kokonaissumman oikeaksi: 4 724 470 euroa. Koko-
naissumma on oikein merkittynä liitteessä 1.

Vastaehdotus:
Jukka Järvinen: Savate Club Helsinki ry:n ja Liikuntaleikki Helsinki ry:n 
osalta avustuksen käsittely siirretään kunnes hakijoiden tekemät vali-
tukset verottajalle, koskien sitä, etteivät yhdistykset ole yleishyödyllisiä, 
on käsitelty. Avustuspäätös tehdään kuitenkin viimeistään liikuntajaos-
ton syyskauden ensimmäisessä kokouksessa.

Kannattaja: Pekka Löfman

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jukka Järvisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 2
Heidi Ruhala, Johanna Sydänmaa

Ei-äänet: 7
Zahra Abdulla, Jukka Järvinen, Joonas Kolehmainen, Heimo Laakso-
nen, Harri Laiho, Pekka Löfman, Marika Sorja

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Liikuntajaosto hyväksyi Jukka Järvisen vastaehdotuksen mukaan muu-
tetun ehdotuksen äänin 2 - 7 (0 tyhjää, 0 poissa).

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

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

Sari Kiuru, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87736
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilankäyttöavustukset 2020, korjattu versio
2 Liikuntaleikki Helsinki ry_Selvitys vuoden 2020 avustukseen liittyen
3 Savate Club Helsinki ry_lisätietopyyntö vuoden 2020 avustuksiin liittyen

Muutoksenhaku

A Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Asianosaiset Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myöntää tilankäyttö-
avustusta 233 liikuntaseuralle sekä 20 eläkeläis- ja erityisjärjestön lii-
kuntaryhmälle yhteensä 4 770 560 euroa liitteen 1 mukaisesti.

Avustus maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen niille, joi-
den tilankäyttöavustus on alle 100 000 euroa. Avustus maksetaan kah-
dessa erässä niille, joiden tilankäyttöavustus on 100 000 euroa tai 
enemmän. Tällöin puolet avustuksesta maksetaan päätöksenteon jäl-
keen ja puolet kesäkuussa.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, Khs 28.10.2019).

Tilankäyttöavustusta ei myönnetä seuraaville 22 hakijoille: 
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Bujinkan Shinden Dojo Finland ry: Liikuntamuotoa edustava lajijärjestö 
ei ole olympiakomitean varsinainen jäsen ja/tai kuulu opetus- ja kulttuu-
riministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten pii-
riin. 

Buumi DanceSport Helsinki ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 40 ai-
kuista ja 6 nuorta.

Haukilahden urheiluampujat ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 15 ai-
kuista.

Helsingin Moottoripyöräilijäkerho - HMPK ry: Tilankäyttöavustus koh-
distetaan säännöllisessä ohjatussa liikuntatoiminnassa käytettyihin tila-
vuoroihin.

Helsingin Ratsastajat r.y. - Helsingfors Ryttare r.f.: Ei säännöllisiä har-
joitusvuoroja liikuntapalvelun ulkopuolisissa liikuntatiloissa.

HIFK-Friidrott r.f.: Ei säännöllisiä harjoitusvuoroja liikuntapalvelun ulko-
puolisissa liikuntatiloissa.

Joogaterapiayhdistys ry: Liikuntamuotoa edustava lajijärjestö ei ole 
olympiakomitean varsinainen jäsen ja/tai kuulu opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. 

Liikkuvat HemMot ry: Ei säännöllisiä harjoitusvuoroja liikuntapalvelun 
ulkopuolisissa liikuntatiloissa.

Liikuntaleikki Helsinki ry: Ei yleishyödyllinen yhdistys.

Natha ry: Liikuntamuotoa edustava lajijärjestö ei ole olympiakomitean 
varsinainen jäsen ja/tai kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakun-
nallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. 

Nyländska Jaktklubben rf: Tilankäyttöavustus perustuu edellisen vuo-
den maksettuihin tilavuokriin. Hakemuksen mukaan seura ei ole mak-
sanut tilavuokria vuonna 2019.

Puistolan Pyry ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 29 aikuista.

Röhkön Kaatajat ry: Ei säännöllisiä harjoitusvuoroja liikuntapalvelun ul-
kopuolisissa liikuntatiloissa.

Savate Club Helsinki ry: Ei yleishyödyllinen yhdistys.

Sambo 2000 ry: Ei säännöllisiä harjoitusvuoroja liikuntapalvelun ulko-
puolisissa liikuntatiloissa. 
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Slackline Finland ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 20 aikuista.

Talin Tallaajat ry: Ei säännöllisiä harjoitusvuoroja liikuntapalvelun ulko-
puolisissa liikuntatiloissa.

Tuomarinkylän Ratsastajat  - Domarby Ryttare r.y.: Ei säännöllisiä har-
joitusvuoroja liikuntapalvelun ulkopuolisissa liikuntatiloissa.

Viipurin Voimailijat r.y.: Ei säännöllisiä harjoitusvuoroja liikuntapalvelun 
ulkopuolisissa liikuntatiloissa.

Voimistelu- ja urheiluseura FEMMA ry: aktiiviharrastajamäärä ei riittä-
vä; 42 aikuista.

Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Kisa-Toverit r.y.: Aktiiviharrasta-
jamäärä ei riittävä; 33 aikuista.

Voittamisen Kultuuri ry: Aktiiviharrastajamäärä ei riittävä; 21 aikuista ja 
4 nuorta.

Esittelijän perustelut

Tilankäyttöavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteen-
sä 275. Tilankäyttöavustusta myönnetään 233 liikuntaseuralle 
(234/2019) ja 20 eläkeläis- ja erityisryhmälle (21/2019). Liikuntaseuroil-
le myönnetään yhteensä 4 709 888 euroa ja eläkeläis- ja erityisjärjestö-
jen liikuntaryhmille yhteensä 60 672 euroa tilankäyttöavustusta. Suu-
rimmat, yli 100 000 euron tilankäyttöavustukset myönnetään seuraavil-
le seuroille: HVS-Tennis ry, Tapanilan Era ry., Voimisteluseura Helsinki 
- VSH ry, HNMKY ry., Smash.ry, Helsingin Jalkapalloklubi ry, Puistolan 
Urheilijat ry ja EräViikingit ry. Suurin tilankäyttöavustus, 250 000 euroa, 
myönnetään HVS-Tennis ry:lle.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 
(liikuntalaki 390/2015, 5§). Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikunta-
jaosto ositti 21.1.2020, § 3 yhteensä 8 066 000 euron avustusmäärära-
hasta 6 126 000 euroa jaettavaksi tilankäyttöavustuksiin. Liikuntajaosto 
jakoi tästä tilankäyttöavustusmäärärahasta 950 000 euron suuruinen 
kohdeavustuksen clearing-järjestelmään jääkiekon ja taitoluistelun 
avustettavien seurojen juniorien jäävuorojen tukemiseksi. Lisäksi Pirk-
kolan jäähallien sulkeutumisen vuoksi tilankäyttöavustusmäärärahasta 
jaettiin yhteensä 292 000 euron suuruinen lisätuki clearing-
järjestelmään taitoluistelun ja jääkiekon junioreille sekä 7 500 euroa 
ringeten junioreille. (liikuntajaosto 21.1.2020, § 4).

Tässä päätöksessä seuroille jaetaan 4 770 560 euroa tilankäyttöavus-
tuksia. Tilankäyttöavustuksesta varataan yhteensä 105 940 euroa 
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mahdollisiin korjauksiin ja tarkastuslaskennasta johtuviin muutoksiin. 
Mikäli avustusmäärärahoja jää jakamatta tai avustusrahoja palautuu, 
liikuntajohtaja voi päättää käyttämättä jääneiden avustusmäärärahojen 
jakamisesta vuonna 2020 liikuntajaoston päätöksen 21.1.2020, § 5 
mukaisesti.

Liikuntajaosto päätti liikunnan avustusten myöntöperusteista, avustus-
muodoista ja hakuajoista 10.10.2019, § 15. Avustettavaa toimintaa on 
seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdistys toteuttaa toimintaansa si-
ten, että se täyttää verottajan elinkeinotoiminnalle luonnehtimat piirteet, 
ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa.

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, joka perustuu las-
kennallisiin perusteisiin. Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää helsin-
kiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen 
kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää 
säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 
helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-
vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Seuran toteuttamaa liikunta-
muotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja 
urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja 
kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustus-
ten piiriin.  

Eläkeläis-ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne jär-
jestävät jäsenilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.

Avustuksella tuetaan muiden kuin liikuntapalvelun omien tilojen sään-
nöllisiä ohjattuja harjoitusvuoroja. Myös koulujen liikuntasalien käyttöön 
haetaan tilankäyttöavustusta. Avustus myönnetään ympärivuotisesti 
perustuen edellisenä vuonna toteutuneisiin vuokriin. Lisäksi voidaan ot-
taa huomioon olennaiset muutokset kuluvan vuoden tilojen käytössä. 
Olennaisia muutoksia ovat mm. merkittävät muutokset toiminnan laa-
juudessa, seurojen yhteenliittyminen tai jaoston irtaantuminen seuras-
ta, kun muutoksilla on vaikutusta tilankäyttöavustusten piirissä olevien 
tilojen käyttöön.

Tilankäyttöavustuslaskennassa painotetaan alle 20-vuotiaiden lasten ja 
nuorten sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toimintaa 
100 % ja aikuisten toimintaa 90 %.

Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 17.2.2020 mennes-
sä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaa-
moon.  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 24 (35)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaosto

Asia/4
14.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 5.5.2020, että kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialla myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin, jos avus-
tettavan toiminnan keskeytyminen johtuu koronavirustilanteesta. Avus-
tusten käyttötarkoitusta voi muuttaa ja avustuksia voi siirtää käytettä-
väksi myöhäisempään ajankohtaan kuitenkin enintään 31.5.2021 saak-
ka. Näin toimittaessa on tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen 
käyttö ole ristiriidassa yleisten avustusehtojen kanssa. Koronavirusti-
lanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä pää-
töstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuk-
sen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voi-
massa olevia viranomaisohjeita.   

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. Päätöse-
sitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja 
edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja 
tuottaa toimintaa.

Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. Lii-
kunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Avustet-
tavien seurojen toiminnassa on mukana noin 62 500 alle 20-vuotiasta 
lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana. 
Helsinkiläiset seurat ovat todenneet, että tilojen käytön tukeminen on 
heille tärkein tukimuoto. Liikunnan avustuksilla mahdollistetaan seuro-
jen liikuntatoimintaa.

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
Sari Kiuru, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87736
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilankäyttöavustukset 2020
2 Liikuntaleikki Helsinki ry_Selvitys vuoden 2020 avustukseen liittyen
3 Savate Club Helsinki ry_lisätietopyyntö vuoden 2020 avustuksiin liittyen

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 21.01.2020 § 4
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§ 10
Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus 2020

HEL 2020-002170 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti myöntää mui-
den liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta 10 liikuntaseuralle yh-
teensä 76 200 euroa liitteen mukaisesti. 

Myönnetyt avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustuksen myöntämi-
sessä painotetaan lasten ja nuorten toimintaa.

Avustukset maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli 
avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avus-
tuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, Khs 28.10.2019).

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
Sari Kiuru, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87736

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

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Esitysteksti
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta myönnetään yhteen-
sä 10 liikuntaseuralle (12/2019). Seuroissa harrastetaan mm. sirkusta, 
capoeiraa, joogaa, lacrossea ja itämaisia kamppailulajeja.

Suurimmat avustukset myönnetään Circus Helsinki Association ry:lle 
(38 000 euroa) ja Linnanmäen Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:lle 
(25 000 euroa). Näissä seuroissa juniorien aktiiviharrastajamäärät ovat 
suurimpia. 

1 200 – 3 000 euron avustuksia myönnetään seuroille, joissa liikkuu vä-
hintään 20 junioria tai yli 100 aikuista aktiiviharrastajaa. 

Alle 1 200 euron avustuksia myönnetään seuroille, joiden aktiiviharras-
tajamäärä 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. 

Liikuntajaosto ositti yhteensä 8 366 000 euron avustusmäärärahasta 
enintään 100 000 euroa jaettavaksi muiden liikuntaa edistävien yhdis-
tysten avustuksiin 21.1.2020, § 3. Muiden liikuntaa edistävien yhdistys-
ten avustusmäärärahasta jää yhteensä 23 800 euroa mahdollisiin kor-
jauksiin ja tarkastuslaskennasta johtuviin muutoksiin. Mikäli avustus-
määrärahoja jää jakamatta tai avustusrahoja palautuu, liikuntajohtaja 
voi päättää käyttämättä jääneiden avustusmäärärahojen jakamisesta 
vuonna 2020 liikuntajaoston päätöksen 21.2.2020, § 5 mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avus-
tusten myöntöperusteista, avustusmuodoista ja hakuajoista 
10.10.2019, § 15.

Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdis-
tys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoi-
minnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa.

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 
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20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Avustusta haettiin 
lähettämällä hakemus liitteineen 17.2.2020 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. (Liikuntajaosto 10.10.2019, § 15) 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 5.5.2020, että kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialla myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin, jos avus-
tettavan toiminnan keskeytyminen johtuu koronavirustilanteesta. Avus-
tusten käyttötarkoitusta voi muuttaa ja avustuksia voi siirtää käytettä-
väksi myöhäisempään ajankohtaan kuitenkin enintään 31.5.2021 saak-
ka. Näin toimittaessa on tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen 
käyttö ole ristiriidassa yleisten avustusehtojen kanssa. Koronavirusti-
lanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä pää-
töstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuk-
sen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voi-
massa olevia viranomaisohjeita.

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. 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
Sari Kiuru, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87736

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

lassi.laitinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus 2020
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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§ 11
Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen vuonna 2020

HEL 2020-005772 T 00 04 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti vuoden helsin-
kiläisurheilijan tai -joukkueen, vuoden helsinkiläinen urheiluseuran, 
vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan sekä vuoden helsinkiläisvalmenta-
jan ja myöntää heille stipendit liitteen 1 mukaisesti. Stipendin saajat jul-
kistetaan ja stipendit jaetaan Helsinki-päivänä 12.6.2020.

Käsittely

Asian esittelijänä toimi esityslistasta poiketen liikuntajohtaja Tarja Loik-
kanen.

Asian aikana kuultavana oli suunnittelija Minna Rehn.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen 2020, Stipendien saajat, EI JUL-
KISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2020

2 Vuoden helsinkiläisurheilijat 1964-2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus vahvisti 14.1.2019, § 24 urheilusaavutuksista palkit-
semisen periaatteet ja rahalliset tunnustukset eli stipendit. Kansainväli-
sesti menestyneet urheilijat voivat hakea stipendejä, joita myönnetään 
voimassa olevien kriteerien mukaan ympäri vuoden. Lisäksi vuosittain 
palkitaan vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue, helsinkiläinen urhei-
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luseura, nuori helsinkiläisurheilija sekä helsinkiläinen valmentaja ja jae-
taan heille Helsinki-päivänä stipendit.

Helsinkiläisurheilijoiden valinnassa huomioidaan kaikki urheilumuodot. 
Vuoden 2020 valinnassa huomioidaan saavutukset aikavälillä 
15.4.2019–15.4.2020.

Jaettavat stipendit euroa
Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue 10 000
Vuoden helsinkiläinen urheiluseura 5 000
Vuoden nuori helsinkiläisurheilija 2 500
Vuoden helsinkiläisvalmentaja 2 500

Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen (1.6.2017) jälkeen Hel-
sinki-päivänä jaettavien stipendien saajien valinnasta päättää liikunta-
jaosto.

Palkittavia on voinut esittää nettilomakkeen kautta 15.4.2020 asti. 
Asiasta on tiedotettu lajiliittoja, liikuntapalvelun asiakkaita sekä yleisesti 
kulttuurin ja vapaa-ajan omia tiedotuskanavia hyödyntäen (tiedote, net-
tisivut, some ja digiscreenit). 

Stipendien saajien valintaa on valmistellut 22.4.2020 kokoontunut työ-
ryhmä, johon kuuluivat Riku Ahola (Työväen Urheiluliitto, Etelä-Suomi), 
Christine Suvanto (Finland Svenska Idrott, FSI), Tuomas Törrönen (Pa-
ralympiakomitea), Ilkka Palomäki (Olympiakomitea), Helena Tikkanen 
(Etelä-Suomen liikunta ja urheilu, ESLU), Bror-Erik Wallenius (Helsin-
gin Urheilutoimittajien liitto, HUT) sekä Simo Tarvonen (Pääkaupunki-
seudun urheiluakatemia URHEA). Liikuntajaoston edustajana kokouk-
sessa oli Johanna Sydänmaa sekä liikuntapalvelun edustajina liikunta-
johtaja Tarja Loikkanen (työryhmän puheenjohtaja), kumppanuusyksi-
kön päällikkö Taina Korell ja erityissuunnittelija Minna Rehn (työryhmän 
sihteeri). 

Vuoden helsinkiläisurheilijalle tai -joukkueelle myönnetään 10 000 eu-
ron stipendi. Palkittavan urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä sekä 
saavutuksen että palkitsemisen aikaan. Ehdotuksia vuoden helsinkiläi-
surheilijaksi tai joukkueeksi tuli yhteensä 15 sekä lisäksi ehdokkaiden 
joukkoon nostettiin arvokilpailuissa ko. ajalla menestyksestä palkitut 
helsinkiläisurheilijat, joita oli 30. 
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Vuoden helsinkiläiselle urheiluseuralle myönnetään 5 000 euron sti-
pendi. Urheiluseuran tulee olla helsinkiläinen. Ehdotuksia vuoden hel-
sinkiläiseksi urheiluseuraksi tuli yhteensä 19.

Vuoden nuorelle helsinkiläisurheilijalle myönnetään 2 500 euron sti-
pendi. Urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä sekä saavutuksen että 
palkitsemisen aikaan. Ehdotuksia vuoden nuoreksi helsinkiläisurheili-
jaksi tuli yhteensä 16.

Vuoden helsinkiläisvalmentajalle myönnetään 2 500 euron stipendi. 
Palkittavan valmentajan on oltava kirjoilla Helsingissä sekä saavutuk-
sen että palkitsemisen aikaan. Ehdotuksia vuoden valmentajaksi tuli 
yhteensä 16. 

Liitteenä kaikki aiemmin palkitut helsinkiläisurheilijat.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen 2020_Stipendien saajat EI JUL-
KISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2020

2 Vuoden helsinkiläisurheilija_esitykset EI JULKISUUTEEN ENNEN STI-
PENDIEN JAKOA 12.6.2020

3 Vuoden helsinkiläinen urheiluseura_esitykset EI JULKISUUTEEN EN-
NEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2020

4 Vuoden nuori helsinkiläisurheilija_esitykset EI JULKISUUTEEN ENNEN 
STIPENDIEN JAKOA 12.6.2020

5 Vuoden helsinkiläisvalmentaja_esitykset EI JULKISUUTEEN ENNEN 
STIPENDIEN JAKOA 12.6.2020

6 Vuoden helsinkiläisurheilijat 1964-2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6, 8 (B) ja 9 (B) §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 7, 8 (A), 9 (A), 10 ja 11 §: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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