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Kokouspaikka Fredriksberg B-talo (Konepajankuja 3, 2. kerros) / Sähköinen ko-
kous

Läsnä

Jäsenet

Laaksonen, Heimo puheenjohtaja
Sydänmaa, Johanna (etänä) varapuheenjohtaja
Abdulla, Zahra
Järvinen, Jukka (etänä) saapui 16:35, poissa: 19 §
Kolehmainen, Joonas (etänä)
Löfman, Pekka
Ruhala, Heidi (etänä)
Sorja, Marika (etänä) poistui 16:58, poissa: 21 - 22 §
Vasama, Leila (etänä)

Muut

Huurre, Petteri liikuntapaikkapäällikkö
vs. liikuntajohtaja

Salospohja, Tuuli liikuntapalvelupäällikkö
Fröberg, Stefan (etänä) ulkoilupalvelupäällikkö
Korell, Taina (etänä) yksikön päällikkö
Lehikoinen, Sari (etänä) viestintäasiantuntija

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Eloranta, Arja hallintosihteeri

tekninen avustaja

Puheenjohtaja

Heimo Laaksonen 19 - 22 §

Esittelijät

Petteri Huurre vs. liikuntajohtaja, liikuntapaikka-
päällikkö
19 §

Tuuli Salospohja liikuntapalvelupäällikkö
20 - 22 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
19 - 22 §
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§ Asia

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

20 Asia/2 Korona-avustukset vuodelle 2020

21 Asia/3 Liikuntaleikki Helsinki ry:n ja Savate Club Helsinki ry:n vuoden 2020 
toiminta-avustukset

22 Asia/4 Liikuntaleikki Helsinki ry:n ja Savate Club Helsinki ry:n vuoden 2020 
tilankäyttöavustukset
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§ 19
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 Johanna Sydänmaa ja Leila Vasama sekä varatar-
kastajiksi jäsenet Zahra Abdulla ja Joonas Kolehmainen.

Käsittely

Liikuntajaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjantarkastajaksi Jukka Järvisen sijasta Leila Vasaman.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto toteaa kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto valitsee pöytäkirjan-
tarkastajiksi jäsenet Johanna Sydänmaa ja Jukka Järvinen sekä vara-
tarkastajiksi jäsenet Zahra Abdulla ja Joonas Kolehmainen.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 20
Korona-avustukset vuodelle 2020

HEL 2020-009523 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi korona-
avustusta kolmelle seuralle yhteensä 21 000 euroa seuraavasti:

Hakija Haettu, 
euroa

Myönnetty, 
euroa

Koillis-Helsingin maahanmuuttajien Ur-
heiluseura ry

3 000 3 000

Unifight club Helsinki ry 14 136 9 000
Atlantis FC Edustus ry 9 000 9 000

Korona-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka maksetaan avus-
tuksen saajalle kokonaisuudessaan päätöksenteon jälkeen. 

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. 
(Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 
28.10.2019, § 723)

Korona-avustusta saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon 
se on myönnetty. Avustuksella katettavat hyväksyttävät kustannukset 
ovat seuran 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnatun maksuttoman 
toiminnan tai hankkeen järjestämisestä aiheutuvat kulut.

Korona-avustuksen käytöstä tulee antaa kirjallinen selvitys erillisellä 
selvityslomakkeella. Liikuntapalvelu lähettää selvityslomakepohjan 
sähköpostitse avustusta saaneen seuran yhteyshenkilölle viimeistään 
30.9.2020 mennessä. Avustuksen saaja lähettää täytetyn selvityslo-
makkeen sähköpostitse osoitteeseen liikunta.avustukset@hel.fi viimeis-
tään 1.10.2021 mennessä. 

Korona-avustusta ei myönnetä seuraaville hakijoille:

Helsingin Moottoripyöräilijäkerho – HMPK ry: Avustuksen suunniteltu 
käyttö ei kohdistunut lapsille ja nuorille suunnatun maksuttoman toi-
minnan kulujen kattamiseen. Lisäksi toimintaan budjetoitu omarahoitus 
ei ollut riittävä.
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Suomen Venäjänkielisten teemaosasto – Maunulan Spinni ry: Seuran 
avustushakemuksessa antaman tiedon mukaan Aluehallintovirasto on 
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana myöntänyt seuralle koro-
na-avustusta jo aikaisemmin.

Helsingfors schackklubb-Helsingin shakkiklubi rf, ry: Seura ei järjestä 
lapsille ja nuorille suunnattua maksutonta toimintaa.

Orion’s Belt ry: Seuran antamien tietojen mukaan avustuksen suunni-
teltu käyttö ei kohdistu 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden mahdol-
lisuus harrastaa on vaikeutunut pandemian aiheuttaman taloustilanteen 
vuoksi tai muusta taloudellisesta syystä.

Liikuntajaoston ylimääräinen kokous 1.10.2020

Liikuntajaosto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen torstaina 
1.10.2020 klo 16.15 päättämään korona-avustuksen jaosta jäljelle jää-
neen avustusmäärärahan osittamisesta.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lisäksi liikuntajaosto päättää ko-
koontua ylimääräiseen kokoukseen to 1.10.2020 klo 16.15 päättämään 
korona-avustuksen jaosta jäljelle jääneen avustusmäärärahan osittami-
sesta.

Liikuntajaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Eerikki Pihlajamaa, suunnittelija, puhelin: 09 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myöntää korona-
avustusta 3 seuralle yhteensä 21 000 euroa seuraavasti:

Hakija Haettu, 
euroa

Myönnetty, 
euroa

Koillis-Helsingin maahanmuuttajien Ur-
heiluseura ry

3 000 3 000

Unifight club Helsinki ry 14 136 9 000
Atlantis FC Edustus ry 9 000 9 000

Korona-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka maksetaan avus-
tuksen saajalle kokonaisuudessaan päätöksenteon jälkeen. 

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. 
(Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 
28.10.2019, § 723)

Korona-avustusta saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon 
se on myönnetty. Avustuksella katettavat hyväksyttävät kustannukset 
ovat seuran 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnatun maksuttoman 
toiminnan tai hankkeen järjestämisestä aiheutuvat kulut.

Korona-avustuksen käytöstä tulee antaa kirjallinen selvitys erillisellä 
selvityslomakkeella. Liikuntapalvelu lähettää selvityslomakepohjan 
sähköpostitse avustusta saaneen seuran yhteyshenkilölle viimeistään 
30.9.2020 mennessä. Avustuksen saaja lähettää täytetyn selvityslo-
makkeen sähköpostitse osoitteeseen liikunta.avustukset@hel.fi viimeis-
tään 1.10.2021 mennessä. 

Korona-avustusta ei myönnetä seuraaville hakijoille:

Helsingin Moottoripyöräilijäkerho – HMPK ry: Avustuksen suunniteltu 
käyttö ei kohdistunut lapsille ja nuorille suunnatun maksuttoman toi-
minnan kulujen kattamiseen. Lisäksi toimintaan budjetoitu omarahoitus 
ei ollut riittävä.

Suomen Venäjänkielisten teemaosasto – Maunulan Spinni ry: Seuran 
avustushakemuksessa antaman tiedon mukaan Aluehallintovirasto on 
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana myöntänyt seuralle koro-
na-avustusta jo aikaisemmin.

Helsingfors schackklubb-Helsingin shakkiklubi rf, ry: Seura ei järjestä 
lapsille ja nuorille suunnattua maksutonta toimintaa.
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Orion’s Belt ry: Seuran antamien tietojen mukaan avustuksen suunni-
teltu käyttö ei kohdistu 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden mahdol-
lisuus harrastaa on vaikeutunut pandemian aiheuttaman taloustilanteen 
vuoksi tai muusta taloudellisesta syystä.

Esittelijän perustelut

Korona-avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 7 kappa-
letta. Avustuksen hakuaika oli 13.7.2020–2.8.2020. Avustuksia myön-
nettiin seuroille, joiden avustushakemuksessa esittämä hanke tai toi-
minta vastasi liikuntajaoston päätöksen 9.6.2020, § 17 mukaisia koro-
na-avustuksen myöntämisen periaatteita.

Korona-avustuksen hakemisesta ja myöntämisperiaatteista tiedotettiin 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan internet-sivuilla 
(www.hel.fi/liikunnanavustukset). Hakemisesta tiedotettiin lisäksi Hel-
singin kaupungin sähköisen avustusjärjestelmän sekä sähköpostin 
kautta neljään otteeseen: 12.6.2020, 1.7.2020, 13.7.2020 ja 31.7.2020.

Koronaviruspandemia on heikentänyt helsinkiläisten liikuntaseurojen 
toimintaedellytyksiä huomattavasti. Liikuntalain (390/2015) 5 §:n mu-
kaan kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoi-
mintaa. Korona-avustuksen tavoitteena on turvata seurojen toimintaky-
ky poikkeustilanteessa ja toteuttaa Helsingin kaupungin strategisia ta-
voitteita lasten, nuorten ja perheiden harrastamisen edistämiseksi sekä 
liikkumattomuuden vähentämiseksi.

Liikunnan avustuksiin on vuoden 2020 talousarvion mukaan käytettä-
vissä yhteensä 8 366 000 euroa (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
17.12.2019, § 199). Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston 
9.6.2020, § 17 päätöksellä liikunnan avustusmäärärahoista varattiin ko-
rona-avustuksiin enintään 230 000 euroa.

Liikkumattomuus on yksi merkittävimmistä hyvinvointia murentavista 
tekijöistä. Helsingin kaupungilla on rooli edellytysten luojana ja mahdol-
listajana. Helsinki edistää liikkumista laaja-alaisesti sekä pyrkii mahdol-
listamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastuksen. (Helsingin kau-
punkistrategia 2017–2021).

Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkist-
rategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, 
asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa 
(kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018, § 28).

Päätösehdotus vahvistaa Helsingin roolia kansalaistoiminnan edistäjä-
nä ja mahdollisuuksien luojana. Lisäksi päätösehdotus edistää lasten ja 
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nuorten harrastamisen mahdollisuuksia sekä vähentää helsinkiläisten 
liikkumattomuutta ja on näin Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 
mukainen.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Eerikki Pihlajamaa, suunnittelija, puhelin: 09 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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§ 21
Liikuntaleikki Helsinki ry:n ja Savate Club Helsinki ry:n vuoden 2020 
toiminta-avustukset

HEL 2020-002169 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti myöntää toi-
minta-avustusta Liikuntaleikki Helsinki ry:lle 25 000 euroa ja päätti olla 
myöntämättä toiminta-avustusta Savate Club Helsinki ry:lle, koska seu-
ra ei ole yleishyödyllinen yhdistys.

Avustus maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli 
avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avus-
tuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin kaupungin yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019, § 723).

Käsittely

Vastaehdotus:
Jukka Järvinen: Ehdotan, että Savate Club Helsinki ry:lle myönnetään 
toiminta-avustusta sama summa kuin viime vuonna. Avustus on tar-
peen erityisesti käynnissä olevan koronakriisin takia.

Jukka Järvisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jukka Järvinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavilla perus-
teluilla:

Savate Clubin toimintaa tulee tukea kaupungin osalta, se ehkäisee 
myös syrjäytymistä monen kohdalla. Toiminta on erityisen tärkeää Kal-
liossa ja Länsi-Helsingissä, jossa vastaavaa paikkaa ei ole, johon voit 
tulla ilman aiempaa osaamista. Tunnen toiminnan eikä se ole ammat-
timaista vaan perustuu paljolti rakkauteen lajia kohtaan ja järjestökoh-
taiseen toimintaan. Ymmärrän Helsingin kannan mutta sen tulisi olla 
kaikille sama, jos ajatellaan vaikka lajeja eri kulmista, miksi toiset saa 
(tennis) ja toiset ei. Vasta kun jokaiselle seuralle on tehty selvitys onko 
toiminta ammattimaista vai järjestöpohjaista voidaan ne arvioida tasa-
vertaisesti. Siksi haluan että nuo sadat syrjäytymisvaarassa olevat nuo-
ret säilyttäisivät harrastusmahdollisuuden ja Savate saisi edellisvuoden 
suuruisen avustusrahan. 

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja
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Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntajaosto myönsi toiminta-avustukset 14.5.2020, § 8. Kokoukses-
saan 14.5.2020 liikuntajaosto päätti siirtää Savate Club Helsinki ry:n ja 
Liikuntaleikki Helsinki ry:n avustuksen käsittelyn, kunnes hakijoiden te-
kemät valitukset verottajalle, koskien sitä, etteivät yhdistykset ole yleis-
hyödyllisiä, on käsitelty ja että avustuspäätös tehdään kuitenkin vii-
meistään liikuntajaoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa.

Kaikilta seuroilta pyydettiin avustushaun yhteydessä 17.2.2020 men-
nessä verotuspäätös. Liikuntaleikki Helsinki ry ja Savate Club Helsinki 
ry toimittivat verotuspäätökset, joiden mukaan seurat ei olleet yleishyö-
dyllinen yhteisö.

Liikuntaleikki Helsinki ry toimitti myöhemmin kesäkuussa verottajan an-
taman päätöksen yleishyödyllisyydestään ja näin ollen täyttää avustus-
kelpoisuuden ehdot. 

Savate Club Helsinki ry ei ole toimittanut uutta verotuspäätöstä. Toi-
minta-avustusta ei voida myöntää Savate Club Helsinki ry:lle, koska 
yhdistys ei verottajan mukaan ole yleishyödyllinen yhteisö.

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-
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nalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön 
valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. (Liikunta-
jaosto 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. 
(Liikuntajaosto 10.10.2019, § 15).

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. Toiminta-
avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa liikkuu noin 62 500 alle 
20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastus-
ten tarjoajana Helsingissä. Liikunnan avustuksilla mahdollistetaan seu-
rojen liikuntatoimintaa.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 14.05.2020 § 8
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§ 22
Liikuntaleikki Helsinki ry:n ja Savate Club Helsinki ry:n vuoden 2020 
tilankäyttöavustukset

HEL 2020-000321 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti myöntää tilan-
käyttöavustusta Liikuntaleikki Helsinki ry:lle 7 852 euroa ja päätti olla 
myöntämättä tilankäyttöavustusta Savate Club Helsinki ry:lle, koska 
seura ei ole yleishyödyllinen yhdistys.

Avustus maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli 
avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avus-
tuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin kaupungin yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019, § 723).

Käsittely

Vastaehdotus:
Jukka Järvinen: Ehdotan, että Savate Club Helsinki ry:lle myönnetään 
tilankäyttöavustusta sama summa kuin viime vuonna. Avustus on tar-
peen erityisesti käynnissä olevan koronakriisin takia.

Jukka Järvisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jukka Järvinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavilla perus-
teluilla:

Savate Clubin toimintaa tulee tukea kaupungin osalta, se ehkäisee 
myös syrjäytymistä monen kohdalla. Toiminta on erityisen tärkeää Kal-
liossa ja Länsi-Helsingissä, jossa vastaavaa paikkaa ei ole, johon voit 
tulla ilman aiempaa osaamista. Tunnen toiminnan eikä se ole ammat-
timaista vaan perustuu paljolti rakkauteen lajia kohtaan ja järjestökoh-
taiseen toimintaan. Ymmärrän Helsingin kannan mutta sen tulisi olla 
kaikille sama, jos ajatellaan vaikka lajeja eri kulmista, miksi toiset saa 
(tennis) ja toiset ei. Vasta kun jokaiselle seuralle on tehty selvitys onko 
toiminta ammattimaista vai järjestöpohjaista voidaan ne arvioida tasa-
vertaisesti. Siksi haluan että nuo sadat syrjäytymisvaarassa olevat nuo-
ret säilyttäisivät harrastusmahdollisuuden ja Savate saisi edellisvuoden 
suuruisen avustusrahan. 

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 11 (15)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaosto

Asia/4
01.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntajaosto myönsi tilankäyttöavustukset 14.5.2020, § 9. Kokouk-
sessaan 14.5.2020 liikuntajaosto päätti siirtää Savate Club Helsinki ry:n 
ja Liikuntaleikki Helsinki ry:n avustuksen käsittelyn, kunnes hakijoiden 
tekemät valitukset verottajalle, koskien sitä, etteivät yhdistykset ole 
yleishyödyllisiä, on käsitelty ja että avustuspäätös tehdään kuitenkin 
viimeistään liikuntajaoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa.

Liikuntaleikki Helsinki ry toimitti verottajan antaman päätöksen yleis-
hyödyllisyydestään ja näin ollen täyttää avustuskelpoisuuden ehdot. 

Savate Club Helsinki ry ei ole toimittanut uutta verotuspäätöstä. Tilan-
käyttöavustusta ei voida myöntää Savate Club Helsinki ry:lle, koska 
yhdistys ei verottajan mukaan ole yleishyödyllinen yhteisö.

Tilankäyttöavustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 
17.2.2020 mennessä asiointi.hel.fi kautta.

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. (Liikunta-
jaosto 10.10.2019, § 15).
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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. 
(Liikuntajaosto 10.10.2019, § 15).

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. Toiminta-
avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa liikkuu noin 62 500 alle 
20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastus-
ten tarjoajana Helsingissä. Liikunnan avustuksilla mahdollistetaan seu-
rojen liikuntatoimintaa.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 14.05.2020 § 9
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 19 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 20, 21 ja 22 §: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 Leila Tuutikki Vasama

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.09.2020.


