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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

.


