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§ 38
Kohdennetut toiminta-avustukset 2020

HEL 2020-012693 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi kohdennettua 
toiminta-avustusta koulujen liikuntasalien sulkemisesta aiheutuneisiin 
taloudellisiin ja toiminnallisiin haasteisiin vuonna 2020 yhteensä 138 
001 euroa 12 seuralle seuraavasti:

Hakija Haettu, 
euroa

Avustus, 
euroa

EräViikingit ry 4 600,00 4 600,00
Helsingin Jyry ry, naisosasto 3 000,00 900,00
Helsingin Palloseura ry 10 160,00 10 160,00
Kannelmäen Voimistelijat ry 10 000,00 10 000,00
Pakilan Visa ry 2 424,67 2 424,00
Pakilan Voimistelijat PNV ry 52 000,00 52 000,00
Pallokerho-35 ry 18 000,00 18 000,00
Puistolan Urheilijat ry 16 000,00 16 000,00
Puna-Mustat ry 4 000,00 1 400,00
Rock'n Roll Dance Club Comets ry 25 446,00 13 500,00
Suomen Taitovoimisteluklubi ry 5 280,00 3 500,00
Tapanilan Erä ry 5 517,97 5 517,00

Kohdennettua toiminta-avustusta ei myönnetty seuraaville hakijoille: 

Idrottföreningen Gnistan rf: Hakijalle ei ole myönnetty todennettavia ti-
lavarauksia suljettuina olleiden koulujen liikuntasaleihin aikavälillä 1.8.–
31.12.2020.

Käpylän Urheilu-Veikot ry: Hakijalle ei ole hakemuksessa annettujen 
tietojen mukaan aiheutunut kuluja koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-
ajan käytön sulkeutumisesta aikavälillä 1.8.–31.12.2020.

Puotinkylän Valtti ry: Hakija on itse perunut tilavarauksensa liikuntapal-
velukokonaisuuden hallinnoimista koulujen liikuntasaleista. Hakijalle ei 
ole hakemuksessa annettujen tietojen mukaan aiheutunut kuluja koulu-
jen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajan käytön sulkeutumisesta aikavälillä 
1.8.–31.12.2020.
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Tanssin Maailma ry: Hakijalle ei ole hakemuksessa annettujen tietojen 
mukaan aiheutunut kuluja koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajan 
käytön sulkeutumisesta aikavälillä 1.8.–31.12.2020.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Ohjeet avustuksen saajille

Kohdennettu toiminta-avustus on yleisluontoinen avustus, joka myön-
netään koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön sulkeutumisesta 
1.8.–31.12.2020 välisenä aikana aiheutuneen yleishyödyllisen toimin-
nan alijäämään. Seura saa itse päättää avustuksen kohdentamisesta.

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, kaupun-
ginhallitus 28.10.2019, § 723).

Kohdennetun toiminta-avustuksen käytöstä tulee antaa kirjallinen selvi-
tys erillisellä selvityslomakkeella. Avustusta saaneen seuran yhteys-
henkilölle lähetetään selvityslomakepohja sähköpostitse viimeistään 
31.12.2020 mennessä. Avustuksen saaja lähettää täytetyn selvityslo-
makkeen liikuntapalvelukokonaisuuteen viimeistään 30.9.2021 men-
nessä.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohdennetun toiminta-avustuksen hakemuksia saapui määräaikaan 
mennessä 16 kappaletta. Avustuksen hakuaika oli 5.10.–1.11.2020. 
Avustuksen hakemisesta ja myöntämisperiaatteista tiedotettiin kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan internet-sivuilla 
(www.hel.fi/liikunnanavustukset). Hakemisesta tiedotettiin myös Hel-
singin kaupungin sähköisen asiointiportaalin sekä sähköpostin kautta 
kahteen kertaan: 02.10.2020 ja 27.10.2020. Lisäksi liikuntapalveluko-
konaisuus järjesti Teams-sovelluksen välityksellä 5.10.2020 kaikille 
avoimen tiedotustilaisuuden syksyllä 2020 myönnettävistä korona-ajan 
avustuksista.

Koronavirustilanteesta johtuva koulujen liikuntasalien sulkeutuminen 
syksyllä 2020 on aiheuttanut huomattavaa haittaa useille helsinkiläisille 
liikuntaseuroille. Erityisen paljon tilanteesta ovat kärsineet seurat, joi-
den toiminta on keskittynyt paikallisesti länsi-pohjoisen ja etelä-
keskisen alueelle. Esimerkiksi länsi-pohjoisen alueen kouluista jopa yli 
puolet olivat pois normaalin ilta- ja vapaa-ajankäytön piiristä. Liikunta-
laki (390/2015, § 5) velvoittaa kunnan tukemaan kansalaistoimintaa 
mukaan lukien seuratoiminta. Kohdennetun toiminta-avustuksen tarkoi-
tuksena on tukea niitä liikuntaseuroja, joille koulujen liikuntasalien ilta- 
ja vapaa-ajankäytön sulkeutuminen on aiheuttanut suurimpia toiminnal-
lisia ja taloudellisia haasteita.

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 
01.10.2020, § 27 päätöksellä liikunnan avustusmäärärahoista varattiin 
kohdennettuun toiminta-avustukseen liikuntaseuroille koulujen liikunta-
salien sulkeutumisesta aiheutuneisiin taloudellisiin ja toiminnallisiin 
haasteisiin enintään 230 000 euroa.

Avustushakemusten käsittelyssä noudatettiin Helsingin kaupungin 
avustusten yleisohjeita avustusten myöntämisessä sovellettavista ylei-
sistä avustusperiaatteista ja avustusehdoista (28.10.2019, § 723). Ha-
kemusten arvioinnissa noudatettiin liikuntajaoston (10.10.2019, § 15) 
päätöstä liikunnan avustusmuodoista ja -kriteereistä, avustusten ha-
kuajoista sekä avustusten suuruuden laskentaperusteista. Lisäksi ar-
vioinnissa noudatettiin liikuntajaoston (01.10.2020, § 26) päätöstä koh-
dennettua toiminta-avustusta koskevista täydentävistä kriteereistä.
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Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, § 321) mukaan Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja 
mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta ja osallisuut-
ta. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

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).

Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallisuuden edistämisen osa-
alueista. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksis-
ta. Liikunnan avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa liikkuu noin 
62 500 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli 
harrastusten tarjoajana Helsingissä. Päätösehdotus vahvistaa helsinki-
läisten liikuntaseurojen toimintaedellytyksiä ja edistää helsinkiläisten 
mahdollisuutta harrastaa. Lisäksi päätösehdotus tukee Helsingin kau-
punkistrategian 2017–2021 mukaisia päämääriä kaupunkilaisten toimi-
juuden ja osallisuuden edistämisessä.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
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Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

.


