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§ 37
Korona-avustukset vuodelle 2020

HEL 2020-009523 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi korona-
avustusta kahdeksalle seuralle yhteensä 40 100 euroa seuraavasti:

Hakija Haettu, 
euroa

Avustus, 
euroa

Barreto Helsinki ry 12 000 12 000
Helsinki Ringette ry 7 197 6 800
Itä-Helsingin Shakkikerho ry 500 100
Nyländska Jaktklubben rf 5 000 2 500
Pakilan Voimistelijat PNV ry 7 000 7 000
Puna-Mustat ry 1 500 1 400
Sapa ry 9 000 9 000
Uimaseura Helsinki ry 7 700 1 300
Yhteensä  40 100

Korona-avustusta ei myönnetty seuraaville hakijoille:

Helsingin Luistinklubi ry, Helsingfors Skridskoklubb rf: Avustusta ei 
haeta lasten ja nuorten, tai perheiden maksuttomaan toimintaan, vaan 
haetulla avustuksella alennettaisiin valittujen luistelijoiden jäämaksuja. 
Seura on lisäksi saanut lajiliitolta sekä työ- ja elinkeinoministeriöltä ko-
rona-avustuksia.

Helsingin Moottoripyöräilijäkerho - HMPK ry: Avustusta haetaan kor-
vaamaan tulonmenetystä, joka aiheutui Helsinki MopoGP:n peruuntu-
misesta 16.5.2020

Helsingin Naisvoimistelijat r.y: Avustusta ei haeta lasten ja nuorten se-
kä perheiden maksuttoman toiminnan järjestämiseen. Avustuksella an-
nettaisiin 30 euron alennus osallistumismaksusta kaikille seuran jäse-
nille.

Roosters ry: Avustusta ei haeta lasten ja nuorten tai perheiden maksut-
toman toiminnan järjestämiseen, vaan seura hakee yleisluontoista 
avustusta toimintaansa. Roosters ry:lle on myönnetty yleisluontoista 
toiminta-avustusta 14.5.2020, § 8.
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Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Ohjeet avustuksen saajille

Avustukset maksetaan avustuksen saajalle kokonaisuudessaan pää-
töksenteon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kui-
tataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava 
avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kau-
punginhallitus 28.10.2019, § 723)

Korona-avustusta saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon 
se on myönnetty. Avustusta voidaan käyttää 8-18-vuotiaille lapsille ja 
nuorille tai perheille suunnatun maksuttoman toiminnan järjestämiseen 
seurassa perinteisin toiminnan tavoin tai uusin keinoin. Toiminnalla ta-
voitetaan erityisesti ne perheet, lapset ja nuoret, joiden mahdollisuus 
harrastaa on vaikeutunut pandemian aiheuttaman taloustilanteen vuok-
si tai muusta taloudellisesta syystä.

Avustusta saavan on noudatettava kaupungin avustusten myöntämi-
sessä noudatettavia yleisohjeita. (Helsingin kaupungin avustusten ylei-
sohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019, § 723)

Avustusta voi käyttää 31.5.2021 saakka (liikuntajaosto 1.10.2020 § 25). 
Avustuksen saajan tulee raportoida korona-avustuksen käytöstä vii-
meistään 30.9.2021 erillisellä selvityslomakkeella. 

Lomake löytyy internetsivuilta hel.fi/liikunnanavustukset > Korona-
avustus 2020:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/avustukset/liikunnan-avustukset/liikunnan-korona-avustus-
2020

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi
Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/liikunnan-avustukset/liikunnan-korona-avustus-2020
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korona-avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 12 kappa-
letta. Avustuksen hakuaika oli 5.10.–1.11.2020. Avustuksia myönnettiin 
seuroille, joiden avustushakemuksessa esittämä hanke tai toiminta 
vastasi liikuntajaoston päätöksen 1.10.2020, § 25 mukaisia korona-
avustuksen myöntämisen periaatteita.

Korona-avustuksen hakemisesta ja myöntämisperiaatteista tiedotettiin 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan internet-sivuilla 
(www.hel.fi/liikunnanavustukset). Hakemisesta tiedotettiin seuroille 
Helsingin kaupungin sähköisen avustusjärjestelmän sekä sähköpostin 
kautta kahteen otteeseen: 2.10.2020 ja 27.10.2020.

Lisäksi liikuntapalvelukokonaisuus järjesti Teams-sovelluksen välityk-
sellä 5.10.2020 kaikille avoimen tiedotustilaisuuden syksyllä 2020 
myönnettävistä korona-avustuksista.

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. Liikuntajaosto myönsi koro-
na-avustusta. 1.9.2020, § 20 kolmelle hakijalle yhteensä 21 000 euroa.

Liikuntajaoston 1.10.2020 päätöksellä, § 27 ositettiin uudelleen avatta-
vaan korona-avustukseen enintään 115 000 euroa.
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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 
nuorten harrastamisen mahdollisuuksia sekä vähentää helsinkiläisten 
liikkumattomuutta ja on näin Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 
mukainen.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 01.09.2020 § 20


