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§ Asia

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

2 Asia/2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston pöytäkirjojen pitä-
minen yleisesti nähtävänä vuonna 2021

3 Asia/3 Liikunnan avustusmäärärahan 2021 osittaminen

4 Asia/4 Avustusmäärärahasta kohdeavustuksina jaettavat avustukset jääur-
heilun tukemiseen 2021

5 Asia/5 Päätösvallan siirtäminen liikunnan avustuksista 2021 jakamatta jää-
neistä määrärahoista liikuntajohtajalle
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§ 1
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 Marika Sorja ja Maria Miala sekä varatarkastajiksi jä-
senet Joonas Kolehmainen ja Leila Vasama.

Käsittely

Liikuntajaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjantarkastajaksi Pekka Löfmanin sijasta Maria Mialan sekä varatar-
kastajiksi Heidi Ruhalan sijasta Joonas Kolehmaisen ja Zahra Abdullan 
sijasta Leila Vasaman.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

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 Marika Sorja ja Pekka Löfman sekä varatarkasta-
jiksi jäsenet Heidi Ruhala ja Zahra Abdulla.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston pöytäkirjojen 
pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2021

HEL 2019-000362 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti, että kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksesta kulloinkin laadit-
tu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhalti-
jan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen joh-
dosta ole tarpeetonta. Lain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituk-
sen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä ylei-
sessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 
johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkais-
taan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytä-
kirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät 
henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tieto-
verkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan ja kun-
tayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkir-
ja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran-
omainen katsoo sen tarpeelliseksi.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 2 §:n mukaan luotta-
mushenkilön ja viranhaltijan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä si-
ten kuin kuntalaissa säädetään, jos päätöksen tekijä katsoo sen tar-
peelliseksi. Pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä on tarpeellista 
päätösten tiedoksiantamiseksi kunnan jäsenelle.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2021 4 (13)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaosto

Asia/3
26.01.2021

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

§ 3
Liikunnan avustusmäärärahan 2021 osittaminen

HEL 2020-011181 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti osittaa vuodel-
le 2021 avustuksiin käytettävissä olevasta 8 371 000 euron määrära-
hasta yhteensä 8 271 000 euroa liikunnan kansalaistoiminnan avustuk-
siin sekä 100 000 euroa tapahtuma-avustuksiin seuraavasti:

Avustusmuoto euroa
Toiminta-avustus, josta 7 000 000
- toimintaosuus 2 000 000
- tilankäyttöosuus 5 000 000
Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus 100 000
Suunnistuskartta-avustus ja starttiavustus, enintään 40 000
Jääurheilun lasten ja nuorten kohdeavustus, enintään 1 020 000
Liikunnan kohdeavustus, enintään 111 000
Tapahtuma-avustus, enintään 100 000
Yhteensä 8 371 000

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntajaosto päätti liikunnan kansalaistoiminnan avustusten sekä ta-
pahtuma-avustusten myöntöperusteista sekä hakuohjeesta vuodelle 
2021 kokouksessaan 27.10.2020, § 30. Vuoden 2021 tulosbudjetissa 
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liikunnan avustuksiin osoitettiin yhteensä 8 371 000 euron määräraha 
(kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.12.2020, § 199). Tässä päätök-
sessä määräraha ositetaan liikunnan eri avustusmuodoille. 

Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkist-
rategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, 
asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. 
Kaupungilla on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki 
luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisö-
jen sekä kaupunkilaisten kanssa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kan-
salaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä parannetaan kaupunki-
laisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivinen toi-
mija. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin kult-
tuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden omaa palvelutarjontaa. Kaupungin 
strategiassa avustusjärjestelmä antaa asukkaille ja yhteisöille mahdolli-
suuden toteuttaa helposti lähestyttäviä, vetovoimaisia ja korkealaatuisia 
tapahtumia, toimintamuotoja, sisältöjä ja alustoja. (Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta 13.2.2018, § 28). 

Liikuntalaissa (390/2015) säädetään liikunnan ja urheilun edistämisestä 
sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallin-
toelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla. Yleisten edelly-
tysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan 
tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. tukemalla 
kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. (Liikuntalaki 
390/2015, 5 §). 

Helsingin kaupunki tukee liikuntaseurojen toimintaa sekä tapahtumia 
vuosittain yhteensä noin 8 miljoonan euron avustuksin. Suurin osa 
avustuksista kohdistetaan liikuntaseurojen toimintaan yleisesti.

Liikuntaseuroille kohdistettuja avustusmuotoja ovat toiminta-avustus, 
muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus (100 000 euroa/2020), 
kohdeavustus (uusi avustusmuoto), starttiavustus ja suunnistuskartta-
avustus (yhteensä 40 000 euroa/2020).

Toiminta-avustus (7 000 000 euroa) sisältää sekä toiminnan, että tilan-
käytön tukemisen. Vuonna 2020 seurojen toimintaa tuettiin erillisillä 
avustuksilla (toiminta-avustus 2 000 000 euroa ja tilankäyttöavustus 
4 876 500 euroa). Avustuksen myöntäminen yleisluontoisena toiminta-
avustuksena (erillisen toiminta-avustuksen sekä tilavuoromaksuihin 
kohdennetun tilankäyttöavustuksen sijaan) mahdollistaa avustuksen 
vapaamman käytön esimerkiksi uusien toimintamallien ja etävalmen-
nuksen kehittämiseen, mikäli korona-epidemia vuonna 2021 sulkee lii-
kuntatiloja ja estää seuran normaalia toimintaa. Jääurheilun lasten ja 
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nuorten kohdeavustus (1 249 500 euroa/2020) sisältää jääkiekon ja tai-
toluistelun juniorien jäävuorotuen (clearing) sekä ringeten jäätuen. Näi-
tä vuoroja ei tueta toiminta-avustuksen tilankäyttöosuuden kautta. 

Toiminta-avustusta, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta 
sekä suunnistuskartta-avustusta haetaan 15.2.20201 mennessä. Clea-
ring-tukea voidaan myöntää ainoastaan seuroille, jotka ovat vuosittain 
toiminta-avustuksen piirissä. Liikuntajaosto päättää näiden avustusten 
jakamisesta kokouksessaan 8.4.2021. 

Starttiavustusta ja tapahtuma-avustusta voidaan hakea ympäri vuoden. 
Tapahtuma-avustusta (100 000 euroa/2020) voidaan myöntää Helsin-
gissä järjestettäviin rekisteröityjen yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen 
järjestämiin liikunnallisiin tapahtumiin. Kohdeavustusta voi hakea ym-
päri vuoden ja avustushakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa. 

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen peri-
aatteet ja valvoo avustusperiaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
Lautakunnan jaostot päättävät jaoston käytettävissä olevien avustus-
määrärahojen jakamisesta, hyväksyvät perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta ja valvovat 
avustusten käyttöä.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 27.10.2020 § 30
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§ 4
Avustusmäärärahasta kohdeavustuksina jaettavat avustukset jää-
urheilun tukemiseen 2021

HEL 2021-000476 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti, että liikunnan 
avustusmäärärahasta jääurheilun lasten ja nuorten kohdeavustukseen 
ositettu 1 020 000 euroa jaetaan seuraavasti:

Clearing, enintään 1 014 000 euroa
Helsinki Ringette ry, enintään 6 000 euroa

Clearing-tuki kohdistettiin vuonna 2021 liikunnan toiminta-avustuksen 
piirissä oleville jääkiekko- ja taitoluisteluseuroille alle 20-vuotiaiden las-
ten ja nuorten säännöllisten jääharjoitusvuorojen tukemiseksi ajalla 
25.1.–2.5. ja 30.8.–31.12. Clearing-tuen piirissä oleville jäävuoroille ei 
voi hakea tukea toiminta-avustuksen tilankäyttöosuudesta.

Clearing-määrärahaa hallinnoi Jääkenttäsäätiö. Jääkenttäsäätiö laskut-
taa liikuntapalvelulta kuukausittain jälkikäteen clearingiin kuuluvien seu-
rojen toteutuneiden jääharjoitusvuorojen tuen liikuntajaoston päättämän 
enimmäistuntihinnan (27.10.2020, § 30) mukaan. Jääkenttäsäätiö il-
moittaa liikuntapalvelulle kuukausittain laskutuksen yhteydessä, miten 
clearing-tukeen osoitettu tuki on jakautunut eri seuroille. Mikäli clearing-
tuen piiriin kuuluvat jääharjoitusvuorot eivät toteudu täysimääräisesti, 
palautuu avustusmääräraha takaisin.

Helsinki Ringette ry:lle osoitettu tuki kohdistettiin alle 20-vuotiaiden las-
ten ja nuorten jääharjoitusvuorojen tukemiseksi. Näille jääharjoitusvuo-
roille ei voi hakea tukea toiminta-avustuksen tilankäyttöosuudesta. Tuki 
maksetaan jälkikäteen toteutuneiden jäävuorojen perusteella. Mikäli 
tuen piiriin kuuluvat jääharjoitusvuorot eivät toteudu täysimääräisesti, 
palautuu avustusmääräraha takaisin. Tuen saamisen edellytys on, että 
Helsinki Ringette ry on vuonna 2021 liikunnan toiminta-avustuksen pii-
rissä. 

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038
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taina.korell(a)hel.fi
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

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-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikunnan avus-
tusmuodoista, myöntöperusteista ja avustuskohtaisista kriteereistä se-
kä hakuohjeesta vuodelle 2021 kokouksessaan 27.10.2020, § 30. Vuo-
den 2021 tulosbudjetissa liikunnan avustuksiin osoitettiin yhteensä 
8 371 000 euron määräraha (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
15.12.2020, § 199). Liikuntajaosto päätti kokouksen edellisessä koh-
dassa liikunnan avustusmäärärahan osittamisesta eri avustusmuodoil-
le. Tässä päätöksessä jääurheilun lasten ja nuorten kohdeavustukseen 
ositettu 1 020 000 euron (1 249 500 euroa/2020) määräraha jaetaan 
clearing-tukeen sekä Helsinki Ringette ry:lle jäävuorojen tukemiseksi. 

Clearing-avustuksessa on huomioitu Pirkkolan jäähallien sulkeutumi-
sesta aiheutunut lisätuen tarve kevään ajan ennen Pirkkolan remontoi-
tujen jäähallien avautumista syyskaudelle. Lisäksi on huomioitu, että 
clearing-jäävuorojen tukitarvetta ei ole 1.1.-24.1., koska koronaepide-
miasta johtuen kaupungin ja kaupunkikonsernin jäähallit on suljettu 
tuona aikana.

Helsinki Ringette ry:n avustus perustuu Pirkkolan jäähallien sulkeutu-
misesta aiheutuneeseen lisätuen tarpeeseen. Avustuksen suuruudessa 
on huomioitu, että Pirkkolan jäähallien sulkeutumisesta aiheutunut lisä-
tuen tarve koskee kevätkautta ja Pirkkolan remontoidut jäähallit ovat 
avautumassa syyskaudeksi.

Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkist-
rategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, 
asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. 
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Kaupungilla on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki 
luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisö-
jen sekä kaupunkilaisten kanssa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kan-
salaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä parannetaan kaupunki-
laisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivinen toi-
mija. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin kult-
tuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden omaa palvelutarjontaa. Kaupungin 
strategiassa avustusjärjestelmä antaa asukkaille ja yhteisöille mahdolli-
suuden toteuttaa helposti lähestyttäviä, vetovoimaisia ja korkealaatuisia 
tapahtumia, toimintamuotoja, sisältöjä ja alustoja. (Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta 13.2.2018, § 28). 

Liikuntalaissa (390/2015) säädetään liikunnan ja urheilun edistämisestä 
sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallin-
toelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla. Yleisten edelly-
tysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan 
tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. tukemalla 
kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. (Liikuntalaki 
390/2015, 5 §).

Helsingin kaupunki tukee liikuntaseurojen toimintaa sekä liikuntatapah-
tumia vuosittain yhteensä noin 8 miljoonan euron avustuksin.

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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§ 5
Päätösvallan siirtäminen liikunnan avustuksista 2021 jakamatta jää-
neistä määrärahoista liikuntajohtajalle

HEL 2021-000090 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti, että jos avus-
tusmäärärahoja jää jakamatta tai avustusrahoja palautuu, niin liikunta-
johtaja voi joulukuussa päättää käyttämättä jääneiden avustusmäärä-
rahojen jakamisesta vuonna 2021.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Osa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston vuoden 2021 
aikana myöntämistä avustuksista palautuu takaisin avustusmäärära-
hoihin 2021.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 3 §:n 1 momentin 4 koh-
dan mukaan liikuntajaosto hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2 ja 3 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 4 ja 5 §: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

Marika Sorja Joonas Kolehmainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 03.02.2021.


