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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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Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi
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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
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