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§ 8
Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuodelle 2021

HEL 2021-003628 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi mui-
den liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta 14 liikuntaseural-
le yhteensä 80 700 euroa liitteen mukaisesti. 

Avustukset maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli 
avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avus-
tuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 
28.10.2019).

Liikuntajaosto pitää tärkeänä, että Helsingin liikunta- ja harrastustoi-
minnan jatkuvuus ei vaarannu. Tästä syystä vuodelle 2021 myönnettyä 
muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta ei peritä takaisin, mi-
käli avustettavan toiminnan keskeytyminen johtuu koronavirustilantees-
ta. Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta voidaan käyttää 
hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan tai samankal-
taiseen tarkoitukseen 31.5.2022 saakka.

Jos koronavirustilanne sitä edellyttää, voi avustuksen käyttöä siis so-
peuttaa muuttuneeseen tilanteeseen. Näin toimittaessa on kuitenkin 
tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avus-
tuspäätöksen käyttötarkoituksen tai avustusehtojen kanssa. Koronavi-
rustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä 
päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avus-
tuksen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa 
voimassa olevia viranomaisohjeita.

Avustuksen käyttö tulee selvittää vuoden 2022 muiden liikuntaa edistä-
vien yhdistysten haun yhteydessä. Mikäli seura ei hae vuoden 2022 
muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta, tulee avustuksen 
käyttö selvittää 31.8.2022 mennessä.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta myönnetään yhteen-
sä 14 liikuntaseuralle (10/2020). Seuroissa harrastetaan mm. sirkusta, 
capoeiraa, joogaa, lacrossea ja itämaisia kamppailulajeja.

Avustuspäätöksessä on painotettu vahvasti junioreiden aktiiviharrasta-
jamääriä. Koronapandemian vaikutus on näkynyt yhdistysten toimin-
nassa muun muassa aktiiviharrastajamäärien laskussa. Myönnetyissä 
avustuksissa on otettu tämä huomioon. Suurimmat avustukset myön-
netään Circus Helsinki Association ry:lle (36 000 euroa) ja Linnanmäen 
Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:lle (22 000 euroa.). Näissä seuroissa 
juniorien aktiiviharrastajamäärät ovat suurimpia.

Helsingin Hapkido Ry:lle, Helsingin Wushu ry:lle sekä TAI CHI CHUAN 
r.y:lle myönnettiin vuonna 2020 toiminta- ja tai tilankäyttöavustusta. 

Vuoden 2021 avustuskäsittelyssä todettiin, että kyseiset yhdistykset ei-
vät kuitenkaan täytä toiminta-avustuksen kriteeriä: ”Liikuntaseuroilta 
edellytetään, että niiden pääasiallinen toiminta sääntöjensä mukaisesti 
on liikuntatoiminta ja niiden toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijär-
jestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalli-
seen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön val-
takunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- ja 
erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jäsenil-
leen Helsingissä säännöllistä liikuntatoimintaa.” 
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Kyseisille seuroille myönnetään vuonna 2021 muiden liikuntaa edistä-
vien yhdistysten avustusta. Päätöksessä on otettu huomioon korona-
pandemian vaikutukset, sekä toiminta-avustuksen piiristä pois putoa-
minen.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 
(liikuntalaki 390/2015, 5 §). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja 
vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti liikun-
nan avustusten myöntöperusteista, avustusmuodoista ja hakuajois-
ta 27.10.2020, 30 §.

Jaosto ositti liikuntajaoston yhteensä 8 371 000 eu-
ron avustusmäärärahasta enintään 100 000 euroa jaettavaksi muiden 
liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin (26.1.2021, 3 §). Muiden lii-
kuntaa edistävien yhdistysten avustusmäärärahasta varataan yhteensä 
19 300 euroa mahdollisiin korjauksiin ja tarkastuslaskennasta johtuviin 
muutoksiin. Mikäli avustusmäärärahoja jää jakamatta tai avustusrahoja 
palautuu, liikuntajohtaja voi päättää käyttämättä jääneiden avustus-
määrärahojen jakamisesta joulukuussa vuonna 2021 liikuntajaoston 
päätöksen 26.1.2021, 5 § mukaisesti.

Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdis-
tys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoi-
minnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa.

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta voidaan myöntää 
helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden koko- 
naisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura 
järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, jo-
hon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoeh-
toisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. 
Seura noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvän hallintotavan sekä Rei-
lun Pelin periaatteita (liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus liikunnan ja 
urheilun hyvästä toiminnasta).

Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2021 mennes-
sä asiointi.hel.fi kautta, tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaa-
moon. Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus on harkinnanva-
rainen avustus. Avustuksen myöntämisessä painotetaan lasten ja nuor-
ten liikuntaa sekä toiminnan volyymia (27.10.2020, § 30).

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuus-
to 27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luo-
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jana ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuut-
ta. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Päätösesitys tukee Helsingin osallisuuden edistämisen päämää-
rää tukea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhtei-
söllisiä tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yk-
si osallistumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja 
nuorten harrastuksista. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten 
tarjoajana Helsingissä. Liikunnan avustuksilla mahdollistetaan seurojen 
liikuntatoimintaa.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87947

lassi.laitinen(a)hel.fi
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