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kous

Läsnä

Jäsenet

Laaksonen, Heimo puheenjohtaja
Sydänmaa, Johanna (etänä) varapuheenjohtaja
Ruhala, Heidi (etänä)
Kolehmainen, Joonas (etänä)
Löfman, Pekka
Vasama, Leila (etänä)

Muut

Loikkanen, Tarja (etänä) liikuntajohtaja
Salospohja, Tuuli liikuntapalvelupäällikkö
Fröberg, Stefan (etänä) ulkoilupalvelupäällikkö
Huurre, Petteri (etänä) liikuntapaikkapäällikkö
Korell, Taina (etänä) yksikön päällikkö
Lehikoinen, Sari (etänä) viestintäasiantuntija

tiedottaja
Eloranta, Arja hallintosihteeri

tekninen avustaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Heimo Laaksonen 6 - 9 §

Esittelijät

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
6 §

Tuuli Salospohja liikuntapalvelupäällikkö
7 - 9 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
6 - 9 §
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§ Asia

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

7 Asia/2 Toiminta-avustukset vuodelle 2021

8 Asia/3 Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuodelle 2021

9 Asia/4 Päätösvallan siirtäminen Helsingin Jääkiekkoklubi ry:n toiminta-
avustuksesta 2021
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§ 6
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 Leila Vasama ja Joonas Kolehmainen sekä varatar-
kastajiksi jäsenet Heidi Ruhala ja Johanna Sydänmaa.

Käsittely

Liikuntajaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjan varatarkastajaksi Jukka Järvisen sijasta Johanna Sydänmaan.

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 Leila Vasama ja Joonas Kolehmainen sekä vara-
tarkastajiksi jäsenet Heidi Ruhala ja Jukka Järvinen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 7
Toiminta-avustukset vuodelle 2021

HEL 2021-003628 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi toiminta-
avustusta 286 liikuntaseuralle sekä 27 eläkeläis- ja erityisjärjestön lii-
kuntaryhmälle yhteensä 6 900 000 euroa liitteen 1 mukaisesti. 

Avustus maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen niille, joi-
den toiminta-avustus on alle 100 000 euroa. Avustus maksetaan kah-
dessa erässä niille, joiden toiminta-avustus on 100 000 euroa tai 
enemmän. Tällöin puolet avustuksesta maksetaan päätöksenteon jäl-
keen ja puolet kesäkuussa.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 
28.10.2019).

Toiminta-avustusta ei myönnetty seuraaville kuudelle hakijalle:

Helsinki Downhill ry: Seura ei ole järjestänyt avustuskriteerien mukaista 
säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa. 

Voimistelu- ja urheiluseura FEMMA ry: Seura ei ole ollut avustettava 
seura vuonna 2020 ja seuran aktiiviharrastajamäärä ei ole riittävä; 47 
aikuista. 

Tule Mukaan ry: Yhdistys ei ole avustuskriteerien mukainen liikunta-
seura. 

Helsingin Kojootit Kojo ry: Seuran junioritoiminta on siirtynyt kokonaan 
REDS Helsinki ry:n alle. Seuran aktiiviharrastajamäärä ei muutoksen 
jälkeen ole riittävä; 31 aikuista. 

Helsingin Wiisikot ry: Seura ei ole järjestänyt avustuskriteerien mukais-
ta säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa. 

Helsinki Squash Rackets Club r.y: Seuralle ei ole myönnetty toiminta-
avustusta vuonna 2020 ja seuran aktiiviharrastajamäärä ei ole riittävä; 
8 aikuista ja 7 nuorta. 

Liikuntajaosto pitää tärkeänä, että Helsingin liikunta- ja harrastustoi-
minnan jatkuvuus ei vaarannu. Tästä syystä vuodelle 2021 myönnettyä 
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toiminta-avustusta ei peritä takaisin, mikäli avustettavan toiminnan kes-
keytyminen johtuu koronavirustilanteesta. Toiminta-avustusta voidaan 
käyttää hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan tai 
samankaltaiseen 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 toiminta-avustuksen 
haun yhteydessä. Mikäli seura ei hae vuoden 2022 toiminta-avustusta, 
tulee avustuksen käyttö selvittää 31.8.2022 mennessä.

Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmääräraho-
jen riittämättömyydestä. Määrärahojen tarkastelussa tulee huomioida 
erityisesti tilakustannusten kasvu. Jaosto ilmaisee myös huolensa lii-
kuntapaikkojen riittävyydestä ja monipuolisuudesta väestömäärän li-
sääntyessä.

Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset en-
naltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittä-
vänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin stra-
tegiatavoitteiden mukaisia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Heidi Ruhala: Lisätään päätöksen loppuun:

Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmääräraho-
jen riittämättömyydestä. Määrärahojen tarkastelussa tulee huomioida 
erityisesti tilakustannusten kasvu. Jaosto ilmaisee myös huolensa lii-
kuntapaikkojen riittävyydestä ja monipuolisuudesta väestömäärän li-
sääntyessä.

Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset en-
naltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittä-
vänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin stra-
tegiatavoitteiden mukaisia.

Kannattaja: Johanna Sydänmaa
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Liikuntajaosto hyväksyi Heidi Ruhalan vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Toiminta-avustukset 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myöntää toiminta-
avustusta 286 liikuntaseuralle sekä 27 eläkeläis- ja erityisjärjestön lii-
kuntaryhmälle yhteensä 6 900 000 euroa liitteen 1 mukaisesti. 

Avustus maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen niille, joi-
den toiminta-avustus on alle 100 000 euroa. Avustus maksetaan kah-
dessa erässä niille, joiden toiminta-avustus on 100 000 euroa tai 
enemmän. Tällöin puolet avustuksesta maksetaan päätöksenteon jäl-
keen ja puolet kesäkuussa.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 
28.10.2019).

Toiminta-avustusta ei myönnetä seuraaville 6 hakijoille: 

Helsinki Downhill ry: Seura ei ole järjestänyt avustuskriteerien mukaista 
säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa. 
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Voimistelu- ja urheiluseura FEMMA ry: Seura ei ole ollut avustettava 
seura vuonna 2020 ja seuran aktiiviharrastajamäärä ei ole riittävä; 47 
aikuista. 

Tule Mukaan ry: Yhdistys ei ole avustuskriteerien mukainen liikunta-
seura. 

Helsingin Kojootit Kojo ry: Seuran junioritoiminta on siirtynyt kokonaan 
REDS Helsinki ry:n alle. Seuran aktiiviharrastajamäärä ei muutoksen 
jälkeen ole riittävä; 31 aikuista. 

Helsingin Wiisikot ry: Seura ei ole järjestänyt avustuskriteerien mukais-
ta säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa. 

Helsinki Squash Rackets Club r.y: Seuralle ei ole myönnetty toiminta-
avustusta vuonna 2020 ja seuran aktiiviharrastajamäärä ei ole riittävä; 
8 aikuista ja 7 nuorta. 

Liikuntajaosto pitää tärkeänä, että Helsingin liikunta- ja harrastustoi-
minnan jatkuvuus ei vaarannu. Tästä syystä vuodelle 2021 myönnettyä 
toiminta-avustusta ei peritä takaisin, mikäli avustettavan toiminnan kes-
keytyminen johtuu koronavirustilanteesta. Toiminta-avustusta voidaan 
käyttää hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan tai 
samankaltaiseen 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 toiminta-avustuksen 
haun yhteydessä. Mikäli seura ei hae vuoden 2022 toiminta-avustusta, 
tulee avustuksen käyttö selvittää 31.8.2022 mennessä.

Esittelijän perustelut

Toiminta-avustushakemuksia saapui hakuaikaan mennessä yhteensä 
328 kpl. Toiminta-avustusta myönnetään 286 liikuntaseuralle 
(291/2020) ja 27 eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmälle 
(28/2020). Liikuntaseuroille myönnetään yhteensä 6 798 147 euroa ja 
eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntaryhmille yhteensä 101 853 euroa. 
Toiminta- ja tilankäyttöavustusta myönnettiin liikuntaseuroille vuonna 
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2020 yhteensä 6 614 853 euroa ja eläkeläis- ja erityisryhmien liikunta-
ryhmille 108 460 euroa. 

Yhdeksän toiminta-avustusta hakenutta liikuntaseuraa siirrettiin muiden 
liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksiin, koska ne täyttävät kysei-
sen avustusmuodon kriteerit. Avustusta ei myönnetä 6 yhdistykselle. 

Suurimmat toiminta-avustukset myönnetään Tapanilan Erä ry:lle 
(292 784 euroa), HVS-Tennis ry:lle (288 044 euroa), Voimisteluseura 
Helsinki – VSH ry:lle (256 459 euroa), Helsingin Jalkapalloklubi ry:lle 
(250 000 euroa) ja Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry:lle 
(244 061 euroa).

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 liikunnan avus-
tusten myöntöperusteista, avustusmuodoista ja hakuajoista 
27.10.2020, § 30. 

Liikuntajaosto ositti yhteensä 8 371 000 euron avustusmäärärahasta 
7 000 000 euroa jaettavaksi toiminta-avustuksiin 26.1.2021, § 3. Avus-
tus myönnetään yleisavustusluonteisena toiminta-avustuksena toimin-
ta- ja tilankäyttökriteereihin perustuen. Toiminta-avustusmäärärahasta 
varataan yhteensä 100 000 euroa mahdollisiin korjauksiin ja tarkastus-
laskennasta johtuviin muutoksiin. 

Mikäli avustusmäärärahoja jää jakamatta tai avustusrahoja palautuu, 
liikuntajohtaja voi päättää käyttämättä jääneiden avustusmäärärahojen 
jakamisesta joulukuussa 2021 liikuntajaoston päätöksen 26.1.2021, § 3 
mukaisesti. 

Avustuksen myöntämisperusteet vuodelle 2021

Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy las-
kennallisin perustein. Toiminta-avustukseen on vuodelle 2021 sisälly-
tetty myös tilankäytön tuki. Myönnettävä avustus määräytyy toimintakri-
teerien ja tilankäyttökriteerien mukaisesti. (Liikuntajaosto 27.10.2020, § 
30) 

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. 
Toiminta-avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, 
joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen 
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avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua 
harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiivi-
harrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinki-
läistä aktiiviharrastajaa. Mikäli liikuntaseuran aktiiviharrastajamäärä on 
vuoden 2020 aikana vähentynyt koronaviruspandemiasta johtuen toi-
minta-avustuksen myöntöperusteihin kirjatun minimivaatimusten alle, ei 
tämä kuitenkaan estä toiminta-avustuksen myöntämistä vuodelle 2021. 

Seuran toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsi-
naisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjes-
töön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikun-
tajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen lii-
kuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät jäsenilleen säännöllistä 
liikuntatoimintaa. 

Avustusta haettiin lähettämällä hakemus liitteineen 15.2.2021 mennes-
sä asiointi.hel.fi kautta tai toimittamalla hakemus kaupungin kirjaa-
moon. 

Toimintaosuuden kriteerit

Toimintaosuuden laskennassa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten 
liikunnan tukemista. Liikuntaseurojen avustuksissa alle 20-vuotiaiden 
lasten ja nuorten toiminnan painotus on 80 % ja aikuisten toiminnan 
painotus 20 %. Laskennassa huomioidaan lisäksi seurassa toimineiden 
valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK 1-5 tasot) 
käyneiden lukumäärä laatupainotuksena. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen 
liikuntaryhmien avustuksia painotetaan liikuntaseurojen junioritoimin-
nan tavoin 80 % painotuksella. 

Toimintaosuuden laskennassa on vuonna 2021 edelleen käytössä jar-
ru, joka estää avustuksen pienenemisen enemmän kuin −20 % tai kas-
vun enemmän kuin 30 % silloin, kun syy muutokseen on vuonna 2017 
uudistettu toiminta-avustuslaskenta tai koronaviruksen aiheuttamista 
toiminnan suurista muutoksista. Jarrua ei käytetä silloin, kun seuran 
toiminta on olennaisesti pienentynyt tai kasvanut toiminnan rakenteelli-
sen muutoksen, seurojen yhteenliittymisen tai jaoston seurasta irtau-
tumisen vuoksi. 

Tilankäyttöosuuden kriteerit

Tilankäyttöosuuden laskennassa otetaan huomioon muiden kuin liikun-
tapalvelun omien tilojen säännölliset ohjatut harjoitusvuorot. Myös kou-
lujen liikuntasalien käyttö huomioidaan tilankäyttöosuuden laskennas-
sa. Koronaepidemian aiheuttamista toimintarajoituksista johtuen vuo-
den 2021 tilankäytön tuntimäärä määräytyy pääsääntöisesti vuoden 
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2020 tilankäyttöavustuspäätöksessä hyväksytyn tuntimäärän mukai-
sesti. 

Mikäli seurassa on tapahtunut merkittäviä koronaviruspandemian ai-
heuttamia muutoksia, kuten seurojen yhteenliittyminen, jaoston liittymi-
nen seuraan tai irtautuminen seurasta, merkittävä aktiiviharrastajamää-
rän kasvu tai menetys edelliseen vuoteen nähden, seuran vuokraama 
uusi liikuntatila, seuran hallinnoimasta tai omistamasta liikuntatilasta 
luopuminen, otetaan nämä huomioon tilankäyttöosuuden laskennassa. 
Mikäli seura ei ollut saanut vuonna 2020 tilankäyttöavustusta, otetaan 
tilankäyttöosuuden laskennassa huomioon seuran tilankäyttöliitteessä 
ilmoittamat vuoden 2020 toteutuneet säännölliset ohjatut harjoitusvuo-
rot muissa kuin liikuntapalvelun tiloissa. Tilankäyttöosuuden lasken-
nassa painotetaan alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä eläkeläis- 
ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toimintaa 100 % ja aikuisten toimin-
taa 90 %. 

Avustuksen merkitys, vaikuttavuus ja strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, § 321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luoja-
na ja mahdollistajana. Tilankäyttöavustuksen yhdistäminen osaksi toi-
minta-avustusta mahdollistaa avustusten joustavamman kohdentami-
sen ja parantaa seurojen edellytyksiä jatkaa toimintaansa pandemian 
keskellä. Tilavuokrien lisäksi avustusta voi käyttää esimerkiksi uuden-
laisten toimintatapojen kehittämiseen, etävalmennukseen tai muuhun 
vastaavaan toimintaan. Muutos on näin ollen linjassa kaupungin strate-
gisten tavoitteiden kanssa. 

Päätösesitys tukee lisäksi Helsingin osallisuuden edistämisen päämää-
rää tukea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhtei-
söllisiä tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi 
osallistumisen osatekijöitä. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja 
nuorten harrastuksista. 

Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, että jokaisel-
la lapsella ja nuorella on harrastus. 

Toiminta-avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa liikkuu noin 
57 000 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli 
harrastusten tarjoajana Helsingissä. Liikunnan avustuksilla mahdolliste-
taan seurojen liikuntatoimintaa.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja
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Lisätiedot
Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Toiminta-avustukset 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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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

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
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§ 9
Päätösvallan siirtäminen Helsingin Jääkiekkoklubi ry:n toiminta-
avustuksesta 2021

HEL 2021-003628 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti, että liikunta-
johtaja tekee päätöksen Helsingin Jääkiekkoklubi ry:n toiminta-
avustuksesta vuonna 2021. 

Avustushakemus käsitellään samoilla kriteereillä ja periaatteilla kuin 
muiden seurojen toiminta-avustukset.

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

Liikuntajaosto päätti vuoden 2021 avustusmuodoista, avustusten 
myöntämisen ehdoista ja hakuajoista 27.10.2020, § 30. Toiminta-
avustusten haku päättyi 15.2.2021 Helsingin Jääkiekkoklubi ry:n hake-
mus ei saapunut määräaikaan mennessä. Seura on lähettänyt ano-
muksen, jossa vetoaa, että voisi määräajan jälkeen hakea toiminta-
avustusta, koska avustushaku oli epäonnistunut.

Liikuntapalvelun tekemän selvityksen mukaan hakijalla oli ollut vai-
keuksia sähköiseen asiointiin kirjautumisen ja verkkoyhteyden kanssa. 
Sähköisestä asioinnista vastaava IBM on selvittänyt, että hakijan voitiin 
todeta olleen sähköisessä asioinnissa hakemuksella 15.2.2021. Hakija 
oli yrittänyt soittaa asiasta ruuhkautuneeseen avustusneuvontaan sekä 
jättänyt asiasta viestin avustusneuvojan vastaajaan. Hakijan katsotaan 
yrittäneen saada apua teknisiin ongelmiin, joita hakijan omasta verkko-
yhteydestä johtuen oli ollut. Näiden perustelujen pohjalta on päädytty 
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siihen, että Helsingin Jääkiekkoklubi ry saa hakea toiminta-avustusta 
poikkeuksellisesti hakuajan päätyttyä.

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 6 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 7, 8 ja 9 §: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

Leila Tuutikki Vasama Joonas Kolehmainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 13.04.2021.


