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Kokousaika 20.05.2021 16:15 - 17:20

Kokouspaikka Fredriksberg, B-talo (Konepajankuja 3, 2. kerros) / Sähköinen ko-
kous

Läsnä

Jäsenet

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

Muut

Loikkanen, Tarja liikuntajohtaja
Fröberg, Stefan (etänä) ulkoilupalvelupäällikkö
Huurre, Petteri (etänä) liikuntapaikkapäällikkö
Salospohja, Tuuli liikuntapalvelupäällikkö
Korell, Taina (etänä) yksikön päällikkö
Pusa, Satu (etänä) viestintäpäällikkö

tiedottaja
Eloranta, Arja hallintosihteeri

tekninen avustaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Rehn, Minna (etänä) erityissuunnittelija

saapui 16:22, poistui 16:58, läsnä: 
12 §

Puheenjohtaja

Heimo Laaksonen 10 - 15 §

Esittelijät

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
10 - 12 §

Tuuli Salospohja liikuntapalvelupäällikkö
13 - 15 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
10 - 15 §
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§ Asia

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

11 Asia/2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden en-
simmäinen kokous vuonna 2021

12 Asia/3 Vuoden 2021 helsinkiläisurheilijan, nuoren urheilijan, valmentajan ja 
urheiluseuran palkitseminen

13 Asia/4 Muutos jääurheilun kohdeavustuksena jaettavaan clearing-
avustukseen ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukseen

14 Asia/5 Korona-avustuksen myöntämisperusteet ja hakuaika vuonna 2021

15 Asia/6 Korona-avustuspäätöksen 2021 delegointi liikuntajohtajalle
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§ 10
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 Heidi Ruhala ja Joonas Kolehmainen sekä varatar-
kastajiksi jäsenet Marika Sorja ja Leila Vasama. 

Käsittely

Liikuntajaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjantarkastajaksi Zahra Abdullan sijasta Joonas Kolehmaisen ja vara-
tarkastajaksi Pekka Löfmanin 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 Heidi Ruhala ja Zahra Abdulla sekä varatarkasta-
jiksi jäsenet Marika Sorja ja Pekka Löfman. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 11
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden en-
simmäinen kokous vuonna 2021

HEL 2017-006973 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto kokoontuu ensim-
mäisen kerran syyskaudella 2021 tiistaina 31.8.2021 klo 16.15

Liikuntajaosto kokoontuu Fredriksbergin B-talossa lautakunnan ko-
koushuoneessa Buli osoitteessa Konepajankuja 3, 2. kerros. Jaoston 
kokouksiin on myös yhä mahdollisuus osallistua sähköisessä toimin-
taympäristössä etänä, jos koronapandemiatilanne sitä edellyttää. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntajaosto oli 8.12.2020, § 34 päättänyt, että syyskauden ensim-
mäinen kokous on tiistaina 14.9.2021 klo 16.15. Avustusvalmistelusta 
johtuen päivämäärää on tarpeen aikaistaa.

Kuntavaalit järjestetään kesäkuussa 2021. Kun kaupunginvaltuusto on 
elokuussa valinnut uuden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikunta-
jaoston jäsenet, niin uudella puheenjohtajalla on mahdollisuus tarvit-
taessa muuttaa syyskauden ensimmäisen kokouksen nyt ennakkoon 
sovittavaa ajankohtaa. Syyskauden 2021 loput kokouspäivät liikunta-
jaosto päättää ensimmäisessä kokouksessaan.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi 
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asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa ko-
kouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivä-
nä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 08.12.2020 § 34
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§ 12
Vuoden 2021 helsinkiläisurheilijan, nuoren urheilijan, valmentajan ja 
urheiluseuran palkitseminen

HEL 2020-011055 T 00 04 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti vuoden helsin-
kiläisurheilijan tai -joukkueen, vuoden helsinkiläisen urheiluseuran, 
vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan sekä vuoden helsinkiläisvalmenta-
jan liitteen 1 ehdotuksen mukaisesti. Palkittavat julkaistaan ja palkintos-
tipendit jaetaan Helsinki-päivänä 12.6.2021. 

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Minna Rehn. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen 2021_Stipendien saajat EI JUL-
KISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

2 Vuoden helsinkiläisurheilija 1964-2020
3 Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue 2021_esitykset_EI JULKISUU-

TEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021
4 Vuoden helsinkiläinen urheiluseura 2021_esitykset_EI JULKISUUTEEN 

ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021
5 Vuoden nuori helsinkiläisurheilija 2021_esitykset_EI JULKISTUUTEEN 

ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021
6 Vuoden 2021 helsinkiläinen valmentaja_esitykset_EI JULKISUUTEEN 

ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus vahvisti 14.1.2019, § 24 urheilusaavutuksista palkit-
semisen periaatteet ja rahalliset tunnustukset eli stipendit. Kansainväli-
sesti menestyneet urheilijat voivat hakea stipendejä, joita myönnetään 
voimassa olevien kriteerien mukaan ympäri vuoden. Lisäksi vuosittain 
palkitaan vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue, helsinkiläinen urhei-
luseura, nuori helsinkiläisurheilija sekä helsinkiläinen valmentaja ja jae-
taan heille Helsinki-päivänä stipendit.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 27.10.2020, 
§ 29 vuoden 2021 helsinkiläisurheilijan, nuoren helsinkiläisurheilijan, 
valmentajan ja urheiluseuran tarkentavat valintakriteerit. 

Helsinkiläisurheilijoiden valinnassa huomioidaan kaikki urheilumuodot. 
Vuoden 2021 valinnassa huomioidaan saavutukset aikavälillä 
15.4.2020–15.4.2021. 

Jaettavat stipendit euroa
Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue 10 000
Vuoden helsinkiläinen urheiluseura 5 000
Vuoden nuori helsinkiläisurheilija 2 500
Vuoden helsinkiläisvalmentaja 2 500

Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen (1.6.2017) jälkeen Hel-
sinki-päivänä jaettavien stipendien saajien valinnasta päättää liikunta-
jaosto.

Palkittavia on voinut esittää nettilomakkeen kautta 15.4.2021 asti. 
Asiasta on tiedotettu lajiliittoja, liikuntapalvelun asiakkaita sekä yleisesti 
kulttuurin ja vapaa-ajan omia tiedotuskanavia hyödyntäen (tiedote, net-
tisivut, some ja digiscreenit).

Stipendien saajien valintaa on valmistellut 20.4.2021 kokoontunut työ-
ryhmä, johon kuuluivat Aapo Rantila (Työväen Urheiluliitto, Etelä-
Suomi), Christine Suvanto (Finland Svenska Idrott, FSI), Tuomas Tör-
rönen (Paralympiakomitea), Ilkka Palomäki (Olympiakomitea), Helena 
Tikkanen (Etelä-Suomen liikunta ja urheilu, ESLU), Matti Hannula (Hel-
singin Urheilutoimittajien liitto, HUT) sekä Simo Tarvonen (Pääkaupun-
kiseudun urheiluakatemia URHEA). Liikuntajaoston edustajana ko-
kouksessa oli Leila Vasamaa sekä liikuntapalvelun edustajina liikunta-
johtaja Tarja Loikkanen (työryhmän puheenjohtaja) ja erityissuunnitteli-
ja Minna Rehn (työryhmän sihteeri).
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Vuoden helsinkiläisurheilijalle tai -joukkueelle myönnetään 10 000 eu-
ron stipendi. Palkittavan urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä sekä 
saavutuksen että palkitsemisen aikaan. Vuoden helsinkiläisurheilijaksi 
tai joukkueeksi tuli yhteensä 28 eri esitystä.

Vuoden helsinkiläiselle urheiluseuralle myönnetään 5 000 euron sti-
pendi. Vuoden helsinkiläiseksi urheiluseuraksi tuli yhteensä 20 eri esi-
tystä. Urheiluseuran tulee olla helsinkiläinen. Liikuntajaoston tarkenta-
vien valintakriteerien mukaisesti ehdokkaita arvioitaessa käytettiin seu-
raavia perusteita:

 Seura on laatinut eettisen toiminnan periaatteet, joiden avulla huo-
lehditaan siitä, että seuran toimintaa ohjaavat yhdenvertaisuuden ja 
suvaitsevuuden periaatteet. Toiminnassa huomioidaan kaikkien jä-
senten mahdollisuudet osallistua toimintaan ja jokaisella on mahdol-
lisuus saada myönteisiä kokemuksia liikunnan ja urheilun kautta.

 Seurassa ehkäistään drop-out -ilmiötä tarjoamalla lapsille ja nuorille 
toimintaa laajasti tavoitteellisesta kilpaurheilusta matalan kynnyksen 
harrastetoimintaan.

Vuoden nuorelle helsinkiläisurheilijalle myönnetään 2 500 euron sti-
pendi. Urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä sekä saavutuksen että 
palkitsemisen aikaan. Kriteerien mukaan palkitaan nuori urheilija, joka 
on tehnyt läpimurron lajinsa huipulle. Vuoden nuoreksi helsinkiläisur-
heilijaksi tuli yhteensä 17 eri esitystä. 

Vuoden helsinkiläisvalmentajalle myönnetään 2 500 euron stipendi. 
Palkittavan valmentajan on oltava kirjoilla Helsingissä sekä saavutuk-
sen että palkitsemisen aikaan. Vuoden valmentajaksi tuli yhteensä 17 
eri esitystä. Liikuntajaoston tarkentavien kriteerien mukaisesti ehdok-
kaita arvioitaessa käytettiin seuraavia perusteita: 

 Valmentajan tai ohjaajan urheilija tai joukkue on saavuttanut merkit-
tävää menestystä ja/ tai

 Valmentaja tai ohjaaja toiminnallaan huolehtii siitä, että liikunta ja 
urheilu tuottavat myönteisiä kokemuksia kaikille osallistujille.

Stipendit jaetaan Helsinki-päivänä 12.6.2021.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi
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Liitteet

1 Helsinkiläisurheilijoiden palkitseminen 2021_Stipendien saajat EI JUL-
KISUUTEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

2 Vuoden helsinkiläisurheilija 1964-2020
3 Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue 2021_esitykset_EI JULKISUU-

TEEN ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021
4 Vuoden helsinkiläinen urheiluseura 2021_esitykset_EI JULKISUUTEEN 

ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021
5 Vuoden nuori helsinkiläisurheilija 2021_esitykset_EI JULKISTUUTEEN 

ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021
6 Vuoden 2021 helsinkiläinen valmentaja_esitykset_EI JULKISUUTEEN 

ENNEN STIPENDIEN JAKOA 12.6.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 27.10.2020 § 29
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§ 13
Muutos jääurheilun kohdeavustuksena jaettavaan clearing-
avustukseen ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuk-
seen

HEL 2021-000476 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti, että vuodelle 
2021 jääurheilun kohdeavustus clearing-määrärahaan osoitetusta yh-
teensä 1 014 000 eurosta osoitetaan 158 000 euroa ja muiden liikuntaa 
edistävien yhdistysten avustuksesta 19 300, yhteensä 177 300 euroa 
ositetaan korona-avustukseen.

Korona-avustukset kohdistetaan avustettavien seurojen korona-
pandemian aiheuttamasta toimintasulusta kärsineiden avustettavien 
seurojen lapsille ja nuorille kohdistuvaan toimintaan.

Clearing-järjestelmän kautta avustettavien jääkiekko- ja taitoluistelu-
seurojen juniorien säännöllisiin ohjattuihin jääharjoittelutunteihin on 
ajalla 25.1.–2.5. ja 30.8.–31.12.2021 näin ollen käytettävissä yhteensä 
856 000 euroa, sisältäen Pirkkolan jäähallien sulkeutumisesta johtuvan 
clearingin lisätuen.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto osoitti 26.1.2021, § 4 
yhteensä 1 014 000 euroa tilankäyttöavustukseen kuuluvaa clearing-
tukea jääkiekon ja taitoluistelun avustettavien seurojen alle 20-
vuotiaiden lasten ja nuorten säännöllisten ohjattujen jääharjoitteluvuo-
rojen tukemiseksi ajalle 25.1.–26.4.2021 sekä 30.8.–31.12.2021. Clea-
ringin enimmäistuki jääharjoittelutuntia kohti on 42 euroa (liikuntajaosto 
27.10.2020, § 30).

Samassa kokouksessa liikuntajaosto ositti muiden liikuntaa edistävien 
seurojen avustukseksi 100 000 euroa, josta liikuntajaoston päätöksen 
mukaan myönnettiin 8.4.2021 § 8 avustusta saaville seuroille 80 700 
euroa jolloin jakamatta jäi 19 300 euroa. 

Clearing-tuki on avustettavien jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen alle 
20-vuotiaiden lasten ja nuorten jäävuoroihin kohdistettu avustus. Koro-
nan aiheuttaman toimintasulun vuoksi clearingin piiriin kuuluva yli 12 
vuotiaiden jääharjoittelu oli tauolla kaksi kuukautta. Jääseurat eivät jou-
tuneet maksamaan jäävuoroista kaupungin ja kaupunkikonsernin lai-
tosten, kuten Jääkenttäsäätiön vuoroista tänä aikana.

Clearingin piirissä olevat seurat ovat myös saaneet vuodelle 2021 
säännöllisiin ohjattuihin oheisharjoittelutunteihin tilankäyttöavustusta 
sekä yleisavustusluonteista toiminta-avustusta, eikä näitä avustuksia 
ole pienennetty huolimatta koronan aiheuttamasta toimintatauosta.

Clearing-avustuksesta ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avus-
tuksista jakamatta jäänyttä rahaa käytetään korona-avustuksiin, jolloin 
määrärahalla voidaan tukea vuonna 2021 taloudellisesti koronan ai-
heuttamasta koronan aiheuttamasta sulusta pahiten kärsineiden seuro-
jen lapsille ja nuorille kohdistuvaa toimintaa. Liikuntajaosto päättää ko-
rona-avustusten myöntämisen perusteista kokouksen seuraavassa 
kohdassa.

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 kansalaisyhteiskunnan toimintaedelly-
tyksiä sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, 
liikkua, luoda ja olla aktiivinen toimija. Avustuksin tuetaan toimintaa, jo-
ka monipuolistaa kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2021 10 (19)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaosto

Asia/4
20.05.2021

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

omaa palvelutarjontaa. Kaupungin strategiassa avustusjärjestelmä an-
taa asukkaille ja yhteisöille mahdollisuuden toteuttaa helposti lähestyt-
täviä, vetovoimaisia ja korkealaatuisia tapahtumia, toimintamuotoja, si-
sältöjä 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 liikuntaseuroja sekä liikunnan tapahtumatoi-
mintaa vuosittain yhteensä noin 8 miljoonan euron avustuksin.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 26.01.2021 § 4
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§ 14
Korona-avustuksen myöntämisperusteet ja hakuaika vuonna 2021

HEL 2021-005137 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti hyväksyä ko-
rona-avustuksen myöntämisen periaatteet vuodelle 2021 seuraavasti:

Avustuksen tarkoituksena on tukea liikuntaseuroja, joille koronavirus-
pandemia on aiheuttanut taloudellisia menetyksiä ja joiden toimintaa se 
on eniten rajoittanut. Liikuntaseurojen toimintakyvyn turvaaminen poik-
keustilanteessa ylläpitää Helsingin seuratoiminnan monimuotoisuutta, 
lievittää koronaviruksesta johtuvien rajoitusten aiheuttaman liikkumat-
tomuuden haasteita ja edistää nuorten harrastustoiminnan jatkuvuutta 
Helsingin kaupungin strategian tavoitteiden mukaisesti.

Korona-avustusta voivat hakea helsinkiläiset vuosina 2020 tai 2021 lii-
kunnan toiminta-avustusten tai muiden liikuntaa edistävien yhdistysten 
avustusten piirissä olevat seurat.

Harkinnanvarainen avustus kohdistetaan niille seuroille:

 Joille viranomaisten 30.11.2020 jälkeen asettamat koronaviruksesta 
johtuvat toiminnan sekä tilankäytön kiellot tai rajoitukset ovat aiheut-
taneet huomattavia taloudellisia tai toiminnallisia haasteita.

 Jotka järjestävät ilmaista tai edullista liikuntatoimintaa nuorille.
 Jotka eivät ole samaa tarkoitusta varten jo saaneet avustusta esi-

merkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä, lajiliitolta tai muulta taholta.

Avustusmuodon painopisteenä on liikuntaseurojen nuorille suunnatun 
matalan kynnyksen- ja perustoiminnan uudelleenkäynnistämisen tuke-
minen. Avustus kohdennetaan liikuntaseurojen nuorille suunnatun ma-
talan kynnyksen- ja perustoiminnan kulujen kattamiseen. Seuran talou-
delliseen tilanteeseen liittyen otetaan avustuskäsittelyssä huomioon lii-
kuntapalvelun tilojen tai koulujen liikuntasalien menetetyt tilavuorot se-
kä toiminnan keskeyttämisestä tai muuttumisesta aiheutuneet taloudel-
liset menetykset, jotka johtuvat 30.11.2020 jälkeisistä koronaviruspan-
demian torjuntaan liittyvistä rajoitustoimenpiteistä. Lisäksi huomioidaan 
seuran maksamat vuokrakustannukset sellaisista liikuntatiloista, jotka 
on pitänyt koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitustoimenpiteiden takia 
joko sulkea kokonaan tai niiden käyttöä on jouduttu huomattavasti ra-
joittamaan
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Avustusta ei myönnetä samaan tarkoitukseen, johon jokin toinen taho 
on jo myöntänyt avustusta. Avustusta haetaan sähköisen asioinnin 
kautta liikunnan laitosavustuslomakkeella.

Avustushaku alkaa 21.5.2021 ja päättyy 7.6.2021 klo 16.00. Hakemuk-
seen liitetään selvitys mahdollisista samaa tarkoitusta varten haetuista 
ja saaduista avustuksista. Hakemus hylätään, mikäli se saapuu hakua-
jan jälkeen. Hakijalla on vastuu siitä, että hakemus saapuu perille mää-
räaikaan mennessä. 

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mai-
nittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että toi-
minnan raportointi. Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jo-
hon se on myönnetty. Avustus voi kattaa enintään päätöksessä määri-
tellyn osuuden avustettavan toiminnan kustannuksista. Avustuksen hy-
väksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmu-
kaisesti.

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille 
tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä se-
kä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen 
myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja 
hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuk-
sia. Avustusten myöntämisessä noudatetaan Helsingin kaupungin 
avustusten yleisohjetta (kaupunginhallitus 28.10.2019, § 723)

Liikunnan avustusmäärärahasta varataan korona-avustuksiin enintään 
177 300 euroa, joka muodostuu clearing-määrärahasta koronan vuoksi 
keväällä 2021 peruuntuneiden vuorojen vuoksi vähennetystä summas-
ta sekä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksista käyttämät-
tä jääneestä määrärahasta. Korona-avustukset jakaa liikuntajohtaja.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koronaviruspandemian pitkittyminen on aiheuttanut suuria haasteita 
helsinkiläisille liikuntaseuroille. Liikunta- ja urheilutoiminnan järjestämi-
sen ja tilojen käytön rajoituksia on ollut voimassa 30.11.2020 lähtien ja 
niiden täydellistä purkamista suunnitellaan vasta kesäksi 2021. Useat 
seurat olivat jo vuoden 2020 kevään rajoitusten jälkeen vaikeassa tilan-
teessa, kun niiden taloudellinen liikkumavara oli kaventunut huomatta-
vasti. Nyt vaarana on, että 30.11.2020 lähtien voimassa olleiden toi-
minnan ja tilankäytön rajoitusten vuoksi menetetyt harjoitus- ja jäsen-
maksut heikentävät seurojen tulovirtaa liiaksi ja pakottavat ne ajamaan 
alas toimintaansa. Lisäksi uhkana on se, että toiminnasta pois jääneet 
harrastajat eivät välttämättä palaa takaisin heti rajoitusten poistuttua. 
Pitkittynyt koronaviruspandemia on vaikuttanut myös helsinkiläisten 
perheiden taloudellisiin tilanteisiin eri tavoin. Taloudelliset haasteet ja 
epävarmuus tulevasta ovat läsnä useissa perheissä, kun taas toisten 
arkeen pandemiaan ei ole juurikaan vaikuttanut. Riski harrastamiseen 
liittyvästä eriarvoistumisesta on suuri, johon avustuksella pyritään myös 
vaikuttamaan.

Toiminnan ja tilankäytön rajoitukset ovat kohdistuneet erityisesti nuo-
riin, joiden ohjattu harrastustoiminta on suurelta osin ollut pysähdyksis-
sä 30.11.2020 alkaen. Rajoitukset ovat osaltaan myös yksi uusi raken-
teellinen tekijä, joka voi kiihdyttää liikunnan drop out-ilmiötä. Korona-
avustuksen avulla pyritään siihen, että mahdollisimman moni seura 
pystyisi vuoden 2021 aikana käynnistämään perustoimintansa uudel-
leen ja samalla tuomaan seuratoiminnasta pois pudonneet nuoret ta-
kaisin harrastuksen pariin.

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 
(liikuntalaki 390/2015, § 5). Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja 
vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin. Liikunnan avustuksiin on 
vuonna 2021 käytettävissä yhteensä 8 371 000 euroa (kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta 15.12.2020, § 199).

Suuri osa avustusmäärärahasta on osoitettu käytettäväksi seurojen 
toiminta-avustuksiin, joilla tuetaan seuran perustoimintaa. Helsingin 
kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 
321) todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdol-
listajana.

Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on, että jokaisel-
la lapsella ja nuorella on harrastus. Päätösesitys tukee Helsingin osalli-
suuden edistämisen päämäärää tukea ja edistää kaupunkilaisten 
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omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja tuottaa toimintaa. Kan-
salaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. Liikunta 
on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista. Liikunnan 
avustusten piirissä olevissa liikuntaseuroissa liikkuu normaaliolosuh-
teissa noin 62 500 alle 20-vuotiasta lasta ja nuorta. Liikuntaseuroilla on 
tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Avustuksella vahviste-
taan seurojen toimintaa sekä lasten ja nuorten mahdollisuutta osallistua 
seurojen järjestämään toimintaan.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 15
Korona-avustuspäätöksen 2021 delegointi liikuntajohtajalle

HEL 2021-005137 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti delegoida lii-
kuntajohtajalle päätösvallan liikunnan korona-avustuksen 2021 jakami-
sesta.

Esittelijä
liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätiedot
Eerikki Pihlajamaa, Suunnittelija, puhelin: 310 23518

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntapalvelut avustaa liikuntatoimintaa vuosittain noin 8 miljoonalla 
eurolla. Liikunnan korona-avustuksella on tarkoitus lievittää koronavi-
ruspandemian seurauksena liikuntaseuroille aiheutuneita taloudellisia 
menetyksiä, turvata liikuntaseurojen toimintakykyä poikkeustilanteessa 
ja toteuttaa Helsingin kaupungin strategian tavoitteita lasten, nuorten 
tai perheiden harrastustoiminnan edistämiseksi.

Kaupunginhallituksen 28.11.2019, § 723 hyväksymän Helsingin kau-
pungin avustusten yleisohjeen mukaan avustuserän maksamisajan-
kohdan sekä maksettavan avustuserän suuruutta voidaan muuttaa toi-
mialalla asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksellä mahdol-
lisen delegointipäätöksen mukaisesti. Avustukset maksetaan kussakin 
päätöksessä mainitun mukaisesti, yhdessä erässä päätöksenteon jäl-
keen. Korona-avustuspäätöksen delegointi liikuntajohtajalle nopeuttaa 
avustuspalvelua.

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

eerikki.pihlajamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 10, 11 ja 14 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 12, 13 ja 15 §: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

Heidi Ruhala Joonas Kolehmainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.05.2021.


