
Avustushakemukset löytyvät osoitteesta https://asiointi.hel.fi

Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun 
Suomi.fi –tunnuksilla osoitteessa 
asiointi.hel.fi. Mikäli yhdistyksellä ei 
ole 
Suomi.fi -tunnuksia, tulee palveluun 
kirjautua omilla henkilökohtaisilla
pankkitunnuksilla.
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Valitaan liikuntapalvelu, toiminta- ja 
tilankäyttöavustushakemus
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Valitse pankkiyhteys



Sivulla virheitä tai 
puutteita

Tällä sivulla olet

Sivulla tarvittavat 
tiedot

Täyttämättä olevat 
sivut



Valitse avustuslaji pudotusvalikosta

Jos tarvitset tukea tilankäyttöön, 
valitse tilankäyttöavustus ”lisää 
uusi”-painikkeen avulla



Toiminta-avustusta tai muiden liikuntaa 
edistävien yhteisöjen avustusta 
haettaessa annetaan selvitys haetun 
avustuksen käyttötarkoituksesta sekä 
edellisen vuoden avustuksen käytöstä 
(1*)

Lisäksi ilmoitetaan muut 
seuralle/yhdistykselle myönnetyt 
avustukset (2*)

1* 2*



Mikäli haet tukea liikuntapalvelun ulkopuolisten tilojen käyttöön (myös 
koulujen liikuntasalit), valitse pudotusvalikosta ”tilankäyttöavustus”. 

Avustusta ei voida myöntää haettua summaa enempää.

Tilankäytön tukea hakevat seurat täyttävät lomakkeelle vuoden 2020 
todellisen toteutuneen tilankäyttötuntimäärän.

Tähän tekstikenttään kirjataan ainoastaan merkittävät dokumentoidut 
muutokset tilankäytössä. Merkittäviksi muutoksiksi lasketaan esimerkiksi 
seurojen yhteenliittyminen, jaoston irtautuminen/liittyminen seurasta, 
merkittävä aktiiviharrastajamäärän kasvu tai menetys edelliseen vuoteen 
nähden, seuran vuokraama uusi liikuntatila (kyseisen tilan vuokrasopimus 
tulee liittää hakemukseen) tai seuran hallinnoimasta tai omistamasta 
liikuntatilasta luopuminen.



Tähän kirjataan vuoden 2020 todelliset toteutuneet 
vuokratulot seurojen omista tiloista.



Lisätiedot
Mikäli seura haluaa hakemuksessa kertoa korona-epidemian aiheuttamista 
muutoksista seuran toimintaan ja aktiiviharrastajamääriin, tulee muutokset kuvata 
lisätiedoissa tai erillisellä avustushakemukseen lisättävällä liitteellä.

Liitteet hakemukseen
- Hakuvuotta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio (Hakuvuodelle 2021)
- Tilinpäätös (viimeisin vahvistettu, vuosi 2019 tai uudempi)
- Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta 
(viimeisin vahvistettu, vuosi 2019 tai uudempi)
- Toimintakertomus (viimeisin vahvistettu, vuosi 2019 tai uudempi)

UUDET SEURAT tai seurat jotka eivät vielä ole liittäneet
- Kaikki edellä mainitut liitteet
- Yhdistyksen säännöt
- Tilankäyttöliite (excel-lomake excel-muodossa, jos haet avustusta tilankäyttöön)
- Pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliote
(avustusta ei makseta ellei ole tarvittavia tilitietoja)



Huom! 

Tilankäyttöliitettä ei tarvitse liittää osaksi 
hakemusta, mikäli seura on saanut 
tilankäyttöavustusta vuonna 2020.

Niiden seurojen, jotka eivät ole saaneet 
tilankäyttöavustusta vuonna 2020, tulee 
toimittaa tilankäyttöliite Excel-muodossa 
avustushakemuksen liitteenä.

Liite löytyy liikunnan avustusten verkkosivuilta:
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/avustukset/liikunnan-avustukset/liikunnan-
avustukset





Kiitos!!


