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Keskiaikainen kamppailu-urheilu, buhurt, on tullut viime kesinä tutuksi Tavastia Armigeri -seuran ansiosta. Kesällä 2022 Hämeenlinnassa järjestetään MM-kisat. KUVA: Riku Hasari,
arkisto

Kamppailu avustuksista on kovaa
Hämeenlinnan kaupunki
pystyy myöntämään
noin kolmanneksen
siitä summasta, jolla
yhdistykset hakivat tilaja toiminta-avustuksia.
Veli-Matti Virtanen
Hämeenlinna

Kaupungin avustusta tänä syksynä hakeneita seuroja ja yhdistyksiä on liki neljännes vähemmän
kuin vuosi sitten.
Ensi vuoden tila- ja toimintaavustuksista jätettiin määräajassa
yhteensä 139 hakemusta. Hauhon
ja Iittalan musiikkijuhlien järjestäjien hakemukset myöhästyivät.
Vuosi sitten hakemuksia tuli 183, mutta tuolloin järjestöavustusten pottikin oli isompi,
275 000 euroa.
Nyt avustuksiin on varattu

215 000 euroa ja lisäksi niin sanottuihin minipilotteihin 35 000
euroa. Ehdot täyttäneiden hakemusten yhteissumma oli kolminkertainen. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti avustusten jakamisesta eilen keskiviikkona.
Vaikka määräraha oli nyt pienempi, ei se tarkoittanut jaettujen summien alenemista kautta
linjan. Päinvastoin hiukan enemmän oli niitä hakijoita, joiden
avustus kasvoi viime vuodesta,
kuin niitä, joiden tuki pieneni.
NIISTÄ, JOTKA eivät hakeneet

avustusta viime vuonna sai eniten urheiluseura Lammin Säkiän
karttapooli, 7 000 euroa. Myös
uutena hakijana keskiaikaisen
kamppailu-urheilun erikoisseura Tavastia Armigeri sai tila-avustusta 5 600 euroa.
Armigeri järjestää ensi kesänäkin Vanaja Tournamentin ja on
mukana Hämeen Keskiaikafes-

tivaalilla. Suurempaakin on luvassa: seuran hallituksen puheenjohtaja Tinja Sarkanen kertoo
saaneensa viime viikolla tiedon,
että kansallinen lajiliitto järjestää
Hämeenlinnan Linnanpuistossa
MM-kisat kesällä 2022.
SUURIMMAKSI avustuksen saajaksi

nousi ammattikuvataiteilijoiden
järjestö Ars-Häme, 13 000 eurolla. Viimeksi eniten sai Hämeenlinnan Miniteatterin yhdistys,
mutta sen kanssa kaupunki teki
jo 60 000 euron sopimuksen ensi
vuodelle teatteri-ilmaisuopetuksesta lapsille ja nuorille.

”Ei toimintamme olisi
mahdollista ilman
kaupungin avustusta.”
SIRPA TAULU
Ars-Häme ry:n toiminnanjohtaja

Ars-Häme haki 23 000 euroa,
kolme tonnia enemmän kuin vuosi sitten. Tämä ei johdu siitä, että
taidenäyttely Riihimäellä tuhottiin viime kesänä.
– Onneksi vakuutus korvasi
kaikki ilkivallasta aiheutuneet
vahingot, sanoo toiminnanjohtaja Sirpa Taulu.
– Ei meidän toimintamme olisi
mahdollista ilman kaupungin avustusta, kun pelkät tilavuokrat ovat
noin satatuhatta euroa vuodessa.
Taulun mielestä kaupungin
tuella on pääosin talkoovoimin
pyöriville yhdistyksille merkitystä niinkin, että avustus on myös
arvostuksen osoitus.
ENITEN HAKI edellisvuosien ta-

paan urheiluseura Kushin-Kan,
yli 38 000 euroa. Sille myönnettiin tila-avustusta kymppitonni.
Viittä kamppailulajia pyörittävä parinsadan harrastajan seura
on saanut joskus kaupungin avus-

tusta melkein 30 000 euroa. Se
toimii kalliissa vuokratiloissa,
Myllymäen kallioluolassa.
– Sitä on joskus ihmetelty, miksi
olemme niin iso tuen saaja. Mutta kaupungin koko avustus menee
nytkin vuokraan. Loppu kaksi kolmasosaa katetaan jäsen- ja kurssimaksuilla, kertoo seuran hallituksen puheenjohtaja Harri Heikkari.
– Sponsoreitakin olemme yrittäneet, mutta joukkuelajien kaupungiksi profiloituneessa Hämeenlinnassa se on vaikeaa.
Heikkari sanoo tietävänsä monia seuroja, jotka ovat jopa lopettamassa toimintansa, kun raha ei
riitä vuokriin ja avustuspotti pienenee. HÄSA
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