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§ 791
Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi: vapaalippuja 
kulttuuritilaisuuksiin

HEL 2011-010818 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Pekka 
Saarnio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Pekka 
Saarnio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaa 2012-2017 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

” Valtuusto kehottaa kaupunkia selvittämään mahdollisuuden 
neuvotella eri kulttuurilaitosten ja -toimijoiden kanssa mahdollisuudesta 
tarjota vapaalippuja esim. joululahjoina toimeentulotukiasiakkaille, 
syrjäytymisvaarassa eläville ym. vastaaville ryhmille. Yhtä lailla 
vapaalipuilla voisi palkita kaupungille arvokasta vapaaehtoista työtä 
esim. vanhusten palvelukeskuksissa tekeviä henkilöitä. ” (Pekka 
Saarnio)

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. 
Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
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Esittelijä viittaa sosiaalilautakunnan sekä kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan lausuntoihin ja toteaa pitävänsä tärkeänä sitä, että 
virastot jatkavat ja lisäävät yhteistyötään kulttuuripalvelujen 
tarjoamisessa toivomusponnessa mainituille ryhmille.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Tiedoksi

Muut valtuutetut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.06.2012 § 752

Pöydälle 18.06.2012

HEL 2011-010818 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 15.05.2012 § 198

HEL 2011-010818 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa toivomusponnesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.
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Helsingissä on tarjolla runsaasti maksuttomia kulttuuritapahtumia. 
Maksullisten tilaisuuksien lippujen hinnasta voivat saada alennusta mm 
työttömät, opiskelijat, eläkeläiset sekä varus- ja siviilipalvelusmiehet. 
Monet syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt eivät kuitenkaan oma-
aloitteisesti hakeudu kulttuuritilaisuuksiin. Vapaalipun tarjoaminen voisi 
saattaa myös heitä kulttuuritoiminnan pariin.  

Sosiaalilautakunta kannattaa ehdotusta vapaalipuista 
toimeentulotukiasiakkaille ja syrjäytymisvaarassa oleville. Lippuja voisi 
tarjota sekä yksittäisille toimeentulotukiasiakkaille että lapsiperheille, 
jolloin koko perhe pääsisi virkistäytymään kulttuurin parissa. 
Mahdollisten vapaalippujen jakaminen tulisi järjestää tavalla, jolla 
henkilön mahdollinen toimeentulotukiasiakkuus ei paljastu. 
Vapaalippuja voisi tarjota myös esimerkiksi matalan kynnyksen 
toimipaikoissa käyville henkilöille. 

Vapaaehtoistyötä tekevien palkitsemismahdollisuudet ja -käytännöt 
ovat vaatimattomia. Sosiaalilautakunta kannattaa myös 
vapaaehtoistyötä tekevien palkitsemista vapaalipuilla kiitoksena heidän 
tekemästään työstä.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Niina Pajala, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 44553

niina.pajala(a)hel.fi
Leila Palviainen, sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö, puhelin: 310 58283

leila.palviainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.03.2012 § 46

HEL 2011-010818 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:

Kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus on tärkeä tavoite. Tämän 
vuoksi, esimerkiksi kulttuurikeskuksen aluetalojen esitysten lippuhinnat 
ovat jo nyt kohtuullisia. Ilmaisia esityksiä on myös paljon. 

Jotta tieto kulttuurikeskuksen kohtuuhintaisista esityksistä laajenisi ja 
tavoittaisi uusia yleisöjä, on viime vuosien aikana ryhdytty 
kohdistamaan tiedotusta ja suoramarkkinointia tiettyihin sosiaaliryhmiin. 
Tämä on tapahtunut mm. tiivistämällä virastoyhteistyötä. Erityisesti 
ikäihmisten kohtuuhintaisten kulttuuripalveluiden kehittämisessä 
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tärkeässä roolissa on ollut sosiaaliviraston ja kulttuurikeskuksen 
yhteinen kulttuurisen vanhustyön suunnittelija. Hän pyrkii oman työnsä 
kautta luomaan uudenlaista yhteistyötä virastojen välille, jotta 
kulttuuripalvelut tavoittaisivat helsinkiläiset ikäihmiset ja jotta 
kulttuurikeskus onnistuisi paremmin tuottamaan juuri heille suunnattua 
toimintaa. 

Kulttuurisuunnittelija tekee myös tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden 
kulttuurilaitosten kanssa välittääkseen tietoa kentän tarpeista ja 
aktivoidakseen myös niitä kohdistamaan palveluita ikäihmisille. 
Tavoitteena on myös aktivoida kulttuurilaitoksia antamaan 
vapaalippuja. Esimerkiksi UMO jazz orkesteri on ryhtynyt tarjoamaan 
maksuttomia konserttilippuja pääkaupunkiseudulla järjestettäviin 
konsertteihin. Vuoden 2012 yhteistyökumppaneita ovat Omaishoitajat 
ja Läheiset -Liitto ry sekä ja Irti huumeista ry.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Jenni Varho, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37842

jenni.varho(a)hel.fi


