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Helsingin kaupunki myöntää avustuksia

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta jakaa vuosittain noin 17 mil-
joonaa euroa avustuksina ja apurahoina helsinkiläisil-
le teattereille, taideoppilaitoksille sekä eri alojen yhtei-
söille. Tukea myönnetään myös yksityisille taiteenhar-
joittajille, sekä ammattilaisille että harrastajille.

Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset vuo-
delle 2016
Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset on tar-
koitettu vakiintuneille helsinkiläisille taidelaitoksille ja 
opistoille, joiden toiminta on ammattimaista ja jatkuvaa. 
Tukea myönnetään mm. ammattiteattereille, taideoppi-
laitoksille, festivaalien järjestäjille sekä muille kulttuu-
rialan toimijoille.

Hakuaika päättyy 10.4.2015 klo 16.00. Toiminta-avustuk-
sista päätetään joulukuun 2015 kulttuuri- ja kirjastolau-
takunnan kokouksessa.

Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset vuo-
delle 2016
Avustus on tarkoitettu helsinkiläisille taide- ja kulttuuri-
työtä tekeville yhdistyksille ja yhteisöille, jos niitä ei tu-
eta taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustuksista tai 
muista kaupungin varoista. 

Hakuaika päättyy 9.10.2015 klo 16.00.

Kohdeavustukset
Kohdeavustukset on tarkoitettu helsinkiläisille taiteen 
ammattilaisryhmille ja yhteisöille uusien esittävän tai-
teen, ympäristötaiteen ja yhteisötaiteen produktioiden 
sekä festivaalien tuottamiseen Helsingissä. Kulttuu-
ri- ja kirjastolautakunta käsittelee hakemuksia kaikis-
sa kokouksissaan.

Kaupunkikulttuuriavustukset
Kaupunkikulttuuriavustuksia myönnetään osallisuutta 
lisäävien avoimien taidetapahtumien ja kulttuuripro-
jektien tuottamiseen Helsingissä. Hakuaika on jatkuva.

Kansainväliset matka-avustukset
Avustus on tarkoitettu helsinkiläisille esittävän taiteen 
ammattilaisille kansainvälisiin vierailuihin. Tukea myön-
netään ulkomaille suuntautuvien matkojen matkustus-
kuluihin. Avustusta ei myönnetä harrastus-, opinto-, 
kerho- eikä residenssitoimintaan. Kulttuuri- ja kirjas-
tolautakunta käsittelee hakemuksia kaikissa kokouk-
sissaan.

Taideapurahat
Taideapuraha on suuruudeltaan 3 500 euroa ja se on 
tarkoitettu helsinkiläisille ammattitaiteilijoille. Sitä ei 
myönnetä samalle taiteilijalle kahtena kalenterivuon-
na peräkkäin eikä henkilöille, joilla on valtion taiteilija-
apuraha koko vuodelle 2015. Taideapuraha on henkilö-
kohtainen. Vuoden 2015 taidealat ovat kirjallisuus, ku-
vataide ja taideteollisuus. 

Hakuaika päättyy 5.6.2015 kello 16.00.

Hakuohjeita:
Tarkemmat tiedot myönnettävistä avustuksista, haku-
ajat ja -kriteerit, tiedot hakemuksiin tarvittavista liit-
teistä sekä mahdolliset muutokset löytyvät osoittees-
ta: www.hel.f/ kulttuuri > Avustukset

Hakemusten liitteet voi lähettää myös postitse osoit-
teeseen: Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, PL 4710, 
00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite: Kalevankatu 6 
(5.krs), 00100 Helsinki.

Kaikki annetut hakuajat päättyvät kello 16.00.

Tiedustelut: Petri Rostedt, puh. (09) 310 32988, 
petri.rostedt@hel.f, Anna von Bagh, puh. (09) 310 37934,
anna.vonbagh@hel.f, Ari Tolvanen, puh. (09) 310 37008, 
ari.tolvanen@hel.f, Michaela Stenbäck, puh. (09) 310 
37003, michaela.stenback@hel.f, Miska Toiviainen, 
puh. (09) 310 37012, miska.toiviainen@hel.f.

Liikuntalautakunta
Liikuntalautakunta myöntää avustettavuuden helsinki-
läisille liikuntaseuroille sekä erityis- ja eläkeläisjärjes-
töille liikuntatoimintaan. Avustettavuus edellyttää, et-
tä järjestö täyttää liikuntalautakunnan asettamat seu-
raavat ehdot:
– järjestön tulee olla rekisteröity yhdistys, jonka pää- 
 toimiala on liikunta
– yhdistyksen tulee olla perustettu vuonna 2013 tai ai- 
 kaisemmin
– yhdistyksen aktiiviharjoittelijoiden määrän tulee olla 
 vähintään 20 nuorta (alle 19 v.) tai 50 aktiiviharjoit- 
 telijaa. Erityis- ja eläkeläisjärjestöille ei kuitenkaan  
 ole asetettu vähimmäisosallistujamääriä avustetta- 
 vuuden edellytykseksi, mutta sen tulee järjestää jä- 
 senilleen säännöllistä liikuntatoimintaa.

Avustettavuus käsittää seuraavaa:
1. Liikuntatilojen käytön tuki:
(uusille avustettaville seuroille tilojen käytön tuki
alkaa 1.9.2015)
1.1 Maksuton käyttö
  Liikuntaviraston liikuntapaikat vuodelle 2015.
1.2 Tuettu käyttö
  Liikuntalautakunnan vahvistamat liikuntakohteet
  vuodelle 2015.
1.3 Vuokra-avustus
  Pääkaupunkiseudun yksityiset ja muut julkiset
  liikuntatilat vuoden 2014 kulujen mukaan.

2. Toiminta-avustus:
Määrärahan jako perustuu vuoden 2014 liikuntatoimin-
taan.

3. Vammaisten kuljetuskustannusavustus:
Määrärahan jako perustuu seuran vuonna 2014 järjes-
tämiin ja kustantamiin erityisryhmien kuljetuksiin liikun-
tatilaisuuksiin ja -tapahtumiin.

4. Suunnistuskarttojen valmistuskustannusavustus:
Määrärahan jako perustuu suunnistusseurojen vuon-
na 2014 valmistamien karttojen valmistuskustannuksiin.

Avustettavuuden, toiminta-avustuksen ja tilojen käy-
tön avustuksen hakemus toimintaliitteineen tulee jät-
tää sähköisen järjestelmän kautta osoitteeseen asioin-
ti.hel.f tai toimittaa kaupungin kirjaamoon perjantaihin 
27.2.2015 klo 16.00 mennessä. Liitteet, joihin tarvitaan 
yhdistyksen yleiskokouksen hyväksyntä, tulee toimit-
taa liikuntavirastoon viimeistään 13.4.2015.

5. Tapahtuma-avustus:
Määrärahalla tuetaan helsinkiläisten rekisteröityjen 
yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen järjestämiä liikun-
tatapahtumia vuoden 2015 aikana.

Hakemus tulee jättää sähköisen avustusjärjestelmän 
kautta osoitteesta asiointi.hel.f tai toimittaa kaupungin 
kirjaamoon perjantaihin 30.1.2015 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja avustusasioista antaa varausyksikkö, 
puh. (09) 310 87439, (09) 310 87736 ja (09) 310 38038. Tar-
kempia tietoja avustuksista löytyy myös liikuntaviras-
ton Internet-sivuilta osoitteesta www.hel.f /liv > Seu-
rat > Avustukset.

Nuorisolautakunta
Nuorisolautakunnan avustettavan toiminnan tulee koh-
distua helsinkiläisiin lapsiin tai nuoriin. Lähtökohtana 
avustamisessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimin-
taan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläi-
siä. Nuorisolautakunta myöntää seuraavia avustuksia 
vuodelle 2015:

Toiminta-avustus
Varhaisnuorisojärjestöjen toiminta-avustusta myönne-
tään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuorisoyhdistys-
ten yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloitta-
neet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuon-
na ja joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallis-
tuvista yli puolet on 7–15-vuotiaita. 

Nuorisojärjestöjen toiminta-avustusta myönnetään sel-
laisten helsinkiläisten nuorisoyhdistysten yleisen toi-
minnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa 
vähintään edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäsenis-
tä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista yli puolet on 
16–28-vuotiaita.

Hakuaika päättyy 27.2.2015.

Palkkausavustus
Nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen helsinkiläisille 
piirijärjestöille tai niitä vastaaville järjestöille, joiden 
jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on 
alle 29-vuotiaita, voidaan myöntää palkkausavustusta.

Hakuaika päättyy 27.2.2015.

Projektiavustus
Helsinkiläisille nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille se-
kä nuorten toimintaryhmille voidaan myöntää projekti-
avustusta, jos niiden jäsenistä ja toimintaan aktiivises-
ti osallistuvista vähintään 2/3 on 7–28-vuotiaita helsin-
kiläisiä. Projektiavustus on kertaluonteinen, nuoriso-
toiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus, joka 
tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvis-
tamiseen. Sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtu-
man tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistu-
miseen. Projektiavustuksista myönnetään myös startti-
avustuksia, kuljetusavustuksia ja talokerhoavustuksia. 
Yli 3 000 euron projektiavustusten haku on porrastet-
tu siten, että hakuajat päättyvät 15.12.2014, 30.4.2015 ja 
30.9.2015. Enintään 3 000 euron projektiavustuksia voi 
hakea läpi vuoden. Hakemus on lähetettävä aina ennen 
ko. hanketta tai tapahtumaa.

Leiriavustus
Helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille 
sekä nuorisopiirijärjestöille voidaan myöntää leiriavus-
tusta leirin järjestämiseen sekä leirille osallistumiseen 
helsinkiläisten alle 29-vuotiaiden nuorten osalta. Avus-
tusta haetaan 1.10.2014–30.9.2015 pidetyille leireille.

Hakuaika päättyy 30.9.2015.

Avustuksien valmistelua ja päätöksentekoa ohjaa nuo-
risolautakunnan hyväksymä nuorisoyhdistysten avus-
tusohjesääntö. Avustusohjesääntö löytyy Internet-os-
oitteesta www.nuoriso.hel.f/avustukset.

Lisätietoja avustusasioista antavat nuorisosihteeri 
Tuulia Saves, puh. (09) 310 88501, tuulia.saves@hel.f 
ja suunnittelija Mervi Smahl-Laurikainen, 
puh. (09) 310 89016, mervi.smahl-laurikainen@hel.f.

Opetuslautakunta
Koululaisten iltapäivätoiminnan toiminta-avustukset
Opetuslautakunta myöntää perusopetuslain 8a luvun 
mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toiminta-
avustusta toimintavuodelle 2015–2016. Iltapäivätoimin-
taan voivat hakea Helsingissä koulua käyvät peruskou-
lujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaat sekä 3.–9. vuosiluok-
kien osalta erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat. 
Opetusvirasto koordinoi perusopetuksen iltapäivätoi-
mintaa kaupungissa.

Avustusta voivat hakea 
– rekisteröityneet yhteisöt ja säätiöt
– seurakunnat
– muut iltapäivätoiminnan palveluntuottajat.
 
Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhal-
lituksen voimassa olevia avustusohjeita. Hakijan, joka 
hakee avustusta ensimmäistä kertaa, tulee olla yhtey-
dessä opetusvirastoon ennen hakemuksen jättämistä.

Avustusten hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköi-
sesti osoitteessa asiointi.hel.f. Paperihakemus (opev 
179) on täyttämistä varten mahdollista tulostaa Helsin-
gin kaupungin www-sivuilta osoitteesta: www.hel.f/
www/opev/f/palvelut/lomakkeet/avustuslomakkeet.

Hakemusta ei voi jättää sähköpostin välityksellä eikä 
opetusviraston neuvontaan.

Hakuaika ja hakemusten toimittaminen
Hakuaika on 12.1.–6.2.2015. Hakemuksen tulee olla pe-
rillä 6.2.2015 klo 16.00 mennessä joko sähköisesti jätet-
tynä tai paperihakemuksena Helsingin kaupungin kir-
jaamossa.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa perusopetuslinjan 
erityissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto, puh. (09) 310 
86809, leena.palve@hel.f. Lisätietoja sähköiseen ha-
kuun ja talousasioihin liittyen antaa taloussihteeri Han-
na Keränen, puh. (09) 310 86338, hanna.keranen@hel.
f. Tarkempia tietoja ja ohjeita avustuksista löytyy myös 
opetusviraston internet-sivuilta osoitteesta: www.hel.
f/www/opev/f/palvelut/ip-toiminta-avustukset.

Pelastuslautakunta
Pelastuslautakunta myöntää Helsingissä toimiville 
yleishyödyllisille järjestöille avustuksia vuoden 2016 
toimintaan. Avustuksen myöntämisen ehtona ovat kau-
pungin yleisohjeiden lisäksi, että avustusta saavan re-
kisteröidyn yhdistyksen toiminta liittyy onnettomuuksi-
en ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun 
edistämiseen Helsingin kaupungissa. 

Hakuaika päättyy 30.4.2015 klo 15.00.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Henri Nordenswan, 
puh. (09) 310 30010.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia hel-
sinkiläisille järjestöille. Avustuksen piiriin hyväksyttä-
vän toiminnan tulee tukea sosiaali- ja terveysviraston 
voimassa olevan strategiasuunnitelman tavoitteiden 
toteuttamista. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toi-
mintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamiseen.

Avustukset haetaan avustusvuotta edeltävän vuoden 
syyskuussa. Hakuaika vuodelle 2015 on päättynyt.

Vuoden 2016 avustusten hakuaika on 1.–30.9.2015.

Lisätietoja: sote.avustukset@hel.f, erityissuunnittelija 
Hanna-Leena Nuutinen, puh. (09) 310 42 662.

Suomenkielisen työväenopiston 
johtokunta
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta myöntää 
avustusta vuodelle 2016 vapaasta sivistystyöstä an-
netun lain tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on 
suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille. Avustusta 
voivat hakea lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset 
tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyös-
sä suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulu-
tuksen edistämisessä ja toteuttamisessa.

Avustuksiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät suo-
menkielisen työväenopiston verkkosivuilta 9.3.2015 jäl-
keen, www.hel.f/hki/Sto/f/P__t_ksenteko/Avustuk-
set. Avustusta myönnetään johtokunnan asettamaan 
teemaan.

Hakuaika päättyy 11.9.2015 klo 16.00.

Asia valmistellaan vuosittain johtokunnan joulukuun 
kokoukseen.

Lisätietoja antavat rehtori Taina Saarinen,  
puh. (09) 310 88501, taina.h.saarinen@hel.f ja talous-
päällikkö Tarja Humalainen, puh. (09) 310 88503, 
tarja.humalainen@hel.f.

Varhaiskasvatuslautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta myöntää avustuksia helsin-
kiläisille järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää 
varhaiskasvatuksen toimialaa ja tavoitteiden toteutu-
mista.
Vuoden 2015 avustuskohteet ovat:
– alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalvelujen 
 rinnalla arkisin päiväaikaan toteutettava kerho-
 toiminta
– varhaiskasvatuspalveluja täydentävä hoitoapu-
 toiminta.

Järjestöavustuksilla ei tueta
– uskonnollista eikä poliittista toimintaa
– palvelutuotantoa, joka on kilpailutettu tai jota oste-
 taan tai jonka kaupunki järjestää palvelusetelillä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä mm. on, että
– järjestö on rekisteröitynyt

– toiminnasta on näyttöä vähintään vuoden ajalta
– toiminta kohdistuu helsinkiläisiin.

Hakuohjeet: Hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti avus-
tettavaksi haettava toiminta ja tuoda esille toimintaan 
osallistuvien lasten määrä. Useampaan kohteeseen 
haettavista avustuksista tehdään kustakin oma hake-
muksensa.

Hakuaika on 1.1.–30.1.2015, hakuaika päättyy 30.1.2015 
klo 16.00.

Lisätietoja antaa Asta Sjöberg, puh. (09) 310 44619.

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta myöntää Helsingissä toimiville 
järjestöille avustuksia vuoden 2016 toimintaan. Avus-
tuksen myöntämisen ehtona ovat kaupungin yleisoh-
jeiden lisäksi seuraavat seikat: Avustusta saavan re-
kisteröidyn järjestön tulee toiminnallaan tukea ja täy-
dentää ympäristölautakunnan ja -keskuksen toimialaan 
kuuluvien asioiden toteutumista Helsingin kaupungis-
sa tai korvata ympäristökeskuksen helsinkiläisille tar-
joamia palveluja. Ympäristölautakunnan ja -keskuksen 
toimialan sisältöön voit tutustua osoitteessa www.hel.
f/ymparistolautakunta.

Hakuaika päättyy 30.4.2015 klo 16.00. Päätökset hake-
musten johdosta tehdään talvella 2016.

Lisätietoja antaa ympäristölakimies Tiina Fiskaali, 
tiina.fskaali@hel.f, puh. (09) 310 32082.

Muut avustuksia myöntävät 
toimielimet
Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukun-
ta julistaa haettavaksi avustuksen maahanmuuttajajär-
jestöjen toimintakyvyn ja rakenteiden vahvistamiseen.
Avustusta vuodelle 2015 voi hakea:
– työntekijöiden, jäsenten, vapaaehtoisten ja hallituk-
 sen jäsenten koulutuksiin, jotka koskevat vapaa-
 ehtois-, vaikuttamis- tai yhdistystoimintaa
– järjestöä pysyvästi kehittäviin konsulttipalveluihin ja
 järjestelmiin
– strategiatyöhön
– viestinnän kehittämiseen.

Avustusta voi hakea järjestö, jonka jäsenistä yli 50 % 
on maahanmuuttajataustaisia, ja jonka tehtäviin kuu-
luu aktiivisen kansalaisuuden ja kotoutumisen edistä-
minen mm. tukemalla työllistymistä, suomen tai ruot-
sin kielen oppimista, kouluttautumista ja hyvinvointia. 
Avustusta ei myönnetä järjestöjen ydintoimintojen to-
teuttamiseen. Avustuksen suuruuteen vaikuttavat kehi-
tystoimintaan osallistuvien määrä ja kohderyhmän ko-
ko. Järjestöjen edustajat voivat varata 45 minuutin ajan 
hakuklinikoihin 9.–13.2.2015 klo 9 ja 15 välillä.

Hakuaika päättyy perjantaina 20.2.2015 klo 16.00.

Lisätietoa avustuksesta: www.hel.f > Maahanmuutta-
jat > Järjestöyhteistyö ja avustukset.

Lisätietoja antaa suunnittelija Olga Silfver, 
puh. (09) 310 37951, olga.silfver@hel.f.

Työllistämistoimikunta käsittelee avustushakemuk-
set vuodelle 2015, jonka jälkeen kaupunginkanslia te-
kee toimikunnan esityksen pohjalta päätöksen avus-
tusten jaosta. 

Yhdistykset ja järjestöt voivat hakea avustusta:
1. Työttömien yhdistyksen tms. yhteisön toiminta-
 menoihin
2. Työttömien koulutukseen
3. Tilavuokriin
4. Muihin työllisyyttä edistäviin hankekustannuksiin.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että
– järjestö on rekisteröitynyt
– toiminnasta on näyttöä vähintään vuoden ajalta
– toiminta kohdistuu helsinkiläisiin
– toiminta tukee ja täydentää kaupungin työllisyyden-
 hoitoa
– toiminta ei ole sellaista, jota kaupunki ostaa haki-
 jalta.

Avustushakemusten käsittelyssä tullaan painottamaan 
toiminnan työllisyysvaikutuksia ja toimintaan osallistu-
vien työttömien helsinkiläisten määrää.

Hakuaika päättyy 31.12.2014 klo 16.00.

Lisätietoja antaa erityissuunnittelija Ilkka Oksman, 
puh. (09) 310 76461, ilkka.oksman@hel.f.

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuosittain sel-
laisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lau-
takunnan toimialaan. Vuoden 2016 talousarviosta haet-
tavien avustusten hakuaika päättyy 30.4.2015 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Pia Halinen, puh. (09) 310 25718, 
pia.halinen@hel.f

Helsingin kaupungissa toimivat järjestöt voivat Hakea avustusta toimintaansa

Helsingin kaupunki käyttää sähköistä avus-
tusten käsittelyjärjestelmää. Hakemusten jät-
täminen tapahtuu Helsingin kaupungin asi-
ointipalvelut -sivustolla (asiointi.hel.f), josta 
hakemukset siirtyvät sähköisesti käsittelyjärjes-
telmään. Sähköinen hakeminen on ensisijainen 
tapa hakea kaupungin avustuksia. Toissijaisesti 
avustushakemukset voidaan toimittaa Helsingin 
kaupungin kirjaamoon osoitteella:

Helsingin kaupungin kirjaamo
Asiaa käsittelevän viraston tai
lautakunnan nimi
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Kaupungintalo,
Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki.

Asiointi.hel.f:stä löytyvät kaikki kaupungin säh-
köiset avustushakemuslomakkeet ja kuvaukset 
siitä, mihin tarkoitukseen lomakkeella on mah-
dollista hakea avustusta. Kuvauksista on linkit 

virastojen nettisivuille, joilta löytyy tulostettavat 
PDF-lomakkeet kirjallisen hakemuksen tekoa 
varten. Kaikilla virastoilla ei enää jatkossa ole 
paperihakemuksia käytössä.

Mikäli hakemuslomaketta ei ole toimitettu 
mainittuun määräaikaan mennessä, hakemus 
katsotaan myöhästyneeksi. Myös postitse lä-
hetettyjen hakemusten tulee olla perillä edellä 
mainitussa osoitteessa mainittuun määräaikaan 
mennessä, postileima ei riitä. Hakemusta ei voi 

toimittaa sähköpostitse. Myöhästyneet sekä 
vaillinaiset hakemukset, joita ei ole pyynnöstä 
huolimatta annettuun määräaikaan mennessä 
täydennetty, esitetään hylättäviksi. Samaan toi-
mintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdel-
tä taholta.

Lisätietoja avustusasioista saa alla ilmoitetuilta 
henkilöiltä puhelimitse tai sähköpostitse.
Avustusten myöntämisessä noudatetaan kau-
punginhallituksen hyväksymiä avustusohjeita.


