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OIKAISUVAATIMUS  

Päätös: Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 
2017 / HEL 2016-005164 T 02 05 01 00 / 6.3.2017 

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry esittää oikaisuvaatimuksen Helsingin 
kaupunginhallituksen 6.3.2017 tekemään päätökseen, jossa Kumpula-Toukola 
Kylätilayhdistys ry:lle myönnettiin 30.000 euroa avustusta työntekijän palkkarahoitukseen. 

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry haluaa päätöstä oikaistavan niin, että 
yhdistykselle myönnetään yhden kokopäiväisen työntekijän 
palkkarahoitukseen 40.000 euroa, kuten sosiaali- ja terveyslautakunta on 
vuodesta 2014 asti myöntänyt.  

Yhdistys esittää, että jo myönnetty 2.800 euron toiminta-avustus Kumposti-
paikallislehden julkaisemiseen voidaan käyttää työntekijän palkkaamiseen ja 
tämän lisäksi myönnetään 7.200 euron suuruinen puuttuva summa. 

Alkuperäisessä hakemuksessa haettiin 5.000 euroa toiminta-avustuksena Kumpula-
seuralle, joka julkaisee paikallislehteä. Tarkoitus oli käyttää tämä raha Kumpula-seuran 
kanssa yhteisesti palkattavan työntekijän palkkakustannuksiin. 

Asukastalo Kumpulan Kylätilan on mahdotonta sopeuttaa taloutta niin, että toiminta 
jatkuisi ennallaan 10.000 euroa pienemmällä avustussummalla. Kevään toimintakausi on jo 
hinnoiteltu, joten hinnankorotuspaineet kohdistuisivat ainoastaan syyslukukaudelle. Näin 
Kylätilan aktiiviset käyttäjät, mm. alueen lapsiperheet, joutuvat maksumiehiksi.  

Omaa varainhankintaa yritetään kasvattaa mm. kahvilamyyntituloilla ja vuokrahintoja 
nostamalla. Muuttuviin kuluihin on kirjattu 2.000 euroa, joka saattaa kuulostaa suurelta, 
mutta asukastalon 10 vuoden ikään ehtinyt esirippujärjestelmä on uudistettava huonon, 
repaleisen kuntonsa vuoksi, samoin suuren salin valaisimet ovat 20 vuoden ikäiset ja jo 
sähkövetojen kannalta turvallisuusriski. 

Yhdistys on tilastoinut kävijämäärät ja vapaaehtoistyötunnit huolellisesti jo vuosien ajan. 
Näihin ja toiminnan laatuun ja merkittävyyteen perustuen sosiaali- ja terveyslautakunta on 
myöntänyt yhdistykselle avustusta yhden työntekijän palkkaamiseen ja kirjasto- ja 
kulttuurilautakunta vuokraan.  

Yhdistyksen talous on muutaman vuoden ajan ollut kestävällä pohjalla ja oma 
varainhankinta on budjetista noin puolet. Säästäväinen taloudenpito ja 
vapaaehtoistyötuntien suuri määrä mahdollistavat monipuolisen ja runsaan toiminnan, 
vaikkakaan toiminnanjohtajan palkkaa ei ole pystytty nostamaan työehtosopimuksen 
mukaiselle tasolle. Budjetti ei myöskään anna myöden edes viikoittaisen siivouksen 
ostamiseen palveluna, vaan työntekijä tekee myös sen muun työnsä ohella. Työn määrä 
ylittää viikkotyötunnit toistuvasti. 



Vakiintuneen toimintamme resurssien heikentäminen aiheuttaa meille suoria ja 
välittömiä vaikutuksia: edessä on ainoan työntekijän lomauttaminen, sekä 
lähes 500 alueen asukkaan kerho- ja harrastustoiminnan katkeaminen jopa 
kolmen kuukauden ajaksi. 
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