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§ 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto totesi ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi 
pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jenni Pajunen ja Pauliina Lehtinen sekä 
varatarkastajiksi jäsenet Antti Kauppinen ja Petrus Pennanen.

Käsittely

Kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimie-
lisesti pöytäkirjantarkastajaksi Hannu Oskalan sijasta Pauliina Lehtisen 
ja varatarkastajaksi Elisa Tarkiaisen sijasta Antti Kauppisen.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto totesi ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsee 
pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jenni Pajunen ja Hannu Oskala sekä 
varatarkastajiksi jäsenet Elisa Tarkiainen ja Petrus Pennanen.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston pöy-
täkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2020

HEL 2019-000353 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti, et-
tä kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksesta kulloinkin laadittu pöytäkirja 
pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhalti-
jan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen joh-
dosta ole tarpeetonta. Lain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituk-
sen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä ylei-
sessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkais-
taan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytä-
kirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät 
henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tieto-
verkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan ja kun-
tayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkir-
ja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran-
omainen katsoo sen tarpeelliseksi.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 2 §:n mukaan luotta-
mushenkilön ja viranhaltijan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä si-
ten kuin kuntalaissa säädetään, jos päätöksen tekijä katsoo sen tar-
peelliseksi. Pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä on tarpeellista 
päätösten tiedoksiantamiseksi kunnan jäsenelle.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 05.02.2019 § 2
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§ 3
Korjaus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019, § 33 
koskien Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry:lle myönnettyä 
avustusta

HEL 2019-011239 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kumosi 
päätöksen 10.12.2019, § 33 (Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, vähin-
tään 50 000 euron hakemukset, vuosi 2020 ja monivuotiskausi 2020–
2022) Helsingin Barokkiorkesteri yhdistys ry:lle erheellisesti myönnetyn 
65 000 euron osalta (hakemus nro 1924000). Muilta osin päätöstä ei 
muutettu.

Yhdistykselle myönnettiin eri hakemuksella (nro 1947147) avustusta 65 
000 euroa vuodelle 2020(monivuotinen avustus vuosille 2019–2022) 
kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöksellä 10.12.2019, § 32.

Käsittely

Kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti käsitellä neljännen esityksen kokouk-
sen kolmantena asiana.

Asian aikana kuultavina olivat erityissuunnittelija Nina Gran ja kulttuuri-
suunnittelija Maaria Kuukorento.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry haki vuodelle 2020 avustusta 
30.8.2019 (hakemus nro 1924000) koskien Kulttuuri- ja vapaa-ajan lau-
takunnan kulttuurijaoston päätöstä (19.12.2018 § 38) monivuotiskau-
delle 2019–2022. 

Hakijat saivat uudet hakuohjeet jatkohakemuksia varten syyskuussa 
2019. Hakija teki ohjeiden pohjalta uuden jatkohakemuksen 27.9.2019 
(nro 1947147) vuodelle 2020. Hakija pyydettiin perumaan toinen ha-
kemus 3.12.2019. Hakija antoi suostumuksensa hakemuksen nro 
1924000 perumiseen/poistamiseen samana päivänä. 

Teknisen virheen vuoksi peruttu hakemus ei kuitenkaan poistunut pää-
tösehdotuksesta, vaan eteni kulttuuri- ja kirjastojaoston käsittelyyn 
10.12.2019 § 33 (Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, vähintään 50 000 
euron hakemukset, vuosi 2020 ja monivuotiskausi 2020–2022). Hakijal-
le myönnettiin 65 000 euroa vuodelle 2020 ja monivuotinen avustus 
vuosille 2020–2022. Hakijalle myönnettiin samalle vuodelle 2020 jatko-
hakemuksella avustusta 65 000 euroa osana monivuotiskautta 2019–
2022 samassa kokouksessa kohdassa § 32. Oikea päätös avustuksen 
myöntämiselle on § 32, joten § 33:ltä myönnetty avustus on aiheeton.

Esittelijä
kumppanuuspäällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 10.12.2019 § 33
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§ 4
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. 
jako

HEL 2020-000012 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi 
taide- ja kulttuuriavustuksia vuodelle 2020 yhteensä 1 220 700 euroa 
seuraavasti:

Pysyväisluonteiseen toimintaan liitteen 1 mukaisesti 742 500
Projektiluonteiseen toimintaan liitteen 2 mukaisesti 245 000
Taiteen perusopetukseen 103 200
Kehittämisavustuksina 0
Pysyväisluonteiseen toimintaan vähintään 50 000 euroa 
osana monivuotiskautta 2019-2022

130 000

Pysyväisluonteinen toiminta 2020

00100ENSEMBLE:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavus-
tuksia pysyväisluonteiseen toimintaan ei myönnetä rekisteröitymättö-
mälle työryhmälle. Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea avustusta pro-
jektiluonteiseen toimintaan 2020.

European theatre collective assosiation ry:lle myönnetään avustus py-
syväisluonteiseen toimintaan osana esittävän taiteen vapaan kentän 
kehittämistä. Toiminta edistää monikulttuurista ja -kielistä esittävän tai-
teen tuottamista Helsingissä. 

Risa Production Oy:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toi-
mintaan. Yhteisö voi hakea produktiokohtaisesti taide- ja kulttuuriavus-
tuksia vuoden 2020 tuotantoihinsa Helsingissä.

Ilves-Teatteri ry:lle myönnetty 13 000 euron taide- ja kulttuuriavustus 
pysyväisluonteiseen toimintaan (hakemus nro 1943093) sisältää myös 
yhdistyksen ja sisäisten työryhmien hankkeet, jotka koskevat Käpylä 
100 -juhlavuoden ohjelmistoa ja joita on haettu hakemuksilla 1990571 
ja Ruusu on minun lempikukkani -työryhmän hakemuksella 1990311 
projektiluonteiseen toimintaan. 

Turunen Company ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen 
toimintaan. Taide- ja kulttuuriavustusten perusteena on yleisölle avoin 
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toiminta Helsingissä. Yhdistyksellä ei ole uusia kantaesityksiä Helsin-
gissä vuonna 2020.

Taiteellisen tanssin yhdistys ry:lle (Carl Knif Company) myönnetään 
avustus pysyväisluonteiseen toimintaan osana esittävän taiteen kentän 
kehittämistä. 

Tanssin Voima ry:lle (Tanssiryhmä Willman Dance Company) ei myön-
netä avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Hakemusten välisessä 
vertailussa toiminta ei nouse ensisijaisesti avustettavaksi.

Helsingfors sång- och musikförbund r.f:n avustusta korotetaan takaisin 
vuoden 2018 tasolle. Yhdistyksen hakemus vuodelle 2019 ei saapunut 
määräajassa saadakseen avustusta koko vuodeksi, minkä takia yhdis-
tys sai avustusta pysyväisluonteista toimintaansa vain osalle vuodesta. 

Maailman musiikin keskus ry:lle ei myönnetä avustusta hakemuksen 
nro 1990010 kuvaamaan toimintaan. Hakemuksessa kuvattu toiminta 
kohdistuu vuodelle 2019. Pääosa toiminnasta on hakemuksen jättä-
mishetkellä jo ohi.

Maailman musiikin keskus ry:lle ei myönnetä avustusta hakemuksen 
1990495 kuvaamaan toimintaan. Hakemuksessa kuvattu toiminta koh-
distuu vuodelle 2019.  Pääosa toiminnasta on hakemuksen jättöhetkel-
lä jo ohi. Avustuksia ei myönnetä takautuvasti. Yhdistystä kehotetaan 
jatkossa kokoamaan kaikki vuotuinen toimintansa, johon avustusta 
haetaan, yhteen hakemukseen.

Uusinta-kamariyhtyeen kannatusyhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta 
pysyväisluonteiseen toimintaan. Hankkeiden välisessä vertailussa han-
ke ei nouse ensisijaisesti avustettavaksi kohteeksi.

Kulttuuriyhdistys Ensemble Nylandia ry:lle ei myönnetä avustusta. Ha-
kija voi hakea avustusta projektiluonteiseen toimintaan.

Kalasataman seripaja ry:lle myönnetään avustus pysyväisluonteiseen 
toimintaan. Yhdistyksen toiminta parantaa kuvataiteilijoiden työskente-
lyedellytyksiä ja kehittää residenssitoimintaa.

Musta saukko ry:lle myönnetään avustus pysyväisluonteiseen toimin-
taan. Yhdistys menetti näyttelytilansa Jätkäsaaressa vuonna 2018 Hel-
singin kaupungin tilasaneerauksen vuoksi ja aloittaa nyt toimintansa 
uudelleen Kannelmäessä. Kaupunginosatoiminnan tukemiseksi yhdis-
tyksen avustus on samalla tasolla kuin vuonna 2018.

Suomen sarjakuvaseura ry:n avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan 
korotetaan. Yhdistyksen toiminnan vaikuttavuus on kasvanut. 
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Suomen valotaiteen seura FLASH ry:lle ei myönnetä avustusta pysy-
väisluonteiseen toimintaan. Toiminta sisältää hyvin vähän yleisölle 
avoimia osuuksia Helsingissä. Yhdistys voi hakea yleisölle avoimeen 
toimintaansa produktiokohtaisesti avustusta taide- ja kulttuuriavustus-
ten arviointikriteerien puitteissa.

Suomen Kuvanveistäjäliitto ry:lle ei myönnetä avustusta vuoden 2020 
pysyväisluonteiseen toimintaan. Hakemusten välisessä vertailussa yh-
distyksen toiminta ei nouse ensisijaisesti avustettavaksi kohteeksi.

Loukko ry:lle (hakemus nro 1990061) myönnetään avustusta pysyväis-
luonteiseen toimintaan. Yhdistyksen toiminta edistää osallisuutta ja 
saavutettavuutta Kalliossa. 

Loukko ry on hakenut kahta erillistä avustusta vuoden 2020 toimintaan. 
Hakemuksen 1987802 kuvaamaan toimintaan ei myönnetä erillistä tai-
de- ja kulttuuriavustusta. Toiminta sisältyy myös yhdistyksen yleiseen 
toimintasuunnitelmaan ja se on arvioitu hakemuksen 1990061 yhtey-
dessä.

Romanikulttuurin museon tukiyhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta 
vuoden 2020 toimintaan. Hakija ei ole ollut rekisteröitynyt toimija tar-
peeksi pitkään. Yhdistys voi hakea avustusta toimintaansa seuraavana 
vuonna tai vaihtoehtoisesti se voi hakea avustusta yksittäisiin projek-
teihinsa vuonna 2020.

Stadin Slangi ry:lle myönnetään avustus pysyväisluonteiseen toimin-
taan. Stadin kielisen kulttuurin edistäminen on toimintana kehittynyt 
projektiluonteisuudesta pysyväisluonteisemmaksi toiminnaksi. 

IhmeFilmi ry:n avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan leikataan. 
Taide- ja kulttuuriavustuksista ei avusteta julkaisu- ja tallennetuotantoa, 
joten avustus kohdennetaan nuorille suunnattujen elokuvasarjojen esit-
tämiseen ja kehittämiseen.  

Risto Jarva -seura ry:lle myönnetään avustus pysyväisluonteiseen toi-
mintaan. Yhdistyksen toiminta monipuolistaa suomalaisten elokuvien 
tarjontaa. 

Helsinki Urban Art ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen 
toimintaan. Hakija voi hakea projektiavustusta.

Mimmit ry:lle myönnetään avustus pysyväisluonteiseen toimintaan. Yh-
distyksen toiminta edistää monikulttuurisuutta, saavutettavuutta ja osal-
lisuutta.  
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Encanto Music ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toi-
mintaan. Hankkeiden välisessä vertailussa hanke ei nouse ensisijaises-
ti avustettavaksi kohteeksi.

Maailman musiikin keskus ry:n avustusta pysyväisluonteiseen toimin-
taan leikataan. Hakijan olisi pitänyt hakea yli 50 000 euron avustuksille 
suunnatussa haussa säilyttääkseen entisen avustustasonsa. Haettua 
summaa ei voida myöntää enää vuoden 2020 toisessa jaossa.

Projektiluonteinen toiminta 2020

Liitteen 2 nimilyhenteiden selvennykset, joita ei alla ole avattu: 
**********

E.K. ( ********** ) ja työryhmälle ei myönnetä avustusta projektiluontei-
seen toimintaan. Hanke ei ole ensisijaisessa avustuksen tarpeessa.

Hurmion tyttäret -työryhmälle ei myönnetä avustusta projektiluontei-
seen toimintaan. Hakemusten keskinäisessä vertailussa hanketta ei pi-
detty ensisijaisesti avustettavana.

Ilves-Teatteri ry:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Hanketta tuetaan jo Ilves-Teatteri ry:n hakemuksella pysyväis-
luonteiseen toimintaan vuodelle 2020 hakemuksella nro 1943093.

Uusinta-kamariyhtyeen kannatusyhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta 
projektiluonteiseen toimintaan. Hankkeiden välisessä vertailussa hanke 
ei nouse ensisijaisesti avustettavaksi kohteeksi.

Kerran Käpylän Kätköissä -kävelydraamalle ei myönnetä avustusta 
projektiluonteiseen toimintaan. Hanke nojaa liikaa kaupungin tukeen.

Tarinanikkarit ry:lle ei myönnetä avustusta projektiluontoiseen toimin-
taan. Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei nouse ensisijaisesti 
avustettavaksi.

HUTERA Dance Companylle ei myönnetä avustusta projektiluontei-
seen toimintaan. Hakemusten keskinäisessä vertailussa hanketta ei pi-
detty ensisijaisesti avustettavana.

I.C:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä kilpailuihin.

Klever Dance Oy:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Taide- ja kulttuuriavustuksilla tuetaan ensisijaisesti Helsingissä 
tapahtuvaa taide- ja kulttuuritoimintaa. Avustuksia ei myönnetä takau-
tuvasti vuonna 2019 tapahtuneelle toiminnalle.
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Osuuskunta Swing Kollektiiville ei myönnetä avustusta projektiluontei-
seen toimintaan. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä ensisijaisesti 
aikuisten harrastustoimintaan.

Prekaarit Praktiikat -hakijalle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen 
toimintaan. Hankkeen yleisölle avoimet osuudet ovat pieniä suhteessa 
haettavaan avustukseen.

Unelma-työryhmälle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Teoksen ensi-ilta on osa Nomads Festivaalia, ja osatuottajana on 
festivaalin tuottava Interkult (Kassandra ry), jonka toimintaa tuetaan 
taide- ja kulttuuriavustuksella.

Helsingin laulustudio Oy:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen 
toimintaan. Helsinki tukee lasten taidekasvatusta ensisijaisesti taiteen 
perusopetusjärjestelmän kautta.

Suomen kansainvälinen taiteilijavaihtoyhdistys ry:lle ei myönnetä avus-
tusta projektiluonteiseen toimintaan. Hanke nojaa liikaa kaupungin 
avustukseen.

Föreningen Luckan ry haki taide- ja kulttuuriavustusta pysyväisluontei-
seen toimintaan. Avustus myönnetään projektiluonteisena, koska haki-
jalla ei ollut toimittaa asianmukaista tilinpäätöksen kustannuserittelyä 
vuodelta 2018 Helsingissä tapahtuvan kulttuuritoiminnan osalta. 

Kohtalokollektiiville ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä ensisijaisesti digitaalisil-
le sovelluksille.

R.V:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Hanke nojaa liikaa kaupungin taide- ja kulttuuriavustukseen.

L.K:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä elokuvatuotantoihin.

Light of the Beast:lle ei myönnetä taide- ja kulttuuriavustusta projekti-
luonteiseen toimintaan. Hankkeella ei ole muuta tuloa kuin haettava 
avustus. Lisäksi taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä yksittäisiin 
näyttelyihin.

Harha XR Oy:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimintaan. 
Hakemus on jätetty 17.12.2019 ja kohdistuu vuodelle 2019. Kyseisen 
vuoden avustusmäärärahoja ei ole enää käytettävissä. Tallenteet ja di-
gitaaliset sovellukset eivät myöskään ole taide- ja kulttuuriavustusten 
ensisijainen kohde.
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Meet Factory Oy:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Teokset ovat olleet esillä jo vuonna 2019 osana Culpture Expan-
ded-hanketta, jota tuettiin taide- ja kulttuuriavustuksin.

Satukaravaanille ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimintaan. 
Hankkeen toiminnallinen laatu ei ole riittävä.

Ornamo ry:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimintaan. 
Hakemusten keskinäisessä vertailussa hanke jää vaikutuksiltaan vä-
häiseksi.

FRAME-säätiölle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimintaan. 
Hanke on osa hakijan omaa toimintaa, jota rahoitetaan jo julkisilla va-
roilla.

M.K:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Hanke nojaa täysin kaupungin taide- ja kulttuuriavustuksiin.

Kulttuurikameleontit ry:n avustus kohdennetaan Afrojazz Club goes 
Alppipuisto -tapahtuman järjestämiseen. Hakemusten välisessä vertai-
lussa yhteisötyöpajat jäävät vaikutuksiltaan vähäisiksi.

Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry:lle myönnetään 
avustusta Barokkia Alppipuiston illassa -hankkeelle (hakemusnumero 
1989210). Taide- ja kulttuuriavustuksella tuetaan sekä barokkimusiikki-
konserttia että lastenkonserttia.

Yhteisö tanssii ry:n avustus kohdennetaan yleisölle avoimen toiminnan 
järjestämiseen, ei kuitenkaan keskustelutilaisuuteen.

Taide- ja kulttuuriavustus vuodelle 2020 yli 50 000 euroa, pysyväisluonteiseen toi-
mintaan osana monivuotiskautta 2019-2022

Hakijan nimi Avustus 
2019

Haettu 
2020

Avustus 
2020

Perpetuum Mobile ry 130 000 130 000 130 000 

Kehittämisavustukset 2020

Hakijan nimi Avustus 
2019

Haettu 
2020

Avustus 
2020

Cycle City 0 50 000 0
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Cycle City -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hanke on projektimai-
nen eikä täytä kehittämishankkeen edellytyksiä.

Taiteen perusopetuksen avustukset 2020

  Hakijan nimi Avustus 
2019

Haettu 
2020

Avustus 
2020

Balettikoulu Pirjo Kuha 5 000 7 500 7 000
Teatteriyhdistys Tuike ry 15 000 25 000 15 000
Musiikkikoulu Grooven Kannatu-
syhdistys Ry

42 600 49 900 42 600

Paavalin musiikkikoulun kannatu-
syhdistys ry

38 600 45 000 38 600

Käpylän musiikkiopiston kannatu-
syhdistys ry

0 41 750 0

Taiteen perusopetus yhteensä   103 200

Käpylän musiikkioppilaitokselle ei myönnetä avustusta taiteen peruso-
petukseen, koska kyseinen projekti oli jo sisälletty korotettuun toiminta-
avustukseen.

Ohjeet avustuksen saajille

Projektiavustukset maksetaan yhdessä erässä.

Toiminta-avustukset maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen 1.–4. 
erässä maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. 
ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä 
siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksa-
misesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta 
www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportoin-
ti:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-
raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avus-
tuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi
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Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Vuoden 2021 hakuajoista ilmoitetaan nettisivuilla 
www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat.

Käsittely

Esteelliset: Sirpa Kivilaakso
Esteellisyyden syy: osallisuusjäävi (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Asian aikana kuultavina olivat erityissuunnittelija Nina Gran ja kulttuuri-
suunnittelija Maaria Kuukorento.

Vastaehdotus:
Antti Kauppinen: Helsinki Pride -yhteisö ry:lle 20 000 euroa.

Kannattaja: Petrus Pennanen

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi Antti Kauppisen vastaehdotuksen 
yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1 Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2.jako 
pysyväisluonteiseen toimintaan, päätöksen mukaisesti

2 Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2.ja-
ko_projektiluonteiseen toimintaan

3 Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_Kulttuuri- ja kirjastojaos-
ton 2. jako_pysyväisluonteiseen toimintaan

4 Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_Kulttuuri- kirjastojasoton 
2. jako_projektiluonteiseen toimintaan

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat - toiminta Liite 1
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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Hakijat - projekti Liite 2
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Hakijat - taiteen perusope-
tus

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Hakijat - kehittämishanke Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Hakijat - toiminta moni-
vuotinen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myöntää 
taide- ja kulttuuriavustuksia vuodelle 2020 yhteensä 1 213 700 euroa 
seuraavasti:

Pysyväisluonteiseen toimintaan liitteen 1 mukaisesti 735 500
Projektiluonteiseen toimintaan liitteen 2 mukaisesti 245 000
Taiteen perusopetukseen 103 200
Kehittämisavustuksina 0
Pysyväisluonteiseen toimintaan vähintään 50 000 euroa 
osana monivuotiskautta 2019-2022

130 000

Pysyväisluonteinen toiminta 2020

00100ENSEMBLE:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavus-
tuksia pysyväisluonteiseen toimintaan ei myönnetä rekisteröitymättö-
mälle työryhmälle. Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea avustusta pro-
jektiluonteiseen toimintaan 2020.

European theatre collective assosiation ry:lle myönnetään avustus py-
syväisluonteiseen toimintaan osana esittävän taiteen vapaan kentän 
kehittämistä. Toiminta edistää monikulttuurista ja -kielistä esittävän tai-
teen tuottamista Helsingissä. 

Risa Production Oy:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toi-
mintaan. Yhteisö voi hakea produktiokohtaisesti taide- ja kulttuuriavus-
tuksia vuoden 2020 tuotantoihinsa Helsingissä.

Ilves-Teatteri ry:lle myönnetty 13 000 euron taide- ja kulttuuriavustus 
pysyväisluonteiseen toimintaan (hakemus nro 1943093) sisältää myös 
yhdistyksen ja sisäisten työryhmien hankkeet, jotka koskevat Käpylä 
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100 -juhlavuoden ohjelmistoa ja joita on haettu hakemuksilla 1990571 
ja Ruusu on minun lempikukkani -työryhmän hakemuksella 1990311 
projektiluonteiseen toimintaan. 

Turunen Company ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen 
toimintaan. Taide- ja kulttuuriavustusten perusteena on yleisölle avoin 
toiminta Helsingissä. Yhdistyksellä ei ole uusia kantaesityksiä Helsin-
gissä vuonna 2020.

Taiteellisen tanssin yhdistys ry:lle (Carl Knif Company) myönnetään 
avustus pysyväisluonteiseen toimintaan osana esittävän taiteen kentän 
kehittämistä. 

Tanssin Voima ry:lle (Tanssiryhmä Willman Dance Company) ei myön-
netä avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Hakemusten välisessä 
vertailussa toiminta ei nouse ensisijaisesti avustettavaksi.

Helsingfors sång- och musikförbund r.f:n avustusta korotetaan takaisin 
vuoden 2018 tasolle. Yhdistyksen hakemus vuodelle 2019 ei saapunut 
määräajassa saadakseen avustusta koko vuodeksi, minkä takia yhdis-
tys sai avustusta pysyväisluonteista toimintaansa vain osalle vuodesta. 

Maailman musiikin keskus ry:lle ei myönnetä avustusta hakemuksen 
nro 1990010 kuvaamaan toimintaan. Hakemuksessa kuvattu toiminta 
kohdistuu vuodelle 2019. Pääosa toiminnasta on hakemuksen jättä-
mishetkellä jo ohi.

Maailman musiikin keskus ry:lle ei myönnetä avustusta hakemuksen 
1990495 kuvaamaan toimintaan. Hakemuksessa kuvattu toiminta koh-
distuu vuodelle 2019.  Pääosa toiminnasta on hakemuksen jättöhetkel-
lä jo ohi. Avustuksia ei myönnetä takautuvasti. Yhdistystä kehotetaan 
jatkossa kokoamaan kaikki vuotuinen toimintansa, johon avustusta 
haetaan, yhteen hakemukseen.

Uusinta-kamariyhtyeen kannatusyhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta 
pysyväisluonteiseen toimintaan. Hankkeiden välisessä vertailussa han-
ke ei nouse ensisijaisesti avustettavaksi kohteeksi.

Kulttuuriyhdistys Ensemble Nylandia ry:lle ei myönnetä avustusta. Ha-
kija voi hakea avustusta projektiluonteiseen toimintaan.

Kalasataman seripaja ry:lle myönnetään avustus pysyväisluonteiseen 
toimintaan. Yhdistyksen toiminta parantaa kuvataiteilijoiden työskente-
lyedellytyksiä ja kehittää residenssitoimintaa.

Musta saukko ry:lle myönnetään avustus pysyväisluonteiseen toimin-
taan. Yhdistys menetti näyttelytilansa Jätkäsaaressa vuonna 2018 Hel-
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singin kaupungin tilasaneerauksen vuoksi ja aloittaa nyt toimintansa 
uudelleen Kannelmäessä. Kaupunginosatoiminnan tukemiseksi yhdis-
tyksen avustus on samalla tasolla kuin vuonna 2018.

Suomen sarjakuvaseura ry:n avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan 
korotetaan. Yhdistyksen toiminnan vaikuttavuus on kasvanut. 

Suomen valotaiteen seura FLASH ry:lle ei myönnetä avustusta pysy-
väisluonteiseen toimintaan. Toiminta sisältää hyvin vähän yleisölle 
avoimia osuuksia Helsingissä. Yhdistys voi hakea yleisölle avoimeen 
toimintaansa produktiokohtaisesti avustusta taide- ja kulttuuriavustus-
ten arviointikriteerien puitteissa.

Suomen Kuvanveistäjäliitto ry:lle ei myönnetä avustusta vuoden 2020 
pysyväisluonteiseen toimintaan. Hakemusten välisessä vertailussa yh-
distyksen toiminta ei nouse ensisijaisesti avustettavaksi kohteeksi.

Loukko ry:lle (hakemus nro 1990061) myönnetään avustusta pysyväis-
luonteiseen toimintaan. Yhdistyksen toiminta edistää osallisuutta ja 
saavutettavuutta Kalliossa. 

Loukko ry on hakenut kahta erillistä avustusta vuoden 2020 toimintaan. 
Hakemuksen 1987802 kuvaamaan toimintaan ei myönnetä erillistä tai-
de- ja kulttuuriavustusta. Toiminta sisältyy myös yhdistyksen yleiseen 
toimintasuunnitelmaan ja se on arvioitu hakemuksen 1990061 yhtey-
dessä.

Romanikulttuurin museon tukiyhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta 
vuoden 2020 toimintaan. Hakija ei ole ollut rekisteröitynyt toimija tar-
peeksi pitkään. Yhdistys voi hakea avustusta toimintaansa seuraavana 
vuonna tai vaihtoehtoisesti se voi hakea avustusta yksittäisiin projek-
teihinsa vuonna 2020.

Stadin Slangi ry:lle myönnetään avustus pysyväisluonteiseen toimin-
taan. Stadin kielisen kulttuurin edistäminen on toimintana kehittynyt 
projektiluonteisuudesta pysyväisluonteisemmaksi toiminnaksi. 

IhmeFilmi ry:n avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan leikataan. 
Taide- ja kulttuuriavustuksista ei avusteta julkaisu- ja tallennetuotantoa, 
joten avustus kohdennetaan nuorille suunnattujen elokuvasarjojen esit-
tämiseen ja kehittämiseen.  

Risto Jarva -seura ry:lle myönnetään avustus pysyväisluonteiseen toi-
mintaan. Yhdistyksen toiminta monipuolistaa suomalaisten elokuvien 
tarjontaa. 
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Helsinki Urban Art ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen 
toimintaan. Hakija voi hakea projektiavustusta.

Mimmit ry:lle myönnetään avustus pysyväisluonteiseen toimintaan. Yh-
distyksen toiminta edistää monikulttuurisuutta, saavutettavuutta ja osal-
lisuutta.  

Encanto Music ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toi-
mintaan. Hankkeiden välisessä vertailussa hanke ei nouse ensisijaises-
ti avustettavaksi kohteeksi.

Maailman musiikin keskus ry:n avustusta pysyväisluonteiseen toimin-
taan leikataan. Hakijan olisi pitänyt hakea yli 50 000 euron avustuksille 
suunnatussa haussa säilyttääkseen entisen avustustasonsa. Haettua 
summaa ei voida myöntää enää vuoden 2020 toisessa jaossa.

Projektiluonteinen toiminta 2020

Liitteen 2 nimilyhenteiden selvennykset, joita ei alla ole avattu: 
**********

E.K. ( ********** ) ja työryhmälle ei myönnetä avustusta projektiluontei-
seen toimintaan. Hanke ei ole ensisijaisessa avustuksen tarpeessa.

Hurmion tyttäret -työryhmälle ei myönnetä avustusta projektiluontei-
seen toimintaan. Hakemusten keskinäisessä vertailussa hanketta ei pi-
detty ensisijaisesti avustettavana.

Ilves-Teatteri ry:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Hanketta tuetaan jo Ilves-Teatteri ry:n hakemuksella pysyväis-
luonteiseen toimintaan vuodelle 2020 hakemuksella nro 1943093.

Uusinta-kamariyhtyeen kannatusyhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta 
projektiluonteiseen toimintaan. Hankkeiden välisessä vertailussa hanke 
ei nouse ensisijaisesti avustettavaksi kohteeksi.

Kerran Käpylän Kätköissä -kävelydraamalle ei myönnetty avustusta 
projektiluonteiseen toimintaan. Hanke nojaa liikaa kaupungin tukeen.

Tarinanikkarit ry:lle ei myönnetä avustusta projektiluontoiseen toimin-
taan. Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei nouse ensisijaisesti 
avustettavaksi.

HUTERA Dance Companylle ei myönnetä avustusta projektiluontei-
seen toimintaan. Hakemusten keskinäisessä vertailussa hanketta ei pi-
detty ensisijaisesti avustettavana.
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I.C:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä kilpailuihin.

Klever Dance Oy:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Taide- ja kulttuuriavustuksilla tuetaan ensisijaisesti Helsingissä 
tapahtuvaa taide- ja kulttuuritoimintaa. Avustuksia ei myönnetä takau-
tuvasti vuonna 2019 tapahtuneelle toiminnalle.

Osuuskunta Swing Kollektiiville ei myönnetä avustusta projektiluontei-
seen toimintaan. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä ensisijaisesti 
aikuisten harrastustoimintaan.

Prekaarit Praktiikat -hakijalle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen 
toimintaan. Hankkeen yleisölle avoimet osuudet ovat pieniä suhteessa 
haettavaan avustukseen.

Unelma-työryhmälle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Teoksen ensi-ilta on osa Nomads Festivaalia, ja osatuottajana on 
festivaalin tuottava Interkult (Kassandra ry), jonka toimintaa tuetaan 
taide- ja kulttuuriavustuksella.

Helsingin laulustudio Oy:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen 
toimintaan. Helsinki tukee lasten taidekasvatusta ensisijaisesti taiteen 
perusopetusjärjestelmän kautta.

Suomen kansainvälinen taiteilijavaihtoyhdistys ry:lle ei myönnetä avus-
tusta projektiluonteiseen toimintaan. Hanke nojaa liikaa kaupungin 
avustukseen.

Föreningen Luckan ry haki taide- ja kulttuuriavustusta pysyväisluontei-
seen toimintaan. Avustus myönnetään projektiluonteisena, koska haki-
jalla ei ollut toimittaa asianmukaista tilinpäätöksen kustannuserittelyä 
vuodelta 2018 Helsingissä tapahtuvan kulttuuritoiminnan osalta. 

Kohtalokollektiiville ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä ensisijaisesti digitaalisil-
le sovelluksille.

R.V:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Hanke nojaa liikaa kaupungin taide- ja kulttuuriavustukseen.

L.K:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä elokuvatuotantoihin.

Light of the Beast:lle ei myönnetä taide- ja kulttuuriavustusta projekti-
luonteiseen toimintaan. Hankkeella ei ole muuta tuloa kuin haettava 
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avustus. Lisäksi taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä yksittäisiin 
näyttelyihin.

Harha XR Oy:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimintaan. 
Hakemus on jätetty 17.12.2019 ja kohdistuu vuodelle 2019. Kyseisen 
vuoden avustusmäärärahoja ei ole enää käytettävissä. Tallenteet ja di-
gitaaliset sovellukset eivät myöskään ole taide- ja kulttuuriavustusten 
ensisijainen kohde.

Meet Factory Oy:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Teokset ovat olleet esillä jo vuonna 2019 osana Culpture Expan-
ded-hanketta, jota tuettiin taide- ja kulttuuriavustuksin.

Satukaravaanille ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimintaan. 
Hankkeen toiminnallinen laatu ei ole riittävä.

Ornamo ry:lle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimintaan. 
Hakemusten keskinäisessä vertailussa hanke jää vaikutuksiltaan vä-
häiseksi.

FRAME-säätiölle ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimintaan. 
Hanke on osa hakijan omaa toimintaa, jota rahoitetaan jo julkisilla va-
roilla.

M.K:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta projektiluonteiseen toimin-
taan. Hanke nojaa täysin kaupungin taide- ja kulttuuriavustuksiin.

Kulttuurikameleontit ry:n avustus kohdennetaan Afrojazz Club goes 
Alppipuisto -tapahtuman järjestämiseen. Hakemusten välisessä vertai-
lussa yhteisötyöpajat jäävät vaikutuksiltaan vähäisiksi.

Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry:lle myönnetään 
avustusta Barokkia Alppipuiston illassa -hankkeelle (hakemusnumero 
1989210). Taide- ja kulttuuriavustuksella tuetaan sekä barokkimusiikki-
konserttia että lastenkonserttia.

Yhteisö tanssii ry:n avustus kohdennetaan yleisölle avoimen toiminnan 
järjestämiseen, ei kuitenkaan keskustelutilaisuuteen.

Taide- ja kulttuuriavustus vuodelle 2020 yli 50 000 euroa, pysyväisluonteiseen toi-
mintaan osana monivuotiskautta 2019-2022

Hakijan nimi Avustus 
2019

Haettu 
2020

Avustus 
2020

Perpetuum Mobile ry 130 000 130 000 130 000 
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Kehittämisavustukset 2020

Hakijan nimi Avustus 
2019

Haettu 
2020

Avustus 
2020

Cycle City 0 50 000 0

Cycle City -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hanke on projektimai-
nen eikä täytä kehittämishankkeen edellytyksiä.

Taiteen perusopetuksen avustukset 2020

  Hakijan nimi Avustus 
2019

Haettu 
2020

Avustus 
2020

Balettikoulu Pirjo Kuha 5 000 7 500 7 000
Teatteriyhdistys Tuike ry 15 000 25 000 15 000
Musiikkikoulu Grooven Kannatu-
syhdistys Ry

42 600 49 900 42 600

Paavalin musiikkikoulun kannatu-
syhdistys ry

38 600 45 000 38 600

Käpylän musiikkiopiston kannatu-
syhdistys ry

0 41 750 0

Taiteen perusopetus yhteensä   103 200

Käpylän musiikkioppilaitokselle ei myönnetä avustusta taiteen peruso-
petukseen, koska kyseinen projekti oli jo sisälletty korotettuun toiminta-
avustukseen.

Ohjeet avustuksen saajille

Projektiavustukset maksetaan yhdessä erässä.

Toiminta-avustukset maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen 1.–4. 
erässä maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. 
ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä 
siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksa-
misesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta 
www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportoin-
ti:
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https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-
raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avus-
tuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä 
avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta 
(Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Vuoden 2021 hakuajoista ilmoitetaan nettisivuilla 
www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan yhteiset avustusperiaatteet 13.02.2018, § 28. Kulttuurijaosto 
on hyväksynyt tarkemmat avustusmuodot ja arviointikriteerit 20.3.2018, 
§ 10.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto vastaa 
taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikkaan tarkoitettujen 
avustusten jakamisesta hallintosäännön 17 luvun 2 §:n 3 kohdan mu-
kaisesti jakamalla avustusmäärärahoja. Jaosto käsittelee taide- ja kult-
tuuriavustuksia kaikissa kokouksissaan. Avustukset ovat harkinnanva-
raisia.

Kulttuuri- ja kirjastojaostolla on vuonna 2020 käytettävissä 17 018 000 
euron avustusmääräraha.

Tämän kokouksen käsittelyssä on 67 hakemusta pysyväisluonteiseen 
toimintaan, 63 hakemusta projektiluontoiseen toimintaan, yksi kehittä-
misavustushakemus ja viisi taiteen opetukseen. Lisäksi käsittelyssä on 
yksi hakemus vuoden 2020 pysyväisluonteiseen toimintaan osana mo-
nivuotiskautta 2019-2020. Yhteensä hakemuksia on 137. Haettu sum-
ma on yhteensä 3 018 267 euroa. Avustusta myönnetään 100 hake-
mukselle yhteensä 1 213 700 euroa.

Perpetuum Mobile ry:n avustuksen osalta todetaan, että Helsingin kau-
pungin kulttuurin edistäminen -palvelun edustaja on mukana tarkkailija-
na hankkeen ohjausryhmässä.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi
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Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472
maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1 Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_kulttuuri- ja kirjastojaoston 2.jako 
pysyväisluonteiseen toimintaan

2 Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2.ja-
ko_projektiluonteiseen toimintaan

3 Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_Kulttuuri- ja kirjastojaos-
ton 2. jako_pysyväisluonteiseen toimintaan

4 Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_Kulttuuri- kirjastojasoton 
2. jako_projektiluonteiseen toimintaan

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat - toiminta Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Hakijat - projekti Liite 2
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Hakijat - taiteen perusope-
tus

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Hakijat - kehittämishanke Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Hakijat - toiminta moni-
vuotinen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1 ja 2 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 3 ja 4 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Tuomas Finne
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jenni Pajunen Pauliina Lehtinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.02.2020.


