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§ 7
Korjaus kulttuuri- ja kirjastojaosto päätökseen 04.02.2020, § 4 kos-
kien Maailman musiikin keskus ry:lle myönnettyä avustusta

HEL 2020-000012 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kumosi 
päätöksen 04.02.2020, § 4 (Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuu-
ri- ja kirjastojaoston 2. jako) Maailman musiikin keskus ry:n hakemuk-
sen nro 1990010 hylkäyksen osalta ja sisällytti kyseisen hakemuksen 
päätökseen, joka koski hakemusta nro 1989098. 

Maailman musiikin keskus ry:lle myönnettiin 49 000 euron avustus ha-
kemukselle nro 1989098. Myönnetty avustus kohdennetaan nyt sisäl-
tämään kyseisen hakemuksen lisäksi myös hakemuksessa nro 
1990010 esitetyn toiminnan vuodelle 2020.

Maailman musiikin keskus ry:tä kehotetaan lisäksi jatkossa kokoamaan 
kaikki vuotuinen toimintansa, johon avustusta haetaan, yhteen hake-
mukseen.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Jenni Peisa, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Maailman musiikin keskus ry haki avustusta pysyväisluonteiseen toi-
mintaansa vuodelle 2019 hakemuksella nro 1990495 sekä vuodelle 
2020 hakemuksilla nro 1989098 ja nro 1990010.

Yhdistyksen vuoden 2019 pysyväisluonteiseen toimintaan oli jo myön-
netty avustusta kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöksellä 19.12.2018, § 
38, minkä lisäksi pääosa hakemuksessa esitetystä toiminnasta oli ha-
kemuksen jättöhetkellä jo ohi. Avustuksia ei myönnetä takautuvasti, 
millä perusteella hakemus hylättiin.

Vuoden 2020 toimintaa koskevista hakemuksista nro 1989098 oli koh-
dennettu Etnosoi! 2020 -festivaalin järjestämiseen ja hakemus nro 
1990010 oli kohdennettu ympärivuotiseen taidekasvatus-, klubi- ja 
muusikkojen toimintaedellytyksiä edistävään toimintaan. Molemmissa 
hakemuksissa esitettyä toimintaa on aiemmin tuettu osana Maailman 
musiikin keskus ry:n pysyväisluonteista toimintaa.

Vuodelle 2020 myönnettävä avustus oli tarkoitus kohdentaa yhdistyk-
sen toimintaan samassa laajuudessa kuin aikaisempanakin vuonna. 
Usean erillisen hakemuksen aiheuttaman inhimillisen virheen takia 
päätöksessä kuitenkin myönnettiin avustus vain osaan toiminnasta 
(hakemukselle nro 1989098) ja hylättiin toinen osa toiminnasta (hake-
mus nro 1990010) virheellisellä perustelulla, jonka mukaan myös ky-
seinen hakemus olisi koskenut vuotta 2019.
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 04.02.2020 § 4


