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§ 4
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti todeta kokouk-
sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti valita pöytäkirjantarkasta-
jiksi jäsenet Kalle Polkutie ja Toni Ahva sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Sebastian Franckenhaeuser ja Pazilaiti Simayijiang.

Käsittely

Nuorisojaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjantarkastajaksi Riina Kasurisen sijasta Toni Ahvan ja varatar-
kastajiksi Pauliina Saareksen sijasta Sebastian Franckenhaeuserin se-
kä Dennis Hamro-Drotzin sijasta Pazilaiti Simayijiangin.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää todeta ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää valita pöytäkir-
jantarkastajiksi jäsenet Kalle Polkutie ja Riina Kasurinen sekä varatar-
kastajiksi jäsenet Pauliina Saares ja Dennis Hamro-Drotz.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 5
Nuorisojaoston avustukset vuonna 2018

HEL 2018-000204 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti

1. varata vuoden 2018 avustusmäärärahoista toiminta- ja palkkau-
savustuksiin 1 495 000 euroa, loma-aikojen leiriavustuksiin 
630 000 euroa ja projektiavustuksiin 85 000 euroa.

2. varata avustusmäärärahoista 10 000 euroa ulkopuolisen teke-
miin avustuksen saajien tilinpidontarkastuksiin.

3. että vuokra-avustusta myönnetään korkeintaan 300 euroa kuu-
kaudessa.

4. että kuljetusavustusta myönnetään korkeintaan 200 euroa ta-
pahtumaa kohden ja enintään kymmenen kertaa vuodessa ja et-
tä oman auton käytöstä hyväksyttävä kilometrikorvaus on enin-
tään 0,42 euroa kilometriä kohden.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan talousarviossa on osoitettu nuoriso-
jaoston avustusmäärärahoihin 2 210 000 euroa vuodelle 2018 (2017: 
2 210 000). Määräahaa ei talousarviossa ole jaettu erikseen eri avus-
tuslajeihin vaan jako on nuorisojaoston harkinnassa.

Määrärahojen jakaminen ja katsaus edellisen ja tulevan vuoden avus-
tuksiin on yleensä käsitelty tammikuun kokouksessa. Toimialalautakun-
nan käsittelyn jälkeen jaostoon tuodaan vielä toimialan yhteiset avusta-
misen linjaukset, toimialayhteisen uuden avustusmäärärahan jakami-
sen periaatteet ja päivitettäväksi nuorisoyhdistysten oma avustusohje-
sääntö.

Nuorisojaoston avustusmäärärahoilla tuetaan helsinkiläisten nuoriso- ja 
varhaisnuorisoyhdistysten vuosittaista toimintaa, nuorten toimintaryh-
mien toimintaa ja helsinkiläisten yhdistysten loma-aikojen leiritoimintaa 
lapsille ja nuorille. Avustuksia valmistellaan nuorisoyhdistysten avustu-
sohjesäännön ja kaupungin yleisohjeeseen perustuen. Nuorisoyhdis-
tysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaoston avustuksia on 
neljää eri lajia: toiminta-, palkkaus-, loma-aikojen leiri- ja projektiavus-
tukset. Näistä projektiavustukset pitävät sisällään myös kuljetus-, talo-
kerho- ja starttiavustukset.

Katsaus viime vuoteen

Vuonna 2017 nuorisolautakunnan ja nuorisojaoston avustuksia myön-
nettiin toiminta-avustuksina 764 000 euroa, palkkausavustuksina 
721 000 euroa, loma-aikojen leiriavustuksina 630 000 euroa ja projek-
tiavustuksina 71 150 euroa. Projektiavustuksiin sisältyi 6 300 euroa kul-
jetusavustuksia, 2 900 euroa starttiavustuksia, 700 euroa talokerhoa-
vustuksia ja 61 250 euroa varsinaisia projektiavustuksia. Lisäksi koko-
naismäärärahasta 10 000 euroa käytettiin avustuksen saajien tilinpi-
dontarkastuksiin nuorisolautakunnan (9.5.2017, § 45) päätöksen mu-
kaisesti.

Varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten vuosiavustuksia (toiminta- ja 
palkkausavustukset) jaetiin yhteensä 170 yhdistykselle, loma-aikojen 
leiriavustuksia yhteensä 38 yhdistykselle, projektiavustuksia 13 yhdis-
tykselle ja 13 nuorten toimintaryhmälle, kuljetusavustuksia seitsemälle 
palkkausavustusta saavalle yhdistykselle, starttiavustuksia kahdelle yh-
distykselle ja talokerhoavustuksia kahdelle talotoimikunnalle. Rahalli-
sen tuen lisäksi lukuisia toimijoita on autettu muilla keinolla esim. mah-
dollistamalla tiloja leireihin ja muuhun toimintaan ja monistamon ja tait-
topajan palveluilla. Kaikki projektiavustusta hakeneet nuorten ryhmät 
on tavattu ja heitä on pyritty tukemaan muilla tavoilla vaikka avustusta 
ei olisikaan pystytty myöntämään. 
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Määrärahan jako avustuslajeittain 2018

Vuosiavustuksista toiminta-avustukset ja palkkausavustukset on tässä 
vaiheessa vuotta järkevää vielä pitää yhtenä kokonaissummana. Näi-
den avustusten viimeinen hakupäivä on helmikuun lopussa ja vasta ha-
kemuksia valmisteltaessa pystytään arvioimaan kokonaistilanne. Palk-
kausavustusta hakeville järjestöille kolmen vuoden välein toteutettava 
toiminnan arviointi tehtiin viime vuonna ja tämä linjasi palkkausavustuk-
sen piiriin kuuluvat järjestöt kolmeksi vuodeksi. Määrärahan taso koko-
naisuudessaan toiminta- ja palkkausavustuksissa on ollut hyvä ja sen 
esitetään pysyvän samana kuin viime vuonna 1 495 000 eurossa. Tar-
kempi jako toiminta-avustuksen ja palkkausavustuksen välillä tuodaan 
kevään jaoston kokoukseen avustuksista päätettäessä.

Loma-aikojen leiriavustusten määräraha on pysynyt samana eikä sen 
muuttamiseen ole erityisiä perusteita ja leirieuro on pysynyt erinomai-
sella tasolla. Loma-aikojen leiriavustuksiin esitetään varattavaksi viime 
vuoden tapaan 630 000 euroa. Valmistelu perusteluineen on päätettä-
vänä tässä kokouksessa.

Projektiavustusten määräraha on kokonaisuudessaan ollut toistaiseksi 
riittävä, sillä avustettujen nuorten ryhmien määrää ei olla päästy kas-
vattamaan. Kumppanuusyksikön toiveena onkin, että jatkossa pystyttäi-
siin panostamaan siihen, että helsinkiläiset nuorten ryhmät löytäisivät 
nuorisopalvelujen avustus- ja tukimahdollisuudet. Näin myös paine pro-
jektiavustusmäärärahan nostamiseen kasvaisi jatkossa. Nyt projektia-
vustusmäärärahaan esitetään kokonaisuudessaan 85 000 euroa.

Muut linjaukset vuodelle 2018

Avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto linjaa vuosittain kuljetu-
savustuksista ja vuokra-avustuksista.

Projektiavustuksiin sisältyvä kuljetusavustus esitetään pidettävän viime 
vuosien tasolla ollen enintään kymmenen kertaa vuodessa ja maksi-
missaan 200 euroa tapahtumaa kohden. Oman auton käytöstä myön-
nettävän kilometrikorvauksen esitetään olevan enintään 0,42 euroa/km 
(Verohallinnon päätös vuodelle 2018).

Toiminta-avustuksen yhteydessä haettavan vuokra-avustuksen maksi-
mimäärä on muutaman viime vuoden ollut 300 euroa kuukaudessa.  
Avustus on pieni pääkaupungin hintatasoon vertailtuna, mutta avustus-
ten kokonaispotin pysyessä samana, sen esitetään kuluvanakin vuon-
na pysyvä enintään 300 eurossa kuukaudessa. 
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Kumppanuusyksikkö tulee jatkamaan avustusten käytön valvonnan te-
hostamista. Jo kahtena vuonna on avustuksen saajille tehty ulkopuoli-
sen suorittama tilinpidontarkastus ja samaa tullaan jatkamaan myös ku-
luvana vuonna. Tällä hetkellä tekeillä oleva tarkastusraportti tuodaan 
tiedoksi nuorisojaoston kokoukseen keväällä. Erityistä huomiota kiinni-
tetään edelleen myös projektiavustuksia saaneisiin yhdistyksiin ja nuor-
ten ryhmiin, joilta kaikilta pyydetään projektiavustusselvityksen lisäksi 
kuittikopiot tapahtumien menoista. Kumppanuusyksikössä jatketaan 
verkostoitumista ja kouluttautumista avustusten käytön valvontaan liit-
tyen. Ulkopuolisen tekemään tilipidontarkastuksiin esitetään varattavak-
si 10 000 euroa kokonaisavustusmäärärahasta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 6
Loma-aikojen leiriavustukset kaudelle 1.11.2017–31.10.2018

HEL 2018-000117 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti

1. myöntää liitteen mukaisesti loma-aikojen leiriavustusta 630 000 
euroa menokohdalta 473000 2931500509. 

2. että myönnetyistä avustuksista maksetaan 80% heti ja lopullinen 
päätös avustuksesta tehdään toteutuneiden leirivuorokausien 
perusteella.

3. että kauden 1.11.2017–31.10.2018 loma-aikojen leiriavustus tu-
lee selvittää leiriavustusselvityslomakkeella 31.10.2018 mennes-
sä ja sen lisäksi avustusta saavan tulee toimittaa hyväksytty tilin-
päätös nuorisopalveluihin 31.3.2019 mennessä.

4. myöntää loma-aikojen leiriavustusta Muutoksii ry:lle (nro 23) eh-
dolla, että yhdistys toimittaa siltä erikseen pyydettävät lisätiedot 
kumppanuusyksikköön 5.2.2018 mennessä.

5. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille, joilla leirien 
pituutta ja/tai ajankohtia ja/tai määriä koskevat kriteerit eivät täy-
ty: Afgooye Yhteisö Suomessa - Afgooye Community in Finland 
ry (nro 38), Al- Birr-Lähimmäisapu ry (nro 39), Helsingin Kisavei-
kot ry (nro 43), Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän 
paikallisyhdistys ry (nro 45), Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Töölön yhdistys ry (nro 46), Nuoret Muslimit Helsinki ry (nro 47) 
ja Partiolippukunta Suosirrit ry (nro 48).

6. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille, joiden ha-
kemuksessa on puutteita ja epäselvyyksiä eikä yhdistysten leiri-
toiminnasta ole näyttöä: Maahanmuuttajien elämänhallintayhdis-
tys ry (nro 44), Somaliland development organisation ry (nro 49) 
ja yhteinen oikeus ry (nro 52).
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7. olla myöntämättä avustusta BadBaaDo rylle (nro 40), koska yh-
distys ei ole selvittänyt edellistä leiriavustuksen käyttöä hyväk-
syttävästi.

8. olla myöntämättä avustusta Helsingin Icehearts Ry:lle (nro 42), 
koska yhdistyksen leirit eivät ole avoimia.

9. olla myöntämättä avustusta Folkhälsän Välfärd Ab:lle (nro 41), 
koska hakija ei ole yhdistys.

10. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille, joiden ha-
kemus saapui myöhästyneenä: Suomen Itä-Afrikan tuki ry (nro 
50) ja Toimintakeskus Semja ry (nro 51).

11. olla myöntämättä avustusta yhdistysten seuraaville leireille, kos-
ka näiden leirien pituus, tai ajankohta eivät täytä avustuskritee-
reitä: Konsom ry:n  Tyttöjen leiri, Luonto-Liiton Uudenmaan Piiri 
ry:n Ensileirit ja Päiväluontoleiri, SDPL:n Helsingin ja Uuden-
maan piirijärjestö ry:n Lumileiri Samis sekä Saalem-Lähetystö 
ry:n Lasten syysleiri ja Life syysleiri.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisolautakunnan hyväksymää 
nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuori-
sotoiminnan_avustukset/

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Loma-aikojen leiriavustus 1.11.2017-31.10.2018

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Loma-aikojen leiriavustus kaudelle 1.11.2017–31.10.2018 tuli hakea 
31.10.2017 mennessä. Avustushakemuksia saapui määräaikaan men-
nessä 50 (vuonna 2016:46, vuonna 2015:45) ja näiden lisäksi kaksi ha-
kemusta saapui myöhästyneenä. Kaikki hakemukset saapuivat sähköi-
sinä ja uusia loma-aikojen leiriavustuksen hakijoita oli neljätoista. Lo-
ma-aikojen leiriavustuskuulutus julkaistiin vuoden 2016 lopussa ja li-
säksi hausta tiedotettiin nuorisopalvelujen nettisivuilla ja kumppanuu-
syksikön järjestötiedotteessa. Lisäksi kumppanuusyksikkö järjesti Lei-
riavustusinfon lokakuussa. 

Loma-aikojen leiriavustuksia myönnetään kuluvalle kaudelle lähes sa-
moin perustein kuin kahtena edellisenä vuonna. Hakijan tulee olla hel-
sinkiläisjärjestö ja leirien tulee olla avoimia. Leirejä tulee järjestää kou-
lujen loma-aikana vähintään neljä ja jokaiseen leiriin on osallistuttava 
vähintään kymmenen 7-15-vuotiasta helsinkiläislasta. Päiväleirien tulee 
olla vähintään neljä kuusituntista päivää ja yöleirien vähintään kolme 
yötä. Kaikista leireistä on ilmoitettava Harrastushaussa. Näiden lisäksi 
nuorisojaosto päätti kokouksessaan 12.9.2017, § 6 lisätä avustusohje-
sääntöön uuden kriteerin, jonka mukaan avustusta voidaan erityista-
pauksissa myöntää myös poikkeavalle leirimäärälle. 

Loma-aikojen leiriavustuksiin esitetään nyt jaettavaksi nuorisojaoston 
määrärahalinjauksen mukaisesti 630 000 euroa 37 hakijan järjestämäl-
le 327 päiväleirille ja 139 yöleirille. Tuettavia leirivuorokausia hakemuk-
sissa on yhteensä 73 436, joista päiväleirien osuus on 36 758 ja yölei-
rien 36 678. Lapsia päiväleireille arvioidaan osallistuvan 7 391 ja yölei-
reille 5 887. Pyöristettynä päiväleirieuroksi muodostuu 8 ja yöleirieurok-
si 12. Kaksi yhdistystä haki avustusta vähemmän kuin olisi ollut oikeu-
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tettu saamaan ja yhden yhdistyksen leirieuro jäi tästä syystä pienem-
mäksi kuin muilla hakijoilla. Avustussummasta esitetään nyt maksetta-
vaksi 80% ja lopullinen päätös tehdään nuorisojaostossa 31.10.2018 
mennessä tulleiden selvitysten perusteella. 

Loma-aikojen leiriavustusta haettiin nyt kolmatta kertaa. Hakijoiden, lei-
rien, osallistujien ja leirivuorokausien määrä on jatkuvasti kasvanut. 
Nähtävissä on myös se, että leirien ja/tai osallistujien suunniteltuja 
määriä yliarvioidaan suhteessa kauden aikana toteutuviin määriin.  Esi-
merkiksi leirivuorokausia edellisellä kaudella ennakoitiin olevan 65 022 
ja niitä toteutettiin 52 286. Tämä vaihtelu vaikuttaa lopullisen leirieuron 
määrään ja saattaa aiheuttaa yhdistyksille vuoden lopulla vaikeuksia 
käyttää kalenterivuoden aikana avustusraha siihen tarkoitukseen, johon 
se on myönnetty. 

Yhdistykset saivat nuorisopalvelujen tilavarauspäätökset ennen avus-
tushaun päättymistä. Suunnitelluista leireistä suurin osa aiotaankin pi-
tää joko nuorisopalvelujen tiloissa tai yhdistysten omissa leiripaikoissa 
ja kesäloman aikana. Nuorisopalvelujen edustajat ja kumppanuusyksi-
kön työntekijät pyrkivät vierailemaan kauden kuluessa mahdollisimman 
monen avustusta saavan yhdistyksen leireillä. Vierailujen tarkoituksena 
on tutustua yhdistyksien leiritoimintaan ja myös saada asiakaspalautet-
ta toiminnan kehittämiseksi. Pieni osa leireistä järjestetään Helsingin ul-
kopuolella ja/tai tiloissa, joiden yöpymis- ja toimintamahdollisuuksista 
sekä turvallisuusnäkökohdista voidaan varmistua vain pyytämällä yh-
distykseltä lisätietoja. 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:lle esitetään myönnettävän avustus-
ta erityistapauksena vain yhdelle leirille, koska kyseessä on joka toinen 
vuosi toteutettava suurleiri.  

Muutoksii ry:lle esitetään avustus myönnettäväksi ehdolla, että yhdistys 
toimittaa kumppanuusyksikön pyytämät turvallisuusnäkökohtiin liittyvät 
lisätiedot ennen ensimmäistä leiriä eli 5.2.2018, koska sen osallistuja-
määriltään suuret yöleirit järjestetään yhdistyksen hakemuksen mukaan 
paikassa, jonka yöleirikäyttömahdollisuuksista ei ole aiempaa näyttöä.

Hylättäväksi esitetään Afgooye Yhteisö Suomessa - Afgooye Commu-
nity in Finland ry:n hakemusta, koska yksi hakijan ilmoittamasta neljäs-
tä leiristä on leirikauden ulkopuolella ja osa kouluajalla. Al-Birr-Lähim-
mäisapu ry:n, Helsingin Kisaveikot ry:n, Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry:n, Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton Töölön yhdistys ry:n ja Partiolippukunta Suosirrit ry:n hakemuksia 
esitetään hylättäväksi, koska hakijat järjestävät kauden aikana vain 1–3 
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leiriä. Hylättäväksi esitetään myös Nuoret Muslimit Helsinki ry:n hake-
musta, koska kaksi sen ilmoittamasta neljästä leiristä on liian lyhyitä. 

Maahanmuuttajien Elämänhallinta ry:n, Somaliland development orga-
nisation ry:n ja yhteinen oikeus ry:n hakemuksia esitetään hylättäväksi, 
koska yhdistysten hakemuksissa ja/tai pyydetyissä lisäselvityksissä on 
puutteellisia tietoja sekä epäselvyyksiä ja näiden yhdistysten leiritoimin-
nasta ole näyttöä. 

Hylättäväksi esitetään myös Icehearts ry:n hakemusta, koska sen leirit 
eivät ole avoimia ja BaBaaDo ry:n hakemusta, koska yhdistys ei ole 
selvittänyt edellisen kauden leiriavustusta hyväksyttävästi.  Lisäksi hy-
lättäväksi esitetään Folkhälsan Välfärd Ab:n hakemusta, koska hakija 
ei ole yhdistys. 

Suomen Itä-Afrikan tuki ry:n hakemus ja Toimintakeskuskeskus Semja 
ry:n hakemus saapuivat hakuajan päätyttyä, joten ne esitetään hylättä-
väksi myöhästyneinä. 

Lisäksi esitetään hylättäväksi neljältä yhdistykseltä sellaisia leirejä, jot-
ka ovat liian lyhyitä (Luontoliiton Uudenmaanpiiri ry ja Saalem ry) tai 
jotka pidetään kouluajalla (Konsom ry) tai joka pidetään kauden ulko-
puolella (SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry). 

Loma-aikojen leiriavustusta on nyt jaettu kaksi kokonaista kautta.  Nuo-
risopalvelut tulee kuluvan kauden aikana kehittämään loma-aikojen lei-
riavustusta ja siihen liittyviä prosesseja sekä avustuksen käytön valvon-
taa. Nuorisopalvelut jatkaa myös yhdistysten kuulemista ja tiedottaa 
mahdollisista muutoksista ennen seuraavaa hakua.

Hakemukset ovat nuorisojaoston varsinaisten ja varajäsenten nähtävil-
lä ennen kokousta Kisahallilla jaoston kokoushuoneessa 23.1.2018 klo 
15:45–16:15

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Loma-aikojen leiriavustus 1.11.2017-31.10.2018
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta
Liite 1
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§ 7
Uudet Kuviot ry:n starttiavustushakemus

HEL 2018-000284 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti myöntää Uu-
det Kuviot ry:lle 3 800 euroa starttiavustusta yhdistyksen toiminnan 
käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2018 menokohdal-
ta 473000 2931500505. 

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2019 toiminta-
avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2019 mennessä 
kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslas-
kelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta). 

Avustusta saavan on noudatettava nuorisolautakunnan hyväksymää 
nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuori-
sotoiminnan_avustukset/

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/
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Uudet Kuviot ry hakee 5.10.2017 saapuneella hakemuksellaan 101 976 
euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 
2018.  

Yhdistys on perustettu toukokuussa vuonna 2017 ja sen tarkoituksena 
on sääntöjensä mukaan vähentää ja ennaltaehkäistä nuorten ja nuor-
ten aikuisten yksinäisyyttä, syrjäytymistä, mielenterveysongelmia ja 
työttömyyttä. Sen tavoitteena on parantaa nuorten ja nuorten aikuisten 
osallisuutta sekä edellytyksiä ja valmiuksia hyvinvoivaan elämään ja 
aktiiviseen kansalaisuuteen. 

Uudet Kuviot ry rakentaa keskeiseksi toiminta-alustakseen uudenlaisen 
verkkopalvelun. Sen tarkoituksena on luoda foorumi, jonne se kokoaa 
yhteen Helsingin kirjavat ja moninaiset kaupunkiyhteisöt - niin kunnalli-
set, järjestö- ja ei-kaupallisetkin eri toimijat ja toiminnan. Se pyrkii autta-
maan näistä rakentumaan uudenlaisia moniäänisiä kumppanuuksia ja 
toimintatapoja. Verkkopalvelusta on tarkoitus kehittää perinteisen tiedo-
tuskanavan sijaan aktiivinen ja kansalaisyhteiskuntaan suoraan vaikut-
tava toimija.

Verkkopalvelussa toimijoiden kesken avataan uusia keskusteluyhteyk-
siä ja esitetään kuukausittain vaihtuvilla teemoilla tuoreita näkemyksiä 
kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Tämä voi pitää sisällään kaikkea 
kaupunkiviljelystä sosiaalialaan ja yhteisesti ylläpidetyistä pyöräpajoista 
ympäristöaktivistiryhmiin. 

Alusta toimii ja kehittyy koko ajan osallistaen sen käyttäjiä ideoimaan 
olemassa olevaa toimintaa ja luomaan kokonaan uutta. Mahdollisuus 
osallistua ja vaikuttaa verkossa on matalan kynnyksen toimintaa, joka 
tavoittaa sellaisiakin nuoria ja nuoria aikuisia, joita perinteisemmät yh-
teisöllisyyden muodot eivät ole tavoittaneet. Yhdistys pyrkii toiminnal-
laan vaikuttamaan asenteisiin, niin että ongelmakeskeisyyden ja lei-
maamisen sijaan keskusteltaisiin moninaisesti ja erilaisia ääniä hyväk-
syen. Se haluaa tarjota väylän hyvinvointiin ja vastauksia sellaisillekin 
nuorille, jotka eivät kuule institutionaalista eivätkä holhoavaa puheta-
paa. 

Vuoden 2018 aikana yhdistys pyrkii julkaisemaan verkkoalustansa ja 
aloittaa tai jatkaa verkostoitumista ja yhteistyötä erilaisten helsinkiläis-
ten yhdistys- ja muiden toimijoiden mm. tanssin, kuvataiteen, musiikin, 
teatterin, skeittauksen, graffitin, ympäristöaktivismin, harrasteurheilun 
sekä esimerkiksi Kohtaus ry:n, Tyttöjen Talon ja Poikien Talon kanssa.

Yhdistystä on tavattu valmisteluvaiheessa. Sen perustajajäseninä on 
kolme helsinkiläistä alle 29-vuotiasta nuorta ja se pyrkii henkilöjäsenten 
sijaan hankkimaan tukijäseniä. Yhdistyksen toiminnan aktiivisina verk-
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kotoimijoina arvioidaan tulevan jatkossa olemaan tuhansia kaupunkilai-
sia 7–28-vuotiaita nuoria. 

Yhdistyksen talousarviossa on vuodelle 2018 kirjattu kokonaismenoina 
101 976 euroa ja ne koostuvat mm. palkka-, verkkosivu-, työväline ja ti-
lavuokrakuluista. Yhdistys hakee rahoitusta myös STEA:lta sekä sää-
tiöiltä.  Yhdistys on laatinut erilaisia realistisia vaihtoehtoisia käytännön 
budjettiesityksiä mahdollisten saatujen avustusten mukaisesti. 

Nuorisopalvelujen mielestä Uudet Kuviot ry:n hanke tukee kaupungin 
osallisuusmallia ja yhdistys kehittää uudenlaisia toimintatapoja, kansa-
laistoiminnan keinoja ja kumppanuuksia sekä vahvistaa nuorten ja 
nuorten aikuisten osallisuusväyliä ja -menetelmiä ja vähentää syrjäyty-
mistä.  Nuorisopalvelut esittää yhdistykselle 3 800 euron starttiavustus-
ta sen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 2018.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Hakijan hakemus Uudet Kuviot ry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 4 ja 5 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 6 ja 7 §: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 saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä 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 nuorisojaosto

Mari Holopainen
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Toni Ahva Kalle Polkutie

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 31.01.2018.


