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Läsnä

Jäsenet

Holopainen, Mari puheenjohtaja
Köngäs, Otto varapuheenjohtaja
Franckenhaeuser, Sebastian
Kasurinen, Riina
Polkutie, Kalle
Saares, Pauliina poistui 17:08
Mäkitalo, Selma varajäsen

Muut

Hållman, Heidi aluepäällikkö
Hörkkö, Tiina aluepäällikkö
Kairimo, Katri aluepäällikkö
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Toivonen, Markku kumppanuuspäällikkö

poistui 16:25
Euramaa, Anne vuorovaikutusasiantuntija
Lehikoinen, Sari viestintäpäällikkö
Nera, Miska hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Mari Holopainen 8-10 §

Esittelijät

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
8-10 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
8-10 §
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§ 8
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 Riina Kasurinen ja Sebastian Franckenhaeuser sekä vara-
tarkastajiksi jäsenet Pauliina Saares ja Kalle Polkutie.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 9
Arabian Asukastalot ry:n projektiavustushakemus

HEL 2018-001743 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti olla myöntä-
mättä Arabian Asukastalot ry:lle projektiavustusta 1.3.–31.8.2018 toteu-
tettavan Lippakioski 2018 -hankkeen aiheuttamiin kustannuksiin.

Hylkäysperuste: hakija ei ole nuorisoyhdistys.

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
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Arabian Asukastalot ry hakee 15.12.2017 saapuneella hakemuksellaan 
18 000 euron projektiavustusta Lippakioski-hankkeelle. 

Hakija on vuonna 2012 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on 
sääntöjensä mukaan edistää alueen asukkaiden yhteistyötä, asukastoi-
mintaa ja viihtyvyyttä.  Yhdistyksellä on yhteistyösopimus Arabian Pal-
velu OY:n kanssa ja se toimii yhteistyössä alueella olevan Arabianran-
ta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosa ry:n (ArToVa ry) 
kanssa. 
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Hankkeessa yhdistys aikoo yhteistyökumppaneidensa ArToVa ry:n ja 
Paavalin seurakunnan kanssa järjestää kesätöitä alueen 15-20-vuotiail-
le nuorille avaamalla kesäkaudeksi alueella sijaitsevan lippakioskin. 
Hankkeeseen palkataan osa-aikainen koordinaattori, joka perehdyttää 
ja tukee työllistettäviä nuoria. Nuoret työskentelevät 2-3 hengen ryh-
missä ja suunnittelevat lippakioskilla myytävät tuotteet, laskevat kus-
tannuksia ja opettelevat yksinkertaista kirjanpitoa. Kullekin nuorten 
pienryhmälle tarjotaan kahden viikon työjakso, jolloin he pitävät kioskia 
auki. Nuorille maksetaan tuntipalkkaa ja heillä on mahdollisuus tuottaa 
voittoa omaan käyttöönsä. Kioskille ei aiota hakea lupaa tupakka- ja al-
koholituotteiden myymiseen ja toiminnassa keskitytään myymään itse 
valmistettuihin kahvilatuotteisiin sekä yksittäispakattuihin valmistuottei-
sin. Hankkeessa pystytään käyttämään kioskin läheisyydessä sijaitse-
vien Kääntöpaikan ja Bokvillanin keittiöitä sekä sosiaalitiloja. 

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa nuoria yrittäjätoimintaan, aktivoida 
heitä omaehtoiseen työskentelyyn sekä lisätä alueen yhteisöllisyyttä. 
Hankkeessa nuoret saavat konkreettista työkokemusta ja mahdollisuu-
den vaikuttaa tekemällä, osallistumalla ja yrittämällä itse.

Lippakioskille joudutaan luultavasti tekemään pienimuotoinen remontti, 
mutta asia on tällä hetkellä vielä museoviraston käsitellyssä. Kioski ei 
mennyt kaupaksi, kun lippakioskeja kilpailutettiin, sillä paikka on talou-
dellisesti ja teknisesti haastava. 

Yhdistystä tavattiin valmisteluvaiheessa. Siinä on hakemuksensa mu-
kaan 236 jäsentä, joista 100 on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä. Hankkeen 
kokonaiskulut ovat 30 000 euroa ja ne koostuvat koordinaattorin palk-
kakuluista (9 390 euroa), nuorten palkkakuluista (9 390 euroa), tarvi-
keostokuluista (6 000 euroa), remonttikuluista (3 000 euroa) ja muista 
kuluista (2 250 euroa). Tuloina hankkeella on haetun avustuksen lisäksi 
12 000 euroa, joka koostuu omarahoituksesta (3 000 euroa) ja myynti-
tuloista (9 000 euroa).   

Nuorisopalvelujen mukaan Arabian Asukastalot ry ei ole sääntöjensä 
eikä jäsenpohjansa mukaan nuorisoyhdistys vaan kaupunginosayhdis-
tys, joten projektiavustusta ei voida myöntää.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
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§ 10
Liikkuva yhteisö ry:n starttiavustushakemus

HEL 2018-001771 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti myöntää Liik-
kuva yhteisö ry:lle 4 500 euron starttiavustuksen 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 nuo-
risopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakerto-
mus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskerto-
muksesta).

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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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Esittelijän perustelut

Liikkuva yhteisö ry hakee 12 426 euron starttiavustusta yhdistyksen toi-
minnan käynnistämiseen vuodelle 2018. 

Yhdistys on rekisteröitynyt lokakuussa 2017 ja sen sääntöjen mukaise-
na tarkoituksena on edistää liikuntaa, levittää urheilun harrastusta ja 
kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä.

Yhdistyksen jäsenet ja aktiiviset toimijat koostuvat helsinkiläisistä nuo-
rista ja nuorista aikuisista. Erityisesti toimintaan tavoitellaan mukaan 
niitä, joilla ei ole varaa osallistua kaupallisiin toimintoihin ja niitä, jotka 
ovat kokeneet syrjintää tai väheksyntää etnisyyden, sukupuolen, sek-
suaalisuuden tai toimintakyvyn takia. 

Toiminnan keskiössä tulee olemaan Töölöstä helmikuun alusta alkaen 
vuokrattu kerhotila, jonka tavoitteena on olla kaikille avoin ja yhteisölli-
nen. Tilasta tulee syrjinnästä vapaa alue, johon tervetulleeksi tuntee it-
sensä vaikka ei kokisi sopivansa valtavirtaan. Ensisijaisen tärkeää toi-
minnalle on, että tilaratkaisuissa jo suunnitteluvaiheessa otetaan huo-
mioon turvallisuus, jotta jokaisella olisi helppo tulla mukaan toimintaan. 
Toimintaa suunnitellaan ja päätökset tehdään yleisissä jäsenistä ja ak-
tiivisista toimijoista koostuvista kokouksista. Tilassa tullaan järjestä-
mään säännöllisestä liikunta- ja kulttuuritoimintaa: viikoittaisia liikunta-
tunteja, yleiskokouksia, työpajoja ja tapahtumia. Toiminta alkaa heti 
kun mahdollista yhteisillä jooga- ja tanssityöpajoilla. Yhdistys haluaa 
osoittaa, että nuorilla aikuisilla on halua ja kykyä tilan pyörittämiseen 
vapaaehtoisvoimin.

Toimijat osallistetaan alusta alkaen tilan käyttämiseen, toiminnan tuot-
tamiseen ja sen sisällön suunnitteluun. Tällä hetkellä yhdistyksessä toi-
mii 50 helsinkiläistä 7–28-vuotiasta  jäsentä/aktiivista toimijaa ja mää-
rän arvioidaan nousevan, kun toimintaa ja tilaa saadaan tutuksi. 

Yhdistystä tavattiin valmisteluvaiheessa. Tapaamisen jälkeen yhdistys 
päätti päivittää alun perin 3.12.2017 lähetetyn projektiavustushakemuk-
sen starttiavustushakemukseksi. Valmisteluvaiheessa avustushake-
muksesta keskusteltiin myös liikuntapalveluiden kumppanuusyksikön 
kanssa. Keskusteluissa todettiin yhdistyksen toiminnan tukemisen sopi-
van enemmän nuorisopalveluiden avustusten piiriin. Kun yhdistyksen 
toiminta on lähtenyt käyntiin, selviää kuuluuko se jatkossa nuorisojaos-
ton vai liikuntajaoston avustusten piiriin.

Yhdistyksen koko vuoden talousarvio on 19 426 euroa, josta suurin me-
noerä on tilaan liittyvät erilaiset kustannukset yhteensä 11 304 euroa. 
Tilakustannukset koostuvat kuukausivuokran (550 euroa) lisäksi sähkö-
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kuluista, tilan remontointiin ja kalustamiseen liittyvistä kustannuksista ja 
muista juoksevista kuluista. Muut menot syntyvät liikuntavälineistä ja 
tarvikkeista 6 272 euroa ja muista kustannuksista, kuten tilaisuuksien 
järjestämisestä ja materiaaleista yhteensä 1 300 euroa. Omaa varain-
hankintaa yhdistyksellä on jäsenmaksut 6 000 euroa ja tukitapahtumien 
tuotto 1 500 euroa.

Nuorisopalveluiden näkemyksen mukaan yhdistyksen toiminta edistää 
helsinkiläisten nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia tarjoamalla yh-
teisöllisen ja turvallisen liikuntatilan ja mahdollistamalla matalan kyn-
nyksen osallistumisen ja esittää yhdistykselle 4 500 euron starttiavus-
tusta. Avustus sisältää nuorisojaoston linjaaman vuokra-avustuksen 
enintään 300 euroa kuukaudessa.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 9 ja 10 §: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

Riina Kasurinen Sebastian Franckenhaeuser

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.03.2018.


