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

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti valita tilapäi-
seksi puheenjohtajaksi Dennis Hamro-Drotzin.

Tilapäisen puheenjohtajan valinnan jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikalau-
takunnan nuorisojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsu-
tuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Sebastian 
Franckenhaeuser ja Kalle Polkutie sekä varatarkastajiksi jäsenet Tom-
mi-Juhani Jokinen ja Selma Mäkitalo.

Käsittely

Sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouk-
sesta päätti nuorisojaosto yksimielisesti valita iältään vanhimman läsnä 
olevan toimielimen jäsenen Dennis Hamro-Drotzin johdolla tilapäiseksi 
puheenjohtajaksi Dennis Hamro-Drotzin.

Nuorisojaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjan varatarkastajiksi Pauliina Saareksen sijasta Tommi-Juhani 
Jokisen ja Teppo Marttisen sijasta Selma Mäkitalon.

Esittelijä
kumppanuuspäällikkö
Markku Toivonen

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 Sebastian Franckenhaeuser ja Kalle Polkutie 
sekä varatarkastajiksi jäsenet Pauliina Saares ja Teppo Marttinen.

Esittelijä
kumppanuuspäällikkö
Markku Toivonen

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen 
pitäminen yleisesti nähtävänä

HEL 2019-000363 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti, että kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kokouksesta kulloinkin laadit-
tu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi.

Esittelijä
kumppanuuspäällikkö
Markku Toivonen

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 yleises-
sä 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 luottamus-
henkilön ja viranhaltijan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä siten 
kuin kuntalaissa säädetään, jos päätöksen tekijä katsoo sen tarpeelli-
seksi. Pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä on tarpeellista päätös-
ten tiedoksiantamiseksi kunnan jäsenelle.

Esittelijä
kumppanuuspäällikkö
Markku Toivonen

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 3
Nuorisojaoston avustukset vuonna 2019

HEL 2019-000553 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti

1. varata vuoden 2019 määrärahasta toiminta- ja palkkausavustuk-
siin 1 660 000 euroa, loma-aikojen leiriavustuksiin 630 000 euroa 
ja projektiavustuksiin 85 000 euroa.

2. varata avustusmäärärahoista enintään 15 000 euroa ulkopuoli-
sen tekemiin avustuksen saajien tilinpidontarkastuksiin.

3. että vuokra-avustusta myönnetään korkeintaan 450 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 0,43 euroa kilometriä kohden.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat asiantuntijoina nuorisosihteerit Virpi Ta-
lasmäki ja Tuulia Saves.

Vastaehdotus:
Selma Mäkitalo: Hyväksytään päätösesitys muutoin, mutta lisätään 
päätösesitykseen uudeksi kohdaksi 5 seuraava päätös:

5. että mitään aiemmin mainituista tuista ei myönnetä poliittisille nuori-
sojärjestöille.

Helsingin Perussuomalaiset Nuoret ei tänäkään vuonna hae kaupungil-
ta avustuksia, meidän mielestä kaupungin rahoja ei tule käyttää poliitti-
sen toiminnan maksamiseen.

Selma Mäkitalon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Selma Mäkitalo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavilla perus-
teluilla:
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Haluan jättää eriävän mielipiteen siitä, että poliittisille nuorisojärjestöille 
myönnetään tukia. Helsingin Perussuomalaiset Nuoret eivät ole hake-
neet näitä ennenkään eikä tänäkään vuonna, koska haluamme, että ra-
ha kohdistettaisiin oikein eikä poliittisten nuorisojärjestöjen toimintaan.

Esittelijä
kumppanuuspäällikkö
Markku Toivonen

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

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan talousarviossa on osoitettu nuoriso-
jaoston avustusmäärärahoihin 2 375 000 euroa vuodelle 2019 
(2 210 000 vuonna 2018). Määräahaa ei talousarviossa ole jaettu erik-
seen eri avustuslajeihin vaan jako on nuorisojaoston harkinnassa. Nuo-
risopalvelukokonaisuuden avustussumma poikkeaa talousarviossa alun 
perin mainitusta summasta, koska nimikkotilajärjestelmän purkamisen 
seurauksena avustuksiin on lisätty 165 000 euroa.

Määrärahojen jakaminen ja katsaus edellisen ja tulevan vuoden avus-
tuksiin on yleensä käsitelty nuorisojaoston tammikuun kokouksessa. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 15.1.2019, § 4 
budjetin yhteydessä toimialan yhteiset avustusperiaatteet (sama kuin 
13.2.2018 päätöksessä) sekä avustustoiminnan tavoitteet vuodelle 
2019. Avustustoiminta on yksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan merkit-
tävimmistä tehtävistä, jota toteutetaan kolmessa palvelukokonaisuu-
dessa. Vuoden 2019 aikana tiivistetään avustustoiminnan yhteistyötä ja 
koordinaatiota asiakastiedon ja avustusprosessien yhtenäistämisellä. 
Lisäksi yhtenäistetään avustustoiminnan tarkastustoimintaa, vaikutta-
vuuden arviointia, mittareita ja seurantaa. Avustustoimintaa tehoste-
taan purkamalla avustustoimintojen päällekkäisyyksiä ja katveita.
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Vuoden 2019 aikana kehitetään toimialan avustusten (kulttuuri, liikunta, 
nuoriso) hakuprosessia asiakaslähtöisemmäksi sekä dokumentoidaan 
asiakaspolku, sovitaan kehittämiskohteet, yhtenäistetään palvelun ha-
kuprosessit, avustuksia koskeva tieto, asiakastieto ja sovitaan palvelu-
tasosta.

Vuonna 2019 myös yhtenäistetään toimialan avustusten (kulttuuri, lii-
kunta, nuoriso) käytön seuranta ja toteutetaan ulkopuolisen tahon suo-
rittama vuonna 2018 avustusta saaneiden tilinpidontarkastus. Käytön 
seuranta toteutetaan nuorisopalvelun mallin mukaisesti. Tilinpidontar-
kastusraportti toimitetaan lautakunnalle vuoden 2019 lopussa.

Vuoden aikana myös sovitaan ja toteutetaan toimialan hanke- ja pro-
jektiavustuksille yhteiset seurattavat kohteet ja sisällytetään ne avus-
tushakemuksen arviointilomakkeisiin (projektiavustusselvitys). Tällaiset 
kohteet liittyvät mm. asiakaspalautteeseen sekä siihen, mihin kaupun-
ginosiin avustukset kohdentuvat. 

Vuoden aikana myös seurataan avustuseurojen käyttöä suhteessa 
avustuskelpoisuuteen koko kaupungissa. Toimialan yhteisillä kolme-
vuotisilla kehittämisavustuksilla edistetään uudenlaisten ratkaisujen 
synnyttämistä liikkumisen lisäämiseen ja lasten ja nuorten harrastusta-
kuuseen.

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 2018 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston avus-
tuksia myönnettiin toiminta-avustuksina 774 000 (764 000 vuonna 
2017) euroa, palkkausavustuksina 721 000 (721 000) euroa, loma-aiko-
jen leiriavustuksina 630 000 (630 000) euroa ja projektiavustuksina 
44 581,85 (71 150) euroa. 

Projektiavustuksiin sisältyi 10 261,85 (6 300) euroa kuljetusavustuksia, 
8 300 (2 900) euroa starttiavustuksia, 450 (700) euroa talokerhoavus-
tuksia ja 25 570 (61 250) euroa varsinaisia projektiavustuksia. Edellis-
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ten lisäksi 10 000 euroa on käytetty avustuksen saajien tilinpidontar-
kastuksiin nuorisolautakunnan 9.5.2017, § 45 päätöksen mukaisesti. 

Varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten vuosiavustuksia (toiminta- ja 
palkkausavustukset) jaettiin yhteensä 165 (170) yhdistykselle, loma-ai-
kojen leiriavustuksia yhteensä 35 (38) yhdistykselle, projektiavustuksia 
6 yhdistykselle ja 11 nuorten toimintaryhmälle, kuljetusavustuksia kym-
menelle palkkausavustusta saavalle yhdistykselle, starttiavustuksia 
kahdelle yhdistykselle ja talokerhoavustuksia yhdelle talotoimikunnalle. 

Rahallisen tuen lisäksi lukuisia toimijoita on autettu muilla keinolla 
esim. mahdollistamalla tiloja leireihin ja muuhun toimintaan ja monista-
mon ja taittopajan palveluilla. Kaikki projektiavustusta hakeneet nuorten 
ryhmät on tavattu ja heitä on pyritty tukemaan muilla tavoilla vaikka 
avustusta ei olisikaan pystytty myöntämään.

Määrärahan jako avustuslajeittain

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 kaksi vuotta sitten ja se linjasi palkkausavus-
tuksen piiriin kuuluvat järjestöt kolmeksi vuodeksi vuosille 2017–2019. 
Seuraava arviointikierros toteutetaan vuoden päästä. Määrärahan taso 
on pysynyt lähes samana useita vuosia. Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta päätti kokouksessaan 5.6.2018, § 129 luopua nimikkotilajärjestel-
mästä, josta johtuen toiminta-avustuksiin on voitu siirtää 165 000 euroa 
edelleen vuokra-avustuksina jaettavaksi. Näin ollen toiminta- ja palk-
kausavustuksiin varattu määräraha nousee 1 660 000 euroon. Tarkem-
pi jako toiminta-avustuksen ja palkkausavustuksen välillä tuodaan ke-
vään jaoston kokoukseen avustuksista päätettäessä. 

Loma-aikojen leiriavustusten määräraha on pysynyt samana eikä sen 
muuttamiseen ole erityisiä perusteita ja leirieuro on pysynyt hyvällä ta-
solla. Loma-aikojen leiriavustuksiin esitetään varattavaksi viime vuoden 
tapaan 630 000 euroa. Valmistelu perusteluineen on päätettävänä täs-
sä kokouksessa.

Projektiavustusten määräraha on kokonaisuudessaan ollut toistaiseksi 
riittävä, sillä avustettujen nuorten ryhmien määrää ei ole päästy kasvat-
tamaan. Kumppanuusyksikön toiveena onkin, että jatkossa pystyttäisiin 
panostamaan siihen, että helsinkiläiset nuorten ryhmät löytäisivät pa-
remmin ja helpommin nuorisopalvelujen avustus- ja tukimahdollisuudet. 
Nuorisopalvelujen tuloskorttiin onkin kirjattu, että kaikissa nuorisopalve-
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lujen yksiköissä on sovittu tavoitteet ja teot, miten aktivismia ja nuorten 
omaehtoista toimintaa tuetaan. Näin myös paine projektiavustusmäärä-
rahan nostamiseen kasvaisi jatkossa. Nyt projektiavustusmäärärahaan 
esitetään kokonaisuudessaan 85 000 euroa.

Muut linjaukset vuodelle 2019

Avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto linjaa vuosittain kuljetu-
savustuksista ja vuokra-avustuksista. Projektiavustuksiin sisältyvä kul-
jetusavustus esitetään pidettävän viime vuosien tasolla ollen enintään 
kymmenen kertaa vuodessa ja maksimissaan 200 euroa tapahtumaa 
kohden. Oman auton käytöstä myönnettävän kilometrikorvauksen esi-
tetään olevan enintään 0,43 euroa/km (Verohallinnon päätös vuodelle 
2019). 

Toiminta-avustuksen yhteydessä haettavan vuokra-avustuksen maksi-
mimäärä on muutaman viime vuoden ollut 300 euroa kuukaudessa. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä nuorisopalvelujen ni-
mikkotilajärjestelmästä luopumisen kokouksessaan 5.6.2018, § 129 ja 
samalla hyväksyä mallin, jossa korvaava tuki mahdollistetaan joko a) 
avustuksin tai b) sopimuksin tai c) siirtona järjestökonttoriin. Muutokset 
toteutetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tavoitteeksi asetettiin 
kuitenkin se, että nykyinen toiminta-avustuksen yhteydessä oleva vuok-
ra-avustus (300 euroa/kk) korotettaisiin 100–200 eurolla /kk. Nimikkoti-
lajärjestelmästä luovutaan viimeistään 1.6.2019 mennessä, mikä mah-
dollistaa sen, että aiemmin nimikkotilojen vuokrissa olleita määrärahoja 
on siirretty 165 000 toiminta-avustuksiin. Tämä mahdollistaa sen, että 
vuokra-avustuksiin voidaan tehdä 150 euron korotus. 

Kumppanuusyksikkö tulee jatkamaan avustusten käytön valvonnan te-
hostamista. Jo useana vuonna on avustuksen saajille tehty ulkopuoli-
sen suorittama tilinpidontarkastus ja samaa tullaan jatkamaan myös ku-
luvana vuonna. Nuorisopalvelujen juuri parhaillaan suorittama tarkastus 
koskee järjestöjen tilikautta 2017 ja sen tarkastusraportti tuodaan jaos-
tolle tiedoksi toukokuussa. Tämän asialistan alkupuolella on myös to-
dettu toimialan kumppanuusyksköiden yhdessä suorittamasta tarkas-
tuksesta. Siinä tarkastettava tilikausi on 2018. 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 liittyen. Ulkopuolisen tekemään tilipidon-
tarkastuksiin esitetään varattavaksi enintään 15 000 euroa kokonaisa-
vustusmäärärahasta.
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Esittelijä
kumppanuuspäällikkö
Markku Toivonen

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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§ 4
Loma-aikojen leiriavustus kaudelle 1.11.2018–31.10.2019

HEL 2019-000498 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 myönnetystä avustuksesta maksetaan 80 % heti ja lopulli-
nen päätös avustuksesta tehdään toteutuneiden leirivuorokau-
sien perusteella.

3. että kauden 1.11.2018–31.10.2019 loma-aikojen leiriavustus tu-
lee selvittää leiriavustusselvityslomakkeella 31.10.2019 mennes-
sä ja sen lisäksi avustusta saavan tulee toimittaa hyväksytty tilin-
päätös, jossa leirien tulot ja menot näkyvät omana kustannus-
paikkanaan, nuorisopalveluihin 31.3.2020.

4. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille, joilla leirien 
pituutta ja/tai ajankohtia ja/tai määriä koskevat kriteerit eivät täy-
ty: Hikmah ry (nro 37), Puntland Community ry (nro 39), Pääkau-
punkiseudun Partiolaiset ry (nro 40), Silta-klubi/Kulttuurin ja ke-
hityksen edistämisyhdistys ry (nro 42) ja Suomen Itä-Afrikan tuki 
ry (nro 44).

5. olla myöntämättä avustusta Sahan-seura ry:lle (nro 41), koska 
se ei ole helsinkiläinen yhdistys. 

6. olla myöntämättä avustusta Bado ry:lle (nro 36) koska se on val-
takunnallinen yhdistys.

7. olla myöntämättä avustusta Sjöscoutkåren Seaboys r.f:lle koska 
hakemus on puutteellinen.

8. olla myöntämättä avustusta Suomen Somaliland kehitys ja integ-
raatio ry:lle (nro 46) koska yhdistys ei ole selvittänyt edellistä lei-
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riavustuksen käyttöä hyväksyttävästi. 

9. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille joiden hake-
mus saapui myöhästyneenä: Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Töölön yhdistys ry (nro 38) ja Suomen Kurditalo ry (nro 45).

10. olla myöntämättä avustusta yhdistysten seuraaville leireille, kos-
ka niiden pituus tai ajankohta eivät täytä avustuskriteereitä: Hel-
singin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry Taekwondon 
syysleiri, Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry Tee-
maleiri Vartiosaaressa ja Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry kaksi 
Ensileiriä ja Nuortenleiri. 

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kau-
punkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön 
lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästys-
korkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatetta-
vat yleisohjeet 12.12.2011)

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohje-
sääntöä:

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

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat asiantuntijoina nuorisosihteerit Virpi Ta-
lasmäki ja Tuulia Saves.

Esittelijä
kumppanuuspäällikkö
Markku Toivonen

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

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

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1 Loma-aikojen leiriavustus 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja%20vapaa-ajan%20toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja%20vapaa-ajan%20toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Loma-aikojen leiriavustus kaudelle 1.11.2018–31.10.2019 tuli hakea 
31.10.2018 mennessä. Avustushakemuksia saapui määräaikaan men-
nessä 44 (vuonna 2017: 50, vuonna 2016: 46) ja näiden lisäksi kaksi 
hakemusta saapui myöhästyneinä. Uusia loma-aikojen leiriavustuksen 
hakijoita on kolme. Loma-aikojen leiriavustuksesta tiedotettiin kaupun-
gin yhteisessä avustuskuulutuksessa ja kumppanuusyksikön toimitta-
massa järjestötiedotteessa. Lisäksi kumppanuusyksikkö järjesti leiria-
vustusinfon lokakuussa. Kaikki hakemukset saapuivat sähköisinä. Uu-
dessa sähköisessä avustusten käsittelyjärjestelmässä oli kuitenkin ha-
kemusten viimeisinä jättöpäivinä asiakkaiden kohdalla kohtuuttoman 
paljon katkoksia ja muita ongelmia, joista koitui sekä asiakkaille että 
valmistelijoille ylimääräistä työtä. 

Loma-aikojen leiriavustuksia myönnetään kuluvalle kaudelle lähes sa-
moin perustein kuin aiempina vuosina. Aiemmasta kaudesta poiketen 
tulevalla kaudella tuettavien leiriläisten yläikäraja nousee 15 vuodesta 
16 vuoteen. Lisäksi hakijan tulee olla helsinkiläisjärjestö ja leirien tulee 
olla avoimia. Leirejä tulee järjestää koulujen loma-aikoina vähintään 
neljä ja jokaiseen leiriin on osallistuttava vähintään kymmenen 7–16-
vuotiasta helsinkiläistä. Päiväleirien tulee olla vähintään neljä kuusitun-
tista päivää ja yöleirien vähintään kolme yötä. Leireistä tulee myös il-
moittaa Harrastushaussa.

Loma-aikojen leiriavustuksiin esitetään nyt jaettavaksi nuorisojaoston 
määrärahalinjauksen mukaisesti 630 000 euroa 35 hakijan järjestämäl-
le 375 päiväleirille ja 127 yöleirille. Tuettavia leirivuorokausia hakemuk-
sissa on yhteensä 65 221, joista päiväleirien osuus on 40 444 ja yölei-
rien 24 777. Lapsia päiväleireille arvioidaan osallistuvan 8 266 ja yölei-
reille 4 302. Pyöristettynä päiväleirieuroksi muodostuu 8 ja yöleirieurok-
si 12. Kolme yhdistystä haki vähemmän kuin olisi ollut oikeutettu saa-
maan ja tästä yli jäänyt raha on jaettu tasaisesti kaikille muille hakijoille 
leirivuorokausien suhteessa. Avustussummasta esitetään nyt makset-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 14 (21)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/4
31.01.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

tavaksi 80 % ja lopullinen päätös tehdään nuorisojaostossa 31.10.2019 
mennessä tulleiden selvitysten perusteella.

Yhdistykset hakivat tänäkin vuonna laajalti nuorisopalvelujen tiloja leiri-
paikoiksi, mutta valitettavasti kaikki päätökset eivät ehtineet hakijoille 
ennen loma-aikojen leiriavustushakemusten jättöä. Tämä aiheutti osal-
le yhdistyksistä ylimääräistä työtä ja vaikeutti leirien ennakkosuunnitel-
mien tekemistä. Nuorisopalvelut kehittää hakuprosessia, jotta näin ei 
pääse käymään jatkossa. Osa leireistä järjestetään yhdistysten omissa 
paikoissa ja muutama leiri pääkaupunkiseudulla tai sen lähettyvillä. 
Nuorisopalvelut jatkaa hyväksi koettuja leirivierailuja myös tulevana 
kautena. Vierailujen tarkoituksena on tutustua yhdistysten leiritoimin-
taan ja samalla myös saada suoraa asiakaspalautetta avustusmuodon 
arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Hylättäväksi esitettään Bado ry:n hakemusta, koska hakija on sääntö-
jensä mukaisesti valtakunnallinen yhdistys, Hikmah ry:n hakemusta, 
koska hakija toteuttaa ainoastaan yhden leirin, Puntland Communityn 
hakemusta koska leirien määrä ei täyty ja hakemuksessa on epäsel-
vyyksiä, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n hakemusta, koska hakija 
järjestää vain yhden leirin, Sahan-seura ry:n hakemusta, koska hakijan 
kotipaikka on Vantaa, Sjöscoutkåren Seaboys rf:n hakemusta koska 
hakemus on puutteellinen, Suomen Itä-Afrikan tuki ry:n hakemusta kos-
ka hakija toteuttaa kolme leiriä ja hakemuksessa on epäselvyyksiä eikä 
hakijan leiritoiminnasta ole näyttöä, Suomen Somaliland kehitys ja in-
tegraatio ry:n hakemusta koska hakija ei selvittänyt edellisen kauden 
loma-aikojen leiriavustusta hyväksyttävästi ja jätti noudattamatta edelli-
senä vuonna saadun avustuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lisäksi 
Mannerheimin lastensuojeluliiton Töölön yhdistys ry:n sekä Suomen 
Kurditalo ry:n hakemuksia esitetään hylättäväksi, koska ne saapuivat 
hakuajan päätyttyä.

Loma-aikojen leiriavustusta on nyt jaettu kolme kokonaista kautta ja lä-
hes kaikki hakijat laativat realistia ennakkohakemuksia. Hakemusliittei-
den kohdalla usealla yhdistyksellä oli yhä puutteita ja kuluvana vuonna 
hakijoille järjestetään pakollinen info ja neuvotaan tarkemmin hakemus-
ten tekemisessä ja tehdään ohjeet kirjanpidosta. Uusien hakijoiden 
määrä on yhä vähäinen ja nuorisopalvelut toivookin jatkossa avustus-
muodon markkinoinnin ja tiedottamisen parantamista.

Hakemukset ovat nuorisojaoston jäsenten ja varajäsenten nähtävillä 
ennen kokousta Kisahallilla jaoston kokoushuoneen aulassa 31.1.2019 
klo 15:45–16:15.

Esittelijä
kumppanuuspäällikkö
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Markku Toivonen

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

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

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1 Loma-aikojen leiriavustus 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta
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§ 5
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushake-
mus

HEL 2019-000436 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti myöntää Hel-
singin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:lle 6 400 euron projektiavus-
tuksen keväällä 2019 ilmestyvän järjestöjen yhteisen kesätoimintaesit-
teen paino- ja jakelukustannuksiin menokohdalta 473000 2931500504.

Selvitys avustuksen käytöstä kuittikopioineen on toimitettava 30.4.2019 
mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön projektiavustussel-
vityslomakkeella.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kau-
punkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön 
lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästys-
korkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatetta-
vat yleisohjeet 12.12.2011)

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohje-
sääntöä:

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

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat asiantuntijoina nuorisosihteerit Virpi Ta-
lasmäki ja Tuulia Saves.

Esittelijä
kumppanuuspäällikkö
Markku Toivonen

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Projektiavustusselvitys

Muutoksenhaku

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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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin nuorisoyhteistyö Helsinki Team ry hakee 27.12.2018 saapu-
neella hakemuksellaan 8 000 euron avustusta kesäesitteen 2019 julkai-
semisesta aiheutuviin kustannuksiin ajalle 1.1.–31.3.2019.

Yhdistys julkaisee keväällä järjestöjen kesän leiritoimintaa esittelevän 
esitteen. Järjestöjen yhteistä kesätoimintaesitettä on tehty jo useana 
vuonna ja sitä on perinteisesti jaettu hiihtolomatapahtuma Reaktorin 
yhteydessä. Tänä vuonna esite jaetaan helsinkiläisille 1.–6.-luokkalai-
sille koulujen kautta. 

Stadin nuorisoseurat ry, yksi Helsinki-Teamin jäsenjärjestöistä, on vas-
tannut esitteen tietojen kokoamisesta ja taitosta. Kaikille loma-aikojen 
leiriavustusta hakeneille yhdistyksille on joulukuun alussa tarjottu tilai-
suus ilmoittaa omat leirinsä esitteessä.

Hankkeen kustannukset 8 000 euroa koostuvat painotyöstä ja esitteen 
jakelusta. Esitettä tehdään 37 000 kappaleen painos. Kumppanuus-
päällikkö myönsi vuonna 2018 hankkeelle 1 400 euron avustuksen 
(30.11.2018, § 68) esitteen kokoamisesta ja taitosta syntyviin kustan-
nuksiin.

Esittelijä
kumppanuuspäällikkö
Markku Toivonen

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Projektiavustusselvitys

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2 ja 3 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 4 ja 5 §: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

Dennis Hamro-Drotz
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sebastian Franckenhaeuser Kalle Polkutie

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 05.02.2019.


