
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

28.03.2019

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

Kokousaika 28.03.2019 16:15 - 16:39

Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5.krs.

Läsnä

Jäsenet

Holopainen, Mari puheenjohtaja
Köngäs, Otto varapuheenjohtaja
Franckenhaeuser, Sebastian
Kasurinen, Riina
Marttinen, Teppo
Polkutie, Kalle
Saares, Pauliina
Simayijiang, Pazilaiti
Sillantaka, Nina varajäsen

Muut

Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Toivonen, Markku kumppanuuspäällikkö
Lehikoinen, Sari viestintäasiantuntija
Nera, Miska hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Mari Holopainen 6 - 11 §

Esittelijät

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
6 - 11 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
6 - 11 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

28.03.2019

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

§ Asia

6 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

7 Asia/2 Nuorisojaoston kokouspäivän muuttaminen

8 Asia/3 Helsingin 4H-yhdistys ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2019

9 Asia/4 Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:n ja SDPL:n Helsin-
gin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustushakemus vuodelle 
2019

10 Asia/5 Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkosto ry:n starttiavustushakemus 
vuodelle 2019

11 Asia/6 Bold Projects rf:n starttiavustushakemus vuodelle 2019



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 1 (20)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/1
28.03.2019

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

§ 6
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 Pazilaiti Simayijiang ja Teppo Marttinen sekä varatarkasta-
jiksi jäsenet Riina Kasurinen ja Otto Kongäs.

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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§ 7
Nuorisojaoston kokouspäivän muuttaminen

HEL 2017-012575 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti peruuttaa tors-
tain 23.5.2019 klo 16:15 kokouksen ja kokoontua sen sijaan torstaina 
13.6.2019 klo 16:15. 

Nuorisojaosto kokoontuu Kisahallissa lautakunnan kokoushuoneessa 
osoitteessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi 
asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa ko-
kouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäi-
vän.

Avustusten valmisteluaikataulun takia on tarpeen siirtää 23.5.2019 ko-
kouspäivää myöhemmäksi ajankohdaksi 13.6.2019.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 11.12.2018 § 27

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 29.05.2018 § 12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 30.11.2017 § 9
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§ 8
Helsingin 4H-yhdistys ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2019

HEL 2019-001787 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti myöntää Hel-
singin 4H-yhdistys ry:lle 16 500 euron avustuksen Kotieläinpihan käyn-
nistämisestä syntyviin kustannuksiin ajalle 4.2.–21.9.2019 menokohdal-
ta 473000 2931500505.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohje-
sääntöä:

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

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 noudatet-
tavat yleisohjeet 12.12.2011)

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava 31.10.2019 mennessä 
nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön projektiavustusselvityslomak-
keella kuittikopioineen.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Projektiavustusselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

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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Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin 4H-yhdistys ry hakee 20.12.2018 saapuneella hakemuksel-
laan 35 000 euron avustusta kotieläinpihatoiminnan käynnistämisestä 
aiheutuviin kustannuksiin ajalle 4.2.–21.9.2019.

Helsingin 4H-yhdistys ry on tehnyt yhteistyösopimuksen Skatan tilalla 
Uutelassa vuokralla olevan Sininauhaliiton kanssa kotieläinpihatoimin-
nan aloittamisesta tilalle kesällä 2019. Tavoitteena yhdistyksellä on ko-
tieläinpihaelämyksien tarjoaminen tuhansille helsinkiläisille lapsille ja 
perheille, uuden kesäleiripaikan saaminen Helsinkiin ja yhdistyksen lei-
ritoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, Uutelan alueen kehittäminen ja 
uudet yhteistyökumppanuudet.

Muuntautuakseen kotieläinpihatoimintaan sopivaksi tilalla täytyy tehdä 
muutoksia sisätiloihin sekä eläinten karsinoiden puolella että työnteki-
jöiden sosiaalitilojen puolella. Yhdistys on tehnyt suunnitelmat viran-
omaismääräysten mukaisiksi ja kotieläinpihakäyttöön mahdollisimman 
hyvin sopiviksi. Yhdistyksellä on kokemusta vastaavan toiminnan 
käynnistämisestä ja ylläpitämisestä Espoon Glimsissä ja Vantaalla Kat-
rinebergissä. Muutostöiden tekemiseen voidaan palkata nuoria 4H-yrit-
täjiä.   

Toiminnan käynnistäminen vaatii erityisesti henkilöstöresursseja en-
simmäisen vuoden aikana. Kotieläinpihalle palkataan kevääksi ja ke-
säksi eläinvastaava, joka hoitaa eläimiin liittyvät hankinnat ja lupa-asiat 
sekä valmistelee laitumet ja karsinat eläimiä varten. Eläimet kotieläin-
pihalle vuokrataan kesän ajaksi pitkäaikaiselta yhteistyökumppanilta, 
joka hoitaa myös eläinten turvallisen kuljetuksen.

Kotieläinpihan toiminta kesällä 2019 koostuu kesäleireistä, pop-up-ker-
hoista ja 1–2 kertaa viikossa järjestettävistä yleisölle avoimista laidun-
vierailuista. Lisäksi noin 40 nuorta työllistyy erilaisiin kotieläinpihan teh-
täviin. Avajaistapahtuma järjestetään kesäkuussa yhteistyössä Sini-
nauhaliiton kanssa. Yhdistys arvioi tavoittavansa ensimmäisenä kesä-
nä 3 000 toimintaan osallistujaa ja 15 000 tilalla itsenäisesti vierailevaa.
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Hankkeelle haetaan rahoitusta kertaluontoisesti toiminnan käynnistä-
misestä syntyviin kustannuksiin. Menot, 35 000 euroa, koostuvat tilojen 
remontointiin liittyvistä kuluista ja yleiskuluista (5 100 euroa), eläimiin 
liittyvistä kustannuksista (7 800 euroa) sekä henkilöstön palkkakustan-
nuksista (eläinvastaava 15 500 euroa ja toiminnan koordinaatio 6 600 
euroa). Tulevina vuosina toiminta pystytään rahoittamaan omarahoi-
tuksen ja loma-aikojen leiriavustusten turvin.

Yhdistystä tavattiin valmisteluvaiheessa ja hankkeesta pyydettiin nä-
kemyksiä nuorisopalvelukokonaisuuden Ympäristötoiminnan nuoriso-
työyksiköstä sekä Fallkullan kotieläintilalta. Asiantuntijoilta saatujen nä-
kemysten mukaan ajatus kotieläinpihatoiminnasta Skatan tilalla on 
kannatettava ja kysyntää kotieläintiloille ja eläintoiminnalle löytyy. Ska-
tan tilan laidunympäristön myös koetaan hyötyvän laiduntavista eläi-
mistä ja toiminta nähdään erittäin kannatettavaksi myös kulttuuriympä-
ristön näkökulmasta. Yhdistyksen osaaminen asiassa myös tunnetaan 
ja koetaan vahvaksi. Lisäksi toiminta tuo nuorille uusia työmahdolli-
suuksia. Yleisesti kannettiin huolta Uutelan alueen herkän luonnon ku-
lumisesta ja siitä että kaiken toiminnan alueella tulee olla luonnon kan-
nalta kestävää.

Kotieläinpihan toteuttaminen Skatan tilalle tukee Uutelan alueen kehit-
tämistä virkistystoimintaan ja tuo kotieläinpihan palvelut helposti myös 
itä-helsinkiläisten lasten ja nuorten lähelle. Toiminta luo uudenlaista 
kumppanuutta lisäten ja monipuolistaen helsinkiläisten lasten ja nuor-
ten palveluja Helsingissä.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Projektiavustusselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Liite 1
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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
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§ 9
Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:n ja SDPL:n Hel-
singin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustushakemus 
vuodelle 2019

HEL 2019-003185 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti myöntää 9 000 
euroa projektiavustusta Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö 
ry:n ja SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n yhteistyönä to-
teutettavan matalan kynnyksen osallistavan hankkeen aiheuttamiin 
kustannuksiin ajalle 4.3.–30.6.2019 menokohdalta 473000 
2931500505.

Selvitys avustuksen käytöstä kuittikopioineen on toimitettava 31.7.2019 
mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön projektiselvityslo-
makkeella.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohje-
sääntöä:

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

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 noudatet-
tavat yleisohjeet 12.12.2011)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1 Projektiavustusselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

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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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry ja SDPL:n Helsingin ja 
Uudenmaan piirijärjestö ry hakevat 7.12.2018 saapuneella hakemuk-
sella 14 000 euron projektiavustusta yhteishankkeen aiheuttamiin ku-
luihin maaliskuusta kesäkuuhun 2019.  

Hankkeessa yhdistykset kehittävät yhteisen mallin matalan kynnyksen 
osallistavasta toiminnasta Vesalan koulun yläasteelle koulun jälkeiseen 
iltapäivään. Lapsille ja nuorille tarjotaan viiden viikon ajaksi kokeilta-
vaksi seuraavia työpajoja: musiikkipaja, tanssipaja, teatteri/draamapa-
ja, media/valo/äänitekniikkapaja. Pajojen tavoitteena on tarjota lapsille 
luovaa ja omaehtoista harrastustoimintaa ja helpottaa näin oman har-
rastuksen löytämistä ja valintaa. Osallistumiseen luodaan turvallinen 
ilmapiiri ja matalan kynnyksen pajoissa jokainen osallistuja saa itse 
määrätä oman osallistumisen määränsä ja panoksensa. Ohjaaja ei tuo 
valmista koreografiaa tai käsikirjoitusta, vaan pajoissa lähdetään liik-
keelle lasten ja nuorten omista ideoista ja teemoista. Pajat huipentuvat 
kaikille avoimiin esityksiin, joita katsomaan kutsutaan erityisesti perheet 
ja opettajat. Se, että lapsilla on mahdollisuus kokeilla kaikkia pajoja ja 
valita vasta sitten mieluisin, johtaa parhaimmillaan siihen, että lapsi jat-
kaa harrastamista hankkeen päätyttyäkin, esimerkiksi järjestäjä- tai 
muiden yhdistysten toiminnassa. 

Yhteishankkeessa yhdistykset myös kouluttavat kahdeksan nuorta oh-
jaajaa vetämään pajoja. Koulutukseen valitaan nuoria, jotka haluavat 
kehittää omaa ammattitaitoaan ja laajentaa taiteilijakuvaansa. Koulu-
tuksessa panostetaan esimerkiksi siihen, kuinka luodaan kannustava, 
innostava ja arvostava ilmapiiri sekä kuinka toimitaan hyvinkin erilais-
ten taustojen omaavien lasten ja nuorten kanssa. 

Hankkeessa on myös tavoitteena luoda uudenlainen yhteistyö koulun, 
kodin ja järjestöjen välille. Vesalan alueen sosioekonominen skaala on 
hyvin laaja. Harrastustoiminnan maksuttomuudella voi olla on suuri 
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merkitys perheille. Oppilaista lähes puolet tulee monikulttuurisuustaus-
taisista kodeista ja hankkeessa pyritään lisäämään perheiden ymmär-
rystä sekä tietoisuutta suomalaisesta harrastus- ja yhdistystoiminnasta. 
Myös opettajat saavat harrastustoiminnan ja loppuesityksen kautta uu-
denlaisen näkökulman oppilaaseen ja tämän osaamiseen ja taitoihin. 

Malli pyritään onnistuessaan vakinaistamaan yhdistysten yhteistyö-
muodoksi ja laajentamaan muihin kouluihin. Yhdistykset arvioivat 
hankkeen onnistumista sen aikana ja jälkeen useilla eri tasoilla ja ar-
viointimenetelmillä. Keskustelua käydään kaikkien osallistujaryhmien 
kanssa ja kirjallisia kyselyjä ja sosiometrisiä ja visuaalisia palautteita 
kerätään myös opettajilta ja pajojen ohjaajilta. Myös lasten ja nuorten 
vanhemmille pyritään tekemään kysely.

Yhdistyksiä on tavattu valmisteluvaiheessa. Hankkeeseen osallistuu 
noin 40 helsinkiläistä 12–15-vuotiasta osallistujaa. Hankkeen koko-
naismenojen on arvioitu olevan 1 000 euroa ja ne koostuvat mm. pajo-
jen ohjaajien ja projektinvetäjän palkkakuluista (8 320 euroa), materiaa-
li- ja laitevuokrakuluista (3 345 euroa) ja muita koulutus- ja kuljetuskulu-
ja (2 335 euroa). Tuloina hankkeella on molempien yhdistysten työpa-
nokset (4 000 euroa) sekä koulutuksen osallistumismaksuja (800 eu-
roa). 

Nuorisopalvelujen mielestä hankkeessa luodaan uudenlainen alueelli-
nen yhteistyömalli, joka helpottaa lasten ja nuorten harrastuksen pariin 
pääsemistä, voimaannuttaa ja osallistaa sekä yläasteikäisiä lapsia ja 
nuoria että pajojen vetäjiksi koulutettavia ja työllistettäviä nuoria. Hank-
keessa luodaan uudenlainen malli yhdistysten yhteistyölle sekä yhdis-
tysten, kodin ja koulun yhteistyölle. Mallilla on onnistuessaan vahva 
yhdenvertaistava vaikutus monikulttuuristen perheiden sitouttamisessa 
lasten ja nuorten harrastustoimintaan.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1 Projektiavustusselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
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§ 10
Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkosto ry:n starttiavustushake-
mus vuodelle 2019

HEL 2019-003191 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti myöntää Suo-
men Muslimiopiskelijoiden Verkosto ry:lle 4 000 euroa starttiavustusta 
yhdistyksen toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuo-
delle 2019 menokohdalta 473000 2931500505. 

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2020 toiminta-
avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2020 mennessä 
kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslas-
kelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta). 

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohje-
sääntöä:

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

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 noudatet-
tavat yleisohjeet 12.12.2011)

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 Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

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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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkosto ry hakee 8.3.2019 saapuneella 
hakemuksellaan 16 000 euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan 
käynnistämiseen vuodelle 2019.

Yhdistys aikoo järjestää tapahtumia, akateemisia seminaareja ja koulu-
tuksia sekä voimaannuttavia ja viihdyttäviä tapaamisia ympäri vuoden. 
Yhdistyksen jäsenet ovat järjestäneet jo nuorten toimintaryhmänä vuo-
desta 2016 lähtien Tie Korkeakouluun- seminaareja, joiden tarkoituk-
sena on ollut kannustaa nuoria kouluttautumaan ja näyttää heille hyviä 
roolimalleja. Nuoret järjestivät myös Spring Event -tapahtumia, joiden 
tarkoituksena on tarjota korkeakouluopiskelijoille vaihtoehtoinen tapa 
viettää vappua ja verkostoitua rennossa ilmapiirissä. Nuorten toiminta-
ryhmä sai näihin tapahtumiin projektiavustusta. Yhdistys aikoo jatkaa 
samojen tarpeellisiksi ja hyväksi osoittautuneiden nuoria opiskelemaan 
sekä urasuunnitteluun innostavien tapahtumien järjestämistä.

Lisäksi yhdistys aikoo järjestää paaston jälkeisen Iftaar-tapahtuman ja 
noin kuusi kertaa vuodessa toteutettavan Saturday night with SMOV -il-
lan, jossa keskustellaan opiskelijoiden kanssa vaihtuvilla ajankohtaisilla 
teemoilla. Vuoden aikana yhdistys aikoo myös panostaa jäsenhankin-
taan sekä jäsenille tiedottamiseen. Jäsenille lähetetään tiedotteet säh-
köisesti ja verkkotiedotukseen panostetaan muutenkin. Yhdistys pyrkii 
viestimään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja sillä on toimiva face-
book-sivusto osoitteessa https://www.facebook.com/smovnetwork/.

Yhdistys pyrkii jatkossa toimimaan yhteistyössä myös muiden järjestö-
jen, esimerkiksi Suomen Muslimiverkosto ry:n ja Nuoret Muslimit Hel-
sinki ry:n kanssa. Yhdistyksen perustivat yhdeksän aktiivista nuorta, 
joista kahdeksan on 7–28-vuotiaita helsinkiläisnuoria. Yhdistyksen jo 
vakiintuneisiin toimintoihin, esimerkiksi Tie korkeakouluun -seminaariin 
osallistui tänä vuonna 130 musliminuorta, joista se 115 oli alle 29-vuo-
tiaita helsinkiläisopiskelijoita. Yhdistys pyrkii jatkossa laajentamaan 
toimintaansa ympäri Suomen ja toimimaan valtakunnalliseksi, jolloin 
helsinkiläisten toiminta eriytetään omakseen, joko osastona tai omana 
yhdistyksenä.

Vuoden 2019 kokonaismenojen on arvioitu olevan 16 600 euroa ja ne 
koostuvat mm. tapahtumakuluista (10 000 euroa). Tuloja yhdistyksellä 
arvioidaan olevan jäsenmaksutuloina ja varainhankintana 500 euroa. 
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Nuorisopalvelujen mielestä Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkosto 
ry:n toiminta tasa-arvoistaa ja voimaannuttaa helsinkiläisiä muslimio-
piskelijoita sekä lisää yhteisön jäsenten toimintakykyä ja oman elämän 
hallintaa.

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 Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
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§ 11
Bold Projects rf:n starttiavustushakemus vuodelle 2019

HEL 2019-003189 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti myöntää Bold 
Projects rf:lle 3 100 euroa starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käyn-
nistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2019 menokohdalta 
473000 2931500505. 

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2020 toiminta-
avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2020 mennessä 
kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslas-
kelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta). 

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohje-
sääntöä:

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

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 noudatet-
tavat yleisohjeet 12.12.2011)

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 Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

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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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Bold Projects rf hakee 30.1.2019 saapuneella hakemuksellaan 5 000 
euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 
2019.  

Yhdistys on perustettu marraskuussa 2018 ja sen tarkoituksena on 
sääntöjensä mukaan edistää ja kehittää kiinnostusta extreme-urheiluun 
ja tarjota mahdollisuuksia osallistua erilaisiin extreme-lajeihin. Yhdistys 
asemoi itsensä nuorisotoimijaksi, koska sen kohderyhmä sekä aktiivi-
set toimijat ovat helsinkiläisnuoria ja toiminnan tavoitteena on koota yh-
teen nuoria, jotka haluavat vaikuttaa esimerkiksi ympäristö- ja ilmas-
toasoihin. Yhdistyksen mukaan extreme-urheilun harrastajat ovat pää-
sääntöisesti nuoria ja yhdistys haluaa sitoa toimintaansa myös hyvän-
tekeväisyyden sekä kaupunkikulttuuria elävöittäviä elementtejä.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa on kaksi isoa kampanjaa. Toinen 
on hyväntekeväisyystapahtuma, jossa kuuden nuoren aikuisen joukkue 
soutaa noin viikossa Tukholmasta Helsinkiin siihen liittyvine kaupunki-
festivaaleineen Hernesaaressa. Toinen päätapahtuma on elokuussa 
järjestettävä sadan kilometrin Ultra-maraton Helsingin ympäri. Juoksun 
alku- ja loppupisteenä toimii Kaapelitehtaan Hima & Sali, joka on sa-
malla myös yleisön juhlapisteenä. 

Yhdistys pyrkii molemmilla tapahtumilla kertomaan Itämeren suojelusta 
ja sen tärkeydestä laajalti sosiaalisessa mediassa (Instagram, Face-
book, YouTube, Linkedin) ja haastatteluissa sekä videoilla. Yhdistys 
hakee parhaillaan sponsoreita tapahtumiin ja toivoisi yhteistyökumppa-
neiksi myös Helsingin kaupungin. 

Yhdistys aikoo pyörittää toimintaansa jatkossakin vapaaehtoisvoimin ja 
talkooperiaatteella, eikä sillä ole tällä hetkellä tarvetta hankkia vuokrati-
laa. Yhdistys saa käyttää Hanken Business Lab:in, joka tukee mm. voit-
toa tavoittelemattomien yhdistysten toimintaa, tiloja.

Yhdistystä on tavattu valmisteluvaiheessa. Sillä on toimintansa alku-
vaiheissa kymmenen aktiivista jäsentä järjestämässä toimintaa, johon 
on arvioitu osallistuvan vuoden aikana tuhansia helsinkiläisnuoria. 
Vuoden 2019 kokonaismenot on arvioitu olevan 21 493 euroa ja ne 
koostuvat mm. Itämerikelpoisen soutuveneen vuokrakustannuksista 
(4 600 euroa), kuvausveneen polttoainekuluista (2 000 euroa), juoksu-
paitojen kulut (2 000 euroa), jne. Tuloja yhdistys aikoo saada mm. 
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myymällä vuokratilaa veneeseen sekä hankkimalla tapahtumiin spon-
sorisopimuksia. 

Nuorisopalvelujen mielestä yhdistyksen toiminnalla luodaan nuoria ja 
nuoria aikuisia kiinnostavia helposti lähestyttäviä ja vetovoimaisia ta-
pahtumia ja toimintamuotoja sekä edistetään mahdollisuuksia liikkua ja 
olla aktiivinen toimija.

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 Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6 ja 7 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 8, 9, 10 ja 11 §: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 nuorisojaosto

Mari Holopainen
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Teppo Marttinen Otto Köngäs

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.04.2019.


