
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

13.06.2019

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 13.06.2019 16:15 - 17:19

Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5.krs.

Läsnä

Jäsenet

Köngäs, Otto varapuheenjohtaja
Franckenhaeuser, Sebastian
Marttinen, Teppo
Polkutie, Kalle
Saares, Pauliina
Simayijiang, Pazilaiti
Nupponen, Konsta varajäsen

Muut

Hörkkö, Tiina aluepäällikkö
esteellinen: 14 - 15 §

Toivonen, Markku kumppanuuspäällikkö
Euramaa, Anne vuorovaikutusasiantuntija

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Saves, Tuulia nuorisosihteeri

asiantuntija
Talasmäki, Virpi nuorisosihteeri

asiantuntija

Puheenjohtaja

Otto Köngäs 12 - 24 §

Esittelijät

Tiina Hörkkö aluepäällikkö
12 - 13 §, 16 -24 §

Markku Toivonen kumppanuuspäällikkö
14 - 15 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
12 - 24 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

13.06.2019

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

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

13 Asia/2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden ko-
kousajat vuonna 2019

14 Asia/3 Vuoden 2018 palkkausavustusten käyttö

15 Asia/4 Palkkausavustukset vuodelle 2019

16 Asia/5 Vuoden 2018 toiminta-avustusten käyttö

17 Asia/6 Toiminta-avustukset vuodelle 2019

18 Asia/7 Työryhmän Ensemble 10 projektiavustushakemus

19 Asia/8 Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:n ja SDPL:n Helsin-
gin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustuspäätöksen 2019 
muuttaminen

20 Asia/9 Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushake-
mus

21 Asia/10 Kasvun Aalto ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2019

22 Asia/11 KKS. Ryhmä ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2019

23 Asia/12 Kansainvälinen taide- ja toimintakeskus Helsinki ry:n starttiavustusha-
kemus vuodelle 2019

24 Asia/13 Nach Mayuri ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2019



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2019 1 (51)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/1
13.06.2019

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

§ 12
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto totesi kokouksen lail-
lisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto valitsi pöytäkirjantar-
kastajiksi jäsenet Kalle Polkutie ja Pauliina Saares  sekä varatarkasta-
jiksi jäsenet Pazilaiti Simayijiang ja Sebastian Franckenhaeuser.

Käsittely

Nuorisojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjantarkastajaksi Dennis Hamro-Drotzin sijasta Pauliina Saareksen ja 
varatarkastajaksi Pauliina Saareksen sijasta Pazilaiti Simayijiangin.

Todettiin, että nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatkan ollessa poissa ko-
kouksesta asioiden esittelijänä toimii aluepäällikkö Tiina Hörkkö.

Esittelijä
aluepäällikkö
Tiina Hörkkö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto toteaa kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto valitsee pöytäkirjan-
tarkastajiksi jäsenet Kalle Polkutie ja Dennis Hamro-Drotz sekä vara-
tarkastajiksi jäsenet Pauliina Saares ja Sebastian Franckenhaeuser.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 13
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden ko-
kousajat vuonna 2019

HEL 2017-012575 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokoontuu syyskau-
della 2019 seuraavasti:

to 12.9. klo 16.15
to 24.10. klo 16.15
to 28.11. klo 16.15
ti 10.12. klo 16.15

Esittelijä
aluepäällikkö
Tiina Hörkkö

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokoontuu Kisahal-
lissa lautakunnan kokoushuoneessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. ker-
ros, ellei jaosto toisin päätä.

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 kokouspäivä-
nä.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
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Mikko Vatka

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 28.03.2019 § 7

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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§ 14
Vuoden 2018 palkkausavustusten käyttö

HEL 2018-000119 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti

1. antaa Kanava nuoriso ry:lle mahdollisuuden toimittaa vahvistettu 
tilinpäätös vuoden 2018 palkkausavustuksen käytöstä 31.7.2019 
mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

2. merkitä tiedoksi, että muut palkkausavustusta vuonna 2018 
saaneet yhdistykset ovat toimittaneet avustuksen käytöstä hy-
väksyttävän selvityksen nuorisopalveluille.

Käsittely

Esteelliset: Tiina Hörkkö
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Tiina Hörkön ollessa esteellinen asian esittelijänä toimi kumppanuus-
päällikkö Markku Toivonen.

Asian aikana kuultavana olivat nuorisosihteerit Tuulia Saves ja Virpi 
Talasmäki.

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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää vuosittain 
palkkausavustusta helsinkiläisille nuorisopiirijärjestöille tai niihin verrat-
tavissa oleville järjestöille. Edellisen avustuksen käyttö tulee selvittää 
uuden avustuksen haun yhteydessä. Saadun avustuksen käytön selvi-
tys on annettava siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. 
Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen 
käytöstä, peritään myönnetty avustus takaisin. (Nuorisoyhdistysten 
avustusohje 1.11.2018)

Vuonna 2018 palkkausavustusta jaettiin 21 nuorisopiirijärjestölle tai 
vastaavalle 721 000 euroa.

Kanava nuoriso ry sai 31 565 euron palkkausavustuksen ja yhdistyksen 
käytön selvitys on tehty vielä vahvistamattoman tilinpäätöksen perus-
teella.

Muut palkkausavustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet hyväk-
syttävän selvityksen avustuksen käytöstä annettuun määräaikaan 
mennessä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen palkkausavustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 23)
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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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 29.05.2018 § 16

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö 
Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 19.01.2018 § 5
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§ 15
Palkkausavustukset vuodelle 2019

HEL 2019-001275 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti

1. myöntää palkkausavustusta liitteen mukaisesti helsinkiläisille 
nuorisopiirijärjestöille ja vastaaville yhteensä 729 830 euroa me-
nokohdalta 473000 2931500506. 

Avustusta saavan on noudatettava nuorisojaoston hyväksymää 
nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (https://www.hel.fi/kult-
tuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoimin-
nan_avustukset/)

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai 
kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan 
yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja 
niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

2. todeta, että vuoden 2019 palkkausavustus tulee selvittää vuo-
den 2020 palkkausavustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 
29.2.2020 mennessä (edellisen vuoden toimintakertomus, tulos-
laskelma ja tase sekä jäljennös tilintarkastuskertomuksesta).

3. todeta että Kanava nuoriso ry:n (nro 11) avustus maksetaan 
vahvistettua tilinpäätöstä vastaan (tuloslaskelma, tase ja jäljen-
nös edellisen vuoden tilintarkastuskertomuksesta).

4. todeta että päätös noudattaa vuosille 2017-2019 tehtyä linjausta.

5. olla myöntämättä palkkausavustusta seuraaville yhdistyksille:

Nuoret Muslimit Helsinki ry (16)
hylkäysperuste: yhdistyksen toiminta on paikallisluonteista, joten 
toiminnan laajuus ja kattavuus ei täytä avustusehtoja. Toimintaa 
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tuetaan toiminta-avustuksilla.

Saalem-nuoret ry (nro 20) 
hylkäysperuste: yhdistyksen toiminta on paikallisluonteista, joten 
toiminnan laajuus ja kattavuus ei täytä avustusehtoja. Toimintaa 
tuetaan toiminta-avustuksilla. 

Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys (nro 24)
hylkäysperuste: yhdistys ei ole nuorisojaoston linjausten ja pää-
tösten mukainen nuorisoyhdistys.

Käsittely

Esteelliset: Tiina Hörkkö
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Tiina Hörkön ollessa esteellinen asian esittelijänä toimi kumppanuus-
päällikkö Markku Toivonen.

Asian aikana kuultavana olivat nuorisosihteerit Tuulia Saves ja Virpi 
Talasmäki.

Todettiin, että teknisenä korjauksena päätösehdotuksesta muutettiin 
kohdasta 2 sanat "toiminta-avustus" ja "toiminta-avustuksen" muotoon 
"palkkausavustus" ja "palkkausavustuksen".

Palautusehdotus:
Teppo Marttinen: Palautetaan valmisteluun siten, että poliittisille nuori-
sojärjestöille ei myönnetä tukia. Käytetään pohjaesityksessä seuraaville 
yhdistyksille myönnettävät tuet tärkeämpiin kohteisiin:

Helsingin Kokoomusnuoret ry
Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry
Helsingin Vasemmistonuoret ry
Helsingin Vihreät Nuoret ry
Keskustanuorten Helsingin piiri ry
Svensk Ungdom i Helsinfors rf

Teppo Marttisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kumppanuuspäällikkö
Markku Toivonen

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132
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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 Palkkausavustukset 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaan palkkausavustuksen 
saantiin ovat oikeutettuja rekisteröityneet helsinkiläiset nuorisojärjestöt 
tai vastaavat yhdistykset, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinki-
läisiä nuorisoyhdistyksiä/jaostoja/osastoja/toimintaryhmiä tai jos järjes-
tön luonne muutoin edellyttää organisoimista. Lisäksi palkkausavustus-
kelpoisten järjestöjen jäsenistä tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista 
vähintään 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita.

Nuorisojaosto päätti tammikuun kokouksessaan varata palkkaus- ja 
toiminta-avustuksiin 1 660 000 euroa, joka tässä esityksessä esitetään 
jaettavaksi seuraavasti: 729 830 euroa ja toiminta-avustuksiin 930 170 
euroa. Palkkausavustuksiin esitetään tänä vuonna indeksikorotusta se-
kä korotetun avustussumman pyöristämistä seuraavaan kymmenen eu-
ron tasalukuun. 

Palkkausavustusten saannin edellytyksenä on toimintavoiltaan vakiin-
tunut nuorisojärjestö, jolla on näyttöä toiminnan laajuudesta, kattavuu-
desta sekä kyvystä toimia työnantajana. Lisäksi linjauksena on ollut, et-
tä avustusta myönnetään vain kuukausipalkkaa saavien työntekijöiden 
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kustannuksiin eikä esimerkiksi tuntipalkkaisten kerho-ohjaajien kustan-
nuksiin.

Palkkausavustusta voi käyttää ainoastaan yhdistyksen työntekijän 
palkkauskuluihin, palkkauksesta aiheutuviin lakisääteisiin ja vapaaeh-
toisiin sosiaalikuluihin sekä lakisääteisiin vakuutuksiin ja työntekijän 
työstä aiheutuviin matkakustannuksiin. Avustusta ei voi käyttää palk-
kioihin eikä palvelujen ostamiseen (esim. kirjanpitopalvelut). 

Avustusohjesäännön mukaisesti palkkausavustusta hakeville yhdistyk-
sille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein ja nuorisojaosto 
päättää avustukseen oikeutetut järjestöt sen ja muiden avustuskritee-
rien perusteella. Toiminnan arviointi 2017–2019 toteutettiin toissa 
vuonna ja tämä esitys pohjautuu siihen. Seuraava arviointi tullaan te-
kemään vuonna 2020.

Kolmen vuoden välein suoritettava arviointi antaa järjestöille riittävästi 
aikaa kehittää nuorisotoimintaa sekä sen laajuutta ja tuloksellisuutta. 

Palkkausavustusta ei esitetä myönnettävän kolmelle yhdistykselle 
(Nuoret Muslimit Helsinki ry, Saalem nuoret ry ja Ylioppilaiden Kristilli-
nen Yhdistys ry) päätöksessä mainituin perustein. 

Palkkausavustusta vuodelle 2019 tuli hakea helmikuun viimeiseen päi-
vään mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 25 hakemusta 
(2018:24). Yksi hakija veti hakemuksensa pois. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) 

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen palkkausavustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 23)
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Hakemukset ovat nuorisojaoston varsinaisten ja varajäsenten nähtävil-
lä nuorisojaoston kokoontumispaikassa 13.6.2019 klo 15.45 alkaen.

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 Palkkausavustukset 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö 
Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 31.01.2019 § 4
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§ 16
Vuoden 2018 toiminta-avustusten käyttö

HEL 2018-000120 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti

1. antaa Iftiin Development Association ry:lle mahdollisuuden toi-
mittaa hyväksyttävä lisäselvitys (yhdistyksen vuoden 2018 kir-
janpito) vuoden 2018 toiminta-avustuksen käytöstä 31.7.2019 
mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

2. antaa Kanava nuoriso ry:lle mahdollisuuden toimittaa vahvistettu 
tilinpäätös vuoden 2018 toiminta-avustuksen käytöstä 31.7.2019 
mennessä, tai määräajan jälkeen avustus peritään takaisin.

3. antaa Partiolippukunta Navigatores r.y:lle mahdollisuuden toimit-
taa selvitys (edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase, toiminta-
kertomus ja tilin/toiminnantarkastuskertomus) vuoden 2018 toi-
minta-avustuksen käytöstä 31.7.2019 mennessä, tai määräajan 
jälkeen avustus peritään takaisin.

4. todeta, että Suomen Somaliland kehitys- ja integraatio ry ei toi-
mittanut pyydettyjä asiakirjoja tilinpidontarkistukseen, joten vuo-
den 2018 avustus, 5 000 euroa, peritään takaisin.

5. periä takaisin Uudet Kuviot ry:n toiminta-avustuksesta 2018 
käyttämättä jääneen osuuden, 1 331,97 euroa.

6. merkitä tiedoksi, että muut vuonna 2018 toiminta-avustusta saa-
neet yhdistykset ovat toimittaneet avustuksen käytöstä hyväksyt-
tävän selvityksen nuorisopalveluihin.

7. merkitä tiedoksi avustusta saaneiden yhdistysten tilinpidontar-
kastukset.

Käsittely
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Asian aikana kuultavana olivat nuorisosihteerit Tuulia Saves ja Virpi 
Talasmäki.

Esittelijä
aluepäällikkö
Tiina Hörkkö

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 Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry Tilinpidontarkastus
2 LOGRUS ry Tilinpidontarkastus
3 Paljon iloa lapsille ry Tilinpidontarkastus
4 Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpidontarkastus
5 Siltamäen Nuorisoseura ry Tilinpidontarkastus
6 Somaliland Seura ry Tilinpidontarkastus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan nuorisojaosto myöntää vuosittain 
toiminta-avustusta helsinkiläisille varhaisnuoriso-, nuorisojärjestöille 
sekä muiden yhdistysten nuoriso-osastoille ja -jaostoille. Edellisen 
avustuksen käyttö tulee selvittää uuden avustuksen haun yhteydessä. 
Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava siinäkin tapauksessa, 
että uutta avustusta ei haeta. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää 
selvitystä saamansa avustuksen käytöstä, peritään myönnetty avustus 
takaisin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.11.2018)
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Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan nuorisojaosto jakoi vuoden 2018 
toiminta-avustukset kokouksessaan 29.5.2018, § 17 ja myönnettyjen 
avustusten käyttö tuli selvittää 28.2.2019 mennessä. 

Iftiin Development Association ry sai 2 700 euron toiminta-avustuksen, 
mutta ei selvittänyt vuoden 2018 avustuksen käyttöä hyväksyttävästi. 
Yhdistyksen tilinpäätös oli virheellinen. 

Kanava nuoriso ry sai 28 000 euron toiminta-avustuksen ja yhdistyksen 
käytön selvitys on tehty vielä vahvistamattoman tilinpäätöksen perus-
teella. 

Partiolippukunta Navigatores r.y sai 4 400 euron toiminta-avustuksen. 
Yhdistys ei ole hakenut avustusta vuodelle 2019 eikä selvittänyt vuo-
den 2018 avustuksen käyttöä.

Suomen Somaliland kehitys- ja integraatio ry sai 5 000 euron toiminta-
avustuksen. Yhdistystä pyydettiin toimittamaan vuosien 2017 ja 2018 
asiakirjat ja tositteet tilinpidontarkistukseen, mitä yhdistys ei tehnyt. Se 
ei myöskään hakenut toiminta-avustusta vuodelle 2019 eikä selvittänyt 
vuoden 2018 avustuksen käyttöä. Avustus esitetään perittäväksi takai-
sin.

Uudet Kuviot ry sai vuodelle 2018 toiminta-avustusta 3 800 euroa. Yh-
distys ei hakenut avustusta vuodelle 2018, mutta selvitti vuoden 2018 
avustuksen käytön. Yhdistyksellä oli avustukseen oikeuttavia menoja 
2 468,03 euroa, joten avustusta jäi käyttämättä 1 331,97 euroa, joka 
esitetään perittäväksi takaisin. 

Muut toiminta-avustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet hyväk-
syttävän selvityksen avustuksen käytöstä nuorisopalveluihin.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) 

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen toiminta-avustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 23)

Avustusta saaneiden yhdistysten tilinpidon tarkastus

Nuorisopalvelujen tulee valvoa avustuksen käyttöä. Sillä on oikeus tar-
kistaa vuosittain pistokokeella avustusta saavien yhdistysten tilinpitoon 
ja hallintoon liittyvät asiapaperit. Nuorisopalvelut voi myös tarvittaessa 
hankkia ulkopuolisen tahon suorittamaan tilinpidon tarkastuksen. (Nuo-
risoyhdistysten avustusohjesääntö 1.11.2018)

Nuorisojaosto päätti kokouksessaan varata myös vuoden 2018 avus-
tusmäärärahoista 10 000 euroa ulkopuolisen tahon suorittamiin tilinpi-
dontarkastuksiin. Tänäkin vuonna tilintarkastajana käytettiin vuoden 
2016 kilpailutuksessa valikoitunutta hyväksi osoittautunutta Tilintarkas-
tustoimisto Lydman Oy:tä. (Nuorisojaosto 23.1.2018, § 5)

Tarkastuksen kohteeksi valittiin seitsemän toiminta- tai loma-aikojen 
leiriavustusta saanutta yhdistystä. Tarkastus tehtiin pääasiallisesti vuo-
den 2017 ja osin 2018 tilinpidosta ja hallinnosta. Tarkastuksen perus-
teella päädyttiin perimään yhdeltä yhdistykseltä toiminta-avustus takai-
sin. 

Tilintarkastustoimisto on tehnyt jokaisesta järjestöstä erillisen raportin, 
joka lähetetään ko. järjestölle nuorisojaoston kokouksen jälkeen. Sen 
lisäksi tarkistuksen kohteena olleet järjestöt saavat yleistietoa ja tilinpi-
don yleisiä kehittämisehdotuksia sisältävän raportin, joka tullaan julkai-
semaan kaikkien yhdistysten käyttöön nuorisopalvelujen avustussivus-
tolla:

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

Tilinpidontarkistuksissa on vuosien varrella ilmennyt se, että useimmilla 
yhdistyksillä taloushallinto ja hallinto ovat kirjanpito- ja yhdistyslainmu-
kaisia ja kumpiakin toteutetaan huolellisesti ja hyvin. Tarkastuksissa on 
kuitenkin ilmennyt joidenkin kohdalla puutteellista ja/tai virheellistä toi-
mintaa, jota on suoritettu joko vahingossa tai jopa tahallisesti. 

Yleisimmät virheellisyydet ja puutteellisuudet liittyvät kirjanpitoon. Yh-
distyksen liiketapahtumien, tositteiden ja kirjausten yhteys mahdollisten 
osakirjanpitojen kautta pääkirjanpitoon ja siitä tilinpäätökseen ei ole ai-
na vaikeuksitta todettavissa kumpaankin suuntaan. Sama henkilö huo-
lehtii maksuliikenteestä ja kirjanpidosta. Tilinpäätöksissä on epäjoh-
donmukaisuuksia ja vääriä summia, mutta yhdistyksen omassa toimin-

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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nantarkastuksessa virheitä ei ole huomattu. Palkkoihin liittyvät verotu-
sasiat eivät ole kunnossa. Myös yhdistyslain noudattaminen tuottaa 
haasteita. Yhdistys ei toimi sääntöjensä mukaisesti eikä yhdistysrekis-
terin tiedot ole ajan tasalla. Toiminnantarkastuskertomus on annettu 
kesken tilikautta. Hallitus ei kokoonnu tai kokoontumisista ja päätöksis-
tä ei löydy pöytäkirjoja. Toimintakertomus ja tilinpäätös eivät vastaa toi-
siaan. 

Yhdistysten taloushallinnan ja hallinnollisen osaamisen puute johtaa 
avustusten valmisteluissa sekä järjestöjä että valmistelijoita työllistäviin 
lisätietopyyntöihin ja pahimmillaan myös päätösten teon viivästymi-
seen. Lisäksi myönnettyjä avustuksia joudutaan perimään takaisin ja 
näin vaikeuttamaan yhdistysten toimintaa. Tilannetta helpottaisi, jos 
kaupungilla olisi tarjota yhdistyksille näihin ongelmiin tukea ja/tai oh-
jausta. Tuki ja ohjaus tulisi järjestää kaupunkitasoisesti, jotta siitä voisi-
vat tasapuolisesti nauttia kaikki helsinkiläiset järjestöt ja jotta ohjeistus 
sekä tuki olisi kaikille samanlaista.

Useampana vuonna järjestetty tilinpidontarkistus on myös tuonut näky-
väksi sen, että nuorisopalveluilta ja ehkä koko kaupungilta puuttuvat 
sekä resurssit että rakenne siihen, että järjestöjä velvoitettaisiin kor-
jaamaan tilinpidontarkistuksessa havaittuja puutteita, virheitä ja yhdis-
tys- sekä kirjanpitolain rikkomuksia. Avustusten käytön valvontaa te-
hostaisi ja tasapuolistaisi, jos kaupunki velvoittaisi avustusten saajia 
korjaamaan havaitut puutteet ja rikkeet sekä myös valvoisi, että kor-
jaukset tulevat suoritetuksi.

Kaupungin toimialojen ja palvelujen kohdalla ylipäänsä avustusten käy-
tön valvontaa ja sen aiheuttamia avustusten takaisinperintöjä harjoite-
taan tällä hetkellä eri tavoilla ja eri intensiteetillä. Yhteisiä avustusten 
käytön valvontaan ja avustusten takaisinperintään liittyviä periaatteita ja 
erityisesti etenkään käytäntöjä ei ole. Tämä asettaa hakijoita myös 
eriarvoiseen asemaan kaupungin sisällä. 

Tilinpidontarkistukset sekä avustusten käytön valvonnan kehittäminen 
ovat tuoneet esiin sen, että tarvitaan kaupunkitasoisesti yhtenäinen 
avustusten käytön valvonta ja käytön valvontaan liittyvä rakenne. Avus-
tuksia myöntävien tahojen lisäksi valvonnan ja rakenteen kehittämiseen 
sekä ylläpitämiseen tulee osallistua myös asiaan liittyvien keskeisten 
toimijoiden, oikeuspalvelujen sekä taloushallintopalvelujen, edustajat.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusmäärärahojen ja tavoitteiden 
osalta on kirjattu, että kuluvan vuoden aikana yhtenäistetään toimialan 
avustusten (kulttuuri, liikunta, nuoriso) käytön seuranta ja toteutetaan 
ulkopuolinen tahon suorittama vuonna 2018 avustusta saaneiden tilin-
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pidontarkastus, johon varataan osuus avustusmäärärahoista. Tilinpi-
dontarkastusraportti toimitetaan jaostoille ja lautakunnalle vuoden 2019 
lopussa.

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

Liitteet

1 Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry Tilinpidontarkastus
2 LOGRUS ry Tilinpidontarkastus
3 Paljon iloa lapsille ry Tilinpidontarkastus
4 Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpidontarkastus
5 Siltamäen Nuorisoseura ry Tilinpidontarkastus
6 Somaliland Seura ry Tilinpidontarkastus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö 
Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 23.08.2018 § 54

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö 
Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 19.01.2018 § 4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 29.05.2018 § 17
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§ 17
Toiminta-avustukset vuodelle 2019

HEL 2019-001276 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti

1. myöntää toiminta-avustusta liitteen mukaisesti helsinkiläisille 
varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille yhteensä 930 170 euroa 
menokohdalta 473000 2931500508.

Avustusta saavan on noudatettava Nuorisoyhdistysten avustu-
sohjesääntöä (https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimia-
la/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/).

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai 
kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan 
yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja 
niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten 
myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

2. todeta että vuokra-avustukseen oikeuttavat menot on huomioitu 
avustussummassa nuorisojaoston uuden linjauksen mukaisesti 
eli korkeintaan 450 euroa kuukaudessa.

3. todeta että vuoden 2019 toiminta-avustus tulee selvittää vuoden 
2020 toiminta-avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 
29.2.2020 mennessä (edellisen vuoden toimintakertomus, tulos-
laskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskerto-
muksesta).

4. todeta että Kanava ry:n (nro 122) avustus maksetaan vahvistet-
tua tilinpäätöstä vastaan (edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase 
sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta)

5. olla myöntämättä avustusta seuraaville varhaisnuoriso- ja nuori-
soyhdistyksille:
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Helsingin Yliopiston Partiolaiset ry (nro 29)
hylkäysperuste: yhdistys ei ole nuorisojaoston linjausten ja pää-
tösten mukainen nuorisojärjestö.

Finnish Fandom Conventios ry (nro 107)
hylkäysperuste: yhdistyksen taloudenhallinta ja hallinto on puut-
teellista.

Horseed Community ry (nro 119) 
hylkäysperusteet: yhdistys ei ole nuorisojaoston linjausten ja 
päätösten mukainen nuorisoyhdistys ja lisäksi yhdistyksen ha-
kemus on puutteellinen.

Iftiin Development Association ry (nro 121)
hylkäysperuste: yhdistyksen taloudenhallinta ja hallinto on puut-
teellista.

Lapinlahden kulttuuritoimi ry / Kulttuurijakamo (nro 131)
hylkäysperuste: yhdistys ei ole nuorisojaoston linjausten ja pää-
tösten mukainen nuorisoyhdistys.

Loukko ry (nro 137)
hylkäysperusteet: yhdistys ei ole nuorisojaoston linjausten ja 
päätösten mukainen nuorisoyhdistys. Lisäksi sen taloushallinta 
ja hallinto on puutteellista.

Suomen Itä-Afrikan tuki ry (nro 151)
hylkäysperusteet: yhdistyksen taloushallinta ja hallinto on puut-
teellista. Lisäksi yhdistys ei ole nuorisojaoston linjausten ja pää-
tösten mukainen nuorisoyhdistys. 

Teatteri yhdistys Vahvat Tunteet ry (nro 152)
hylkäysperuste: yhdistys ei ole nuorisojaoston linjausten ja pää-
tösten mukainen nuorisoyhdistys.

Tyttörullalautailijat ry (nro 155)
hylkäysperuste: yhdistys ei ole nuorisojaoston linjausten ja pää-
tösten mukainen nuorisoyhdistys.
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Valo-Valmennusyhdistys ry / Helsingin nuorisotoiminta (nro 157)
hylkäysperuste: yhdistys ei ole nuorisojaoston linjausten ja pää-
tösten mukainen helsinkiläinen nuorisoyhdistys, yhdistyksen ko-
tipaikka on Tampere.

Ylioppilaiden Kristillinen yhdistys ry (nro 159)
hylkäysperuste: yhdistys ei ole nuorisojaoston linjausten ja pää-
tösten mukainen nuorisoyhdistys.

Pakinkylän Vapaaehtoinen Palokunta ry (nro 160)
hylkäysperusteet: yhdistyksen hakemus saapui myöhässä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat nuorisosihteerit Tuulia Saves ja Virpi 
Talasmäki.

Palautusehdotus:
Teppo Marttinen: Palautetaan valmisteluun siten, että poliittisille nuori-
sojärjestöille ei myönnetä tukia. Käytetään pohjaesityksessä seuraaville 
yhdistyksille myönnettävät tuet tärkeämpiin kohteisiin:

Helsingin Kokoomusnuoret ry
Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry
Helsingin Vasemmistonuoret ry
Helsingin Vihreät Nuoret ry
Keskustanuorten Helsingin piiri ry
Svensk Ungdom i Helsinfors rf

Teppo Marttisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
aluepäällikkö
Tiina Hörkkö

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 Toiminta-avustukset 2019
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti toiminta-avustuk-
sia myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyh-
distysten yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimin-
tansa vähintään edellisenä kalenterivuonna. Lähtökohtana on, että jä-
senistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita 
helsinkiläisiä ja hakijan kotipaikka on Helsinki. Lisäksi varhaisnuoriso- 
tai nuorisoyhdistysten tai vastaavien jäsenistä ja/tai aktiivisesti toimin-
taan osallistuvista yli puolet tulee olla 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Ja-
koehdotuksessa on huomioitu järjestöjen avustuksen saannin tarpeet 
nuorisojaoston 1.11.2018 voimaan astuneen ohjesäännön mukaisesti. 

Vuoden 2019 toiminta-avustukset olivat haettavissa 28.2.2019 men-
nessä. Avustuksia haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kaut-
ta, mutta myös paperiset avustushakemukset hyväksytään. Tänä 
vuonna kaikki hakemukset toimitettiin sähköiseen asiointipalveluun. 
Hakemuksia tuli yhteensä 163 hakijalta, (vuonna 2018: 156) joista yksi 
veti hakemuksensa pois, kaksi siirrettiin käsiteltäväksi starttiavustusha-
kemuksena ja yksi saapui myöhästyneenä.   

Tänä vuonna useimmalle hakijalle pystyttiin esittämään korotuksia tai 
huomioimaan toiminnan laajuuden, nuorten osallisuuden ja vaikutta-
vuuden kasvu avustusta korottamalla. Joidenkin yhdistyksen kohdalla 
korotusta ei voinut esittää viime vuoden vähäisten toimintamenojen ta-
kia. Joidenkin yhdistysten kohdalla korotusta ei voinut esittää yhdistyk-
sen hakusumman takia, jota ei voi ylittää. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan purkaessa nimikkotilajärjestelmän 
kokouksessaan 5.6.2018, § 129, päätti se samalla siirtää 165 000 eu-
roa korottamaan järjestöille myönnettäviä vuokra-avustuksia. Näin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2019 22 (51)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/6
13.06.2019

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

vuokra-avustus korotettiin 300 eurosta 450 euroon. Nimikkotilasta läh-
teneille järjestöille esitetään maksettavaksi vuokra-avustusta siitä läh-
tien kun uusi vuokrasopimus astuu voimaan. Muille vuokra-avustusta 
hakeneille yhdistyksille esitetään korotettua summaa niiltä osin, kuin se 
on mahdollista. Osalle yhdistyksistä ei korotusta voida esittää täysi-
määräisenä, koska yhdistys on hakenut liian vähän avustusta tai yhdis-
tyksen edellisen vuoden hyväksyttävät menot olivat liian pienet. 

SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piiri ry:lle, Helsingin Nuoret Kotkat pii-
rijärjestö ry:lle ja Stadin Nuorisoseurat ry:lle esitetään myönnettäväksi 
pelkästään vuokra-avustusta.

Vuokra-avustukseen oikeuttavia menoja oli 53 anojalla (vuonna 2018: 
39). Mukana on useitakin uusia vuokra-avustuksen saajia, joiden tilois-
sa tullaan kumppanuusyksikön resurssien puutteen vuoksi vieraile-
maan vasta kesän ja syksyn aikana 

Kuluvana vuonna toiminta-avustusten piiriin siirtyi yksi uusi toimija 
(Food Camp ry) ja osa vanhoista toimijoista putosi pois. Hakijayhdis-
tykset edustivat laajalti helsinkiläistä varhaisnuoriso- ja nuorisotyökent-
tää ollessaan niin harraste- ja kulttuurijärjestöjä kuin monikulttuurisuus-
taustaisia tai puoluepoliittisia toimijoita. 

Valmisteluvaiheessa kaksi toiminta-avustushakemusta siirrettiin käsitel-
täväksi projektiavustusten puolelle starttiavustuksena (KKS. Ryhmä ry 
ja Nach Mayuri ry). 

Seitsemällä hakijalla, (Ilvesveikot ry, Kulttuurin ja kehittämisen edistä-
misyhdistys ry / Siltaklubi, Loisto Setlementti ry, Partiolippukunta Viesti-
työt ry, Saalem nuoret ry, Scoutkåren Spejarna Helsingfors rf ja Töölön 
Tähystäjät ry) toiminta-avustuksiin esitetään sisällytettävän myös yhdis-
tyksiltä saapuneet projektiavustukset. Hankkeiden todettiin olevan sen 
kaltaisia, että niiden tukeminen kuuluu yhdistysten vuosittaiseen tuke-
miseen.

Nuorisoyhdistysten 1.11.2018 päivitetyn avustusohjeen mukaan nuori-
sojaosto voi harkintansa mukaan myöntää perustelluista syistä toimin-
ta-avustusta sellaisille nuorisoyhdistyksille ja -osastoille, joilla ikää ja/tai 
asuinpaikkaa koskevat kriteerit eivät täysin täyty. Sjöscoutkåren Sea-
boys rf:lle esitetään myönnettäväksi toiminta-avustusta, vaikka jäsen-
pohjaa koskevat kriteerit eivät täyty. Yhdistys on toimittanut aiheesta 
hyväksyttävän lisäselvityksen.

Valmistelussa pyrittiin aiempien vuosien tapaan yhä joustamaan ja pyy-
tämään puuttuvia liitteitä ja lisätietoja useamman kerran, mutta kaikki 
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yhdistykset eivät saaneet toimitettua vahvistettua tilinpäätöstä tai pyy-
dettyjä lisätietoja määräaikaan mennessä.

Hylättäväksi esitetään Finnish Fandom Convention ry:n, Iftiin Develop-
ment Association ry:n, Loukko ry:n ja Suomen Itä-Afrikan Tuki ry:n ha-
kemuksia, koska yhdistysten hallinnollisissa toimintatavoissa ja/tai vah-
vistetuissa tilinpäätöksissä ja/tai tilinpidontarkistuksessa olleessa kir-
janpidossa oli epäselvyyksiä, virheellisyyksiä ja puutteita. 

Horseed Community ry:n, Lapinlahden kulttuuritoimi ry / Kulttuurijaka-
mon, Teatteri yhdistys Vahvat Tunteet ry:n ja Tyttörullalautailijat ry:n 
hakemuksia esitetään hylättäväksi, koska ne eivät täytä  jäsenpohjal-
taan eikä säännöiltään nuorisoyhdistyksen määritelmiä ja/tai eivät ole 
eritelleet tilinpidossaan helsinkiläisten lasten- ja nuorten toimintaa.   

Hylättäväksi esitetään myös Helsingin Yliopiston Partiolaiset ry:n ja 
Helsingin Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys ry:n hakemuksia, koska yh-
distykset ovat opiskelijayhdistyksiä, jotka kuuluvat Helsingin Yliopiston 
Ylioppilaskunnan avustusten piiriin. 

Valo-Valmennusyhdistys ry / Helsingin nuorisotoiminnan hakemusta 
esitetään hylättäväksi, koska yhdistys on valtakunnallinen ja sen koti-
paikka on Tampere.  

Lisäksi Pakinkylän Vapaaehtoinen Palokunta ry:n nuoriso-osaston ha-
kemusta esitetään hylättäväksi, koska hakemus saapui myöhästynee-
nä. 

Edellisissä vuosiavustusten jaoissa ollaan kannettu huolta etenkin mo-
nikulttuuristaustaisten järjestöjen hallinnollisista ja taloushallinnallista 
puutteista. Tänä vuonna huoli laajentui koskemaan myös muita järjes-
töjä. Nuorisopalvelut järjesti alku vuoden aikana yhden erillisen tapaa-
misen, jossa oli mukana myös muita kaupungin avustuksia jakavia ta-
hoja sekä kaksi erilaista avustuksiin keskittyvää infoiltaa.  Näiden lisäk-
si useita yhdistyksiä sai henkilökohtaista neuvontaa. Yhdistykset tarvit-
sisivat kuitenkin selvästi enemmän tukea hallintoon ja taloudenpitoon 
liittyviin asioihin, koska puutteet sekä virheet johtavat avustushake-
muksen hylkäämiseen tai takaisinperintään. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) 

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
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Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen toiminta-avustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 23) 

Hakemukset ovat nuorisojaoston varsinaisten ja varajäsenten nähtävil-
lä nuorisojaoston kokoontumispaikassa 13.6.2019 klo 15.45 alkaen.

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

Liitteet

1 Toiminta-avustukset 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö 
Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 01.03.2019 § 17

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö 
Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 12.02.2019 § 11
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Nuorisopalvelukokonaisuus Itäinen nuorisotyö 
Kumppanuusyksikkö Kumppanuuspäällikkö 31.01.2019 § 5
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§ 18
Työryhmän Ensemble 10 projektiavustushakemus

HEL 2019-006349 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto ei myöntänyt työ-
ryhmälle Ensemble 10 projektiavustusta teatteriesityksen Lokki aiheut-
tamiin tekniikka- ja tilavuokrakustannuksiin ajalle 1.6.–30.9.2019.

Hylkäysperuste: hanke on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- 
ja kirjastojaoston tuen piirissä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat nuorisosihteerit Tuulia Saves ja Virpi 
Talasmäki.

Esittelijä
aluepäällikkö
Tiina Hörkkö

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Projektiavustus on kertaluontoinen nuorisotoiminnalliselle hankkeelle 
myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaali-
seen vahvistamiseen. Projektiavustusta myönnetään nuorten ryhmille 
nuorisotyöllisten hankkeiden toteuttamiseen. Avustusta ei myönnetä 
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samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta määrärahasta 
kaupungin sisällä. (Nuorisoyhdistysten ohjesääntö 1.11.2018)

Työryhmälle Ensemble 10 ei myönnetä nuorisojaoston projektiavustus-
ta teatteriesityksen Lokki aiheuttamiin kuluihin, koska toimialan kulttuu-
ripalvelujen kumppanuuspäällikkö on 18.4.2019, § 6 myöntänyt hakijal-
le 2 000 euroa avustusta sen toteuttamiseen.

Työryhmä Ensemble 10 koostuu vastavalmistuneista, parhaillaan teat-
teria opiskelevista sekä vapaista teatteritaiteilijoista. Se on aloittanut 
helmikuussa 2019 kokoamalla työryhmän ja työstämällä Anton Tseho-
vin näytelmää Lokki. Ryhmän tarkoituksena on tutkia teatterin keinoin 
suoritusyhteiskuntaa ja ihmisen henkisiä ja fyysisiä rajoja. Esityksessä 
unelmoidaan ryhmän kuvauksen mukaan maailmasta, jossa kilpailun, 
vertailun ja kiirehtimisen sijaan muodissa olisivat joutilaisuus, armo se-
kä toisen ihmisen pyyteetön auttaminen.

Esityksellä toivotaan myös vaikutettavan siihen, että yleinen suhtautu-
minen mielenterveyden hoitamiseen muuttuisi positiivisempaan suun-
taan. Sellaiseksi, että ihmiset uskaltaisivat myöntää itselleen ja muille 
jaksamisen rajansa, ja ettei avunpyyntöä katsottaisi heikkouden mer-
kiksi. Työryhmä pyrkii samalla myös verkostoitumaan henkisen hyvin-
voinnin kentällä toimivien tahojen, esimerkiksi Suomen mielenterveys-
seuran ja Nyyti ry:n kanssa. 

Työryhmässä on kymmenen jäsentä ja hankeen menoarvio on 11  610 
euroa. Tuloja ryhmä saa haettujen avustusten lisäksi lipunmyynnistä. 
Lisäksi työryhmä saa harjoitustiloja Teatteri Ilmi Ö:ltä ja esitystiloja Q-
teatterilta. 

Työryhmä Ensemble 10 hakee 9.4.2019 saapuneella hakemuksellaan 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostolta 5 200 euron pro-
jektiavustusta teatteriesityksen aiheuttamiin kuluihin. Työryhmä haki 
samaan projektiin 15.3.2019 saapuneella hakemuksella 3 650 euroa 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston taide- ja 
kulttuuriavustusta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
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elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen yli 3 000 euron projektiavustuksista. (Nuorisojaosto 
18.10.2018, § 23)

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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§ 19
Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:n ja SDPL:n Hel-
singin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustuspäätöksen 
2019 muuttaminen

HEL 2019-003185 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan nuorisojaosto jatkoi Kansallinen 
Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:lle ja SDPL:n Helsingin ja Uuden-
maan piirijärjestö ry:lle 28.3.2019, § 9 mukaan myönnetyn projektiavus-
tuksen käyttöaikaa 15.12.2019 saakka.

Selvitys avustuksen käytöstä kuittikopioineen on toimitettava 
31.12.2019 mennessä kumppanuusyksikköön projektiavustusselvitys-
lomakkeella.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat nuorisosihteerit Tuulia Saves ja Virpi 
Talasmäki.

Esittelijä
aluepäällikkö
Tiina Hörkkö

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry ja SDPL:n Helsingin ja 
Uudenmaan piirijärjestö ry saivat maaliskuun lopussa projektiavustusta 
9 000 euroa yhteistyönä toteutettavan matalan kynnyksen osallistavan 
hankkeen aiheuttamiin kustannuksiin ajalle 4.3.–30.6.2019. 

Yhdistykset olivat suunnitelleet hankkeensa siten, että siihen liittyvät 
yhteistyöneuvottelut käynnistyvät heti tammikuussa nuorisojaoston 
päätöksen ollessa selvillä. Yhdistysten projektiavustus ehdittiin valmis-
tella vasta maaliskuun lopussa pidettyyn kokoukseen. Tämä johti myös 
kouluneuvottelujen ja projektin aloittamisen siirtämiseen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) 

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen yli 3 000 euron projektiavustuksista. (Nuorisojaosto 
18.10.2018, § 23)

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-
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kalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 28.03.2019 § 9
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§ 20
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustusha-
kemus

HEL 2019-000436 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Helsingin 
Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:lle 10 260 euroa avustusta (enintään 
540 euroa/osallistuja) Berliiniin suuntautuvan opintomatkan toteuttami-
seen 11.–15.11.2019 menokohdalta 473000 2931500505. Avustus-
summa on ehdollinen sille, kuinka monta osallistujaa matkalle lähtee.

Selvitys avustuksen käytöstä kuittikopioineen on toimitettava 
31.12.2019 mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön pro-
jektiselvityslomakkeella.

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)

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat nuorisosihteerit Tuulia Saves ja Virpi 
Talasmäki.

Esittelijä
aluepäällikkö
Tiina Hörkkö

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(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 Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry (Helsinki-Team) on hel-
sinkiläisten nuorisopiirijärjestöjen yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 19 
helsinkiläistä nuorisopiirijärjestöä (avustushakemuksen jälkeen Oranssi 
ry on liittynyt Helsinki-Teamiin). Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jä-
senyhdistyksiensä edunvalvojana, edistää nuorisotyötä tekevien järjes-
töjen toimintaedellytyksiä ja arvostusta sekä kehittää järjestöjen välistä 
yhteistyötä. Yhdistyksen toiminta keskittyy koulutus-, neuvottelu- ja tie-
dotustoiminnan järjestämiseen. Helsinki-Teamilla ja kaupungin nuori-
sopalveluilla on yhteistyökäytäntöjen osalta laadittu kumppanuussopi-
mus, jossa opintomatkan osalta todetaan, että vastuu niiden järjestämi-
sestä on Helsinki-Teamille ja sinne kutsutaan mukaan myös kaupungin 
edustajia. Helsinki-Team on perustettu vuonna 1943, joskin sen nimi on 
matkan varrella pariin otteeseen muuttunut. 

Nuorisopalvelulle ja toimialan nuorisojaostolle on myös varattu alusta-
vasti kuusi paikkaa, jotka ovat opintomatkan talousarvion ulkopuolella. 
Helsinki-Team on järjestänyt nykyisen nuorisojaoston tukemia nuoriso-
järjestöjen työntekijöille tarkoitettuja opintomatkoja parin vuoden välein 
jo vuodesta 1992 lähtien, jolloin toteutettiin ensimmäinen matka Ams-
terdamiin. Matkojen palaute on ollut kiitettävää ja opintomatkoilla saatu-
jen kokemusten kautta Helsingissä on kehitetty uusia toimintamalleja 
nuorisojärjestötyössä, esimerkkinä kumppanuusprojektit, järjestövetoi-
set nuorisotalot ja maahanmuuttajatyöhön liittyvät hankkeet. 

Helsinki Team on esittänyt myös toiveen, että nuorisopalvelujen ja nuo-
risojaoston edustus olisi matkalla mukana, ei vain verkostoitumisen ja 
yhteisen ymmärryksen parantamiseksi, vaan myös matkalla syntyvien 
uusien ideoiden ja toimenpiteiden toteuttamisen helpottamiseksi. Kau-
punkistrategia peräänkuuluttaa, että kaupungin ymmärtää roolinsa yhä 
enemmän edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki myös luo 
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aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisöjen 
sekä kaupunkilaisten kanssa. Avustusjärjestelmällä taasen kehitetään 
kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä parannetaan kaupun-
kilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivinen 
toimija. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden omaa palvelutarjontaa.

Opintomatkan järjestämisen kokonaiskustannukset ovat 29 800 euroa, 
josta varsinaisen opintomatkan toteuttamisen osuus on 24 670 euroa. 
Opintomatkan toteuttamiskustannusten lisäksi talousarvioon on varattu 
rahaa mm. matkanjohtajan päivärahoihin, valmisteluseminaarien ja 
matkaraportin laadinnasta syntyviin kustannuksiin sekä materiaalime-
noihin ja toimistokustannuksiin. Osanottomaksuina kerätään lähtijöiltä 
200 euroa, eli yhteensä 3 800 euroa. Nuorisopalvelun ja nuorisojaoston 
edustajien mahdolliset osallistujamaksut ovat kuudelta lähtijältä yh-
teensä 1 000 euroa. Helsinki-Team valmistelee matkasta raportin, jos-
sa avataan matkan keskeistä antia ja ideoita, joita matkalla heräsi. Ra-
portti toimitetaan sekä nuorisojaoston tiedoksi, että laajempaankin jake-
luun.

Helsinki-Teamille esitetään 10 260 euron avustusta (19 lähtijää) eli 540 
euroa/osallistuja. Esitys on ehdollinen sille kuinka monta osallistujaa 
matkalle lopullisesti osallistuu.

Opintomatkan tavoitteena on löytää toimivia malleja Helsinki-Teamin 
toiminnan edelleen kehittämiseen, uusia yhteistyökumppaneita ja ideoi-
ta kunkin jäsenjärjestön omaan toimintaan. Erityistä Berliinin vierailun 
kohteissa on, että siellä toimitaan hyvin vahvasti nuorten omaehtoisen 
toiminnan järjestämisen tukena ja mahdollistajina. Tarjolla on myös 
osaamista ja käytäntöjä siitä, kuinka innostaa, motivoida ja sitouttaa 
nuoria toimintaan. Ohjelman vierailukohteet ja projektit esittelevät nuo-
risotyön menetelmiä hyvin laajasti. Vahvoja teemoja ovat yhteisöllisyys, 
osallisuus, kulttuurinen nuorisotyö, osallistavat taidemenetelmät, ympä-
ristökasvatus, nuorten hyvinvointi. Useita hankkeita leimaa nuorten 
oman aktiivisuuden kannustaminen ja tukeminen, jonka avulla nuorten 
ääni pyritään saamaan esiin yhteisössä. 

Berliinin opintomatkalla tutustutaan mm. alueelliseen nuorisoneuvos-
toon (LJR Berlin), joka kokoaa yhteen nuorisotyötä tekeviä toimijoita 
nuorten hyvinvointiin, kuulemiseen, osallisuuteen ja liittyen. JBA Berlin 
taas tukee ”ohjaamomallisesti” nuorten työllistymistä ja urakehitystä. 
FEZ Berlin on suuri lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin keskus, 
joka tarjoaa monipuolisesti erilaista toimintaa ja toimintaympäristöjä, 
erityisesti seikkailu- ja ympäristökasvatuksen keinoin ja kulttuurien väli-
sellä yhteistyöllä. Helsinki-Team on erityisen kiinnostunut heidän moni-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2019 35 (51)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/9
13.06.2019

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

kulttuurisuustyöstään sekä nuorten omasta "osastosta", joka järjestää 
toimintaa hyvin omaehtoisesti. Nuorten ryhmä on myös monikulttuuri-
nen mm. EVS:n kautta tulevien nuorten vuoksi.

Matkalla tutustutaan myös valtakunnallisen lastensuojelujärjestön 
(DKSB) toimintaan, kestävän kehitykseen ja ympäristökasvatukseen 
keskittyvään toimintakeskukseen, alueellisen nuorisotalon toimintaan 
sekä monipuolista nuorisosirkustoimintaa useissa toimipaikoissa toteut-
tavaan toimijaan (CABUWAZI) ja järjestöön, joka toteuttaa toimintaa 
seksuaalivähemmistöihin kuuluville nuorille (Lambda). Opintomatkalla 
vieraillaan myös Dünjassa, monikulttuurisessa tyttöjen kohtaamispai-
kassa, joka on voittanut monia palkintoja ansiokkaasta ja edistykselli-
sestä työstä etenkin maahanmuuttajataustaisten tyttöjen integroimisek-
si samalla tukien tyttöjä myös keskustelemaan omasta kulttuurista ja 
uskonnosta. Dunjassa tarjotaan myös tyttöjen perheille tukea.

Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry hakee 27.12.2018 saapu-
neella hakemuksellaan 20 000 euron projektiavustusta 11.–15.11.2019 
Berliiniin suuntautuvan opintomatkan aiheuttamiin kustannuksiin. Mat-
kalle on arvioitu osallistuvan 19 jäsenjärjestöjen edustajaa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen yli 3 000 euron projektiavustuksista. (Nuorisojaosto 
18.10.2018, § 23)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Projektiavustusselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
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kalautakunta
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§ 21
Kasvun Aalto ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2019

HEL 2019-006350 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Kasvun Aalto 
ry:lle 3 000 euroa starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämi-
sestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2019 menokohdalta 473000 
2931500505.

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2020 toiminta-
avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 29.2.2020 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)

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat nuorisosihteerit Tuulia Saves ja Virpi 
Talasmäki.

Esittelijä
aluepäällikkö
Tiina Hörkkö

Lisätiedot
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

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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Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää starttiavus-
tusta toimintansa aloittavalle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle toi-
minnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten 
avustusohjesääntö 1.11.2018)

Kasvun Aalto ry on rekisteröity vuoden 2017 lopussa, mutta sen toimin-
ta käynnistyi vasta vuoden 2019 alussa. Yhdistyksen tarkoituksena on 
sääntöjensä mukaisesti tukea lapsia ja lapsiperheitä sekä varhaisnuo-
ria monimuotoisen toiminnan kautta. Toiminnassa pyritään erityisesti 
huomioimaan vähävaraisia, maahanmuuttajia sekä heikossa tilantees-
sa olevia lapsia, lapsiperheitä ja varhaisnuoria.

Yhdistys aikoo käynnistää toimintansa järjestämällä kolme kesäleiriä 
kahdella eri alueella, Arabiassa Bokvillanissa sekä Pihlajiston ala-as-
teella. Yhdistys tekee yhteistyötä Iltapäiväkerho Touhulan kanssa ja 
yhdessä nämä pyrkivät tarjoamaan työpaikan nuorille työntekijöille yh-
distyksen puolella myös koulujen loma-aikoina, kun iltapäiväkerhot ovat 
kiinni. Näin pyritään työllistämään alle 29-vuotiaita nuoria ja luomaan 
alueiden lapsille harrastustoimintaa tuttujen ja turvallisten nuorten ai-
kuisten johdolla.

Yhdistystä on kuultu valmisteluvaiheessa. Sen mukaan erityisesti mo-
nikulttuurisuustaustaisten perheiden lapsille kesätoiminta on tärkeää jo 
kielitaidon kehittymisen ja säilymisen kannalta. Kesälomalla useat lap-
set eivät harjoita lainkaan suomen kieltä. Monikulttuurisuustaustaisten 
äitien toimintaan mukaan saaminen madaltaisi lasten ja varhaisnuorten 
kynnystä osallistua jatkossa toimintaan. Yhdistys aikookin myöhemmin 
perustaa myös aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa sekä järjestää tapah-
tumia ja retkiä. Se myös toivoo saavansa yhteistyökumppaneiksi hel-
sinkiläisiä monikulttuurisuusjärjestöjä.

Yhdistyksen toimintaan arvioidaan osallistuvan ensimmäisen vuoden 
aikana aktiivisesti sata helsinkiläislasta. Menoarvio vuodelle 2019 on 
kokonaisuudessaan 36 684 euroa ja tuloja yhdistys aikoo saada haetun 
avustuksen lisäksi osallistumismaksuista 13 200 euroa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2019 39 (51)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/10
13.06.2019

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

Kasvun Aalto ry hakee 22.2.2019 saapuneella hakemuksellaan 15 000 
euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 
2019. Yhdistyksen suunnittelema lapsi- ja varhaisnuorisotoiminta lisää 
kohderyhmien harrastustoimintaa ja mahdollistaa erityisesti myös vä-
hävaraisten sekä maahanmuuttajaperheiden osallistumista.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 23)

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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§ 22
KKS. Ryhmä ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2019

HEL 2019-006351 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi KKS. Ryhmä 
ry:lle 1 200 euroa starttiavustusta yhdistyksen toiminnan uudelleen 
käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2019 menokohdal-
ta 473000 2931500505. 

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2020 toiminta-
avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 29.2.2020 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)

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat nuorisosihteerit Tuulia Saves ja Virpi 
Talasmäki.

Esittelijä
aluepäällikkö
Tiina Hörkkö

Lisätiedot
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

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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Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää starttiavus-
tusta toimintansa aloittavalle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle toi-
minnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten 
avustusohjesääntö 1.11.2018)

KKS. Ryhmä ry on perustettu vuonna 2013, mutta sen toiminta hiipui 
muutaman vuoden jälkeen ja nyt se halutaan käynnistää uudelleen 
perheiden toivomuksesta. Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä 
mukaan kehittää somalialaisten lasten koulutusta ja kasvatusta sekä 
auttaa suomessa asuvia somaleita ymmärtämään suomalaista koulu-
laistosta. Yhdistyksen perustajäsenet toimivat myös opettajina.

Yhdistys järjestää erilaisia läksykerhoja Pitäjänmäellä, Pasilassa sekä 
Kannelmäessä taloyhtiöiden kerhotiloissa. Sen mukaan yläasteikäiset 
ja lukiolaiset nuoret tarvitsevat tukiopetusta erityisesti matemaattisissa 
sekä luonnontieteellisissä aineissa, sillä vanhempien kieli- eikä lukutai-
to riitä tukemaan heidän oppimistaan. Yhdistys aikoo myöhemmin 
vuokrata oman toimitilan ja järjestää läksykerhojen lisäksi myös liikun-
nallista harrastustoimintaa.

Yhdistystä on kuultu valmisteluvaiheessa. Yhdistyksen toimintaan osal-
listuu tällä hetkellä 49 aktiivista toimijaa, joista 45 on 7-28-vuotiaita hel-
sinkiläisiä. Menoarvio vuodelle 2019 on kokonaisuudessaan 1 340 eu-
roa ja tuloja yhdistys aikoo saada haetun avustuksen lisäksi jäsenmak-
suista 75 euroa.

Yhdistys on saanut starttiavustusta toimintansa aloittamiseen vuonna 
2014. 

KKS. Ryhmä ry hakee 11.3.2019 saapuneella hakemuksellaan 1 340 
euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 
2019. Yhdistyksen tukiopetustoiminta edistää ja yhdenvertaistaa länsi-
helsinkiläisten somalinuorten toimintakykyä ja kouluttautumismahdolli-
suuksia.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) 

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 23)

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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§ 23
Kansainvälinen taide- ja toimintakeskus Helsinki ry:n starttiavus-
tushakemus vuodelle 2019

HEL 2019-006368 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Kansainväli-
nen taide- ja toimintakeskus Helsinki ry:lle 5 200 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 29.2.2020 mennessä nuo-
risopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakerto-
mus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastusker-
tomuksesta). 

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)

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat nuorisosihteerit Tuulia Saves ja Virpi 
Talasmäki.

Esittelijä
aluepäällikkö
Tiina Hörkkö

Lisätiedot
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

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

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää starttiavus-
tusta toimintansa aloittavalle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle toi-
minnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten 
avustusohjesääntö 1.11.2018)

Kansainvälinen taide- ja toimintakeskus Helsinki ry on perustettu vuon-
na 2018. Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan järjestää 
perheille yhteistä toimintaa, joka vahvistaa perhesiteitä. Lisäksi yhdis-
tys haluaa toimia rasismia ja ennakkoluuloja vastaan.

Yhdistys on vuokrannut omat toimitilat Vuosaaresta ja järjestää erilaisia 
kerhoja varhaisnuorille ja nuorille, esimerkiksi matematiikka-, piirustus-, 
akrobatia- ja laulukerhoja. Kerhotoiminnan tarkoituksena on tarjota lap-
sille ja nuorille korkeatasoisia harrastusmahdollisuuksia, lisätä osallistu-
jien kotoutumista sekä kielitaidon että erilaisten luovien ja ajattelua 
edistävien taitojen kehittymistä.

Yhdistystä on kuultu valmisteluvaiheessa. Yhdistyksen toimintaan osal-
listuu tällä hetkellä venäjän-, viron- ja ukrainankielisiä sekä kaksikielisiä 
lapsia. Osa lapsista on asunut Suomessa vain muutaman vuoden, jo-
ten yhdistys katsoo kielitaidon ja kotoutumisen edistämisen olevan erit-
täin tarpeellista.

Yhdistys aikoo myöhemmin järjestää erilaisia tapahtumia, juhlia sekä 
tarjota perheille info-pisteen, jossa voi sada ajankohtaista neuvontaa 
esimerkiksi erilaisista viranomaisten tarjoamista palveluista.

Yhdistyksessä toimii aktiivisesti 109 osallistujaa, joista 74 on 7–28-vuo-
tiaita helsinkiläislapsia. Menoarvio vuodelle 2019 on kokonaisuudes-
saan 22 866 euroa ja tuloja yhdistys aikoo saada haetun avustuksen li-
säksi jäsen- ja osallistumismaksuista 12  945 euroa.

Kansainvälinen taide- ja toimintakeskus Helsinki ry hakee 11.3.2019 
saapuneella hakemuksellaan 10 460 euron starttiavustusta yhdistyksen 
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toiminnan käynnistämiseen vuodelle 2019. Yhdistyksen lapsi- ja var-
haisnuorisotoiminta lisää monipuolista osallistavaa harrastustoimintaa 
ja edistää kotoutumista. Avustus sisältää nuorisojaoston linjaaman 
vuokra-avustuksen enintään 450 euroa kuukaudessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 23)

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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§ 24
Nach Mayuri ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2019

HEL 2019-006369 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Nach Mayri 
ry:lle 2 000 euroa starttiavustusta yhdistyksen toiminnan uudelleen 
käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2019 menokohdal-
ta 473000 2931500505. 

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2020 toiminta-
avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 29.2.2020 mennessä nuo-
risopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakerto-
mus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastusker-
tomuksesta). 

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)

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat nuorisosihteerit Tuulia Saves ja Virpi 
Talasmäki.

Esittelijä
aluepäällikkö
Tiina Hörkkö

Lisätiedot
Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

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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Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää starttiavus-
tusta toimintansa aloittavalle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle toi-
minnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten 
avustusohjesääntö 1.11.2018)

Nach Mayuri ry on vuonna 2018 perustettu yhdistys, jonka tarkoitukse-
na on sääntöjensä mukaan edistää tanssitaiteen harrastusta ja tasoa 
sekä liikuntakasvatusta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja koota taiteen 
harrastajat yhteiseen toimintaan. Yhdistyksen tehtävänä on myös aktii-
visesti lisätä kiinnostusta ja arvostusta tanssia kohtaan toiminta-alueel-
laan.

Yhdistys tarjoaa lapsille ja nuorille opetusta ja perehdytystä intialaisen 
tanssikulttuuriin sekä kulttuuriin ylipäänsä, kuten ruokaan, juhlaperin-
teisiin sekä elokuvataiteeseen. Yhdistys aikoo ensimmäisenä toiminta-
vuotenaan mahdollistaa sekä intialaisia tansseja jo harrastavien sekä 
aloittelijoiden säännöllisen ja asiantuntevasti ohjatun harrastuksen.

Ensimmäisen toimintavuoden tavoitteita on myös jäsenmäärän lisää-
minen, verkostoituminen, yhteistyökumppaneiden etsiminen sekä yh-
distyksen näkyvyyden lisääminen ja toiminnan monipuolistaminen.

Yhdistystä on kuultu valmisteluvaiheessa. Sen mukaan tanssitaiteen 
opetuksen tarkoituksena on tarjota oppilaalle mahdollisuus kokea ja 
vaalia tanssin iloa, opiskella tanssia tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti 
turvallisessa oppimisympäristössä, myönteisessä, kannustavassa ja 
arvostavassa opetusilmapiirissä. Oppilaat pääsevät myös esiintymään 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tanssin lisäksi toimintaan kuuluu  
teemailtoja, esiintymisasujen tekemistä ja muita käsityöperinteitä.

Yhdistyksen toimintaan osallistuu tällä hetkellä noin kymmenen helsin-
kiläistä 9-13-vuotiaista aktiivista toimijaa. Yhdistyksen tilikausi ei ole ka-
lenterivuosi, joten siltä on pyydetty lisäselvitys vuoden 2019 syksyn ku-
luihin. Menoarvio on kokonaisuudessaan 11 450 ja tuloja yhdistys aikoo 
saada haetun avustuksen lisäksi kerho- ja jäsenmaksuista 7 450 euroa.
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Nach Mayuri ry hakee 28.2.2019 saapuneella hakemuksellaan 5 000 
euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 
2019.  Yhdistyksen tanssi- ja kulttuuritoiminta tarjoaa helsinkiläislapsille 
ja -nuorille luovia, voimaannuttavia ja liikunnallisia harrastusmahdolli-
suuksia.  

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) 

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 23)

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 12, 13, 14 ja 16 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24 §: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

Otto Köngäs
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pauliina Saares Kalle Polkutie

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.06.2019.


