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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. 
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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

.


