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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/
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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

.


