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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/
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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

.


