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§ 25
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 Sebastian Franckenhauser ja Teppo Marttinen sekä 
varatarkastajiksi jäsenet Pauliina Saares ja Dennis Hamro-Drotz.

Käsittely

Nuorisojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytä-
kirjantarkastajaksi Riina Kasurisen sijasta Sebastian Franckenhauserin.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

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 Riina Kasurinen ja Teppo Marttinen sekä varatar-
kastajiksi jäsenet Pauliina Saares ja Dennis Hamro-Drotz.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 26
Nuorten monikulttuurinen voima ry:n starttiavustushakemus vuo-
delle 2019

HEL 2019-008837 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Nuorten mo-
nikulttuurinen voima ry:lle 2 100 euroa starttiavustusta yhdistyksen toi-
minnan käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2019 me-
nokohdalta 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/static/liitteet/nk/Nuorisoyhdistysten%20avustusohje-
saanto_2018_11.1.pdf

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kau-
punkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön 
lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästys-
korkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatet-
tavat yleisohjeet 12.12.2011)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, 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-

https://www.hel.fi/static/liitteet/nk/Nuorisoyhdistysten%20avustusohjesaanto_2018_11.1.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/nk/Nuorisoyhdistysten%20avustusohjesaanto_2018_11.1.pdf
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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)

Nuorten monikulttuurinen voima ry:n toimintoja on osittain toteutettu ai-
emmin urheiluseura Socus ry:ssä. Monikulttuurisuustaustaisia nuoria 
haluttiin kuitenkin tukea laajemmin ja kohdennetummin ja tätä varten 
perustettiin kesäkuussa 2019 uusi varsinainen nuorisoyhdistys. Nuor-
ten monikulttuurinen voima ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaan 
parantaa nuorten elämänhallinnan taitoja, edistää heidän itsenäistymis-
tään ja yhdistyksen kotipaikalla tehtävää nuorisotyötä sekä nuorten si-
joittumista työhön ja haluamiinsa opiskelupaikkoihin. 

Yhdistyksen tavoitteena on järjestää monenlaista kulttuurienvälistä toi-
mintaa, jolla aktivoidaan eri taustoista tulevia nuoria osallistumaan ja 
saadaan heidät tuntemaan, että he ovat osa tätä yhteiskuntaa. Nuorten 
kasvun ja elämänhallinnan tukemisen ja harrastustoiminnan lisäksi yh-
distyksessä pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja jopa väkivaltaista 
radikalisoitumista. Yhdistyksen suunnitelmissa on jatkossa avata toi-
mintakeskus, jossa nuoret saavat räätälöityjä palveluita. 

Syksyn aikana yhdistys aikoo järjestää nuorille erilaisia liikuntavuoroja 
perjantaisin ja lauantaisin, vuorovaikutusseminaarin, joka on tarkoitettu 
isille ja nuorille sekä erilaisia keskustelutyöpajoja. Yhteistyökumppa-
neina yhdistyksellä on mm. Rauhanliitto, Somaliliitto sekä Snellu eri-
tyisnuorisotyön keskus. 

Yhdistystä on kuultu valmisteluvaiheessa. Yhdistyksellä on tällä hetkel-
lä 60 jäsentä, joista 45 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Menoarvio vuo-
delle 2019 on kokonaisuudessaan 6 018 euroa ja tuloja yhdistys aikoo 
saada haetun avustuksen lisäksi 1 018 euroa avustuksina Snellu eri-
tyisnuorisotyön keskukselta sekä Helsingin seurakuntayhtymältä. 

Nuorten monikulttuurinen voima ry hakee 12.8.2019 saapuneella ha-
kemuksellaan 5 000 euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan 
käynnistämiseen vuodelle 2019.  Yhdistyksen nuorisotyö ja -toiminta 
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edistää monikulttuurisnuorten aktiivista toimijuutta, liikunnallisuutta se-
kä kotoutumista. 

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, suunnittelija, 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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§ 27
Vietnamese Entrepreneurship Society in Finland ry:n starttiavus-
tushakemus vuodelle 2019

HEL 2019-008968 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Vietnamese 
Entrepreneurship Society in Finland ry:lle 1 700 euron starttiavustuksen 
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/static/liitteet/nk/Nuorisoyhdistysten avustusohjesaan-
to_2018_11.1.pdf

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kau-
punkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön 
lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästys-
korkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatet-
tavat yleisohjeet 12.12.2011)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-

https://www.hel.fi/static/liitteet/nk/Nuorisoyhdistysten%20avustusohjesaanto_2018_11.1.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/nk/Nuorisoyhdistysten%20avustusohjesaanto_2018_11.1.pdf
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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)

Vietnamese Entrepreneurship Society in Finland ry on helsinkiläinen 
toukokuussa rekisteröitynyt yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena tar-
koituksena on ylläpitää ja tukea vietnamilaisia yrittäjiä ja maahanmuut-
tajia ja edistää kansalaisten omaehtoista yrittäjyyttä ja kehittää kansa-
laisten kulttuuria.  Yhdistyksen tavoitteena on inspiroida, kouluttaa ja 
saattaa yhteen erityisesti maahanmuuttajataustaisia nuoria yrittäjiä, jot-
ka toimivat usein yksin ilman tukea ja mahdollisuutta ystävystyä saman 
kiinnostuksen omaavien kanssa. Yhdistyksessä on 306 jäsentä, jotka 
kaikki ovat helsinkiläisiä ja joista 218 on 7–28- vuotiaita.

Vietnamese Entrepreneurship Society in Finland ry:n toiminnalla halu-
taan lisätä jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja se järjestää jäsenil-
leen tapaamisia joka toinen viikko. Nämä tapaamiset ovat yhdistyksen 
toiminnan perusrunko ja niissä on alustajina eri alojen asiantuntijoita 
etukäteen suunniteltujen teemojen mukaisesti. Asiantuntijoiden ohjauk-
sella käydään keskusteluja kaikille kiinnostavista aiheista. Aiheita tule-
vana syksynä on mm. nuorten yrittäjien kokemat ongelmat, kuinka on-
nistutaan pitämään tasapaino työelämän ja vapaa-ajan välillä, kartoite-
taan minkälaista osaamista nuorilla yrittäjillä on, keskustellaan tulevai-
suuden megatrendeistä ja kehitetään tiimitaitoja.

Yhdistyksen arvioidut menot, 3 602 euroa, koostuvat tilaisuuksien jär-
jestelyistä, palkkioista, palkoista, internetsivujen tekemisestä ja ylläpi-
dosta ja pienistä tarjoilukustannuksista. Tuloja yhdistys arvioi kerää-
vänsä yhteensä 625 euroa myymällä tapaamisiin viiden euron hintaisia 
pääsylippuja.

Yhdistystä tavattiin valmisteluvaiheessa. Tapaamisessa keskusteltiin 
yhdistyksen toiminnasta ja nuorisopalvelujen eri mahdollisuuksista tu-
kea helsinkiläisiä nuoria toimijoita ja yhdistyksiä.

Vietnamese Entrepreneurship Society in Finland ry hakee 5.8.2019 
saapuneella hakemuksellaan 3 000 euron starttiavustusta yhdistyksen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2019 7 (13)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/3
12.09.2019

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

toiminnan käynnistämiseen vuodelle 2019. Yhdistyksen työ tukee hel-
sinkiläisten nuorten yrittäjyyttä, osallisuutta ja kiinnittymistä suomalai-
seen yhteiskuntaan.

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
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(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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§ 28
Ryhmäteatterin kannatus ry:n projektiavustushakemus

HEL 2019-005130 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto ei myöntänyt Ryhmä-
teatterin kannatus ry:lle projektiavustusta FOMO – Fear Of Missing Out 
nuorisomusikaalin kustannuksiin ajalle 22.10.2018–29.5.2019.

Hylkäysperuste: yhdistys on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kult-
tuuri- ja kirjastojaoston tuen piirissä.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(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 varhaisnuoriso- 
tai nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille nuorisotyöllisten 
hankkeiden toteuttamiseen. Avustusta ei myönnetä järjestön toiminta-
suunnitelman mukaiseen tai varsinaisen toiminnan piiriin kuuluviin 
hankkeisiin eikä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta 
määrärahasta kaupungin sisällä. Avustushakemus tulee toimittaa aina 
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ennen hankkeen alkamista. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 
1.11.2018).

Ryhmäteatterin kannatus ry:lle ei myönnetä nuorisojaoston projektia-
vustusta, koska toimialan kulttuuri- ja kirjastojaosto on 19.12.2018, § 38 
myöntänyt hakijalle 379 346 euron toiminta-avustuksen vuodelle 2019 
ja toimialan kulttuuripalvelujen kumppanuuspäällikkö on myöntänyt 
10.1.2019, § 2 ko. hankkeelle 10 000 euron projektiavustuksen.

Ryhmäteatterin kannatus ry on helsinkiläinen yhdistys, jonka sääntöjen 
mukaisena tarkoituksena on tukea edistyksellistä teatterityötä ja huo-
lehtia edistyksellisen ohjelmiston saattamisesta yleisön saataviin koti-
maassa ja ulkomailla. RyhmisNuoret on teatterissa toimiva monikulttuu-
rinen nuorten teatteriryhmä, jossa kantasuomalaiset teatteriharrastajat 
toimivat vertaistukena maahanmuuttajanuorten kotouttamisessa. Ryh-
mässä harjoitellaan teatterin menetelmin suomen kieltä, vuorovaikutus-
taitoja ja esiintymistä. Lopulta ryhmä valmistelee esityksen, joka tuo-
daan osaksi Ryhmäteatterin virallista ohjelmistoa.

RyhmisNuoret on valmistanut Hype-musikaalista inspiroitunutta nuori-
somusikaalia FOMO – Fear Of Missing Out syksystä 2018 lähtien. Pro-
jekti tiivistyy toukokuun 2019 kymmeneen esitykseen teatterin Helsin-
ginkadun näyttämöllä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 56 922 
euroa. Tuloja hankkeelle saadaan lipunmyynnistä, teatterin omarahoi-
tuksesta ja eri avustuksista yhteensä 53 500 euroa.

Ryhmäteatterin kannatus ry hakee 6.4.2019 saapuneella hakemuksel-
laan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostolta 3 422 euron 
projektiavustusta nuorisomusikaalin tekemisestä aiheutuviin kuluihin. 
Työryhmä on hakemuksessaan ilmoittanut saaneensa hankkeelta Hel-
singin kaupungilta tälle vuodelle avustusta ja toivoo tällä hakemuksella 
kattavansa hankkeen loppukustannukset. Työryhmä haki samaan pro-
jektiin 19.12.2018 saapuneella hakemuksellaan 20 000 euroa kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri-ja kirjastojaoston projektiavustusta.

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. 
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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
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(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 25 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 26, 27 ja 28 §: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

Arja Eloranta
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sebastian Franckenhaeuser Teppo Marttinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 17.09.2019.


