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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)
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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 
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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)
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