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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
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