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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)
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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)
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