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§ 4
Loma-aikojen leiriavustukset 2020 (kausi 1.11.2019–31.10.2020)

HEL 2019-012556 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi liitteen mu-
kaisesti loma-aikojen leiriavustusta 630 000 euroa menokohdalta 
473000 2931500509. 

Myönnetyistä avustuksista maksetaan 80 % heti ja lopullinen päätös 
avustuksesta tehdään toteutuneiden leirivuorokausien perusteella.

Kauden 1.11.2019–31.10.2020 loma-aikojen leiriavustus tulee selvittää 
leiriavustusselvityslomakkeella 31.10.2020 mennessä ja sen lisäksi 
avustusta saavan tulee toimittaa nuorisopalvelujen kumppanuusyksik-
köön 31.3.2020 mennessä hyväksytty tilinpäätös, jossa leirien tulot ja 
menot näkyvät omana kustannuspaikkanaan.

Avustusta ei myönnetty Bado ry:lle (nro 40), Kalliolan Setlementti ry:lle 
(nro 41), Suomen Kurditalo ry:lle (nro 43) eikä Suomen Sarjakuvaseura 
ry:lle (nro 44), koska ne ovat sääntöjensä mukaan valtakunnallisia yh-
distyksiä. 

United Sisters ry:lle (nro 45) ei myönnetty avustusta, koska leirien pi-
tuutta koskeva kriteeri ei täyttynyt eikä hakija toimittanut pyydettyjä lisä-
tietoja annettuun määräaikaan mennessä.

Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveysongelma ry:lle (nro 42) ei 
myönnetty avustusta, koska yhdistys ei selvittänyt hyväksyttävästi edel-
lisen loma-aikojen leiriavustuksen käyttöä. 

Avustusta saavan on noudatettava nuorisojaoston hyväksymää nuori-
soyhdistysten avustusohjesääntöä (www.hel.fi/nuorisonavustukset > 
Avustusten myöntämisperusteet):

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-
myontamisperusteet

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on vel-
kaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin peri-
miskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avus-
tusten yleisohjeet 28.10.2019)

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020 2 (4)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/4
30.01.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Konepajankuja 1 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00510 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 89099 FI02012566

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelijat Tuulia Saves, Liisa Remes 
ja Hanna Mikkonen.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Liitteet

1 Loma-aikojen leiriavustus 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Liite 1

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille yhdistyksille, 
jotka järjestävät koulujen loma-aikoina nuorisojaoston määrittelemien 
kriteereiden mukaisia yö- ja päiväleirejä helsinkiläisille 7-16-vuotiaille 
lapsille. Leirien tulee kestää vähintään neljä päivää, niitä tulee järjestää 
vähintään neljä ja kohderyhmän mukaisia osallistujia tulee kullakin lei-
rillä olla vähintään kymmenen. 

Loma-aikojen leiriavustusta jaetaan nuorisoajaoston määrärahalinjauk-
sen mukaisesti 630 000 euroa 39 hakijan järjestämälle 464 päiväleirille 
ja 136 yöleirille. Tuettavia leirivuorokausia hakemuksissa on yhteensä 
73 896, joista päiväleirien osuus on 50 159 ja yöleirien osuus 23 737. 
Lapsia päiväleireille arvioidaan osallistuvan 10 345 ja yöleireille 4 019. 
Pyöristettynä leirieuroksi muodostuu 7,37 euroa ja yöleirieuroksi 11,05 
euroa. 
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Avustussummasta maksetaan nyt 80 % ja lopullinen päätös tehdään 
nuorisojaostossa 31.10.2020 mennessä saapuneiden selvitysten pe-
rusteella. Muutama yhdistys haki vähemmän kuin olisi oikeutettu saa-
maan ja tästä yli jäänyt raha on jaettu tasaisesti kaikille muille hakijoille 
leirivuorokausien suhteessa. Yhdelle yhdistykselle myönnetään hakijan 
omasta pyynnöstä maksettavaksi vain 50 % avustussummasta. 

Yhdistykset hakivat laajalti nuorisopalvelujen tiloja leiripaikoiksi ja sai-
vat suurimman osan päätöksistä riittävän ajoissa. Osa suunnitelluista 
leireistä aiotaan järjestää yhdistysten omissa paikoissa ja lähes kaikki 
yöleirit on suunniteltu järjestettävän pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 
Nuorisopalvelut aikoo jatkaa hyväksi koettuja leirivierailuja tälläkin kau-
della. Vierailujen tarkoituksena on tutustua yhdistysten leiritoimintaan ja 
samalla myös saada suoraa asiakaspalautetta avustusmuodon arvioi-
miseksi ja kehittämiseksi.

Leiriavustusta ei myönnetä Bado ry:lle, Kalliolan Setlementti ry:lle, 
Suomen Kurditalo ry:lle eikä Suomen Sarjakuvaseura ry:lle, sillä nämä 
yhdistykset ovat sääntöjensä mukaan valtakunnallisia yhdistyksiä, joi-
den toiminta-alueena on koko Suomi. Lisäksi Suomen Kurditalo ry jär-
jestää vain yhden leirin, joten se ei myöskään täytä leirien lukumäärää 
koskevaa kriteeriä. 

United Sisters ry:lle ei myönnetä avustusta, koska yksi hakijan suunnit-
telemasta neljästä leiristä on liian lyhyt. Hakija ei myöskään toimittanut 
pyydettyjä lisätietoja annettuun määräaikaan mennessä. 

Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveysongelma ry:lle ei myönnetä 
avustusta, koska yhdistys ei selvittänyt edellisen kauden loma-aikojen 
leiriavustuksen käyttöä hyväksyttävästi ja jätti noudattamatta edellisenä 
vuonna saadun avustuksen käytölle asetettuja ehtoja. 

Loma-aikojen leiriavustusta on jaettu neljä kokonaista kautta ja lähes 
kaikki hakijat laativat realistisia ennakkohakemuksia. Suunniteltujen lei-
rivuorokausien määrä on tänä vuonna ennätyssuuri. Erityisesti päivälei-
rien suosio on kasvanut vuosi vuodelta.  Avustuksen piiriin nousee 
kuusi uutta järjestöä ja hylättävien hakemusten määrä väheni puolella 
verrattuna edelliseen vuoteen. Ei-kelpoisten leirien määrä on myös 
pienentynyt. 

Loma-aikojen leiriavustus kaudelle 1.11.2019–31.10.2020 tuli hakea 
31.10.2019 mennessä. Avustushakemuksia saapui määräaikaan men-
nessä 45 (vuonna 2017: 50, vuonna 2018: 44). 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen peri-
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aatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kau-
punginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan 
avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin 
avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttami-
seksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämän-
laatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan 
toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avus-
tusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan 
kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla akti-
viinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen loma-aikojen leiriavustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 
23)

Hakemukset liitteineen ovat nuorisojaoston jäsenten ja varajäsenten 
nähtävillä ennen kokousta Kisahallilla jaoston kokoushuoneen aulassa 
30.1.2020 klo 15.45–16.15.
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