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§ 5
Muotijuttu ry:n starttiavustus vuodelle 2020

HEL 2020-000175 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Muotijuttu 
ry:lle 2 800 euroa starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämi-
sestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2020 menokohdalta 473000 
2931500505. 

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2021 toiminta-
avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2021 mennessä nuo-
risopalvelujen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakerto-
mus, tuloslaskelma ja tase sekä jäljennös ti-
lin/toiminnantarkastuskertomuksesta). 

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)

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

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)

Muotijuttu ry on helsinkiläinen vuonna 2019 perustettu yhdistys. Sään-
töjensä mukaan sen tarkoituksena on tarjota nuorille ja nuorille aikuisil-
le mahdollisuus muodin harrastamiseen matalalla kynnyksellä. Yhdis-
tys haluaa myös edistää nuorten työ- ja opiskelumahdollisuuksia sekä 
kestävää kehitystä muodin parissa. 

Yhdistyksen tavoitteena on yhdistää muoti ja nuorisotyölliset menetel-
mät. Toiminnassa painotetaan uskallusta kokeilla ja heittäytyä sekä yh-
teisöllisyyttä. Toiminta on kurssimuotoista ja kurssien teemat liittyvät 
vahvasti nuorten omaan identiteettiin ja sen ilmaisuun. Nuorten omille 
ideoille ja päätöksille annetaan tilaa. 

Yhdistys haluaa myös muuttaa ajatuksia ja asenteita muodin harrasta-
miseen liittyen, koska ne nykyään liittyvät vain muodin kuluttamiseen. 
Kurssit ovat nuorille maksuttomia ja niillä nuoret valmistavat itse tuottei-
ta. Toiminnan tarkoituksena on myös avartaa ymmärrystä vaatteiden 
valmistamisen ja niihin liittyvien valintojen suhteen. Yhdistyksen mu-
kaan pikamuoti ei ole eettisesti eikä ympäristön kannalta kestävää. 

Vuoden 2020 aikana yhdistys aikoo myös kartoittaa erilaisia yhteistyö-
kumppanuuksia ja käynnistää yhdistyksen brändäämisen sosiaalisessa 
mediassa. Toimintaan osallistuvilta kerätään palautetta ja toiveita, joi-
den pohjalta yhdistyksen toimintaa kehitetään jatkossa. 

Yhdistystä on kuultu valmisteluvaiheessa. Yhdistyksellä on tällä hetkel-
lä 38 jäsentä, joista 26 on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä. Menoarvio vuo-
delle 2020 on kokonaisuudessaan 7 654 euroa ja se koostuu tilavuok-
rista, välineistä ja palkkioista. Tuloja yhdistys aikoo saada kannatusjä-
senmaksuilla sekä hakemalla erilaisia avustuksia. 
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Muotijuttu ry hakee 9.12.2019 saapuneella hakemuksellaan 3 000 eu-
ron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 
2020. Yhdistyksen toiminta lisää nuorten harrastusmahdollisuuksia ja 
edistää aktiivista toimijuutta. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen peri-
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 starttiavustuksista. (Nuorisojaosto 18.10.2018, § 23)
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