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§ 6
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto totesi kokouksen lail-
lisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto valitsi pöytäkirjantar-
kastajiksi jäsenet Riina Kasurinen ja Otto Köngäs sekä varatarkastajiksi 
jäsenet Pazilaiti Simayijiang ja Dennis Hamro-Drotz.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 7
Suomen Bosniakkinuoret ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2020

HEL 2020-004459 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Suomen 
Bosniakkinuoret ry:lle 2 900 euroa starttiavustusta yhdistyksen toimin-
nan käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2020 meno-
kohdalta 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 tilin / toiminnantarkastusker-
tomuksesta). 

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

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-
ajantoimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustustenmyo
ntamisperusteet 

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)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustustenmyontamisperusteet
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustustenmyontamisperusteet
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustustenmyontamisperusteet
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aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää starttiavus-
tusta toimintaansa aloittavalle tai toimintaansa uudelleen käynnistävälle 
varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle toiminnan käynnistämisestä aiheu-
tuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.11.2018)

Suomen Bosniakkinuoret ry on poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologi-
sesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Sen jäseneksi voivat liittyä 10-35 
vuotiaat nuoret, jotka sitoutuvat yhdistyksen sääntöihin. Yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää Suomen bosniakkinuorten vuorovaikutusta ja 
vahvistaa bosniakkinuorten kansallista identiteettiä. Tavoitteena on 
myös edistää bosniakkinuorten integroitumista suomalaiseen yhteis-
kuntaan ja ehkäistä syrjäytymistä. Yhdistyksen jäsenet ovat pääosin 
helsinkiläisiä nuoria ja toiminta keskittyy Helsinkiin.

Yhdistys on perustettu 18.11.2018, mutta se aloitti toimintansa vasta 
vuoden 2019 aikana. Toiminnan pääasiallinen kohderyhmä on bosnia-
laistaustaiset nuoret Helsingissä. Yhdistys järjestää kohderyhmälleen 
erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Vuoden 2020 tapahtumiin sisälty-
vät muun muassa Naisten päivän tapahtuma, Bosnia-Herzegovinan it-
senäisyyspäivän vietto, lautapeli-ilta, retkiä, opiskelu- ja urainfo nuorille 
sekä Suomen itsenäisyyspäivän tapahtuma. Tavoitteena on vuoden ai-
kana myös tavoittaa uusia nuoria ja kasvattaa jäsenmäärää. Lisäksi 
yhdistys pyrkii lisäämään kansainvälistä yhteistyötä, jonka se aloitti 
2019 osallistumalla eri maiden yhteiseen bosniakkinuorten seminaariin 
Sarajevossa vuonna 2019. 

Yhdistys viestii aktiivisesti toiminnastaan Facebook-sivullaan, joka löy-
tyy osoitteesta facebook.com/suomenbosniakkinuoret. 

Hakijaa on kuultu valmisteluvaiheessa. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 
15 jäsentä, joista 11 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Yhdistyksen talou-
sarviossa on menoja yhteensä 5 320 euroa, joista suurimman osan 
muodostavat yhdistyksen järjestämien tapahtumien kulut.

Suomen Bosniakkinuoret hakee 13.3.2020 saapuneella hakemuksel-
laan 5 000 euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämi-
seen vuodelle 2020. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 4 (20)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/2
16.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

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)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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§ 8
Pakilan Nuoret Pioneerit ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2020

HEL 2020-002052 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Pakilan Nuo-
ret Pioneerit ry:lle 2 700 euroa starttiavustusta yhdistyksen toiminnan 
uudelleen käynnistämisestä 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 tilin / toiminnantarkastusker-
tomuksesta). 

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)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-

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
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aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pakilan Nuoret Pioneerit ry on kaikille lapsille avoin varhaisnuorisojär-
jestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kasvattaa sen toimintaan osallistu-
vista lapsista ja nuorista monipuolisesti kehittyneitä ihmisiä, jotka osal-
listuvat yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Yhdistys on perustettu vuonna 1957, mutta sen toiminta on ollut hyvin 
pienimuotoista usean vuoden ajan. Nyt toiminta on käynnistetty uudel-
leen, kun yhdistykseen on perustettu merijaos. Yhdistyksen merijaos 
järjestää lapsille leirejä, retkiä, veneenhuoltoa ja muuta veneilyyn liitty-
vää toimintaa. Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota aikuisten oh-
jaajien veneilytaitoihin ja lasten ohjaamisen taitoihin turvallisessa venei-
lyssä. 

Vuoden 2020 purjehduskauden aikana yhdistys järjestää useita ly-
hyempiä leirejä. Leirien teemat ovat vahvasti veneilyssä ja toimimises-
sa merellä. Heinä- ja elokuun leirit pidetään 6.7.–10.7.2020 sekä vii-
konloppuna 1.8.–2.8.2020. Näiden kahden leirin tukikohtana ja leiripai-
kana toimii Granön saari. Muiden leirien aikataulut tarkentuvat suunnit-
telun edetessä. Alkukesästä sekä loppusyksystä yhdistys järjestää se-
minaariviikonloput ohjaajille, apuohjaajille ja huoltohenkilöstölle, joiden 
sisältö painottuu koulutukseen ja tapahtumien arviointeihin. Yhdistys 
osallistuu vuoden aikana myös Venemessuille ja Maailma kylässä -
festivaalille.

Hakijaa on tavattu valmisteluvaiheessa. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 
73 jäsentä, joista 53 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Yhdistyksen talou-
sarviossa on menoja yhteensä 4 498 euroa, joista suurimman osan 
muodostavat veneily- ja leiritoiminnan kulut.

Pakilan Nuoret Pioneerit ry hakee 16.2.2020 saapuneella hakemuksel-
laan 2 700 euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan uudelleen 
käynnistämiseen vuodelle 2020. 

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) 
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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)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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§ 9
Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry:n starttiavustushakemus 
vuodelle 2020

HEL 2020-004271 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Helsingin 
Nuorten Muslimien Foorumi ry:lle 2 900 euroa starttiavustusta yhdistyk-
sen uudelleen käynnistämisestä 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 tilin / toiminnantarkastusker-
tomuksesta) 

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

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)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-

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
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aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myöntää starttiavus-
tusta toimintaansa aloittavalle tai toimintaansa uudelleen käynnistävälle 
varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle toiminnan käynnistämisestä aiheu-
tuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.11.2018)

Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry on helsinkiläinen vuonna 2015 
rekisteröity yhdistys, jonka toiminta lähti käyntiin vasta vuonna 2019. 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on parantaa nuorten 
elämänhallinnan taitoja, edistää heidän itsenäistymistään sekä yhdis-
tyksen Helsingissä tehtävää nuorisotyötä. 

Yhdistys haluaa tarjota musliminuorille mahdollisuuden kasvaa ja ra-
kentaa identiteettiään monikulttuuristaustan omaavana sekä yhtei-
söään hyödyntävänä ja edistävänä suomalaisena muslimina. Toimin-
taan osallistuu nuoria, jotka edustavat eri kansallisuuksia. Yhdistyksen 
tarkoituksena on osallistaa nuoria sekä saada heidät tuntemaan, että 
kuuluvat yhteisöön. 

Vuoden 2020 toimintamuotoja ovat esimerkiksi säännölliset eri teemai-
set keskustelutapahtumat, virkistysillat, leirit ja kulttuuritapahtumat. Li-
säksi yhdistys aikoo järjestää nuorille erilaisia lajikokeiluja, jotta oikean-
lainen harrastus mahdollistuisi. 

Yhdistys keskittyy vuoden aikana myös vahvistamaan nuorten koulun-
käyntiä tukemalla sekä nuoria että heidän vanhempiaan. Tavoitteena 
on lisätä yhdistystoimijoiden aktiivisuutta sekä saada lisää poikia toi-
mintaan mukaan. Yhdistys toimii Haagan Lämpiössä ja sen tavoitteena 
on kasvattaa jäsenmäärää vuoden aikana sataan jäseneen. 

Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry:tä on kuultu valmisteluvai-
heessa. Yhdistyksen uutta toimintasuunnitelmaa ei ole vielä käsitelty 
jäsenkokouksessa korona-epidemian aiheuttamien rajoituksien takia. 
Yhdistyksen tulee toimittaa jälkikäteen nuorisopalvelujen kumppanuu-
syksikköön jäsenkokouksen pöytäkirja, jossa uusi asiakirja on hyväk-
sytty.

Yhdistyksellä on tällä hetkellä hakemuksensa mukaan 31 helsinkiläistä 
7-28-vuotiaista jäsentä. Toiminnan menoarvio vuodelle 2020 on koko-
naisuudessaan 4 950 euroa ja se koostuu enimmäkseen viikoittaisten 
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kerhojen ja erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Tuloja yhdistys ai-
koo saada jäsen- ja osallistumismaksuista 1 510 euroa.

Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry hakee 26.2.2020 saapuneella 
hakemuksellaan 5 000 euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan 
käynnistämiseen vuodelle 2020. Yhdistyksen toiminta lisää nuorten 
harrastusmahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymistä sekä edistää aktii-
vista toimijuutta.

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)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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§ 10
Degerö Frivilliga Brandkår - Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta 
rf:n nuoriso-osaston starttiavustushakemus vuodelle 2020

HEL 2020-004275 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Degerö Frivil-
liga Brandkår - Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta rf:lle 1 200 euroa 
starttiavustusta yhdistyksen nuoriso-osaston uudelleen 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, jäljennös tilin / toiminnantarkastuskerto-
muksesta sekä nuorisotoiminnan erittely). 

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

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

Esteelliset: Sebastian Franckenhaeuser
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

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
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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 toimintaansa aloittavalle tai toimintaansa uudelleen käynnistävälle 
varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle toiminnan käynnistämisestä aiheu-
tuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.11.2018)

Degerö Frivilliga Brandkår - Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta rf:n 
nuoriso-osastolla ei ole ollut toimintaa muutamaan vuoteen, kunnes se 
käynnistettiin uudelleen joulukuussa 2019. Nuoriso-osaston tarkoituk-
sena on toimia valistavana ja kouluttavana osastona, joka koostuu pa-
lokunnan alle 18-vuotiaista jäsenistä. 

Osasto antaa jäsenilleen toimintamalleja arkielämässä kohdattaviin hä-
tätilanteisiin sekä perehdyttää nuoret palo- ja pelastustoimen perustei-
siin. Suunnitteilla on vuoden aikana säännöllisiä tapaamisia, koulutuk-
sia, viikonloppuleirejä sekä kesäleiri. 

Toimintavuoden aikana aiotaan entisiä nuorisotoiminnassa mukana ol-
leita käyttää kouluttajina. Myös kokeneempia nuorisojäseniä käytetään 
apukouluttajina tukien näin yhteistyö- ja tiimiajattelua sekä nuorempien 
sparraamista.

Nuoriso-osastoa on kuultu valmisteluvaiheessa. Siinä on tällä hetkellä 
15 jäsentä, joista 11 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Menoarvio vuodel-
le 2020 on kokonaisuudessaan 1 700 euroa ja se koostuu koulutus-, 
leiri-, retki- ja varustekuluista. Nuoriso-osaston omarahoitusosuus saa-
daan osallistumismaksuista sekä VPK:n tuesta. 

Degerö Frivilliga Brandkår - Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta rf 
hakee 29.2.2020 saapuneella hakemuksellaan 1 500 euron starttiavus-
tusta yhdistyksen nuoriso-osaston toiminnan uudelleen käynnistämi-
seen vuodelle 2020. Yhdistyksen toiminta lisää nuorten harrastusmah-
dollisuuksia ja edistää aktiivista toimijuutta.
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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)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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§ 11
Tule mukaan ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2020

HEL 2020-004274 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Tule mukaan 
ry:lle 2 600 euroa starttiavustusta yhdistyksen helsinkiläisen nuoriso-
toiminnan käynnistämisestä 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, tase ja jäljennös tilin / toiminnantarkastuskerto-
muksesta sekä helsinkiläisen nuorisotoiminnan erittely). 

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

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)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

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
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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)

Tule mukaan ry on helsinkiläinen vuonna 2019 perustettu yhdistys. Sen 
tarkoituksena on sääntöjensä mukaan mm. edistää vähänvaraisten ih-
misten henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä parantaa heidän elämän-
laatuaan. 

Yhdistyksen nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisimman 
paljon erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia Länsi-Helsinkiläisille nuorille 
ja lapsille läpi vuoden. Toiminta koostuu pääosin ohjatusta toiminnasta 
(mm. läksykerhot, askartelu ja pelailu, leivonta, jalkapallo) ja jalkautu-
vasta partioinnista. Yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaan läksy-
kerhot jatkuvat myös kesällä. Lisäksi se järjestää retkitoimintaa lapsille.

Yhdistyksen vuoden 2020 tärkeänä painopisteenä on puuttuminen 
nuorten syrjäytymiskehitykseen. Se aikoo valmistella toimenpiteitä, joil-
la saadaan koulun ja työelämän ulkopuolelle jäävät nuoret osaksi yh-
teiskunnan normaalia elämää. Yhdistyksen mukaan koulutuksen ja 
työllistymisen edistämisellä tuetaan onnistumisia. Onnistumisten kautta 
voidaan vahvistaa nuorten myönteisiä käsityksiä omista mahdollisuuk-
sista sekä myös vaikuttaa somalinuoriin liittyviin mielikuviin ja koke-
muksiin.

Tule mukaan ry:llä on suunnitteilla useita eri toimintoja myös muille 
kuin nuorille ja lapsille. Näitä ovat esimerkiksi neuvontapiste, työllisty-
mistoiminta, koulutustoiminta sekä naisten toiminta. Yhdistys tukee 
myös erilaisia hankkeita Somaliassa.

Tule mukaan ry toimii tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen Ehjä ry:n 
kanssa, joka keskittyy mm. lastensuojelun jälkihoitoon ja maahanmuut-
tajanuorten tukemiseen. Lisäksi se toimii yhteistyössä vantaalaisen 
Sahan ry:n kanssa sekä Suomen Somaliverkosto ry:n kanssa, joiden 
toimitiloja se tällä hetkellä käyttää. Yhdistys pyrkii jatkossa vuokraa-
maan oman tilan Länsi-Helsingistä. 

Yhdistystä on kuultu useaan otteeseen valmisteluvaiheessa. Yhdistyk-
sen uutta toiminta- ja taloussuunnitelmaa ei ole vielä käsitelty jäsenko-
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kouksessa korona-epidemian aiheuttamien rajoituksien takia. Yhdistyk-
sen tulee toimittaa jälkikäteen nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön 
jäsenkokouksen pöytäkirja, jossa asiakirjat on hyväksytty.

Tule mukaan ry:ssä on tällä hetkellä ilmoituksensa mukaan 348 jäsen-
tä, joista 170 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Lasten ja nuorten toimin-
nan menoarvio vuodelle 2020 on kokonaisuudessaan 25 470 euroa. 
Tuloja yhdistys aikoo saada 25 470 euroa, joka koostuu haetusta toi-
minta-avustuksesta, kaupungin muista avustuksista sekä jäsenmak-
suista ja lahjoituksista.

Tule mukaan ry hakee 25.3.2020 saapuneella hakemuksellaan 9 715 
euron starttiavustusta yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen vuodelle 
2020. Yhdistyksen toiminta lisää nuorten harrastusmahdollisuuksia ja 
vähentää syrjäytymistä sekä edistää aktiivista toimijuutta.

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)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 7, 8, 9, 10 ja 11 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Pauliina Saares
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Riina Kasurinen Otto Köngäs

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 21.04.2020.


