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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)
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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)
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