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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-
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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. 
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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)
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nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
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