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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)
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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)
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