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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
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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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 3 (3)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaosto

Asia/5
16.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Konepajankuja 1 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00510 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 89099 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
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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