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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)
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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)
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