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§ 27
Pikkis soi -ryhmän projektiavustushakemus vuodelle 2020

HEL 2020-012921 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto ei myöntänyt ryhmäl-
le Pikkis soi projektiavustusta 3.8.2020 alkavaksi suunniteltuun Pikkik-
sen muusikot -projektiin.

Hylkäysperuste: hakemus on puutteellinen

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli suunnittelija Virpi Talasmäki. 

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Projektiavustus on kertaluontoinen nuorisotoiminnalliselle hankkeelle 
myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaali-
seen vahvistamiseen. Projektiavustusta myönnetään varhaisnuoriso- ja 
nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille nuorisotyöllisten hankkeiden to-
teuttamiseen. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.11.2018)
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Pikkiksen muusikot on hanke, jonka tavoitteina on monin eri tavoin 
edistää alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja tukea alu-
een asukkaiden yhteisöllisyyttä. Pikkis soi -ryhmä suunnittelee hyödyn-
tävänsä alueella tyhjänä olevaa kerhotilaa järjestämällä tilassa erityi-
sesti lapsille ja nuorille suunnattua musiikkitoimintaa. Ryhmään kuuluu 
kolme jäsentä, jotka mm. opettaisivat osallistujia eri instrumenttien soit-
tamisessa ja ohjaisivat bänditoiminnassa.

Hakijaan on oltu yhteydessä ensimmäisen kerran kesäkuussa. Keskus-
teluissa käytiin läpi nuorisojaoston avustusten mahdollisuuksia ja sovit-
tiin hakijan täydentävän hakemustaan projektin suunnitelmien edetessä 
mm. tarkemmalla talousarviolla ja projektisuunnitelmalla. Hakemuk-
seen on pyydetty tilannetietoa ja päivitystä uudelleen lokakuussa. Haki-
ja ei ole päivittänyt hakemusta tarvittavilla tiedoilla tai liitteillä.

Pikkis soi hakee 27.5.2020 saapuneella hakemuksellaan kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostolta 5 000 euron projektiavustusta 
Pikkiksen muusikot -projektin käynnistämisestä aiheutuviin kuluihin.

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 yli 3 000 euron projektiavustuksista. (Nuorisojaosto 
18.10.2018, § 23)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi
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Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
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