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§ 8
Myllypuron Mustarastaat ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

HEL 2022-003361 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto myönsi Myllypuron 
Mustarastaat ry:lle 2 900 euron starttiavustuksen yhdistyksen toiminnan 
käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2022. 

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava vuoden 2023 toiminta-
avustuksen haun yhteydessä tai viimeistään 28.2.2023 nuorisopalvelu-
jen kumppanuusyksikköön (edellisen vuoden toimintakertomus, tulos-
laskelma ja tase sekä jäljennös tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta).

Avustusta saavan on noudatettava Nuorisoyhdistysten avustusohje-
sääntöä ja Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta 
(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. 

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuk-
sen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenval-
tioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa pai-
kallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Esteelliset: Nina Miettinen
Esteellisyyden syy: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi (hallinto-
lain 28.1 § kohta 4)

Asian aikana kuultavana oli suunnittelija Liisa Remes.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056

tuulia.saves(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimintansa aloittava tai uudelleen käynnistävä varhaisnuoriso- tai 
nuorisojärjestö voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä 
aiheutuviin menoihin. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö)

Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnet-
tyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa talou-
dellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuottei-
den myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioi-
da, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan 
mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauk-
sessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontu-
kena pidetään julkisen sektorin missä tahansa muodossa myöntämää 
tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, suosii jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
Myös avustus voi täyttää kielletyn valtiontuen kriteerit, eikä avustusta 
tule tällöin myöntää. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 
28.10.2019)

Myllypuron Mustarastaat ry on joulukuussa 2021 perustettu partiolippu-
kunta, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea lapsia ja nuo-
ria heidän yksilölliset ominaispiirteet huomioon ottaen. Lippukunnan 
toiminta perustuu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n periaat-
teisiin ja peruskirjaan, jossa määritellään partion kasvatustavoitteet, 
partiomenetelmä ja ikäkausittain toteutettava partio-ohjelma. 

Partiotoiminnalle alueella on ollut selkeä tarve, sillä vuoden alusta al-
kaneet ryhmät täyttyivät heti ja yhdistys aikookin perustaa uusia partio-
ryhmiä, kun lisätiloja löytyy. Ryhmät kokoontuvat tällä hetkellä Myllyky-
län kylätalolla ja niissä aiotaan järjestää toimintavuoden aikana sään-
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nöllisesti kokoontuvia kerhoja, tapahtumia, retkiä ja osallistua partiolais-
ten Kajo-leirille.

Yhdistyksen painopistealueina ensimmäisen toimintavuoden aikana on 
lippukunnan ja sen toiminnan markkinointi, johtajien rekrytoiminen sekä 
toimijoiden hyvinvointi. Toimintaa mainostetaan muun muassa sosiaali-
sessa mediassa, alueen keskeisten paikkojen ilmoitustauluilla sekä lip-
pukunnan järjestämissä markkinointitapahtumissa. Lippukunnan va-
paaehtoisten johtajien kynnystä madalletaan tukemalla uusia aikuisia 
ryhmän johtamisessa konkreettisesti esimerkiksi luotsitoiminnan ja pii-
rin järjestämien koulutusten avulla.

Toimintaa käynnistettäessä kiinnitetään huomiota siihen, ettei esimer-
kiksi lippukunnan hallinnon tai viikkotoiminnan pyörittäminen painotu lii-
kaa yksittäisille henkilöille. Delegoinnin lisäksi panostetaan myös pes-
tien mielekkyyteen, riittävään koulutukseen sekä lippukunnan toimijoi-
den virkistystoimintaan ja kiittämiseen.

Yhdistystä on tavattu Teams-palaverissa avustusta valmisteltaessa. 
Yhdistyksessä toimii tällä hetkellä 90 aktiivista toimijaa kolmessa lapsi-
ryhmässä ja yhdessä perhepartioryhmässä. Yhdistyksen menoarvio 
vuodelle 2022 on 7 075 euroa ja tuloarvio 7 072 euroa. Menot koostu-
vat toiminnan aloittamiseen liittyvistä kuluista, viikkotoimintakuluista ja 
leiri- ja retkikuluista. Tuloja yhdistys saa haetun avustuksen lisäksi jä-
senmaksupalautuksista, kalenterimyyntituloista ja lippukunnan jäsen-
maksuista.

Myllypuron Mustarastaat ry hakee 23.2.2022 saapuneella hakemuksel-
laan 3 100 starttiavustusta toiminnan käynnistämiseen vuodelle 2022. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää jaoston käytettävissä 
olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakami-
sesta. (luku 17, § 4 kohta 3 ja 4)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia, 
edistetään helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä edistetään YK:n 
Agenda 2030 tavoitteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla 
vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä helsinkiläisten osallisuutta ja 
yhdenvertaisuutta, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjon-
taa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen 
elämään sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
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kulttuurisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
14.12.2021 § 202) 

Avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia 
velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa 
avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin 
kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakot-
teita. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.3.2022, § 47)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen starttiavustuksista. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 
1.1.2021)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
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Tuulia Saves, suunnittelija, puhelin: 310 23056
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