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Olemme saaneet tiedoksi virastopäällikön 30.1.2103 tekemästä anomuksen hylkäävästä

päätöksestä koskien Vartiosaaren luonto-ja eläintalliyhdistys ry:n avustushakemusta.

Hylkäämisen perusteluksi on esitetty:

Avustettavaksi haettu pääasiassa eläinten hoito- ruokinta-ja tilatarpeisiin sekä veneiden

kunnossapitoon liittyvä toiminta ei kuulu sosiaali-ja terveystoimen avustaman toiminnan piiriin.

Järjestö voi halutessaan tiedustella toiminta-avustusta Ympäristötoimesta, joka avustaa

esimerkiksi eläinten hoitokustannuksia ja luontoharrastustoimintaa.

Esitetty perustelu on ristiriidassa mm. avustushakemuksien liitteenä esittämiemme dokumenttien

kanssa. Avustushakemuksen kohtaan: Haettavan avustuksen käyttötarkoitus olemme ilmoittaneet:

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen 1200 €

Eläintenhoito- ja ruokamenot 700 €

Eläinten aitauksen ja veneiden kunnossapito 600 €
toimistokulut 200 €

Muut varsinaisen toiminnan menot 400 €

Haettu avustus yhteensä 3100 €

Vartiosaaren luonto-ja eläintalliyhdistys ry

Vuoden 2014 talousarvio, luonnos, hyväksytty hallituksen kokouksessa 30.9.2013

l. Varsinainen toiminta

varsinainen toiminnan tulot

tapahtumien tuotot 1500 €

tallin vuokratuotot 500 €

tulot yhteensä 2000€

varsinaisen toiminnan menot

tapahtumien menot 1200€

eläinten ruokamenot 2300€

tallin ja veneen kunnossapitoon liittyvät menot 600€

toimistokulut 600€

muut menot 400€

menot yhteensä 5100€

varsinaisen toiminnan kulujäämä -3100€

2. Varainhankinta

jäsenmaksut 150€



3. Satunnaiset erät

4. Yleisavustukset

tilikauden tulos 150€

Helsingissä 30.10 2013

Hylkäävään päätökseen liittyvä viittaus siirtää toiminta-avustuksemme ympäristötoimen piirin

kuuluvaksi ei ole realistinen vaihtoehto. Olemme heille joskus, vuosien saatossa, hakemuksen

jättäneet ja saaneet hylkäävän päätöksen. Saatuamme tiedoksi virastopäällikön hylkäävän

päätöksen, otimme yhteyttä heidän edustajaansa ja vastaus oli ystävällinen, mutta aiempaa

kokemustamme vahvistava. Teoriassakin mahdollisuutemme saada heiltä päätös mahdollisesta

avustuksen saamisesta tulisi vasta talvella 2015. Kun huomioidaan, että viimeisin saamamme

avustus sosiaalivirastolta on päivätty 17.1.2012. asukastalojen tukemiseen tarkoitetuista

määrärahoista, ei liene vaikeaa hahmottaa kuinka vaikeaa on ylläpitää yhdistyksen toimintaa.

Kun virkamiespäätöksellä on toistuvasti tuotu korostetusti esille eläinten ylläpitoon liittyvät

kustannukset, toistettakoon vielä kerran: Eläinten ylläpito ei ole yhdistykselle itsetarkoitus. Niitä

ylläpidetään ihmisiä varten, kuten seuraavista, avustushakemuksen liitteistä, voi kiistattomasti

todeta:

YHTEISÖN TOIMINTA

l. l. Yhdistyksen olemassaolon tarkoitus on tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia kohdata

omassa lähiympäristössään eläimiä ja saada positiivisia luontokokemuksia Vartiosaaressa.

Talli on Vartiosaaren sydän ja siten merkittävä vierailukohde kaikille saaren kävijöille. On arvioitu,

että Vartiosaaressa käy vierailijoita jopa 10000 tuhatta kaupunkilaista vuosittain.

Läheskään kaikilla helsinkiläislapsilla ei nykyään ole "mummolaa" jossa he voisivat käydä

tutustumassa luontoon ja eläimiin kesällä tai talvella. Näiltä osin Vartiosaari vuohineen toimii

helsinkiläisten ympärivuotisena modernina lähellä saavutettavissa olevana

vaihtoehtomahdollisuutena.

Luonto ja eläimet ovat monien tutkimusten mukaan erittäin merkittäviä ihmisten hyvinvoinnin

lähteinä. Talli on ja sen eläimet ovat tärkeä osa saaressa kiertävää terveysluontopolkua:

esimerkkejä tutkimuksista:

Positiiviset vaikutukset ihmisen psyykeen: Kokoomatutkimuksessa (Bowlerym. 2010) jossa

vertailtiin 25 tutkimuksen tuloksia/ osoitettiin, että kielteiset tuntemukset kuten viha, väsymys ja

surullisuus vähenivät selvästi, kun ihmiset kävelivät tai juoksivat luonnossa verrattuna samaan

toimintaan muussa ympäristössä. (Bowler, D. E., Buyung-Ali, L. M., Knight, T. M., & Pullin, A. S.

(2010). A systematic review of evidence for the added benefits to health of exposure to natural

environments. BMC Public Health, 10(1), 456. Saatavissa: http://www.biomedcentral.com/1471-

2458/10/456)

Positiiviset vaikutukset ihmisen fysiologiaan: japar\\ssa puolestaan metsässä 15 minuuttia

kävelleiden koehenkilöiden (stressihormoini) kortisolin taso verenpaine olivat alhaisemmat, pulssi

hitaampi, parasympaattisen hermosto aktiivisempi ja sympaattisen hermoston rauhallisempi kuin



kaupunkiympäristössä kävelleillä koehenkilöillä. (Park, B.J., Yuko Tsunetsugu, Tamami Kasetani,

Takahide Kagawa, and Yoshifumi Miyazaki, (2010).The physiological effects ofShinrin-yoku (ta king

in theforest atmosphere orforest bathing): evidence from field experiments in 24forests across

Japan. Environmental Health andPreventive Medicine 15(1), 18-26.)

Positiiviset vaikutukset yhteisöön: Amerikkalaisella vähävaraisella asuinalueella tehdyssä

tutkimuksessa huomattiin, että varkaudet, autovarkaudetja asuntomurrot ovatvähäisempiä niissä

rakennuksissa, joissa on ympärillä puita ja ruohoa. Asukkaat, joiden asuntojen ympärillä oli paljon

kasvillisuutta, tekivät 52% vähemmän rikoksia (48% vähemmän irtaimistoon liittyviä rikoksia ja

56% väkivaltarikoksia) verrattuna asukkaisiin, jotka asuivat taloissa, joiden ympärillä ei ollut

kasvillisuutta. (Kuo, F. E., & Sullivan, W.C. (2001a).Aggression and Violence in the Inner City: Effects

of Environment via Mental Fatigue. Environment & Behavior, Special Issue, 33(4), 543-571.)

2. Yhdistyksen toiminta on kaupunkilaisten omaehtoista, yhteisöllistä toimintaa, joka on jatkunut

jo n. kymmenen vuoden ajan, ja jonka tulokset kaikkien ilona. Yhdistyksen toiminta vahvistaa

omalta pieneltä osaltaan Helsingin kaupungin visiota: "Helsinki on asukkaiden yhteisöllinen

asuinpaikka ja pääkaupunki, jossa palvelut toimivat ja päätöksenteko on avointa, ja jossa tiede,

taide ja luovuus kukoistavat." (lähde: http://www.hel.fi/hki/taske/fi/strategiaohjelma)

Yhdistyksessä tehdään vapaaehtoistyötä yli 2000 tuntia vuodessa kaupunkilaisten hyvinvoinnin

edistämiseksi. Tällä vapaaehtoistyöllä tuotetaan palveluja kaupungille:

Vartiosaaren virkistysarvoa lisätään mm seuraavilla tavoilla:

a. yhdistyksen hoitamat vuohet ovat Vartiosaaressa ympärivuoden kaikkien Vartiosaaren

kävijöiden tavattavissa

b. yhdistys pitää kunnossa museoviraston päätöksellä suojeltua vanhaa tallirakennusta ja sen

pihapiiriä
c. yhdistys on vuodesta toiseen ollut aktiivisesti mukana järjestämässä perinteistä

Vartiosaaripäivääja muita saaren tapahtumia yhdessä muiden saarelaisten kanssa. Tallilla

tapahtuu aina paljon ja päivän aikana tallilla vierailee useita satoja ihmisiä

d. pihapiiriin kuuluva lato on tapahtumanjärjestäjien käytössä nimellistä vuokraa vastaan

e. pihassa myös saaren ainoa yleisessä käytössä oleva puucee ja roskapöntöt joiden

tyhjentämisestä yhdistys huolehtii

Sosiaaliviraston lastensuojelun palveluiden / muut perheiden tukitoimet -yksikön toimipiste

Mäntyniemi sijaitsee Vartiosaaressa. Mäntyniemen toimintaan kuuluu huostaan otettujen lasten-

ja yhteiskunnan sääntöihin sopeutumisvaikeuksia kokevien nuorten terapeuttinen

kuntoutustavoite. Talli on vaikeassa elämän tilanteessa oleville lapsille ja nuorille merkittävä

vierailukohde. Sen lisäksi Mäntyniemessä kuntoutetaan työelämästä syrjäytyneitä nuoria ja myös

heille on tärkeää osallistua yhdistyksen ylläpitämään toimintaan. Toiminta on ympärivuotista.

Vuonna 2014 yhteistyömme jatkuu ennallaan.

Nuorisoasiankeskuksella on Vartiosaaressa kesänuta jonka kanssa yhdistys on aina tehnyt

aktiivisesti yhteistyötä. Talli on mainio leiri-ja puuhapaikka nutan kesäkäyttäjille. Varsinkin

maahanmuutto taustaisille nuorille tilaisuus nähdä palanen Helsinkiä vuosisata sitten on

ainutkertainen kokemus. Sen lisäksi NK on järjestänyt tallinpihapiirissä esim. ilmaisutaiteen



kursseja. Useana vuonna yhdistys on myös tarjonnut NKn työllistetyille nuorille mielekästä työtä

esim.: kerppujen sitomista vuohien talvivarastoksi. Vuonna 2014 yhteistyömme jatkuu ennallaan.

Yhdistyksen avustuksen hylkäämispäätöksen yhteydessä meille toimitettiin myös Helsingin

kaupunki / taloussuunnittelukeskuksen 12.12.2011. avustusohjeet, jotka eivät ole kaikilta osin

yhtenäiset avustusten hakemisperusteiden kanssa. Ei voi olla niin, että avustushakemusten

käsittelyssä on käytössä toisistaan poikkeavia ohjeistuksia. Esim. Taloussuunnitteluosaston

versiossa hakemusten käsittely osiossa ei mainita lainkaan mm. vapaaehtoistyötä tai

asukastalotoimintaa, jotka ovat viraston avustushakemus ilmoituksen mukaan:

Sosiaali-ja terveyslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläisille järjestöillejoiden toiminta tukee

ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. Jakoperusteet ovat:

l) Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea sosiaali-ja

terveysviraston voimassa olevan strategiasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista.

2) Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys-ja

hyvinvointierojen kaventamiseen. Tällä tarkoitetaan muun muassa seuraavia asioita:

a. Terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukeminen

b. Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen

c. Omatoimisuuden ja itsehoidon lisääminen

d. Eri-ikäisten syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevin ja/tai korjaavin toimin

e. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen

f. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien auttaminen ja vertaistuki sekä kriisiapu, jolloin kohderyhminä

ovat: - lapset, nuoret, pienituloiset perheet, ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, eri tavoin vammaiset -

päihde- tai mielenterveyspalveluja tarvitsevat - asunnottomat - toimeentulovaikeuksissa olevat -

terveyden edistämisen kannalta merkitykselliset, vaikkakin pienet väestöryhmät, joihin kuuluvien

hoito- tai tukisuhde vaatii erityistä asiantuntemusta ja luottamuksellisuutta

g. vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta.

3) Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim.

vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole ulkopuolisen tuen varassa.

4) Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis-ja tukemistoimintaan, joten

välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi

tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja

vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet,

kalusteet, ATK, Internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus,

julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset

kiinteistönhoitokulut) eikä sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien

voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juhlat ja retket).

5) Kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.

6) Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan,

johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.



Lisäksi sosiaali-ja terveyslautakunta ilmoittaa, että edellä mainittujen kohteiden lisäksi voidaan

avustuksia myöntää myös asukastalotoimintaan.

Edellä esitetyn perustella esitämme, että sosiaali-ja terveyslautakunta kumoaa virastopäällikön

esityksen ja avustus myönnetään täysimääräisenä.

Pidetään stadi sykkeessä terveisin.

Vartiosaaren luonto-ja eläintalliyhdistys ry.

Kari koskelo

050 3268419
Kari.Koskelo@fonet.fi

Laivalahden puistotie 7 A 5

00810 HELSINKI



Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:
Liitteet:

kari.koskelo@fonet.fi
14. tammikuuta 2014 9:48
Kirjaamo Helsinki
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimus päätöksestä 2014.pdf

Hei,

Ohessa liitetidostona oikaisuvaatimus virastopäällikön tekemästä päätöksestä. Ilmoittanette vastaan

ottaneenne viestin.

Terveisin,

Kari Koskela
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