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7 §
Työryhmä Vartiosaaren Pop-up-kesäkahvilan asukasosallisuuden 
pienavustushakemus

HEL 2019-000489 T 02 05 01 00

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää työryhmä Vartiosaaren Pop-up-kesä-
kahvilalle asukasosallisuuden pienavustusta 750 euroa Vartiosaaren 
yhdistystoimijoiden kesäkahvilan irtaimiston hankintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 (§ 460), että kaupungin-
kanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten 
myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavus-
tuksen myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä päätöksenteon 
nopeuteen ja ketteryyteen, sekä mahdollistaa matalan kynnyksen rea-
gointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin.

Pienavustusta voidaan myöntää asukasosallisuuden kriteerit täyttäviin 
ja yleis- ja toiminta-avustuslajien mukaisiin alkaviin hankkeisiin ja toi-
mintaan tai kertaluonteisiin lyhyen aikavälin projekteihin. Asukasosalli-
suuden yleisavustuksia kohdennetaan muiden kuin kaupungin ylläpitä-
mien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Asukaso-
sallisuuden toiminta-avustuksia kohdennetaan alueellisten yhteistyö- ja 
vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja 
osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen 
sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetel-
mien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun. 

Lisäksi asukasosallisuuden avustuskriteereiden mukaan avustettavan 
toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutus-
mahdollisuuksien, yhteisöllisyyden sekä alueen viihtyisyyden paranta-
minen. Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin 
välistä yhteistyötä, asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksen-
tekoon sekä tarjota asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia oman lä-
hiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyisyyden parantamiseksi. 

Työryhmä Vartiosaaren Pop-up-kesäkahvila on hakenut 1 810 euroa 
Vartiosaaren yhdistystoimijoiden kesäkahvilan irtaimiston hankintaan. 
Kesäkahvila on vuosina 2016–2018 muotoutunut yhteenliittymäksi, jos-
sa osallisina voivat olla kaikki rekisteröidyt yhdistykset, joilla on tukikoh-
ta Vartiosaaressa. Kahvila toimii vapaaehtoisvoimin ja pienimuotoisesti. 
Kahvilan tuottamia tuloja on käytetty Helsingin kaupungilta vuokrattujen 
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huviloiden remontti- ja muihin kuluihin. Kahvila on myös tarjonnut mak-
suttomia soutu- ja moottorivenekuljetuksia kahvilan asiakkaille ja toimi-
nut informaatiopisteenä. Kahvilatoiminta edistää Vartiosaaren asukas- 
ja matkailukäyttöä sekä huviloiden suojelemista. Pienavustusta hae-
taan kaasujääkaapin, pöytien, tuolien, sateensuojan rakennustarvikkeet 
ja pienirtaimiston hankintaan.

Työryhmä Vartiosaaren Pop-up-kesäkahvilan pienavustushakemus 
kohdentuu alueellisten yhteistyörakenteiden kehittämiseen ja asukkai-
den omaehtoiseen lähiympäristönsä elävöittämiseen. Toiminta tukee 
Helsingin kaupungin strategiaa, jonka mukaisesti kaupungissa haetaan 
keinoja merellisten kohteiden saavutettavuuden parantamiseen. Mää-
rärahojen puitteissa avustusta myönnetään toiminnan kannalta välttä-
mättömiin hankintoihin, jotka ovat jääkaappi (450 euroa) ja sateensuo-
jan rakennustarvikkeet (300 euroa). Irtaimiston omistus- ja hallintaoi-
keus pop up-kahvilatoiminnan päättymisen jälkeen myönnetään Vailla 
Vakinaista Asuntoa ry:lle, joka on yksi vuonna 2018 pop up -kahvilaa 
ylläpitäneistä yhdistyksistä. 

Pienavustushakemus täyttää asukasosallisuusavustuksen avustuskri-
teerit.

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Asukasosallisuuden_pienavustushakemus_Vartiosaaren_Pop-up_-ke-
säkahvila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
.


