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20 §
Osuuskunta Hertsikan Pumpun asukasosallisuuden pienavustus-
hakemus

HEL 2019-000489 T 02 05 01 00

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää osuuskunta Hertsikan Pumpulle asuka-
sosallisuuden pienavustusta 3 000 euroa asukastilakartoituksen laati-
miseen.

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 ylläpi-
tämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Asuka-
sosallisuuden toiminta-avustuksia kohdennetaan alueellisten yhteistyö- 
ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti 
ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantami-
seen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien mene-
telmien 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. 

Osuuskunta Hertsikan Pumppu on hakenut 3 000 euroa asukastilakar-
toituksen laatimiseen. Herttoniemen kirjasto ja nuorisotalo siirtyvät ny-
kyisistä tiloistaan uusiin tiloihin keväällä 2020, mikä vaikuttaa alueen 
asukastoimijoiden tilojen käytön mahdollisuuksiin. Osuuskunnan pro-
jektin tavoitteena on kartoittaa systemaattisesti nykyisten toimijoiden ti-
latarpeet, sekä mahdollisuuksien mukaan paikantaa uudet korvaavat ti-
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lat ja selvittää mitä toimenpiteitä niiden käyttöönotto edellyttää. Samalla 
kehitetään eri kaupunginosien käyttöön toimintamalli siitä, miten toimi-
jat ja tilatarpeet voidaan paikantaa ja asukastilat saadaan optimaali-
seen käyttöön. Projektista laaditaan raportti, joka sisältää työkirjan, jon-
ka avulla vastaava prosessi voidaan tarvittaessa toistaa muissa kau-
punginosissa. Pienavustusta haetaan projektityöntekijän palkkakului-
hin.

Osuuskunta Hertsikan Pumpun pienavustushakemus kohdentuu avoin-
ten asukastilojen toiminnan kehittämiseen ja alueellisten osallistumis-
mahdollisuuksien turvaamiseen. Hakemus täyttää asukasosallisuuden 
avustuskriteerit.

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

anu.markkola(a)hel.fi
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