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9 §
Nuorten toimintaryhmän Kollektiivi Juuret projektiavustushakemus 
2022

HEL 2022-001128 T 02 05 01 00

Päätös

Kumppanuuspäällikkö myöntää nuorten toimintaryhmälle Kollektiivi 
Juuret 2 100 euron projektiavustuksen Emma ja Elham -
nykytanssiteoksen kustannuksiin ajalle 13.1.- 10.7.2022 (ei kuitenkaan 
palkkoihin eikä palkkioihin).

Ohjeita avustuksen saajalle

Avustus maksetaan yhdessä erässä.

Selvitys avustuksen käytöstä kuittikopioineen sekä hankkeesta kertova 
materiaali (teksti ja/tai kuvia) on toimitettava 8.8.2022 mennessä nuori-
sopalvelujen kumppanuusyksikköön projektiavustusselvityslomakkeel-
la. Materiaali voidaan julkaista nuorisopalvelujen nettisivulla, jossa esi-
tellään nuorten ryhmien projektiavustuksen tuella toteuttamia hankkei-
ta.

Avustusta saavan on noudatettava Nuorisoyhdistysten avustusohje-
sääntöä ja Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita 
(www.hel.fi/nuorisonavustukset):

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-
myontamisperusteet 

Avustusta saavan on käytettävä projektissaan Helsinki-kehystunnusta, 
joka käyttöohjeineen löytyy osoitteesta:

https://brand.hel.fi/tunnus/ 

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.

Päätöksen perustelut

Projektiavustus on kertaluontoinen nuorisotoiminnalliselle hankkeelle 
myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaali-
seen vahvistamiseen. Sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman 

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet
https://brand.hel.fi/tunnus/
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tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen. (Nuorisoyhdis-
tysten 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)

Nuorten toimintaryhmä Taidekollektiivi Juuret koostuu nuorista tanssia 
harrastavista helsinkiläisistä, jotka ovat motivoituneita luomaan ja kehit-
tämään uudenlaista nykytanssia. Ryhmän tavoitteena on mahdollistaa 
itseilmaisua ja luovuuden kehittämistä poikkitaiteellisen teoksen kei-
noin. Ydinryhmän lisäksi nuoria kutsutaan mukaan sosiaalisen median 
sekä avoimen haun kautta. Mukana olijoita yhdistää rakkaus harrastuk-
seen. 

Emma ja Elham on nykytanssiteos, jonka käsikirjoitus, ohjaus ja ko-
reografia ovat ryhmän omia. Hakemuksen mukaan teoksen teemoilla ja 
tanssin keinoin tarkastellaan eriarvoisuutta, etuoikeuksia ja niiden puut-
teita, koulutusta ja sen roolia suomalaisessa yhteiskunnassa sekä 
mahdollistajana että raja-aitojen rakentajana. Tavoitteena on myös 
tuoda nykytanssi sellaisiin paikkoihin, jossa se ei perinteisesti näy ja 
mahdollistaa osallistumiskokemus kaikenikäisille ja –taustaisille katso-
jille.

Ryhmä käyttää monipuolisesti nuorisopalveluiden tiloja sekä tanssijoi-
den että bändin harjoituksiin ja varsinaisiin esityksiin. Emman ja Elha-
min esitykset järjestetään Narrin näyttämöllä kesäkuussa 2022. Lisäksi 
yhteiskunnallisten teemojen keskusteluun nostamiseksi järjestetään 
kutsuvierasnäytös, johon kutsutaan nuorten lisäksi median edustajia, 
päättäjiä sekä eri asiantuntijoita teoksen teemojen ympäriltä. Kutsuvie-
rasnäytös on suunniteltu järjestettävän 7.6.2022.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3 350 euroa. Menot koostuvat 
kutsuvierastilan vuokrasta 1 500 euroa, muista tilavuokrista 600 euroa, 
markkinoinnista 300 euroa ja tarvikkeista 950 euroa. Tulot koostuvat 
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haetun avustuksen lisäksi 850 euron lipputuloista. Lippujen hinnat halu-
taan pitää matalana osallistumisen mahdollistamiseksi.

Nuorten toimintaryhmässä on 15 jäsentä, joista 13 on 7-28 vuotiaita 
helsinkiläisiä. Näytöksiin arvioidaan osallistuvan yhteensä 370 henki-
löä, joista 250 on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä. Ryhmän edustajia tavat-
tiin valmisteluvaiheessa. Tapaamisessa keskusteltiin hankkeesta, ryh-
män tulevaisuuden suunnitelmista sekä nuorisopalvelujen tukimuodois-
ta nuorten ryhmille. 

Nuorten toimintaryhmä Kollektiivi Juuret haki 2 500 euron projektiavus-
tusta 13.1.2022 saapuneella hakemuksellaan. 

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 
kulttuurisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
14.12.2021 § 202) 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston päätöksen mukai-
sesti kumppanuuspäällikkö tekee päätöksen enintään 3 000 euron pro-
jektiavustuksista. (Nuorisojaosto 20.6.2017, § 4)

Lisätiedot
Virpi Talasmäki, suunnittelija, puhelin: 09-310 89132

virpi.talasmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Projektiavustusselvitys-lomake

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakija Liite 1

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 9 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Markku Toivonen
kumppanuuspäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 09.02.2022.


