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17 §
Valtionavustuksen hakeminen Lukulähettilääksi! –hankkeelle

HEL 2017-011590 T 02 05 01 01

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta haetaan valtionavustusta Lukulä-
hettilääksi! –hankkeelle.

Hankkeen tavoitteena on tukea ikääntyneiden osallisuutta ja heidän 
kulttuuri- ja lukemisharrastustaan konseptoimalla ns. lukulähettiläs-toi-
minta osaksi kirjaston lukemista edistäviä palveluja. Tarkoituksena on 
samalla luoda vapaaehtoisia kouluttavien ja välittävien järjestöjen rek-
rytoinnille ja tiedottamiselle luonteva paikka nimenomaan kirjastosta. 
Toteutuksessa kirjastohenkilökunta kouluttautuu tukemaan vapaaehtoi-
sia hyödyntämään kirjaston lukemispalveluita.

Hankkeessa on tarkoituksena tavoittaa yksinäisiä, huonosti liikkuvia se-
niori-ikäisiä ja muistisairaita helsinkiläisiä ja parantaa heidän pääsyään 
kulttuurin pariin. Projekti on paikallinen ja sen toteutuksessa ovat yh-
teistyössä: Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kir-
jastopalveluista Kallion, Malmin, Itäkeskuksen, Kannelmäen ja Töölön 
kirjastot Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalta Riistavuo-
ren, Kontulan/Itäkeskuksen, Roihuvuoren ja Myllypuron monipuoliset 
palvelukeskukset. Järjestöt: Suomen Punainen Risti ja Alzheimer-yh-
distys

Kokonaiskustannukset: 78 590 e.

Haettava avustus: 62 150 e. 

Omarahoitusosuus: 20 %, joka koostuu: kirjastohenkilökunnan käyttä-
mästä työajasta projektin tarjoamassa koulutuksessa, kirjastossa tehtä-
västä työstä aineiston kääntämiseksi ruotsiksi, kaupungin hallinnollisis-
ta kuluista sekä yhteistyökumppaneiden suunnitteluun ja toteutukseen 
käyttämästä työajasta.

Mikäli Etelä-Suomen aluehallintoviraton päätös on myönteinen, hank-
keelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään 
oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Kaupunginkirjasto laatii hankkeeseen liittyvät asiakirjat ja vastaa han-
keen toteutumisesta. Hankeasiakirjat on vietävä Ahjo-järjestelmään 
päätöksessä mainitulle diaarinumerolle. 
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Hankeasiakirjat allekirjoittaa kaupunginkirjastossa kirjastopalvelujen 
johtaja Helsingin kaupungin toimintasäännön 11 § 1 momenttiin perus-
tuen.

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien 
etuuksien hakemisesta.
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