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26 §
Erityisavustuksen hakeminen lasten ja nuorten paikalliseen harras-
tustoimintaan Villiä hurjempi länsi –hankkeelle

HEL 2017-013095 T 02 05 01 01

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (AVI) haetaan valtionavustusta, 
erityisavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan, 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginkirjaston Viliä hurjempi län-
si -hankkeelle.

Hankeen tavoitteena on harrastustoimintamahdollisuuksien lisääminen 
läntisen ja keskisen alueen Helsingissä 7-18-vuotiaille lapsille ja nuoril-
le. Harrastusmahdollisuuden tulee olla helposti saavutettava ja pysyvä, 
viikoittain toistuva kerho tai ryhmä, joka vahvistaa lapsen ja nuorten 
osallisuutta omaan yhteisöön ja alueen muihin lapsiin ja nuoriin. Tavoit-
teena on myös lisätä ohjattua, taiteellisesti ja kulttuurisesti korkealaa-
tuista sanataidetoimintaa osana iltapäiväkerhopalvelua. Lisäksi tavoit-
teena on lisätä osallistamista harrastustoiminnan perusteena. Kohde-
ryhmänä ovat 7-18-vuotiaat lapset ja nuoret sekä erityislapset.

Hankkeen kesto 1.8.2018-31.5.2019
Kokonaiskustannukset 38 000 euroa
Haettava avustus 33 000 euroa
Omarahoitusosuus 5 000 euroa (haettu Ruuti-budjetista, päätök-

set 7.12.2017)

Kannelmäen kirjasto koordinoi hanketta. Elokuvakerhon toiminnasta 
vastaa Kannelmäen nuorisotalo. Hankkeessa kumppaneina ovat liit-
teessä mainitut kirjastot, nuorisotalot, Kanneltalo ja koulut. 

Mikäli AVI:n rahoituspäätös on myönteinen, avustus ohjataan kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään, jonne perustetaan pro-
jektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen avustushakemuksen AVI:lle laatii kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan kaupunginkirjasto, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen 
täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen 
käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä 
AVI:n kanssa. Hankeasiakirjat on vietävä Ahjo-järjestelmään päätök-
sessä mainitulle diaarinumerolle.
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Hankeasiakirjat allekirjoittaa kaupunginkirjastossa kirjastopalvelujen 
johtaja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminta-
säännön 11 § 1 momenttiin perustuen.

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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Helena Pättiniemi, hallintosihteeri, puhelin: 310 85516
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