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27 §
Valtionavustuksen hakeminen lasten ja nuorten paikalliseen harras-
tustoimintaan

HEL 2017-013336 T 02 05 01 01

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) haetaan valtionavustusta 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden lasten 
ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan.

Helsingin kaupungin nuorisopalvelukokonaisuus hakee AVI:n lasten ja 
nuorten harrastustoiminnan avustusta jalkapallo-, tanssi- ja ympäristö-
ryhmätoimintaansa sekä kehitysvammaisten Sankarit-teatteriryhmän 
toiminnan tukemiseen.

Ryhmät toimivat sosioekonomisesti heikoilla alueilla. Toiminnan tavoit-
teena on maahanmuuttajataustaisten ja/tai kehitysvammaisten lasten ja 
nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen, yhteisöllisyyden ja osal-
listumisen vahvistaminen sekä uusien, monipuolisten elämysten saami-
nen yhdessä ikäistensä kanssa. Haettavalla lasten ja nuorten harras-
tustoiminnan avustuksella edistetään nuorten osallisuutta ja yhdenver-
taisuutta sekä tuetaan nuorten harrastamista ja yhteisöllisyyttä nuoriso-
lain 2 §:n sisältämien tavoitteiden mukaisesti. 

Avustus on suunniteltu käytettäväksi ajalla 1.6.2018 - 31.05.2019.

Kokonaiskustannukset 80 000 euroa sisältävät omavastuuosuuden. 

Haettava avustus: 35 097 euroa. 

Avustuksen hakuaika: 6.11. - 15.12.2017.

Mikäli Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) päätös on myönteinen, 
hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestel-
mään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamisek-
si.

Varsinaisen avustushakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
(AVI:lle) laatii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonai-
suus, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mah-
dollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja 
muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä AVI:n kanssa. Hankeasia-
kirjat on vietävä Ahjo-järjestelmään päätöksessä mainitulle diaarinume-
rolle.
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Hankeasiakirjat allekirjoittaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuoriso-
palvelukokonaisuudessa nuorisoasiainjohtaja Helsingin kaupungin hal-
lintosäännön 24 § 4 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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Paula Mantila, sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi
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sonja.witting(a)hel.fi
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