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Kaupunginhallituksen yleisavustukset vuonna 2018
Hakija

Hakemusnro

Päätös
2017

Haettu
2018

Esitys Käyttötarkoitus
2018

Perustelu

Alvar Aalto -säätiö

1455009

15 000

15 000

15 000 Alvar Aallon kotitalon avoinna- ja ylläpito,
korjaukset sekä toiminnan kehittäminen.

Avustus kohdennetaan seuraavasti: Alvar
Aallon kotitalon (ylläpitoon 5 060 euroa ja
peruskorjausavustukseen 9 940 euroa).

Eurooppalainen
Pääkaupunkiseutu ry

1454010

6 000

8 000

3 000

0

1453118

34 800

34 800

34 800 Virkistys-, harrastus- ja lomanviettotoiminnan
järjestäminen Vartiosaaren Lomarannassa
Helsingin kaupungin palveluksessa oleville
akavalaisille työntekijöille.

Avustus kohdennetaan seuraavasti:
Toiminta-avustus 6 000 euroa ja vuokraavustus 29 719 euroa.

Helsingin
kaupunginosayhdistykset ry

1454187

100 000

130 300

Toiminta-avustus yhdistyksen toimintaan
sisältäen kotisivuverkoston ylläpitämisen.

Helsingin
liikenneturvallisuusyhdistys ry

1454160

95 800

103 900

100 000 Edistää Helsingin kaupunginosatoimintaa
harjoittavien yhdistysten keskusjärjestönä
Helsingin kehittymistä kulttuuri- ja
ympäristöarvoja kunnioittavana kaikkien
asukkaiden hyvinvoinnista huolehtivana,
elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä
kaupunkina.
95 800 Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry tekee
paikallista liikenneturvallisuustyötä Helsingin
alueella. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa
ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin. Yhdistyksen toiminnot painottuvat
suojaamattomaan liikenteeseen: kävelyn ja
pyöräilyn edistämiseen.

Föreningen Luckan i
huvudstadsregionen r.f.
Helsingin kaupungin
akavalaisten lomatuki ry

6 000 Yhdistys edistää Euroopan unionin ja sen
Toiminta-avustus Eurooppa-aiheisten
kehittämiseen liittyvää kansalaiskeskustelua
tilaisuuksien järjestämiseen
sekä syventää Eurooppatietoutta toimintaalueellaan. Mm. Eurooppa-päivän ja YK-päivän
järjestelykulut.
0 ei hakemusta vuodelle 2018

ei hakemusta vuodelle 2018

Toiminta-avustus yhdistyksen toimintaan.
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Hakija

Hakemusnro

Päätös
2017

Haettu
2018

Helsingin Pohjola-Norden
Pohjola-Norden i Helsingfors rf

1453945

6 640

8 000

Helsingin Polkupyöräilijät ry

1457226

0

15 000

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

1452669

187 657

195 260

Esitys Käyttötarkoitus
2018
6 640 Yhdistys pyrkii tekemään tunnetuksi
Pohjoismaiden kulttuuria ja yhteiskuntia,
herättämään kiinnostusta pohjoismaiseen
politiikkaan erityisesti Helsingin alueella sekä
edistämään pohjoismaisia yhteyksiä ja
yhteistyötä kaikilla tasoilla ja sektoreilla.
0 Helsingin Polkupyöräilijät harjoittaa laajaa
tiedotus- ja koulutustoimintaa pyöräilyn
edistämiseksi ja liikenneturvallisuuden
parantamiseksi. HePo tuottaa ja julkaisee
esitteitä ja koulutusmateriaaleja, joilla pyritään
edistämään pyöräilyä ja pyöräilyn turvallisuutta.

Perustelu
Toiminta-avustus yhdistyksen toimintaan.

Avustusta ei esitetä myönnettäväksi,
koska kaupunginhallituksen
yleisavustuksista avustetaan Helsingin
liikenneturvallisuusyhdistys ry:tä, jonka
tavoitteena on edistää kaikkien
kaupunkilaisten liikenneturvallisuutta
liikkumismuodosta riippumatta. Helsingin
Polkupyöräilijät ry. haki toiminta-avustusta
(15 000 euroa) myös vuodelle 2017.
Kaupunginhallitus hylkäsi hakemuksen
20.2.2017 (§ 181). Helsingin
Polkupyöräilijät ry. teki oikaisuvaatimuksen
koskien kaupunginhallituksen päätöstä
20.2.2017 § 181. Kaupunginhallitus hylkäsi
Helsingin Polkupyöräilijät ry:n
oikaisuvaatimuksen koskien
kaupunginhallituksen avustuspäätöksestä
18.12.2017 § 1138.

187 657 Helsingin kaupungin omistaman ja
Avustus kohdennetaan seuraavasti:
yhteisjärjestön vuokraaman Kulosareen
Toiminta-avustus 9 260 euroa ja vuokrakartanon ja siihen liittyvien rakennusten vuokra avustus 178 397 euroa.
sekä kesämaja-alueen vuokra.
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Hakija

Hakemusnro

Päätös
2017

Haettu
2018

Helsinki Hacklab ry.

1454527

0

9 000

Helsinki-Seura - HelsingforsSamfundet ry

1448773

16 370

16 370

Helsinkiläisten loma- ja
virkistysyhdistys ry

1453194

6 000

6 000

Hyötykasviyhdistys ry

1453987

48 082

49 387

Esitys Käyttötarkoitus
2018
0 Helsinki Hacklab ry.:n toiminnan tarkoitus on
ylläpitää yhteisöllistä ja ympäri vuorokauden
auki olevaa rakentelupajaa Helsingin ja
pääkaupungin alueen tee-se-itse -harrastajille,
teknologiasta kiinnostuneille rakenteiljoille,
taiteiljoille ja kaikkea tätä oppimaan haluaville.
Yhdistys hakee vuokra-avustusta laajentuvan
toiminnan kattamiseksi.

16 370 Helsinki-Seura pyrkii levittämään tietämystä
Helsingistä ja vaalimaan Helsingin
kaupunkikulttuuria tarkastellen Helsinkiä
kokonaisuutena ja korostaen sen
erityisasemaa maan pääkaupunkina.

0 Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on
edistää helsinkiläisten loma- ja
virkistysmahdollisuuksia, vaalia Helsingin
luonto- ja kulttuuriarvoja sekä edistää niihin
liittyvää harrastustoimintaa. Haetaan vuokraavustusta Björknäs II -huvilan vuokrakuluihin.

Perustelu
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi,
koska yhdistyksen toiminta kuuluu kulttuurija vapaa-ajan toimialalle, joka myöntää
avustuksia järjestöille, joiden toiminta
tukee ja täydentää toimialan tuottamia
palveluita. Helsinki Hacklab ry. haki vuokraavustusta (6 000 euroa) myös vuodelle
2017 kaupunginhallituksen
kansliapäällikölle kohdentamista
avustusmäärärahoista. Avustusta ei
myönnetty 20.12.2017 § 188.
Toiminta-avustus yhdistyksen toimintaan.

Hakemus saapunut myöhässä.

48 458 Yhdistyksen tarkoituksena on luonnonvaraisten Vuokra-avustus.
ja viljeltyjen hyötykasvien tuntemuksen,
luonnonmukaisen viljelyn, kasvien
monipuolisen käytön ja monimuotoisuuden
edistäminen sekä vanhojen viljelykantojen
säilyttäminen. Vuokra-avustus.
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Hakija

Hakemusnro

Päätös
2017

Haettu
2018

Esitys Käyttötarkoitus
2018

Jyty Metropoli ry

1454109

183 195

190 000

Krematoriosäätiö Krematoriestiftelsen rs

1447614

6 590

9 200

0 Krematorio- ja kappelipalveluiden tarjoaminen
(Helsingin) Hietaniemessä.
Krematoriotoiminnan edistäminen ja
tiedottaminen sekä Krematoriotekniikan
kehittäminen. Avustus krematoriokappelin
julkisivun rappaukseen.

Malmin lentoaseman ystävät ry

1455041 uusi hakija

6 000

0 Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on myös Avustusta ei esitetä myönnettäväksi,
vaalia ja suojella Malmin alueen rakennettujen koska lentokentän toiminta tulee
kulttuurikohteiden ja -ympäristöjen ajallista
loppumaan lähivuosina.
monimuotoisuutta, vaalia niiden
ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää
niiden kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.

164 876 Helsingin kaupungin omistaman ja
yhdistyksemme vuokraaman Stansvikin
kartanon ja siihen liittyvien rakennusten vuokra
+ mökkikylän vuokra. Museoviraston
suojeleman kartanorakennuksen
ympärivuotinen sähkölämmitys sekä alueella
olevien saneerauskohteiden ympärivuotinen
lämmitys + katuvalaistus.

Perustelu
Avustus kohdennetaan seuraavasti:
Toiminta-avustus 6 286 euroa ja vuokraavustus 158 590 euroa. Khn käyttöön
varattujen avustusmäärärahojen jaossa on
huomioitu päätöksen (Khs 9.2.2015)
mukainen avustuksen 10 %:n lasku
edelliseen vuoteen nähden kahden eniten
avusta saavan järjestön kohdalla.
Krematoriosäätiölle ei esitetä avustusta
myönnettäväksi, koska avustuksella ei
tulisi rahoittaa kiinteistön korjauksia.
Lisäksi säätiö on vakavarainen ja pystynee
omarahoituksellaan kustantamaan
kiinteistön korjauksen.
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Hakija
Norr om Stan rf

Hakemusnro

Päätös
2017

Haettu
2018

1453616

3 000

20 000

Esitys Käyttötarkoitus
2018

Perustelu

3 000 1. 3800 euro för anordnande av
Toiminta-avustus yhdistyksen toimintaan.
eftermiddagsklubbar för barn i åk 3-9 i Kottby,
Månsas och Staffansby lågstadieskolor samt i
Åshöjdens grundskola direkt efter skoldagens
slut.
2. 1500 euro för anordnande av IT-klubbar och
annan verksamhet för seniorer.
3. 1700 euro för anordnande av
kursverksamhet för familjer/alla åldrar.
4. 6500 euro för anordnande av dagkolonier för
barn i lågstadieålder under skolornas lovtider.
5. 1500 euro för anordnande av och
deltagande i olika evenemang i norra
Helsingfors med omnejd i samarbete med
lokalföreningarna och skolorna.
6. 1000 euro för anordnande av workshops för
barn och ungdomar i samarbete med andra
aktörer i norra Helsingfors och Vanda.
7. 1500 euro för informationsspridning om
medlemsföreningarnas och övriga aktörers
svenskspråkig verksamhet i norra Helsingfors
med omnejd.
8. 500 euro för arbetsgivaradministration för
medlemsföreningarnas klubbar.
9. 2000 euro för medverkan i diverse nätverk,
bl.a. för svenskt ungdomsarbete och
seniorverksamhet samt diverse regionala
svenska arbetsgrupper och föreningen Fyra
byar i Nyland, grundad för att fungera som
facilitator för Eu-projekt för stadsutveckling.
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Hakija

Hakemusnro

Päätös
2017

Haettu
2018

1454062

3 930

4 000

858470

16 968

16 800

Suomen RetkeilymajajärjestöSRM ry

1448557

0

60 000

Suomi-Venäjä-Seuran EteläSuomen piirijärjestö ry

1453374

2 125

2 500

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
Ry

Suomen Rauhanliitto - Finlands
Fredsförbund ry

Esitys Käyttötarkoitus
2018

Perustelu

3 930 Avustus käytetään Helsingissä kesällä 2018
Avustus matkakorttien hankintaan.
työskentelevien ja asuvien pohjoismaalaisten
nuorten matkakorttien hankkimiseen. Nuorille
maksetaan kesäharjoittelijoiden palkkaa, jonka
takia matkakustannusten maksaminen on
suuri tuki. Avustussumma on laskettu 30
nordjobbarille, jotka oleskelevat Helsingissä 23 kuukautta.
16 800 Avustus Rauhanaseman tonttivuokraan

0 Käyttötarkoitus on ylläpitää järjestön toimintaa
ja kehittää hostellimajoitusta Helsinkiin.
Käytännössä avustus käytetään viestintään
jäsenistölle ja kv. matkailijoille, matkailuiltojen
järjestämiseen hostelleissa,
messuosallistumisiin, kv. hostellikortin
ilmaisjakeluihin matkailualan opiskelijoille ja
jäsenjärjestöille, Hostellit Suomessa -esitteen
painatukseen sekä uuden hostellin
perustamishanketta edistävän
Hostellityöryhmän työhön. Yhteistyössä
Hostelling Internationalin ja Pohjoismaisten
vastaavien järjestöjen kanssa pyrimme
saamaan kv. hostellijatkailijoita Suomeen ja
suurin osa heistä tulee nimenomaan Helsinkiin
tai aloittaa Suomen vierailunsa Helsingistä.
2 125 Toiminta-avustuksen käyttötarkoitus on
Venäjään ja venäläiseen kulttuuriin liittyvien
palvelujen järjestäminen helsinkiläisille sekä
erilaisten seminaarien, tilaisuuksien ja
kulttuuritapahtuminen tuottaminen. Lisäksi
jatkamme yhteistyötä kaupungin
venäjänkielisten kanssa.

Avustus tontinvuokraan.

Avustusta ei esitetä myönnettäväksi
Helsingissä päättyneen hostellitoiminnan
takia. Yhdistys on saanut avustusta
Olympiastadionilla toimineen hostelin
vuokrakustannuksiin. Hostellitoiminta
Olympiastadionilla on päättynyt.
Yhdistyksellä ei ole nykyisellään
hostellitoimintaa Helsinginssä

Toiminta-avustus yhdistyksen toimintaan.
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Hakija

Hakemusnro

Taideyliopiston SibeliusAkatemia
Tekniikka ja Terveys KTN
Helsinki ry

Osoitetaan kp:n käyttöön
(yleiset saunat, kunnallinen
tiedotustoiminta, opaskoulutus,
veteraanijärjestöjen vuokrat)
Harkinnanvaraiset kp:n
käyttöön
Yhteensä

1454113

Päätös
2017

Haettu
2018

Esitys Käyttötarkoitus
2018

6 000

12 000

6 000 Urkukonserttien järjestämiseen Finlandiatalossa.

17 608

22 375

15 848 Vuokra-avustus: Kaupungin yhdistykselle
vuokraaman virkistyspaikan vuokramenojen
kattamiseksi. Toiminta-avustus:
Virkistyspaikan kiinteisiin kuluihin,
kunnossapitoon sekä jäsentoimintaan.

44 685

44 685

283 000

84 211

1 086 450

933 892

852 200

Perustelu
Avustus urkukonserttien järjestämiseen
Finlandia-talossa.
Avustus kohdennetaan seuraavasti:
Toiminta-avustus 4 587 euroa ja vuokraavustus 11 261 euroa. Khn käyttöön
varattujen avustusmäärärahojen jaossa on
huomioitu päätöksen (Khs 9.2.2015)
mukainen avustuksen 10 %:n lasku
edelliseen vuoteen nähden kahden eniten
avusta saavan järjestön kohdalla.

