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Helsingin kaupunki myöntää avustuksia

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta jakaa vuosittain noin 17 mil-
joonaa euroa avustuksina ja apurahoina helsinkiläisille te-
attereille, taideoppilaitoksille sekä eri alojen yhteisöille. Tu-
kea myönnetään myös yksityisille taiteenharjoittajille, sekä 
harrastajille että ammattilaisille.

TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA- 
AVUSTUKSET VUODELLE 2015
Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset on tarkoitet-
tu vakiintuneille helsinkiläisille taidelaitoksille ja opistoille, 
joiden toiminta on ammattimaista ja jatkuvaa. Tukea myön-
netään mm. teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereil-
le, teatterilain ulkopuolisille ammattiteattereille, taideoppi-
laitoksille, museoille, festivaalien järjestäjille sekä muille 
kulttuurialan toimijoille.

Hakuaika päättyy 11.4.2014 klo 16.00. Toiminta-avustukset 
päätetään joulukuun kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ko-
kouksessa.

KULTTUURI- JA TAIDEYHTEISÖJEN TOIMINTA- 
AVUSTUKSET VUODELLE 2015
Avustus on tarkoitettu helsinkiläisille taide- ja kulttuurityötä 
tekeville yhdistyksille ja yhteisöille, jos niitä ei tueta taide- 
ja kulttuurilaitosten toiminta-avustuksista tai muista kau-
pungin varoista. Hakijalta edellytetään edelliseltä toimin-
tavuodelta hyväksytty tilinpäätös. Avustuksia ei myönnetä 
julkaisutoimintaan, tallenteisiin, radiotoimintaan tms. Avus-
tusta ei ole tarkoitettu kaupunginosayhdistyksille.
Hakuaika päättyy 10.10.2014 klo 16.00.

Toiminta-avustushakemusten pakolliset liitteet ovat:
– toimintasuunnitelma vuosille 2014 ja 2015
– talousarvio vuosille 2014 ja 2015
– tilinpäätös vuodelta 2013 (tilinpäätöksestä on käytävä  
 ilmi ainakin yhdistyksen tulos, tase, jäljennös tilintar- 
 kastuskertomuksesta allekirjoituksineen)
– vuoden 2013 toimintakertomus
– yhdistyksen säännöt (jos kyseessä on uusi hakija tai  
 jos säännöt ovat muuttuneet edellisen hakemuksen  
 jälkeen).

KOHDEAVUSTUKSET
Kohdeavustukset on tarkoitettu helsinkiläisille taiteen am-
mattilaisryhmille ja yhteisöille uusien esittävän taiteen, ku-
vataiteen tai ympäristötaiteen produktioiden sekä festivaa-
lien tuottamiseen Helsingissä. Esityksiä on oltava vähintään 
kolme ja ryhmään tulee kuulua vähintään kolme helsinki-
läistä jäsentä. Avustusta ei myönnetä tallenteille, paino-
tuotteille, opinnäytetöille eikä yksittäisille konserteille. Ha-
kijoille, jotka ovat saaneet tukea muista kaupungin varois-
ta, ei myönnetä kohdeavustusta. Hakemukseen on liitettä-
vä työryhmän jäsenten ansioluettelot. Kulttuuri- ja kirjasto-
lautakunta käsittelee hakemuksia kaikissa kokouksissaan.

Hakemuksen liitteineen on oltava perillä viimeistään kolme 
viikkoa ennen lautakunnan kokousta, jossa hakemus halu-
taan käsiteltävän. Tapahtuman alkamisajankohdan jälkeen 
toimitetut hakemukset hylätään.

LÄHIKULTTUURIAVUSTUKSET
Lähikulttuuriavustuksia myönnetään helsinkiläisille, yhtei-
söille, järjestöille ja muille toimijoille avoimien taidetapah-
tumien ja kulttuuriprojektien tuottamiseen Helsingissä, jot-
ka osallistavat kaupunkilaisia kulttuuritoimintaan. Hakuai-
ka on jatkuva. Sähköisen lomakkeen tulee olla kulttuuri-
keskuksessa vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa/
ensi-iltaa.

AVUSTUS KANSAINVÄLISEEN TAIDE- JA  
KULTTUURITOIMINTAAN
Avustus on tarkoitettu helsinkiläisille esittävän taiteen am-
mattilaisille kansainvälisiin vierailuihin. Tukea myönnetään 
ulkomaille suuntautuvien matkojen matkustuskuluihin. Ha-
kemuksiin tulee liittää vierailukutsu. Avustusta ei myönnetä 
harrastus-, opinto- eikä residenssitoimintaan.

TAIDEAPURAHAT
Apuraha on tarkoitettu helsinkiläisille ammattitaiteilijoille. 
Sitä ei myönnetä samalle taiteilijalle kahta kertaa peräkkäin 
eikä henkilöille, joilla on valtion taiteilija-apuraha koko vuo-
delle 2014. Taideapuraha on henkilökohtainen. Vuoden 2014 
taidealat ovat mediataide, sarjakuvataide, kevyt musiikki ja 
tanssi. Hakuaika päättyy 6.6.2014 kello 16.00.

KEHITYSHANKKEET
Kulttuurikeskus myöntää avustuksia myös kulttuuritoimijoi-
den kolmivuotisille kehityshankkeille sekä yhdessä asuk-
kaiden kanssa toteutettaviin yhteisöllisiin kehityshankkei-
siin. Lisätietoja kulttuurikeskuksen nettisivuilta.

Hakuohjeita:
Tarkemmat tiedot myönnettävistä avustuksista ja mah-
dolliset muutokset löytyvät osoitteesta: www.hel.fi/ 
kulttuuri > Avustukset.

Hakemusten liitteet voi lähettää myös postitse osoittee-
seen: Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, PL 4710, 00099 
HELSINGIN KAUPUNKI. Käyntiosoite: Kalevankatu 6 (5.krs), 
00100 HELSINKI.

Mikäli hakulomaketta ei ole täytetty ja lähetetty määrä-
aikaan mennessä, hakemus katsotaan myöhästyneeksi. 
Kaikki annetut hakuajat päättyvät kello 16.00.

Tiedustelut: Petri Rostedt, puh. (09) 310 32988,  
petri.rostedt@hel.fi, Anna von Bagh, puh. (09) 310 37934,  
anna.vonbagh@hel.fi, Ari Tolvanen, puh. (09) 310 37008,  
ari.tolvanen@hel.fi, Satu Silvanto, puh. (09) 310 37712,  
satu.silvanto@hel.fi, Miska Toiviainen, puh. (09) 310 37012, 
miska.toiviainen@hel.fi.

Liikuntalautakunta
Liikuntalautakunta myöntää avustettavuuden helsinkiläi-
sille liikuntaseuroille sekä erityis- ja eläkeläisjärjestöille 
liikuntatoimintaan. Avustettavuus edellyttää, että järjes-
tö täyttää liikuntalautakunnan asettamat seuraavat ehdot:
– järjestön tulee olla rekisteröity yhdistys, jonka päätoimi-

ala on liikunta
– yhdistyksen tulee olla perustettu vuonna 2011 tai aikai-

semmin
– yhdistyksen aktiiviharjoittelijoiden määrän tulee olla vä-

hintään 20 nuorta (alle 19 v.)  tai 50 jäsentä. Erityis- ja elä-
keläisjärjestöille ei kuitenkaan ole asetettu vähimmäis-
osallistujamääriä avustettavuuden edellytykseksi, mut-
ta sen tulee järjestää jäsenilleen säännöllistä liikunta-
toimintaa.

AVUSTETTAVUUS KÄSITTÄÄ SEURAAVAA:
1. LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖN TUKI
 1.1 Maksuton käyttö
   Liikuntaviraston liikuntapaikat vuodelle 2014.
 1.2  Tuettu käyttö
   Liikuntalautakunnan vahvistamat liikuntakohteet  
   vuodelle 2014.
 1.3  Vuokra-avustus
   Pääkaupunkiseudun yksityiset ja muut julkiset lii- 
   kuntatilat vuoden 2013 kulujen mukaan.

2. TOIMINTA-AVUSTUS:
 Määrärahan jako perustuu vuoden 2013 liikuntatoimin- 
 taan.

3. VAMMAISTEN KULJETUSKUSTANNUSAVUSTUS:
Määrärahan jako perustuu vuonna 2013 seuran järjes-
tämiin ja kustantamiin erityisryhmien kuljetuksiin liikun-
tatilaisuuksiin ja -tapahtumiin.

4.  SUUNNISTUSKARTTOJEN VALMISTUSKUSTANNUS 
 AVUSTUS:
 Määrärahan jako perustuu suunnistusseurojen vuonna  
 2013 valmistamien karttojen valmistuskustannuksiin.

Hakuaika päättyy maanantaina 5.5.2014 klo 16.00.

5. TAPAHTUMA-AVUSTUS:
Määrärahalla tuetaan helsinkiläisten rekisteröityjen yh-   
distysten, yritysten ja yhteisöjen järjestämiä liikuntata-
pahtumia vuoden 2014 aikana.

 Hakuaika päättyy perjantaina 31.1.2014 klo 16.00.

Lisätietoja avustusasioista antaa liikuntapalvelu, puh. (09) 
310 87439, (09) 310 87736 ja (09) 310 87747. Tarkempia tietoja 
avustuksista löytyy myös liikuntaviraston Internet-sivuilta 
osoitteesta: www.hel.fi/liv > Päätöksenteko > Avustukset.

Nuorisolautakunta
Nuorisolautakunnan avustettavan toiminnan tulee kohdis-
tua helsinkiläisiin lapsiin tai nuoriin. Lähtökohtana avusta-
misessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallis-
tuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä. Kunkin avus-
tusmuodon kohdalla on tarkemmat jäsenmäärittelyt.

TOIMINTA-AVUSTUS:
Varhaisnuorisojärjestöjen toiminta-avustusta myönnetään 
sellaisten helsinkiläisten varhaisnuorisoyhdistysten ylei-
sen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimin-
tansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäse-
nistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista yli puolet on 
7–15-vuotiaita.

Nuorisojärjestöjen toiminta-avustusta myönnetään sellais-
ten helsinkiläisten nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan 
tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään 
edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäsenistä tai toimin-
taan aktiivisesti osallistuvista yli puolet on 16–28-vuotiaita.

Hakuaika päättyy 28.2.2014.

PALKKAUSAVUSTUS:
Nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen helsinkiläisille piiri-
järjestöille tai niitä vastaaville järjestöille, joiden jäsenistä 
tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuoti-
aita, voidaan myöntää palkkausavustusta. Hakuaika päät-
tyy 28.2.2014.

PROJEKTIAVUSTUS:
Helsinkiläisille nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille sekä 
nuorten toimintaryhmille voidaan myöntää projektiavustus-
ta, jos niiden jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistu-
vista vähintään 2/3 on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä. Projek-
tiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hank-
keelle myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallis-
tamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Sitä voi saada 
projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttami-
seen tai siihen osallistumiseen. Projektiavustuksista myön-
netään myös starttiavustuksia, kuljetusavustuksia ja talo-
kerhoavustuksia. Yli 3 000 euron projektiavustusten haku  
 

on porrastettu siten, että avustusta haetaan 13.12.2013, 
30.4.2014 ja 30.9.2014 klo 16.00 mennessä. Enintään 3 000 
euron projektiavustuksia voi hakea läpi vuoden. Hakemus 
on lähetettävä aina ennen ko. hanketta tai tapahtumaa.

LEIRIAVUSTUS:
Helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille se-
kä nuorisopiirijärjestöille voidaan myöntää leiriavustusta 
leirin järjestämiseen sekä leirille osallistumiseen helsinki-
läisten alle 29-vuotiaiden nuorten osalta. Avustusta hae-
taan 1.10.2013–30.9.2014 pidetyille leireille. Hakuaika päät-
tyy 30.9.2014. 

Avustuksien valmistelua ja päätöksentekoa ohjaa nuori-
solautakunnan hyväksymä Nuorisoyhdistysten avustus-
ohjesääntö. Avustusohjesääntö löytyy Internet-osoittees-
ta: www.nuoriso.hel.fi/avustukset.

Lisätietoja avustusasioista antavat nuorisosihteeri Tuu-
lia Saves, puh. (09) 310 23056, tuulia.saves@hel.fi ja suun-
nittelija Mervi Smahl-Laurikainen puh. (09) 310 89016,  
mervi.smahl-laurikainen@hel.fi.

Opetuslautakunta
PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTA- 
PÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN.
Opetuslautakunta myöntää perusopetuslain 8a luvun mu-
kaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toiminta-avustus-
ta toimintavuodelle 2014–2015. Iltapäivätoimintaan voivat 
hakea Helsingissä koulua käyvät peruskoulujen 1. ja 2. vuo-
siluokan oppilaat sekä 3.–9. vuosiluokkien osalta erityisen 
tuen päätöksen saaneet oppilaat.
 
Avustusta voivat hakea 
– rekisteröityneet yhteisöt ja säätiöt
– seurakunnat
– muut iltapäivätoiminnan palveluntuottajat.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhalli-
tuksen voimassa olevia avustusohjeita. Hakijan, joka hakee 
avustusta ensimmäistä kertaa, tulee olla yhteydessä ope-
tusvirastoon ennen hakemuksen jättämistä. Opetusvirasto 
koordinoi perusopetuksen iltapäivätoimintaa kaupungissa.

Avustusten hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköises-
ti osoitteessa asiointi.hel.fi. Paperihakemus on täyttämis-
tä varten mahdollista tulostaa Helsingin kaupungin www-
sivuilta osoitteesta: www.hel.fi/hki/opev/fi/Palvelut/ 
Lomakkeet.

Hakemusta ei voi jättää sähköpostin välityksellä eikä ope-
tusviraston neuvontaan.

Hakuaika on 13.1.–7.2.2014. Hakemuksen tulee olla peril-
lä 7.2.2014 klo 16.00 mennessä joko sähköisesti jätettynä 
tai paperihakemuksena kaupungin yhteisessä kirjaamossa.

Postiosoite on: Helsingin kaupunki, kirjaamo, opetusviras-
to, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite on Poh-
joisesplanadi 11–13.

Lisätietoja toimintaan liittyen antaa perusopetuslinjan eri-
tyissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto, puh. (09) 310 86809, 
leena.palve@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen hakuun ja ta-
lousasioihin liittyen antaa taloussihteeri Hanna Keränen, 
puh. (09) 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Pelastuslautakunta
Pelastuslautakunta myöntää Helsingissä toimiville yleis-
hyödyllisille järjestöille avustuksia vuoden 2015 toimintaan. 
Avustuksen myöntämisen ehtona ovat kaupungin yleisoh-
jeiden lisäksi, että avustusta saavan rekisteröidyn yhdis-
tyksen toiminta liittyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelas-
tustoimintaan tai väestönsuojeluun edistämiseen Helsin-
gin kaupungissa. 

Hakuaika päättyy 30.4.2014 klo 15.00.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Henri Nordenswan, puh. 
(09) 310 30010.

Suomenkielisen työväenopiston 
johtokunta
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta myöntää avus-
tusta vuodelle 2015 lain vapaasta sivistystyöstä tarkoitta-
maan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä hel-
sinkiläisille aikuisille. Avustusta voivat hakea vapaasta si-
vistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitok-
set tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä 
suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen 
edistämisessä ja toteuttamisessa.

Avustuksiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät suomenkieli-
sen työväenopiston Internet-sivuilta 3.3.2014 jälkeen. Avus-
tusta myönnetään johtokunnan asettamaan teemaan.

Hakuaika päättyy 15.9.2014 klo 16.00.

Lisätietoja antavat rehtori Taina Saarinen, puh. (09) 310 
88501, taina.h.saarinen@hel.fi ja
hallintosihteeri Anna-Liisa Sahlberg, puh. (09) 310 88534, 
anna-liisa.sahlberg@hel.fi.

Varhaiskasvatuslautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläi-
sille järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää varhais-
kasvatuksen toimialaa ja tavoitteiden toteutumista.
Vuoden 2014 avustuskohteet ovat:
– alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalvelujen  
     rinnalla arkisin päiväaikaan toteutettava kerhotoiminta ja
– varhaiskasvatuspalveluja täydentävä hoitoaputoiminta.

Järjestöavustuksilla ei tueta
– uskonnollista eikä poliittista toimintaa
– palvelutuotantoa, joka on kilpailutettu tai jota ostetaan  
 tai jonka kaupunki järjestää palvelusetelillä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä mm. on, että
– järjestö on rekisteröitynyt
– toiminnasta on näyttöä vähintään vuoden ajalta
– toiminta kohdistuu helsinkiläisiin.

Hakuohjeet: Hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti sen toi-
minnan tarkoitus, johon avustus kohdennetaan. Useam-
paan kohteeseen haettavista avustuksista tehdään kusta-
kin oma hakemuksensa.

Hakuaika on 1.–31.1.2014 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Asta Sjöberg, puh. (09) 310 44619,  
asta.sjoberg@hel.fi.

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta myöntää Helsingissä toimiville jär-
jestöille avustuksia vuoden 2015 toimintaan. Avustuksen 
myöntämisen ehtona ovat kaupungin yleisohjeiden lisäksi 
seuraavat seikat: Avustusta saavan rekisteröidyn järjestön 
tulee toiminnallaan tukea ja täydentää ympäristölautakun-
nan ja -keskuksen toimialaan kuuluvien asioiden toteutu-
mista Helsingin kaupungissa tai korvata ympäristökeskuk-
sen helsinkiläisille tarjoamia palveluja. Ympäristölautakun-
nan ja -keskuksen toimialan sisältöön voit tutustua osoit-
teessa: www.hel.fi/ymparistolautakunta.

Hakuaika päättyy 30.4.2014 klo 16.00. Päätökset hakemus-
ten johdosta tehdään talvella 2015.

Lisätietoja antaa ympäristölakimies Tiina Fiskaali,  
tiina.fiskaali@hel.fi, puh. (09) 310 32082.

Muut avustuksia myöntävät 
toimielimet
Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta
Maahanmuutto- ja kotoutumisneuvottelukunta julistaa 
haettavaksi avustuksen maahanmuuttajajärjestöjen toi-
mintakyvyn ja rakenteiden vahvistamiseen.

Avustusta vuodelle 2014 voi hakea:
– työntekijöiden, jäsenten, vapaaehtoisten ja  
 hallituksen jäsenten koulutuksiin, jotka koskevat  
 vapaaehtois-, vaikuttamis- tai yhdistystoimintaa
– järjestöä pysyvästi kehittäviin konsulttipalveluihin ja  
     järjestelmiin
– strategiatyöhön
– viestinnän kehittämiseen.

Avustusta voi hakea yksittäinen järjestö tai usean järjestön 
ryhmittymä, joiden jäsenistä yli 50 % on maahanmuuttaja-
taustaisia, ja joiden tehtäviin kuuluu aktiivisen kansalaisuu-
den ja kotoutumisen edistäminen mm. tukemalla työllisty-
mistä, suomen tai ruotsin kielen oppimista, kouluttautumis-
ta ja hyvinvointia. Avustusta ei myönnetä järjestöjen ydin-
toimintojen toteuttamiseen. Avustuksen suuruuteen vaikut-
tavat kehitystoimintaan osallistuvien määrä ja kohderyh-
män koko. Useamman järjestön yhteishankkeita suositaan 
valinnoissa ja niille myönnetään isompia summia. Järjestö-
jen edustajat voivat varata 45 minuutin ajan hakuklinikoihin 
10.–14.2.2014 klo 9 ja 15 välillä.

Hakuaika päättyy perjantaina 21.2.2014 klo 16.00. Hakemus 
liitteineen toimitetaan Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Lisätietoa avustuksesta sekä hakemuslomake:  
www.hel.fi/hki/heke/fi/maahanmuutto > Avustus järjes-
töille. 

Lisätietoja antaa suunnittelija Olga Silfver, puh. (09) 310 
37951, olga.silfver@hel.fi.

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuosittain sellaisil-
le järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan 
toimialaan. Vuoden 2015 talousarviosta haettavien avustus-
ten hakuaika päättyy 30.4.2014 klo 16.00.

Lisätietoja antaa Pia Halinen, puh. (09) 310 25718,  
pia.halinen@hel.fi.

Helsingin kaupungissa toimivat järjestöt voivat Hakea avustusta toimintaansa

Helsingin kaupunki käyttää sähköistä avustus-
ten käsittelyjärjestelmää. Hakemusten jättä-
mi-nen tapahtuu kaupungin asiointipalvelut 
sivustolla (asiointi.hel.fi), josta hakemukset 
siirtyvät sähköisesti käsittelyjärjestelmään. 
Sähköinen hakeminen on ensisijainen tapa 
hakea kaupungin avustuksia. Toissijaisesti 
avustushakemukset voidaan toimittaa Hel-
singin kaupungin kirjaamoon osoitteella:  
Helsingin kaupungin kirjaamo, asiaa käsittele-

vän viraston tai lautakunnan nimi, PL 10, 00099 
HELSINGIN KAUPUNKI. Käyntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13.
     Asiointi.hel.fi:stä löytyvät kaikki kaupungin 
säh-köiset avustushakemuslomakkeet ja kuva-
ukset siitä, mihin tarkoitukseen lomakkeella on 
mahdollista hakea avustusta. Kuvauksista on 
linkit virastojen nettisivuille, joilta löytyy tulos-
tettavat PDF-lomakkeet kirjallisen hakemuksen 
tekoa varten. Kaikilla virastoilla ei enää jatkossa 

ole paperihakemuksia käytössä.
     Mikäli hakemuslomaketta ei ole toimitettu 
mainittuun määräaikaan mennessä, hakemus 
katsotaan myöhästyneeksi. Myös postitse lä-
hetettyjen hakemusten tulee olla perillä yllä 
mainitussa osoitteessa mainittuun määräaikaan 
mennessä, postileima ei riitä. Hakemusta ei voi 
toimittaa sähköpostitse. Myöhästyneet sekä 
vaillinaiset hakemukset, joita ei ole pyynnöstä 
huolimatta annettuun määräaikaan mennessä 

täydennetty, esitetään hylättäviksi. Samaan toi-
mintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdel-
tä taholta.
           Lisätietoja avustusasioista saa alla ilmoite-
tuilta henkilöiltä puhelimitse tai sähköpostitse.
      Avustusten myöntämisessä noudatetaan 
kaupunginhallituksen hyväksymiä avustusoh-
jeita.


