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Hyvä Olavi Nieminen ja HEJ:ryssä myös Raija Hukkamäki, Mirja Arajärvi, Heljä Balmer,
Kirsi Ervola ja Iris Tapanen, (kopio Helsingin sotessa Armi Vadén ja Miikka Keränen)
Toimialajohtaja Juha Jolkkosen pyynnöstä kiitän lähettämästänne sähköpostista (alla)
koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan ikäihmisten yhdistyksille tälle vuodelle
myöntämiä avustuksia.
Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:lle myönnettiin tälle vuodelle avustusta 62 000 e ja
se maksetaan kolmessa erässä: helmikuun 3. päivä 31 000 e, kesäkuun 1. pv 15 500 e
ja syyskuun 1. pv 15 500 e. Hakemuksen mukaisesti HEJ ry vastaa avustuksen
edelleen kohdentamisesta jäsenyhdistyksilleen.
Koronatilanteesta johtuen kansliapäällikkö teki 25.3.2020 seuraavan päätöksen, jossa
mm. todetaan, että ”Helsingin kaupungin järjestöille vuodelle 2020 myöntämiä
avustuksia ei tässä tilanteessa peritä takaisin, mikäli avustuksen käyttämättä jääminen
kokonaan tai osittain johtuu koronavirustilanteesta. Päätetään lisäksi, että järjestöt
voivat tässä erityistilanteessa halutessaan muokata ja sopeuttaa toimintaansa niin, että
kohderyhmien tukeminen avustusrahoituksella on muilla tavoilla mahdollista.
Avustuksen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee täyttää muutoksen
jälkeenkin avustuksen myöntäjän vahvistamat avustusten jakoperusteet. Avustuksen
käyttötarkoituksen muutokseen ei tarvitse hakea erikseen lupaa.”
Lähetimme päätöksen kaikille sote-lautakunnalta avustusta saaneille järjestöille ja
toivottavasti myös HEJ ry. sai sen.
Päätöksen perusteella saatua avustusrahaa voi siis tänä vuonna käyttää
koronatilanteen vuoksi avustuspäätöksestä poikkeavalla tavalla. Jos esim. avustusta
saatiin säännölliseen ryhmätoimintaan joka peruuntui, niin avustusta voi käyttää etänä
järjestettäviin tapahtumiin tai muuhun vastaavaan yhteydenpidon tukemiseen. Ja mikäli
avustus koronatilanteen vuoksi jää osin tai kokonaan käyttämättä tänä vuonna, niin sitä
voi käyttää avustuspäätöksen mukaiseen toimintaan tulevaisuudessa.
Tässä vaiheessa näyttä siltä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021
avustusten haku toteutetaan entiseen tapaan ja hakuaika on syyskuu 2020.
Hakuilmoitus tullaan julkaisemaan elokuun lopussa lehdissä sekä internetissä
täällä: https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/jarjestoyhteistyo-ja-avustukset/.
Avustuksen hakuohjeet ja jakoperusteet pysyvät tämänhetkisen tiedon mukaan
ennallaan.
Mikäli toivotte tapaamista tämän asian tiimoilta, niin pyydän ystävällisesti ottamaan
yhteyttä talouspäällikkö Armi Vadéniin (armi.vaden@hel.fi), joka palaa lomalta 3.8.

Keskustelu voidaan järjestää joko kasvokkain Kallion virastotalossa turvavälit
huomioiden tai sitten etäyhteyksien avulla.
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