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§ 9
YAD Youth Against Drugs ry:n starttiavustushakemus vuodelle 
2022

HEL 2022-003777 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto ei myöntänyt starttia-
vustusta YAD Youth Against Drugs ry:lle helsinkiläisen nuoriso-osaston 
perustamiseen.

Hylkäysperuste: Yhdistyksen kotipaikka ei ole Helsinki. Yhdistyksen ko-
tipaikka on Jyväskylä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli suunnittelija Liisa Remes.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Avustettavan toiminnan tulee kohdistua helsinkiläisiin lapsiin tai nuoriin. 
Lähtökohtana avustamisessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan 
osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä (poikkeuksena loma-
aikojen leiriavustus) ja hakijan kotipaikka on Helsinki. (Nuorisoyhdistys-
ten avustusohjesääntö)
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YAD Youth Against Drugs ry on valtakunnallinen nuorten ehkäisevän 
päihdetyön yhdistys. Järjestön tarkoituksena on huumeiden käytön eh-
käiseminen ja päihteettömän elämän tukeminen. Nuorten vapaaehtois-
toiminta on toiminnassa keskeistä. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväsky-
lä, mutta sillä on toimintaa eri puolilla Suomea.

Yhdistyksen tarkoitus on perustaa Helsinkiin ehkäisevän päihdetyön 
paikallinen ja rekisteröimätön nuorten ryhmä. Aloitettavan toiminnan 
keskeinen tavoite on vaikuttaa nuorten asenteisiin huumeita kohtaan 
sekä lisätä nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, osallisuutta ja yh-
denvertaisuutta. Tarkoituksena on myös tarjota nuorille säännöllistä ja 
päihteetöntä toimintaa, vähentää huumeiden haittoja sekä tarjota tukea 
päihteettömään elämään.

Suunnitelmana on lisätä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, tarjota 
ajantasaista tietoa huumeista ja riippuvuuksista, vaikuttaa paikallisesti 
päihteisiin liittyviin asioihin sekä tarjota oppilaitoksille ja sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaisille koulutuksia päihteidenkäyttäjien kohtaamises-
ta, päihteettömyydestä ja kuntouttamisesta. Lisäksi nuorille järjestetään 
säännöllistä ryhmämuotoista toimintaa, johon sisältyy luontosuhdetta 
vahvistavaa retki- ja leiritoimintaa.

Ryhmässä on 10 helsinkiläistä 7–28-vuotiasta jäsentä sekä 8 muuta jä-
sentä.

YAD Youth Against Drugs ry hakee 3.1.2022 saapuneella hakemuksel-
laan 77 221 euron starttiavustusta helsinkiläisen nuoriso-osaston pe-
rustamiseen. Hakijaan on oltu yhteydessä valmisteluvaihteessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää jaoston käytettävissä 
olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakami-
sesta. (luku 17, § 4 kohta 3 ja 4)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia, 
edistetään helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä edistetään YK:n 
Agenda 2030 tavoitteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla 
vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä helsinkiläisten osallisuutta ja 
yhdenvertaisuutta, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjon-
taa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen 
elämään sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
14.12.2021 § 202)
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Avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia 
velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa 
avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin 
kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakot-
teita. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.3.2022, § 47)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston hyväksymän nuori-
soyhdistysten avustusohjesäännön mukaisesti nuorisojaosto tekee 
päätöksen starttiavustuksista (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 
1.1.2021)

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi
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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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Hakija Esitysteksti
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