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11 §
AIESEC-Helsingin yliopisto ry:n projektiavustushakemus vuodelle 
2022

HEL 2022-005886 T 02 05 01 00

Päätös

Kumppanuuspäällikkö ei myönnä AIESEC-Helsingin yliopisto ry:lle pro-
jektiavustusta yhdistyksen nuorten tapaamisen toteuttamiseen 23.-
24.3.2022. 

Hylkäysperuste: hakija kuuluu Helsingin yliopiston ylioppilaskunta-
HYY:n piiriin tällä hetkellä, joten hakija tulkitaan opiskelijajärjestöksi. Li-
säksi nuorisojärjestöjen vuosittaista toimintaa tuetaan toiminta-
avustuksilla.

Päätöksen perustelut

Projektiavustusta myönnetään varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai 
nuorten toimintaryhmille, jonka jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osal-
listuvista 2/3 on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Avustuksia ei myönnetä 
opiskelijajärjestöjen toimintaan eikä myöskään järjestön toimintasuunni-
telman mukaiseen ja varsinaisen toiminnan piiriin kuuluviin hankkeisiin. 
(Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö).

AIESEC-Helsingin yliopisto ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaan 
mm. tarjota jäsenilleen mahdollisuus kehittää itseään, oppia uutta ja 
hankkia työelämän kannalta merkittäviä taitoja. Se voi järjestää kan-
sainvälisiä harjoitteluvaihtomahdollisuuksia ja koulutusseminaareja se-
kä muita vastaavanlaisia tapahtumia.

Yhdistyksen tavoitteena on vuoden 2022 toimintasuunnitelman mukaan 
mm. lisätä yhdessä muiden opiskelijayhdistysten kanssa näkyvyyttä 
koulukampuksissa ja edistää kansainvälisiä vaihto-ohjelmia. Se on mu-
kana AIESEC-Suomi ry:n kanssa toteuttamassa kanssa Silta-hanketta, 
jonka tarkoituksena on saada ulkomaalaisia opiskelijoita tekemään töitä 
Helsingissä yhdessä suomalaisten koulujen ja nuorten kanssa.

Yhdistys aikoo hankkeessaan järjestää jäsenilleen leirikoulutyyppisen 
koulutustilaisuuden Rastilan leirintäalueella, jossa heille tarjotaan mah-
dollisuus tavata toisiaan koronan jälkeen ja kehittää johtajuustaitojaan.

Hakijaan on oltu yhteydessä valmisteluvaiheessa. Se aikoo tulevaisuu-
dessa erota Helsingin yliopiston ylioppilaskunta-HYY:stä. Hakijaa on 
neuvottu hakemaan seuraavaa toiminta-avustusta, mikäli se täyttää 
nuorisoyhdistyksen kriteerit. 
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Yhdistyksessä on 13 helsinkiläistä 7-28–vuotiasta jäsentä ja tapahtu-
maan odotetaan osallistuvan 23 helsinkiläistä nuorta. Hankkeen koko-
naiskustannukset ovat 1 500 euroa ja ne koostuvat enimmäkseen ruo-
ka- ja majoituskuluista. Omarahoitusta hankkeella arvioidaan olevan 
osallistumismaksuina ja sponsorien avulla 400 euroa.  

AIESEC-Helsingin yliopisto ry haki 4.3.2022 saapuneella hakemuksel-
laan 1 300 euron projektiavustusta koulutustapahtuman toteuttamiseen. 

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) 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston päätöksen mukai-
sesti kumppanuuspäällikkö tekee päätöksen enintään 3 000 euron pro-
jektiavustuksista. (Nuorisojaosto 20.6.2017, § 4)
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