
LIITE 2 – Suomenkielisen työväenopiston järjestöjen hakemukset 

 

Helsingin Yhteiskunnallisen opiston Kannatusyhdistys ry:n hakemus saapui myöhässä ja sitä ei voida ottaa 

käsittelyyn kaupungin avustusohjeiden mukaisesti.  

 

Al-Birr- lähimmäisapu ry:n tavoitteena on tarjota kotouttavaa toimintaa kulttuurien kohtaamispaikassa 

Malmilla. Toimintamuotoina ovat kurssit ja suomen kielen opetus maanantaista perjantaihin. Hakemus on 

tehty oppimateriaalien ja opetusvälineiden hankintaa varten. He täydensivät pyydettäessä hakemustaan 

seuraavasti: Tarvitsemme opetusmateriaaleja, kuten tulostimen, projektorin ja oppimismateriaaleja mm. 

eri kielten sekä läksykerhon tueksi. Toiminnan avulla asiakkaat oppivat mm. suomen kieltä, joka auttaa 

heitä selviytymään paremmin arjessaan. Lisäksi ryhmätoiminta edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

vähentää yksinäisyyttä.  

Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistyksen hakemus on luonteeltaan toiminta-avustushakemus, jonka 

tavoitteena on tukea yhdistyksen perustoimintaa aikuisopiskelun tukena ja yhdyssiteenä opettajien ja 

opiskelijoiden välillä. Opistolaisyhdistys tekee yhteistyötä vuonna 2018 työväenopiston kanssa opiston 

toiminnan ja teemojen mukaan muun muassa osallisuuden kehittämiseksi. Konkreettisina 

toimintamuotoina ovat Oppisviesti-lehti ja erilainen virkistys- ja opiskelun tukitoiminta. 

 

Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti Kalliola haluaa 

kehittää yhdenvertaisuuteen liittyvää kurssi- ja tapahtumatoimintaa. Tavoitteita Kalliolalla on kaksi: 1. 

Selvittää miten vaikeasti tavoitettavia kohderyhmiä voidaan tavoittaa. Selvittämistyö toteutetaan 

yhteistyössä Etelä-Helsingin kansalaisopiston ja Helsingin työväenopiston kanssa. Tämä työ tehdään 

keväällä 2018. 2. Kokeilla avustuksen kohderyhmille erilaisia ratkaisuja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi 

sekä yksinäisyyden vähentämiseksi, missä työssä käytetään myös kansalaistoiminnan asiantuntijoita, koska 

osan toiminnasta toivotaan jatkuvan omaehtoisena kansalaistoimintana. Kohderyhmille järjestetään 

syksyllä 2018 toiminnallista ja yhdessä suunniteltua ohjelmaa valitun aiheen ympärillä.  Ryhmät 

kokoontuvat syksyllä 2018. Hankkeen tavoitteena on myös tunnistaa esteitä, jotka estävät ihmisiä 

lähtemästä mukaan yhteiseen toimintaan. 

 

Suomen kiinalaisten allianssi SKA ry edustaa Suomessa asuvia kiinalaisia. Heillä on yli 700 henkilöjäsentä, 

joista noin 350 on helsinkiläisiä. Heillä on tavoitteena tarjota neljä kurssia suomen kielen opetusta 

kiinalaissyntyisille maahanmuuttajille. Erityisperusteena tälle tarpeelle on kielelliset erot suomen ja kiinan 

kielen välillä, jolloin tarvitaan erityistukea kielen rakenteen omaksumiseen. Anottava toiminta-avustus 

kattaisi osan kurssien kuluista. Kurssien tavoitteena on tarjota perusosaaminen suomen kielestä, minkä 

jälkeen osanottajat voisivat jatkaa esimerkiksi Helsingin työväenopiston kursseilla. Yhteistyötä kurssien 

järjestämisessä on myös Visio-opintokeskuksen kanssa. Laajana tavoitteena on tukea kiinankielisten 

suomen kielen taidon kehittymistä ja työllistymistä sekä suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista. 

Avustuksen teemaa ei ole erikseen painotettu hakemuksessa, mutta haettava toiminta voidaan katsoa 

teeman mukaiseksi. 

 

Suomen Somalialaisten liitto ry on Suomessa toimivien somalialaisyhdistysten kattojärjestö. Liitto ylläpitää 

neuvontapistettä somalitaustaisille henkilöille. Liitto järjestää seminaareja, tapahtumia ja info- ja 



keskustelutilaisuuksia. Haettavalla toiminta-avustuksella on tarkoitus järjestää 4 kuukautta kestävä suomen 

kielen kurssi kotiäideille sekä yki-testiin valmentava kurssi, joka kestäisi myös 4 kuukautta. Yhdistyksessä on 

150 henkilöjäsentä, joista 130 helsinkiläisiä. Alayhdistyksissä on 2500 jäsentä. Avustuksen teemaa ei ole 

erikseen painotettu hakemuksessa, mutta haettava toiminta voidaan katsoa teeman mukaiseksi. 

 

Toimelan setlementti ry hakee avustusta käytettäväksi sekä uudenmuotoisen toiminnan kehittämiseen että 

joidenkin uusien tai jo olemassa olevien kurssien kurssimaksujen alentamiseen koskien painopisteiden 

mukaisia tavoitteita ja opistotyössä tunnistettuja kohderyhmiä.  Kehittämistä tehdään konkreettisilla 

kokeiluilla, jotka kohdistuvat erityisesti miehille, äideille ja lapsille sekä seniori-ikäisille tarkoitetuilla 

kursseilla, joiden kurssimaksuja voidaan subventoida avustuksen turvin. Lisäksi tavoitteena on järjestää 

vähintään kolme kulttuureja ja erimaalaisia ihmisiä yhdistävää tilaisuutta. Teemoja ovat suomen kieli, 

yhteismusisointi ja yhteisen aterian valmistaminen. Osa kehittämistyöstä tehdään yhteistyössä Kalliolan 

kansalaisopiston ja kansalaistoiminnan kanssa. Näiden kurssitoimintojen lisäksi Toimelan setlementti 

haluaa osallistaa ikääntyviä ihmisiä ja kehittää toimintamuotoja, joiden tuloksena on osallistujien itse 

tuottamaa ohjelmaa. Yhteisenä nimikkeenä kehittämistyössä on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

kehittäminen sekä yksinäisyyden vähentäminen. Hankkeen toteutus perustuu Etelä-Helsingin 

kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, joka on päivitetty vuonna 2017. 

 

Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry hakee toiminta-avustusta luku- ja kirjoitustaidon kursseihin aikuisille 

maahanmuuttajille, jotka haluavat oppia kirjoittamaan ja lukemaan latinalaisilla aakkosilla. Kursseilla 

opiskellaan myös sanastoa, puhumista ja numeerisia taitoja. Varsinkin turvapaikanhakijat tarvitsevat luku- 

ja kirjoitustaidon kursseja, koska heille ei ole välttämättä muuta tarjontaa tarpeeksi. He eivät tule 

myöskään pääsemään vuonna 2018 omaehtoisiin 100 % -vos-avusteisiin ryhmiin, koska heille ei ole tehty 

kotoutumissuunnitelmaa. Avustuksen teemaa ei ole erikseen painotettu hakemuksessa, mutta haettava 

toiminta voidaan katsoa teeman mukaiseksi. 

 

Työväen Sivistysliiton Helsingin opintojärjestö ry:n toiminta-avustushakemus sisältää eriteemaisten 

kohtuuhintaisten kurssien ja maksuttomien yleisötilaisuuksien järjestämistä. Avustuksella subventoidaan 

kurssilaisten kurssimaksuja. Kurssiteemoina ovat muun muassa tietotekniset valmiudet ja verkkoviestintä ja 

luentoteemoina ajankohtaiset aiheet, esimerkiksi SOTE-uudistus. TSL-Helsinki on mukana 

yhteistyökumppanina Helsingin Työkanava HeTy:n Maali-hankkeessa. Maali-hankkeen yhtenä tavoitteena 

on ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden välttämäinen ja yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä johtuvien 

ongelmien vähentäminen erilaisten kurssien ja tapahtumien avulla.  

 

Vihreä Sivistysliitto ry:n toiminta-avustuksen tavoitteena on tukea tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 

yksinäisyyden ennaltaehkäisyä. Visiolla on 24 yhteisöjäsentä. Visio hakee avustusta kolmeen konkreettiseen 

tavoitteeseen: 1. Moninainen naiseus - dialogi työpajat ovat osallistavia koulutuksia, jotka Visio järjestää 

yhteistyössä kahden maahanmuuttajakoulutuksen kumppanijärjestönsä, Nicehearts ry:n ja Al-Birr 

Lähimmäisapu ry:n kanssa. Työpajaan osallistuminen laajentaa niihin osallistuvien naisten toimijuutta ja 

sosiaalisia verkostoja sekä tukee yhteisöllisyyttä paikallisella tasolla. Samalla ne vähentävät myös 

osallistujien yksinäisyyttä ja riskiä ajautua yhteiskunnan ulkopuolelle. 2.  Maahan muuttaneille suunnatut 

järjestökoulutukset tavoittelevat Vision yhdistyskoulutuksen kautta maahan muuttaneita. Toiminto seuraa 

positiivisen erityskohtelun periaatetta, koska siinä tarjoamme tietylle kohderyhmälle räätälöityä koulutusta 



ilman osallistumismaksua ja kahdella eri kielellä. 3. Maahan muuttaneille suunnatut syysretket Helsingin 

(poisto) työväenopiston kanssa tarjoavat helsinkiläisille maahan muuttaneille mahdollisuuden tutustua 

suomalaiseen luontoon, jokamiehenoikeuksiin ja luonnon virkistyskäytön eri muotoihin. Vision 

kumppaneina on useita Helsingin työväenopistonkin kanssa yhteistyössä toimivia 

maahanmuuttajajärjestöjä.  

 


