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LIITE 2 – Yhteenveto hakemuksista

Hakemuksia saapui yhteensä yhdeksän kappaletta. Hakemuksia on arvioitu sen perusteella, miten ne 
vastaavat avustuskriteereihin.

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry hakee avustusta maahanmuuttajien kotoutumista 
ja kaupunkilaisten osallisuutta tukevaan tapahtuma- ja koulutustoimintaan. Helsingin NMKY:llä on laaja 
ammatillinen osaaminen tapahtumatuotantoon ja koulutuksien organisointiin, laaja moniammatillinen 
yhteistyöverkosto ja aktiivinen joukko vapaaehtoisia eri toimintojen piirissä. Vuoden aikana toteutetaan 
kuusi tapahtumaa ja kaksi koulutusta. Koulutukset toteutetaan monikielisinä ja yhteistyössä Helsingin 
Työväenopiston kanssa.

Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistys ry toimii yhdyssiteenä opiston opettajien ja opiskelijoiden 
välillä. Hakemus on luonteeltaan toiminta-avustushakemus, jonka tavoitteena on tukea yhdistyksen 
perustoimintaa. Yhdistyksen toimintamuotoina ovat mm. opiskelijoiden yhteisöllisyyden tukeminen, 
kohtaamispaikkojen järjestäminen ja Oppisviesti-lehden julkaisu. Yhdistyksen 100-vuotisjuhlia vietetään 
vuoden aikana monin tavoin. Vuoden aikana senioritoimintaa kehitetään ja laajennetaan eri puolille 
kaupunkia.

Helsingin Yhteiskunnallisen opiston Kannatusyhdistys ry ylläpitää Helsingin yhteiskunnallista 
opistoa (HYO). Se hakee avustusta toteuttaakseen erilaisia koulutuksia yhteistyössä jäsenjärjestöjensä 
kanssa. Koulutusten teemoina on kaupunkipolitiikka, yhteisöllisyys ja saavutettavuus. Hakemus vastaa 
hakukriteerejä ja toiminta lisää vapaan sivistystyön tarjontaa Helsingissä. 

Kalliolan Kannatusyhdistys ry ylläpitää Kalliolan kansalaisopistoa. Kalliolan opisto on merkittävä 
vapaan sivistystyön oppilaitos Helsingissä ja hakemus vastaa hyvin hakukriteerejä. Avustussumma 
suunnataan sekä kotoutumisen tukemiseen, että kaupunkilaisten osallisuuden kehittämiseen. 
Avustuksella tarkoitus järjestää maahanmuuttajaryhmille arjen perustaidot -kursseja sekä digityöpajoja. 
Lisäksi on tarkoituksena toteuttaa kolmella alueella Helsingissä osallistavan suunnitteluprosessin kautta 
asukkaiden tarpeisiin suunniteltuja vapaan sivistystyön toteutuksia ja mallintaa suunnitteluprosessi.

Kulttuuriyhdistys Culture Current ry järjestää aikuisille suunnattuja kursseja, joissa koulutetaan mm. 
(inter)acting with the Inner Partner-menetelmää. Yhdistys on pieni, mutta se tavoittaa monikielisellä 
toiminnallaan Helsingin vieraskielistä väestöä. Avustuksella tuetaan kurssitoimintaa ja kehitetään 
yhdistyksen viestintää.

Toimela ry ylläpitää Etelä-Helsingin kansalaisopistoa. Opisto on merkittävä vapaan sivistystyön 
oppilaitos Helsingissä ja hakemus vastaa hakukriteerejä. Tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille tukea 
sujuvaan arkeen liittyviin taitoihin. Avustuksella järjestetään kurssimoduuleita, työpajatoimintaa sekä 
virikkeellistä toimintaa lapsille. Lisäksi avustuksella kehitetään kansalaisopiston yhteistyötä asukastalojen 
kanssa.

Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry ylläpitää Helsingin aikuisopistoa. Opisto on merkittävä vapaan 
sivistystyön oppilaitos Helsingissä ja hakemus vastaa hyvin hakukriteerejä. Avustus on tarkoitus käyttää 
maahanmuuttajille suunnattuihin luku- ja kirjoitustaidon koulutuksiin. Koulutusten kohderyhmänä ovat 
pitkään massa olleet, kotoutumisajan ylittäneet henkilöt.

Työväen Sivistysliiton Helsingin opintojärjestö ry järjestää vapaan sivistystyön kursseja Helsingissä 
TSL Helsinki –nimen alla. Toiminta lisää vapaan sivistystyön tarjontaa helsinkiläisille. Avustuksella 
tuetaan järjestön laajaa kurssitoimintaa eri puolilla Helsinkiä.  

Vihreä Sivistysliitto ry ylläpitää Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visiota. Opintokeskus järjestää 
monipuolista vapaan sivistystyön opetusta yhteistyössä helsinkiläisten järjestöjen kanssa. Hakemus 
vastaa hyvin hakukriteereitä. Avustus suunnataan maahanmuuttajille suunnattuihin suomen kielen 
kursseihin sekä kaupunkilaisten osallisuutta lisääviin toimintoihin. 


