
Hakemus-

numero Yhteisön nimi

Haettu 

avustus 

2020 Hakemustietoja 2020

Ehdotettu 

avustus 

syksy 2020

Myöntöperuste 

2020

2028094 African Care ry 9 500,00 African Care hakee avustusta 

maahanmuuttajaperheille tarkoitetun 

ryhmätoiminnan sekä mahdollisten kurssien ja 

tapahtumien aikana tapahtuvan lastenhoidon 

mahdollistamiseksi vuodelle 2020. 

0,00 Kasvatus- ja 

koulutuslautakunnan 

hyväksymät 

avustuskriteerit eivät 

täyty, toiminta ei ole 

varhaiskasvatuspalveluj

en ulkopuolella olevien 

alle kouluikäisten 

lasten päiväaikaan 

tapahtuvaa 

harrastustoimintaa. 

2027692 Helsingin Yliopiston 

ylioppilaskunta

38 000,00 Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hakee 

avustusta perheellisille opiskelijoille 

tarkoitetun lapsenhoitopalvelun 

työntekijöiden  palkkauskustannuksiin. 

0,00 Kasvatus- ja

koulutuslautakunnan

hyväksymät

avustuskriteerit eivät

täyty, toiminta ei ole

varhaiskasvatuspalveluj

en

ulkopuolella olevien

alle kouluikäisten 

lasten

päiväaikaan

tapahtuvaa

harrastustoimintaa

2028332 Herttoniemenrannan 

asukastaloyhdistys 

Ankkuri ry 

3 780,00 Yhdistys hakee avustusta musiikkituokioon ja 

liikuntatuntiin, jotka järjestetään kerran 

viikossa klo o 10.30-12.30 alle kouluikäisille 

lapsille

1 271 Myönnetään avustusta 

lasten 

harrastustoiminnan 

ohjaajien 
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2024831 Helsingin Lastenliitto ry

(ent. Kansallinen 

Lastenliitto - 

Helsingin piirijärjestö ry)

50 000,00 Yhdistys hakee avustusta muskareihin (0-3 v), 

värikylpyyn (2-14kk) ja perhejoogaan (0-2,5 v) 

jotka järjestetään aamupäivisin ma-pe 9.30-

12.15.

25 000 Myönnetään avustusta 

lasten 

harrastustoiminnan 

ohjaajien 
2027641 Kumpula-Toukola 

Kylätilayhdistys ry

1 600,00 Yhdistys hakee avustusta 1000 € 

kerhotoiminnan kuluihin ja 600 € Arki rokkaa-

kerhon aamupalatarvikkeisiin  ja 

materiaalihankintoihin

Alle kouluikäisiin kohdistuva toiminta

Viikoittainen kerhotoiminta vuoden 2020 

alkaessa

Kuvataidekerhot: Neljä ryhmää, ryhmät 2 kpl 5-

7, 6-8 ja 9-11-vuotiaille. 

Vauvojen musiikkisirkus: Yksi ryhmä 4-12 kk

Capoeira: ryhmät 3-5 sekä 1-3-vuotiaille 

vanhempi-lapsi-ryhmä.

Muskarit: Neljä ryhmää, 6 kk-3-vuotiaille

Keväälle suunnitteilla vauvojen ja taaperoiden 

taidepajoja. Ryhmät 8 kk-2 v ja 2-3 vuotta.

-Arki Rokkaa-: Äidit, isät ja lapset kokoontuivat 

kerran viikossa aamukahville Kylätilaan. 

Yhdistys hakee 600 euroa avustusta Arki 

Rokkaa -kerhon kustannuksiin.

500 euroa aamupalatarvikkeisiin ja 100 euroa 

kerhossa käytettävien tarvikkeiden 

hankintoihin.

500 Myönnetään avustusta 

lasten 

harrastustoiminnan 

kuluihin ja 

materiaalihankintoihin. 

Avustusta ei myönnetä 

Arki rokkaa-kerhoon, 

koska toiminta ei ole 

varhaiskasvatuspalveluj

en ulkopuolella olevien 

alle kouluikäisten 

lasten päiväaikaan 

tapahtuvaa 

harrastustoimintaa.

2022177 Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton 

Oulunkylän 

paikallisyhdistys ry

4 000,00 Yhdistys hakee avustusta jatkaakseen ja 

taatakseen laadukkaan ja kohtuuhintaisen 

musiikkileikkikouluopetuksen jatkumisen 

Oulunkylän alueella. Mahdollinen avustus 

kohdennetaan maanantai- ja 

tiistaiaamupäivisin järjestettävien 

muskareiden järjestämiseen (osa 

musiikkileikkikoulun opettajan palkkiosta ja 

tilavuokrista, materiaalikuluista sekä kevät- ja 

joulujuhlista aiheutuvista kuluista).

2 000 Myönnetään avustus 

lasten 

harrastustoiminnan 

ohjaajien 

palkkakuluihin, 

tarvikehankintoihin ja 

vuokraan
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2023932 Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton 

Suomenlinnan 

yhdistys ry

1 100,00 Yhdistys hakee avustusta 

perhekerhotoimintaan joka toimii arkisin 

päiväaikaan

550 Myönnetään avustus 

lasten 

harrastustoiminnan 

ohjaajan 

palkkakustannuksiin.

2020072 Siltamäen 

Nuorisoseura r.y.

7 900,00 Yhdistys hakee avustusta arkisin päivä- sekä 

iltapäiväaikaan toteutettavaan alle 

kouluikäisten lasten harrastustoimintaan 

(muskarit, teatterikerhot, musiikkiliikunta)

3 950 Myönnetään avustus 

lasten 

harrastustoiminnan 

ohjaajien 

palkkakuluihin

2028024 Stadin 

Nuorisoseurat ry

17 000,00 Yhdistys hakee avustusta 

vauvasirkustoimintaan sekä syksyn uuteen 

lasten tanssitoimintaan. Kerhot järjestetään 

klo 9-15 välisenä aikana

4 330 Myönnetään avustus 

lasten 

harrastustoiminnan 

ohjaajien 

palkkakuluihin

132 880 37 601


