
HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
nuorisojaosto

NUORISOTOIMINNAN KORONALISÄAVUSTUKSET 2021, vuosille 2021-2022

- Hankkeiden ja toimintojen kuvaukset

HELride Collective ry

Skeittikonttien tavoitteena on luoda nuorille turvallinen tila ja mahdollisuus harrastaa. Toimintaa on tehty
vuodesta 2018 alkaen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastamisen ja liikkumisen avustuksen tuella.
Tämä avustus oli kolmivuotinen, eikä sitä ole enää mahdollista hakea kolmivuotiskauden päätyttyä.
Koronalisäavustuksen tuella skeittikonttien toimintaa on tarkoitus jatkaa kesäkaudella 2022 niin, että
aiempien vuosien kokemusten perusteella kehitetään toimintaa edelleen. Suunnitelmana on järjestää
monenlaista toimintaa: skeittikouluja, skeittileirejä, skeittilautojen lainaamista, tapahtumia ja työpajoja.

Helsingin 4H-yhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on koronalisäavustuksen tuella kehittää ja laajentaa työelämä- ja
yrittäjyyskasvatustoimintaa. Kohderyhmänä on 13-28 –vuotiaat nuoret. Tavoitteena on: 1) 4H-nuorten
yhteisöllisyyden kehittäminen, 2) työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittäminen ja aktivointi 4H-
harrastukseen, 3) teemakoulutusmallin ja 4H-nuorten yhteisen digitaalisen alustan luominen pysyväksi
osaksi 4H-yhdistyksen nuorisotyötä. Toimintaan sisältyy nuorten yhteisiä koulutuksia sekä nuorten
toimintaa digitaalisella alustalla.

Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry

Yhdistyksen Uutta ystävää etsimässä –retkitoiminnan kehittämishankkeella on tavoitteena auttaa nuoria
toipumaan koronan vaikutuksesta ystävyyssuhteisiin ja tukea perheiden jaksamista. Hankkeen kohderyhmä
on 7-13 –vuotiaat lapset ja varhaisnuoret. Erityisesti toiminnassa huomioidaan vähävaraiset ja yhden
vanhemman perheet alhaisella osallistumismaksulla ja perheiden sisaralennuksella. Toiminta sisältää 12
viikonloppuretkeä, joiden aikana retkipaikassa myös yövytään. Tarkoituksena on kehittää yhdistyksen
retkitoimintaa ja luoda malli, joka juurrutetaan osaksi yhdistyksen tulevaa toimintaa.

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry

Nuorten naisten johtajuuskoulu –hankkeen tavoitteena on edistää nuorten naisten oman elämänsä
johtajuutta arjessa, opiskelussa ja työelämässä. Kohderyhmä on 15-29 –vuotiaat tytöt, nuoret naiset ja
naiseksi identifioituvat nuoret. Kohderyhmässä huomioidaan sekä urasuuntautuneet että
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Johtajuuskoulun toiminta koostuu: 1) ryhmätapaamisista, joissa on
luentoja, työpajoja ja ryhmätehtäviä, 2) henkilökohtaisesta tuesta ja neuvonnasta mentorin avulla ja 3)
vierailuluennoista ja yritysvierailuista. Toimintaa toteutetaan sekä kasvokkain että digitaalisessa
ympäristössä. Johtajuuskoulun toimintoja on piloitoitu vuosina 2020 ja 2021.
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Kalliolan Setlementti ry

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja käynnistää uusi nuorisotoiminta Kallion-Alppilan alueelle.
Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä nuorten kanssa. Kohderyhmänä on 16-21 –vuotiaat.
Tavoitteina on: 1) osallistujien osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusten lisääntyminen, 2) vahvistaa
nuorten vaikuttamismahdollisuuksia omaan kasvu- ja kehitysympäristöönsä ja 3) nuoret osallistuvat
aktiivisesti vapaaehtois- ja kansalaistoimintaan sekä itseään koskevaan päätöksentekoon. Nuoret
vaikuttavat toiminnan sisältöön ja muotoon. Toimintaa voivat olla esimerkiksi vertaistuki- ja
toimintaryhmät, arjentaitoryhmät, sosiaalisen median sisällöntuotanto sekä taiteeseen ja kulttuuriin liittyvä
toiminta. Tavoitteena on, että vuoden 2022 aikana nuorten kanssa suunnitellut toiminnat on pilotoitu ja
arvioitu.

Käpylän Yhdyskuntaklubi ry

Yhdistys laajentaa ja kehittää tekemäänsä kouluyhteistyötä ja harrastustoimintaa alueen lapsille ja nuorille.
Tavoitteena on vastata lasten ja nuorten pandemian aikana lisääntyneeseen tarpeeseen kohdata ja toimia
yhdessä. Lisäksi tarkoituksena on tukea erityisten tuen tarpeessa olevia nuoria, joiden määrä on
lisääntynyt. Toiminta on ryhmämuotoista ja yhteisöllistä, ja se sisältää esimerkiksi retkiä, kerhoja sekä
välituntitoimintaa.

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on laajentaa ja kehittää harrastustoimintaansa Vihreästä voimaa ja toivoa! –
hankkeen kautta. Tavoitteina on: 1) auttaa nuoria tutustumaan lähiympäristönsä viheralueisiin ja lisätä
niissä vietettyä aikaa, 2) vahvistaa nuorten luontosuhdetta ja hyvinvointia, 3) aktivoida nuoria
osallistumaan ja toimimaan lähiluonnon puolesta ja 4) antaa toivoa ja toimintavälineitä
ilmastoahdistukseen. Toimintaa on kahdella alueella, idässä Kontulan-Vesalan alueella ja etelässä
Jätkäsaaren-Ruoholahden alueella. Idässä kohderyhmä on 13-18 –vuotiaat. Etelässä kohderyhmänä on 18-
29 –vuotiaat. Kummallakin ryhmällä on viikoittain kokoontumisia keväällä ja syksyllä, joiden lisäksi kesällä
on mm. viljelytoimintaa.

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry

Yhdistys järjestää Power Shift –ilmastonmuutoskeskustelufoorumin sekä sen oheistoimintaa. Tavoitteena
on tuoda yhteen monia tahoja yhteiskunnan eri sektoreilta keskustelemaan ilmanmuutoksesta nuorten
osallistujien kanssa sekä tutustuttaa nuoret laajan kirjoon keinoja, joilla vaikuttaa ilmastonmuutokseen.
Tapahtumaviikonloppuna pidetään esimerkiksi luentoja, työpajoja ja keskusteluja. Foorumia edeltävänä
aikana järjestetään kiertue lukioissa. Nuoret osallistuvat tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen.
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Oranssi ry

Nuorten kohtaamiskahvilatoiminnalla on tavoitteena luoda matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa
nuoret voivat viettää turvallisesti aikaa ja kohdata toisia nuoria. Lisäksi tarkoituksena on tavoittaa
yhdistyksen toimintaan sekä uusia nuoria että ennen pandemiaa mukana olleita nuoria takaisin.
Kohderyhmänä on 16-29 –vuotiaat nuoret, jotka kokevat yksinäisyyttä, tai jotka kaipaavat lisää
yhteisöllisyyttä ja toimintamahdollisuuksia. Toiminnassa huomioidaan erityisesti vähemmistöasemassa
olevat sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret. Kahvila on auki noin kolme kertaa viikossa
yhdistyksen tiloissa Suvilahdessa. Kahvilassa on vaihtuvaa ohjelmaa, kuten erilaisia työpajoja.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

130-hankkeessa on vuodesta 2018 alkaen kannustettu helsinkiläisiä liikkumaan merenrannoilla ja samalla
siivoamaan roskia. Toimintaa on aiemmin tuettu toimialan harrastamisen ja liikkumisen avustuksella. Tämä
avustus oli kolmivuotinen, eikä sitä ole enää mahdollista hakea kolmivuotiskauden päätyttyä.  Hankkeen
vuoden 2022 tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja vähentää koronapandemian
aiheuttamia ongelmia tarjoamalla yhteisöllistä ympäristötekemistä. Keskeisenä osana hanketta on ollut
karttasovellus, jonka avulla toimintaan on voinut osallistua myös itsenäisesti. Pandemian aikana ei ole voitu
järjestää merkittävää osaa hankkeen suunnitellusta nuorisotyöllisestä toiminnasta, joka aiotaan nyt
toteuttaa vuonna 2022. Hankkeen kohderyhmässä korostuvat koululuokat ja muut eri-ikäisistä lapsista ja
nuorista koostuvat ryhmät.

SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry

Toiminnan tavoitteena on voimauttaa nuoria toimimaan yhdistyksessä eri tasoilla sekä tarjota nuorille
yhteisöllistä toimintaa, jossa opitaan kansalaistoiminnasta. Tarkoituksena on myös saada uusia nuoria
mukaan sekä aktivoida aiemmin mukana olleita osallistumaan enemmän, sekä vahvistaa entisestään
nuorten osallistumista yhdistyksen päätöksentekoon. Kohderyhmä on 13-29 –vuotiaat nuoret. Nuorten
viikoittaisissa tapaamisissa mm. opitaan omia vahvuuksia ja tunnetaitoja sekä kouluttaudutaan
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, turvallisuudesta ja järjestötoiminnasta. Nuoret myös osallistuvat
esimerkiksi leiritoiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lisäksi toteutetaan 13-14 –vuotiaille suunnattu
podcast- ja mediakerho, joka on osa kansainvälistä Hello World –multimediahanketta, jossa on mukana
lukuisia yhteistyökumppaneita.

Stadin Nuorisoseurat

Nuoruus 2022 –hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus harrastaa, saada uusia kokemuksia
ja ystäviä sekä kasvattaa itsetuntoa ja –luottamusta. Kohderyhmänä on 13-25 –vuotiaat nuoret. Toiminta
koostuu mm. nuorten tapaamisista, retkistä ja nuorten järjestämästä tapahtumasta. Tapaamisten sisältöjä
ja retkiä suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Nuoria myös ohjataan muuhunkin heitä kiinnostavaan
harrastustoimintaan. Tapaamiset järjestetään Oodin nuorisotilassa.
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Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri ry

Yhdistyksen tarkoituksena on laajentaa merkittävästi Läksyhelppi-toimintaa, sekä tukea vanhojen ryhmien
uudelleen käynnistymistä. Läksyhelppi-ryhmissä tuetaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria
oppimisessa. Ryhmien vetäjät ovat vapaaehtoisia, joita koulutetaan ja tuetaan tehtävässä.
Koronalisäavustuksen tuella järjestetään koulutuksia uusille vapaaehtoisille, tuetaan vanhoja vapaaehtoisia
ja järjestetään Läksyhelppiin liittyviä tapahtumia. Tavoitteena on perustaa 20 uutta ryhmää. Tämä
tarkoittaisi noin 100 uutta vapaaehtoista sekä satoja uusia lapsia ja nuoria, jotka saavat ryhmästä
opiskeluun tukea.

Tyttöjen rokkileiriyhdistys ry

Yhdistyksen tavoitteena on Nuorten aktivointi  –projektilla kehittää nuorten musiikkitoimintaansa sekä
saada uusia nuoria mukaan toimintaan. Toiminnan kohderyhmänä on trans- ja cis-sukupuoliset tytöt ja
naiset sekä muut trans- ja muunsukupuoliset nuoret, joiden mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen ja
bändisoittamiseen projektilla edistetään. Toimintaan sisältyy esimerkiksi leiri, jami-iltoja ja työpajoja.
Tarkoituksena on lisäksi tarjota nuorille mahdollisuuksia saada ohjauskokemusta sekä aktivoida nuoria
osallistumaan yhdistyksen toimintaan laajemminkin.


