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Hanke Barreto ry: Lähiökoutsi
Kuvaus Lähiökoutsikoulutus ja mentorointi 16-29 vuotialille kokeneilta ohjaajilta.

Lähiökoutsit liikuttavat peruskouluikäisiä heidän lähiympäristössään. He
tuovat leikki- ja pihapelikulttuuria kouluihin, pihoille, ostoskeskuksiin,
nuorisotaloulle ja urheilukentille osallistamalla ja opettamalla nuorille
leikkejä, peljä ja monipuolista liikuntaa. Peruskouluikäiset saavat
mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa toimintarympäristöissä joissa he
muutoinkin viettävät aikaansa. Toiminta toteutetaan säännöllisesti esi,
välitunti-, ap- ja ip-liikuntana ala ja yläkouluissa sekä viikoittaisissa
matalan kynnyksen maksuttomana liikuntana (koripallo, kamppailu,
jalkapallo/futsal, sekä liikuntakerhoissa joissa on vaihtelevat teemat,
pelejä ja yhteisöllisiä leikkejä).

Kohderyhmä Liikuttajat :  16-29-vuotiaat sosiaali, terveys-, ja liikunta-alan
opiskelija,ilman opiskelupaikkkaa olevat ja työpajatoiminnassa mukana
oleva nuoret. Liikkujat:  7-12-vuotiaat alakouluikäiset ja 13-15-vuotiaat
yläkouluikäiset.

Toiminta-alue Koillis- ja pohjois Helsinki
Toimijat Helsinki Human Rights 09 (osatoteuttaja)  Helsingin NMKY, Yökoris

(osatoteuttaja). Yhteistyökumppanit: Stadin ammattiopisto, alueen perus
ja toisenasteen koulutu, nuorisopalvelut, Monikulttuurinen liikuntaliitto,
Punainen kortti rasismille, Koillisluotsi.

Haettu, 1. vuosi 120 000
Budjetti, 1. vuosi 150 000
Koko budjetti (3 v.) 450 000

Hanke Concrete Jam ry / HELride Collective ry: Skeittikontti
Kuvaus Skeittikontti toimii nuorten olohuoneena ja matalan kynnyksen

kohtaamispaikkana. Nuoret voivat siellä sekä osallistua tapahtumiin että
itse järjestää siellä toimintaa/tapahtumia. Kontti antaa nuorille alusta
toteuttaa itseään ja näin helpottaa kaupunkitilan hyödyntämistä.
Nuorten oma tapahtumatuotanto lisää omatoimisuutta ja aktivoi nuoria.

Kohderyhmä Teini-ikäiset harrastusta vailla olevat nuoret
Toiminta-alue Eläintarhan skeittiparkki
Toimijat Concrete Jam ry, HELride Collective ry, Tyttörullalautailijat ry, Circus

Helsinki, ATO ry, Belenos Group Arts, Helsinki Capital Partners
Haettu, 1. vuosi   52 000
Budjetti, 1. vuosi   74 795
Koko budjetti (3 v.) 227 385
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Hanke Föreningen för Drama och teater, DOT r.f.: Kulturpaletten
Kuvaus En av verksamhetsiéerna med Konstpaletten är att kombinera och

blanda konstformerna på nya sätt med gemensamma element från t.ex.
datorspel, sånglyrik till rapmusik. Dot vill förverkliga konstfostran via de
plattformer som de unga använder t.ex. skriva manus och öva för att
vlogga och skapa real-life karaktärer och berättelser. Dvs att öva upp ett
gott verbalt och kroppsligt uttryckssätt paketerat på ett sätt som
intresserar barn och unga.

Kohderyhmä Svenskspråkiga barn och unga i daghem, förskola, grundskola,
Sekundärt invånare i en ny stadsdel, nyinflyttade, barnfamiljer,
invandrare, seniorer, arbetslösa i olika åldrar och språkgrupper och
olika konstorganisationer.

Toiminta-alue Busholmen, Nordsjö och i centrum
Toimijat DOT r.f. i samarbete med Sydkustens ordkonstskola, Luckan r.f.,

Nordsjö skola, Daghemmet Pärlan och övriga lokala organisationer.
Haettu, 1. vuosi   85 000
Budjetti, 1. vuosi 116 300
Koko budjetti (3 v.) 357 300

Hanke Helsingin 4H-yhdistys ry: 4H-Hubit digikerho
Kuvaus 4H-Hubien toiminta tapahtuu 1) lyhyissä verkossa toteutettavissa

digikerhoissa osallistuja osallistuu digitaalisessa ympäristössä
toteutettavaan harrastetoimintaan ja 2) tapahtumissa, joihin osallistujat
osallistuvat fyysisesti samassa tilassa. Toiminnalla pyritään kehittämään
osallistujien digitaitoja sekä työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Toiminta
tähtää osallistujien hyvinvoinnin edistämiseen, oppimiseen,
innostamiseen sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

Kohderyhmä Kuudesluokkalaiset paljon tietokoneella aikaansa viettävät pojat
Toiminta-alue Helsinki
Toimijat 4H, Verke, Sinelli, Roni Back, Splay Networks
Haettu, 1. vuosi   98 000
Budjetti, 1. vuosi 122 500
Koko budjetti (3 v.) 377 500

Hanke Helsingin Jalkapalloklubi Ry: Klubipallo
Kuvaus Hankkeen ideana on tarjota ammattikouluissa opiskeleville nuorille

säännöllistä matalan kynnyksen jalkapallotoimintaa. Suoraan koulun
jälkeen oppilaitoksen liikuntasalissa tapahtuva toiminta mahdollistaa
helpon osallistumisen nuorille opiskelijoille toistuvaan ja ohjattuun
liikuntaan.

Kohderyhmä Ammattikouluissa opiskelevat nuoret
Toiminta-alue Helsinki
Toimijat HJK yhteistyössä Helsingin alueen ammattikoulujen kanssa (vahvistettu

Stadin ammattiopisto sekä Business College), HIFK, Punainen kortti
rasismille

Haettu 180 000 (summa haettu kolmelle vuodelle)
Budjetti, 1. vuosi   61 420
Koko budjetti (3 v.) 225 000
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Hanke Intomieliset ry: Break the Fight!
Kuvaus Harrastustoimintaa hip-hop-kulttuurin keinoin: breakdance, beatboxaus,

DJ-toiminta, räppi, grafiittityöpajat ja pidemmät prosessit, jotka
huipentuvat nuorten itse tekemiksi BTF-esityksiksi.

Kohderyhmä 5.-7.-luokkalaiset Itä-Helsingissä
Toiminta-alue Itä-Helsinki (Myllypuro, Kontula, Itäkeskus, Vuosaari)
Toimijat Intomieliset ry, työpajaohjaajat ja taiteilijat, Vesalan ja Myllypuron

peruskoulut, Helsingin nuorisotyö, Vuosaaren nuorisotalo, Kipinä,
Luuppi, Liikkuva nuorisotyö, Kauppakeskus Columbus, Koulutuskeskus
Salpaus, Helright Collective

Haettu, 1. vuosi 125 000
Budjetti, 1. vuosi 152 903
Koko budjetti (3 v.) 441 597

Hanke Kuntoutussäätiö, Hgin Autismi- ja Aspergeryhdistys ja
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO): Liike jatkuu -
Tieto tukee (LIITO)

Kuvaus Konkreettinen tieto, tuki, ja osaaminen erityistä tukea tarvitsevien
kanssa toimimiseen. Asiantuntijuuden vahvistuminen ja motivoituminen.

Kohderyhmä ADHD, autismin kirjo ja oppimisvaikeuksissa olevat lapset ja nuoret
Toiminta-alue Helsinki
Toimijat Hgin kaupungin liikuntapalvelut (EasySport, FunAction, NytLiikunta,

NMKY, HJK, ESLU
Haettu, 1. vuosi 146 990
Budjetti, 1. vuosi 178 788
Koko budjetti (3 v.) 545 484

Hanke Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry: Luontosovellus
kännykkään

Kuvaus Kaupunkilainen saadaan motivoitua liikkeelle sovelluksen pelillisten
ominaisuuksien avulla. Hän kuvaa kännykällään hänelle tuttuja tai
tuntemattomia kasveja tai lintuja tai äänittää luonnon ääniä
helsinkiläisessä luonnossa. Sovelluksen peliominaisuudet suunnitellaan
siten, että käyttäjä innostuu niistä herkästi ja pääsee alkuun nopeasti.

Kohderyhmä Kaupunkilainen, jota luonto hieman kiinnostaa, mutta omat taidot eivät
riitä lajintunnistukseen. Liikkuu hyvin vähän ulkona luonnossa.

Toiminta-alue Helsinki
Toimijat LUP, Luonto-Liitto, LUOMUS/laji.fi , Helsingin seudun lintutieteellinen

yhdistys Tringa ry, kaupungin ympäristöpalveluiden
ympäristönsuojeluyksikkö ja Aalto-yliopiston Median laitos. Runsaasti
vapaaehtoistyövoimaa

Haettu 586 000 (summa haettu kolmelle vuodelle)
Budjetti, 1. vuosi 225 000
Koko budjetti (3 v.) 735 000
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Hanke Oranssi ry: FunNet - harrastusverkosto
Kuvaus Kokeilee harrastuksia matalan kynnyksen pisteillä tapahtumissa.

Ilmoittautuu mukaan harrastuskertoihin tapahtumassa tai olemalla
kontaktissa hankkeen työntekijään (some, meili, puhelin, jne.).
Harrastaa työpajoissa ja harrastuskerroissa. Osallistuu hankkeen
tapahtumapäivien suunnitteluun ja toteutukseen ja hankkeen
kehittämiseen sen aikana

Kohderyhmä 13-17 -vuotiaat ja 18-28 -vuotiaat tytöt, naiset ja sukupuoleltaan
moninaiset nuoret, jotka tarvitsevat turvallista harrastusympäristöä
syrjinnän pelon takia ja ovat kiinnostuneita harrastuksista, joissa on
aiemmin ollut vähän tyttöjä ja sukupuolivähemmis

Toiminta-alue Helsinki
Toimijat Oranssi ry, Suomen parkour ry, Parkourkeskus, Suomen

Sarjakuvaseura ry, Girls Rock! Finland (Tyttöjen rokkileiriyhdistys ry),
Tyttörullalautailijat ry, Mimmit ry, Sirkus Magenta, Helsinki Roller Derby
-seura sekä Nuorisotyö raiteilla. Suurin osa hankkeen

Haettu, 1. vuosi 70 000
Budjetti, 1. vuosi 117 000
Koko budjetti (3 v.) 363 900

Hanke Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry: Lapinlahden Löytäjät
Kuvaus Perustetaan avoin Kaupunkiluontokeskus. Jokaiselle osallistujalle

tarjotaan mahdollisuus asettaa omat haasteensa ja tarjotaan
mahdollisuus niiden voittamiseen. Työpaja- /kerhotoiminta ja itsenäinen,
ohjattu luova tekeminen; luontokokemusten löytäminen ja monipuolinen,
tarpeiden mukaan räätälöity kulttuuritoiminta. Suuri kesäinen
monipuolinen harrastus-, kulttuuri- ja luontotapahtuma puistossa.

Kohderyhmä Syrjäytymisvaarassa olevat helsinkiläiset - turhautuneet nuoret,
eksyksissä olevat aikuiset ja yksinäiset ikäihmiset sekä
mielenterveyskuntoutujat

Toiminta-alue Helsinki
Toimijat Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry ja Lapinlahden kulttuuritoimen

Kokemusjakamo ry
Haettu, 1. vuosi 180 000
Budjetti, 1. vuosi 226 000
Koko budjetti (3 v.) 702 000

Hanke Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry: Good Move
Kuvaus Lapsiperheille harrastusrumban sijaan arkihyvää, kaikille avointa,

saavutettavaa, omaehtoista toimintaa lähellä kotia. (majanrakennus,
pihaleikit, sirkus, tanssi yms)

Kohderyhmä Koillis-Helsingin alueen lapsiperheet
Toiminta-alue Malmi, Pukinmäki, Tapanila ja Puistola
Toimijat Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry, Whitepoint oy, Teatteri Tuike, Malmin

nuorisoyksikkö, Annantalo, Tapanilan kylätila, Helsinki-Missio
Haettu, 1. vuosi 100 000
Budjetti, 1. vuosi 125 000
Koko budjetti (3 v.) 375 000
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Hanke Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry: SATAKOLKYT- 130 km
puhdasta liikkumisen iloa

Kuvaus Kokoaa oman porukan, tulee mukaan koulun kautta ja/tai osallistuu
tapahtumaan
Liikkuu lähiluonnossa ja kerää roskia Helsingin rannoilta
Löytää konkreettisen tavan toimia ympäristön puolesta, tuntee
tehneensä jotain merkityksellistä ja oppii Itämerestä

Kohderyhmä Kaikenikäiset helsinkiläiset. Vuosi 2019 nuoret (yläkoululaiset ja nuoret
aikuiset, vuosi 2020 myös perheet, vuosi 2021 myös ikäihmiset.

Toiminta-alue Helsingin rannat
Toimijat Tasaveroisina kumppaneina PäPa, Hgin Vihreät Nuoret, Hgin NNKY,

Hgin 4H, NUP ymny. Kirjastot, ympäristöpalvelut, koulut.
Haettu, 1. vuosi 188 000
Budjetti, 1. vuosi 2018: 72 750 euroa ja 2019 138 300 euroa
Koko budjetti (3 v.) 343 900

Hanke Sircus Magenta ry ja Rock Sirkus ry: Kimallus - Tukea ja
säihkettä nuorten elämään sirkuksen musiikin ja
tapahtumatuotannon harrastamisesta

Kuvaus 1) Tutustuminen ja kokeilut: eri sirkuslajit (jongleeraus, akrobatia,
ilmaisu,esiintyminen...), valo- ja äänitekniikka, kuvaus, editointi,
musiikki, tapahtumatuotanto.2) Säännölliset ja / tai intensiiviset
toimintamuodot: tiiviskurssit, viikkotunnit,intensiiviryhmät.3) Toiminta
kouluissa: vaihtoehtoinen koululiikunta, opettajien koulutus.4) Leirit:
sirkus-, musiikki- ja AV-työpajoja nuorille.5) Tapahtumat: nuoret
tapahtumien tekijöinä ja esiintyjinä (musiikki, sirkus).

Kohderyhmä 13-29 v. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret sekä
syrjäytymisvaarassa olevat ja kiusatut nuoret. Nuoret joilla on haasteita
osallistua koululiikuntaan.

Toiminta-alue Helsinki
Toimijat Sircus Magenta ry, Rock Sirkus ry, Happi Pride, Aseman Lapset
Haettu, 1. vuosi 108 121
Budjetti, 1. vuosi 21 189
Koko budjetti (3 v.) 281 676
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Hanke Vesaisten Helsingin Piiri Ry   ja Agencia Latina-yhdistys ry:
Let`s Play CATCH : after school recreaton for children

Kuvaus The practice of known sports and new ones, also games, also the co
creation of hobbies and recreational activities. We are looking for a low
threshold practice co-creative by kids and easy approach to sports,
games, hobbies, music and dance oriented to students for after school
activities.

Kohderyhmä Viikin ja Latokartanon alueen 9-13-vuotiaat
Toiminta-alue Viikki ja Latokartano
Toimijat Vesaisten Helsingin piiri, Agencia latina ry, Vahvat yhteistyökumppanit:

Latokartanon ja Norssin peruskoulut, Viikin asukastalot, Viikin
monitoimitalo, Viikin nuorisotoimi Muut yhteityökumppanit: Viikki-seura ,
Viikin MLL

Haettu, 1. vuosi 148 380
Budjetti, 1. vuosi 188 600
Koko budjetti (3 v.) 565 800

Hanke Wikimedia Suomi ry: Helsinki Rephotography
Kuvaus Kerätään ja valitaan kuvia yhdessä museoiden tai paikallisyhdistysten

kanssa. Esitellään tulokset sosiaalisessa mediassa, jaetaan ja kuvia
uudelleenkäytetään Commonsissa tai Wikipediassa. Toimintaan voi
osallistua myös anonyymisti, että yhdessä ryhmän kanssa.

Kohderyhmä 1. Aikuiset, jotka hyötyvät erityisen paljon liikkumisesta
2. Toissijaisesti valokuvaamisesta, historiasta ja kaupungin
kehittymisestä kiinnostuneet kaupunkilaiset.

Toiminta-alue Helsinki
Toimijat Wikimedia Suomi vetää projektia ja kehittää Ajapaikin Android -

sovellusta. Yhdistys vastaa myös siitä, että ohjelma toimii yhdessä
Mediawiki –alustan kanssa ja pitää infopistettä keskustakirjasto
Oodissa.
● Viron valokuvahistoriallinen seura ylläpitää Aja

Haettu, 1. vuosi 52 000
Budjetti, 1. vuosi 74 000
Koko budjetti (3 v.) 222 000
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Hanke Voimauttavan taiteen äärellä ry: Starttimylly
Kuvaus Kaupunkilaiset tulevat kuulluiksi ja kohdatuiksi. He ovat mukana

toiminnan suunnittelussa, osallistumassa toimintaan sekä
toteuttamassa toiminnan eri osaalueita oman kiinnostuksen mukaisesti
(mm. vertaistoiminnassa, vapaaehtoissparraajana, liikuntakaverina,
liikuntakummina ja tapahtumatiimissä toteuttajana).Starttimylly-konsepti
- Asiakkaiden tarpeisiin räätälöityä tukea liikkumiseen aloittamiseen
- Kokeilukarusellista ja Starttimyllyn tapahtumista elämyksiä ja
mahdollisuuksia innostua erilaisista lajeista matalalla kynnyksellä
- Saada tukea tai toimia itse vertaisliikkujana sekä mahdollisuuksia
työskennellä mentorin ohjauksessa
Black light liikunta ja muut uudet kokeilut
- Black light liikunnasta (esim. black light yogasta ja black light
esinetanssiteatterista) harrastamisen iloa ilman suoritus- ja
ulkonäköpaineita
- Liikunnaohjaaja ja taiteilija –työparitoiminnasta uusia yhteistyön
oivalluksia
- Sporttiteatteriseikkailuista lapsiperheille elämyksellisiä kokemuksia eri
liikuntalajien parissa
- Liikunnallisia jättinukketeatteri-,vesinukketeatteri-&
katunukketeatterikokeiluja

Kohderyhmä Liikuntaa harrastamattomat tai liikunnan harrastamista eri syistä
vieroksuvat itähelsinkiläiset, jotka kaipaavat arkeensa mahdollisuuksia
liikkua tai ilmaista itseään, mutta joilla on psyykkisiä tai muita
elämäntilanteeseen liittyviä esteitä kiinnittyä

Toiminta-alue Myllypuro
Toimijat - Voimauttavan taiteen äärellä ry, Teatterimuseo , Myllypuron

Liikuntamylly + siellä toimivat seurat
Liikuntamyllyn liikuntaohjaajat, urheiluseurojen ohjaajat &
Kulttuurimyllyn taiteilijat
- Metropolia Myllypuron kampus

Haettu, 1. vuosi 150 000
Budjetti, 1. vuosi 260 600
Koko budjetti (3 v.) 781 800


