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Barreto Helsinki ry Lähiökoutsi 30 koulutettua lähiökoutsia, 5000
osallistujaa (tapahtumat mukaan
lukien), 15 yhteistyökoulua, 30
säännöllisesti kokoontuvaa
lähiökoutsin ohjaamaa
toimintaryhmää

Kerhoihin osallistunut säännöllisesti 220
lasta ja nuorta. Tapahtumissa, kouluissa,
kerhoissa ja koulutuksissa kohdattu
elokuun loppuun mennessä yhteensä
2785 lasta ja nuorta, joista uusia on 220.
Lähiökoutseja valmistuu noin 30.

Toimintaa laajennetaan useammalle koululle (10
koulua) ja kasvatetaan koulutettavien lähiökoutsien
määrää (50/v.) Vakiinnutetaan kerhotoiminta jo
olemassa olevissa kerhoissa ja avataan lisää
liikuntakerhoja resurssien ja tarpeiden mukaan.
Enemmän kouluvierailuja ja pop up-tapahtumia,
joihin uudet lähiökoutsit ohjaamisharjoitteluihin
Koulutuspaketti kouluttajille ja mentoreille ja muille
kiinnostuneille.

HELride Collective ry Skeittikontti Rullalautailuharrastus; 200 kävijää
päivässä skeittikontilla, joista 20
kohdataan kasvotusten. Avoimen
palautteen kerääminen ja sen
arviointi.

Ilmainen skeittikoulu, 2 kertaa viikossa.
Skeittikontti auki 6 viikkoa. 75 kävijää
päivässä. Toimintaan osallistui yhteensä
4800 osallistujaa, jotka kaikki ovat uusia
osallistujia.

Skeittikontti auki koko kesän. 3 viikon mittaista
skeittileiriä. Pyrkimys vastata kasvavaan kysyntään.
Haetaan hankkeelle uusia yhteistyökumppanista.

Helsingin Jalkapalloklubi ry Klubipallo - Matalan
kynnyksen jalkapalloa
nuorille
ammattikouluopiske-
lijoille

Koulun jälkeinen toiminta kerran
viikossa 5-10 ammattiopiston
toimipisteillä, oppilaitosliigan ja
turnauksen järjestäminen. Toiminnan
opinnollistaminen.  Hankkeessa
osallistujamäärät dokumentoidaan
tarkasti (seurantalomake tmv.).
Ihanteellinen osallistujamäärä
toimipisteen liikunnalliseen
toimintaan on noin 15 nuorta/kerta.
Ryhmien kehitystä seurataan
hankkeen aikana ja tarvittaessa niihin
reagoidaan esim. lisäämällä
salivuoroja. Tavoitteena on että
luodut ryhmät
jatkuvat läpi koko lukuvuoden ajan.

Kerran viikossa toimivia futsal-vuoroja
vakiinnuttiin keväällä 5 eri toimipaikalle,
vuorot jatkuvat syksyllä. Kesällä mukaan
kolme uutta Stadin ammattiopiston
toimipaikkaa. Ryhmissä kevään aikana
yhteensä 114 opiskelijaa, suurin osa
nuoria miehiä. Vakiintunut futsal-
toiminta 5 eri toimipaikalla (Vallila,
Haaga, Käpylä, Malmi ja Roihuvuori),
joissa harrastetaan 1,5 tuntia / vko /
paikka. Yksi tyttöjen sulkapalloryhmä.
Kesän ajaksi nuorille 1 krt/vko avoin
vuoro Lehtikuusen tekonurmella.
Toimintaan osallistui yhteensä noin 1900
osallistujaa, joista uusi n. 260. Toimintaa
opinnollistettu.

Oppilaitosliigan yhteyteen lukuvuodelle 2019-2020
suunniteltu 37 ottelua ja 9 tapahtumaa.  Toimintaa
toteutetaan tiiviisti ammattiopistojen kanssa.
Keskuspuiston ammattiopisto tulee mukaan uutena
paikkana syksyllä 2019 ja Stadin ammattiopistoista
Herttoniemi ja Myllypuro. Ammattikoulujen lisäksi
on tarkoitus laajentaa lukioihin.
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Intomieliset ry BTF_Mahdollisuus
kuulua

Tavoitetut nuoret: 1000 nuorta saa
koulussaan 12-viikkoisen
taideprosessin  (12 taideprosessia
kolmen vuoden aikana); Columbuksen
BTF-tilassa 160 nuorta / kk  (jatkuvuus
arvioidaan 2kk:n jälkeen);
nuorisotiloissa: 5 työpajaa/viikko yht.
50 nuorta/ viikko (noin 40
viikkoa/vuosi, arviolta 400 nuorta käy
kokeilemassa/pitkäjänteisesti
harrastustoimintaa työpajoissa); kevät-
ja syystapahtumat 2 x vuodessa: 300
nuorta/tapahtuma (yht. 1800 nuorta);
Pop-up-kesätapahtumissa 100
nuorta/tapahtuma
(yht. 600 nuorta), viikon kesäkursseilla
15 nuorta/kurssi (yht. 240 nuorta).
300 nuorta saa
uuden harrastuksen.
Harrastustoiminnan laadun seuranta-
ja arviointitutkimus (määrälliset  ja
laadulliset mittarit) koko hankkeen
ajan Nuorisotutkimusverkoston
toimesta.

Hanke on jalkautunut Itä-Helsinkiin neljän
eri toimintamuodon kautta lisäten
erityisesti 11-13-vuotiaiden nuorten
liikkumista ja harrastamista. Eri
toimintamuotojen kautta on pystytty
tarjoamaan sekä matalan kynnyksen eri
lajien kokeilemisen mahdollisuuksia että
pidempikestoista
harrasteryhmätoimintaa. Hankkeen
puitteissa avattiin kahden kuukauden
ajaksi hiphop-harrastetila
kauppakeskukseen, ja tilassa toteutettiin
lisäksi nuorten toivomia liikuntamuotoja.
Osa kokeiluihin osallistuneista nuorista
siirtyi myöhemmin nuorisotaloille
hankkeen tarjoamiin harrastusryhmiin.
Hankkeen kautta moni aiemmin
harrastamaton nuori on löytänyt
harrastuksen. Toimintaan osallistui
elokuun loppuun mennessä n. 7800
osallistujaa, joista uusia oli n. 1500.

Nuorisotalojen harrastetyöpajoja jatketaan, mukaan
otetaan vielä yksi nuorisotalo. Monia erilaisia
tapahtumia ja työpajoja yhteistyössä. Jatketaan 12
viikkoa kestäviä prosesseja itähelsinkiläisten
peruskoulujen kanssa rekrytoiden mukaan uudet
koulut. Uutena toimintona aloitetaan youtube-
videotyöpajakoulutukset. Yhteistyötä jatketaan
nykyisten yhteistyökumppanien kanssa. Hankkia
lisärahoitusta harrastetilan jatkamiseksi
kauppakeskuksessa. Tarjotaan hankkeen ohjaajille
mahdollisuus hankkia nuorisotyöntekijän koulutus
hanketyön osana sekä tutkitaan muita
koulutusmahdollisuuksia. Hankkeen toiminnasta
laaditaan käsikirja.
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Kuntoutussäätiö Liike jatkuu - tieto tukee
(Liito)

50 liikunta- ja urheiluseuraa, 20
koulutusta, 250 valmentajaa, 100
yksilöllisesti harrastuksen pariin
ohjattua erityisen tuen tarpeessa
olevaa lasta/nuorta, 5 tuotettua
opasta.

Maksuttomia lajikokeiluja
ryhmämuotoisina erityiskohderyhmän 15-
29-vuotiaille nuorille. Lajikokeiluja
järjestettiin 10 kertaa: osallistujia
yhteensä 25, (ka. 3/krt) Kouluttettu
seuroja ja harrastustoimijoita
kohtaamaan erityisen tuen tarpeessa
olevia lapsia ja nuoria. Koulutuksiin
osallistut kevään aikana 10 seuraa
yhteensä 14 henkilöä. Toimintaan
osallistui elokuun loppuun mennessä 625
osallistujaa, jotka kaikki ovat uusia
osallistujia.

Kaikille avoimia,kohdennettuja tilauskoulutuksia läpi
toimintakauden.Koulutusten mallinnus
opinnäytetyötä hyödyntäen,amk-opinnäytetyö:adhd-
oireisten lasten ja nuorten tukeminen
urheiluseuratoiminnassa.Harrastustoiminnan
ohjaajille suunnattu opas valmistuu.VR-tekniikalla
tehdyt videot käyttöön yhteistyössä Suomen
NMKY:n liiton kanssa
valmennuksissa/tapahtumissa.Tutkijan selvitys
valmistuu,julkaisu Kuntoutuslehdessä ja HERO-
lehdessä.Harrastustoimijoille neuvonta ryhmien
perustamiseksi erityisen tuen tarpeessa oleville
lapsille ja nuorille.Yksilöohjauksessa ja ryhmissä
tapahtuvat Liito-harrastuskokeilut jatkuvina
tukimuotoina, yksilöohjattavia 40-50,
harrastuskokeiluja 1-3 paikkaa/kk, ka- 5 hlöä/ryhmä,
yhteensä 60-180 henkilöä/v. Projektityöntekijän
jalkautumisen laajennus koulu-ja ipkerhoihin (10
koulua). Projektityöntekijän roolin mallintaminen.
Verkostoyhteistyön laajentaminen,kohdennus
lasten ja nuorten tavoittamiseen. Verkostoaamupala-
tilaisuudet säännöllisiksi, suuntaus erityisesti
nuorten parissa työskenteleville. Välitetään tietoa
neurokirjon henkilöistä ja heille sopivasta tuesta.
Materiaaleissa  huomioidaan vanhemman tai
avustajan kanssa keskusteleminen.Kokeillaan
esteettömyyspalautteita.

Hakija Hankkeen nimi Tavoitteet / seurattavat mittarit Tuloksia Toisen kauden suunnitelmia



HELSINGIN KAUPUNKI
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Harrastushaku - hankkeiden tunnusluvut ja mittarit 4 (7)

Oranssi ry FunNet 1. Harrastustapahtumia 4 (yhteensä
700-1000 kävijää) 2. Eri
harrastusryhmiin osallistuvia nuoria
180-250 3. Turvallinen ja
sukupuolisensitiivinen harrastus.

1. Seitsemän kulttuurista ja liikunnallista
harrastusryhmää, 82 ilmoittautunutta ja
54 aktiivista kävijää 2.
Tapahtumatuotantoon osallistettuja
nuoria 5 henkilöä 3. Kaksi Fun day
tapahtumaa keväällä,osallistujia 100. 4.
Turvallinen ja sukupuolisensitiivinen
harrastus; palautekyselyyn vastanneista
95% löysi itselleen mieluisen
harrastuksen, 95% koki tulleensa
kohdelluksi kunnioittavasti, 95% koki että
oman sukupuolen määrittelyä tai
määrittelemättömyyttä kunnioitettiin ja
95% koki että ohjaajia oli helppo
lähestyä. Toimintaan osallistui elokuun
loppuun mennessä 240 henkilöä, joista
60 olisi uusia osallistujia.

1. Lisätä toiminnan tunnettuutta; ryhmiin vuosittain
140-200 harrastajaa, joista vähintään 20% on alle 18-
vuotiaita ja 25% on sukupuolivähemmistöön
kuuluvia nuoria. Tapahtumien kävijämäärätavoite on
150-250.
2. Saada sukupuolisensitiivisen harratamisen oppaan
ensimmäinen luonnos valmiiksi ja
kommentoitavaksiohjausryhmälle ja
yhteistyökumppaneille. 3. Laajentaa toimintaa
Helsingin muille laueille 4.Kehittää
toimintojapalautteiden perusteella kehitetään
toimintoja 5 Arvioida FunNet-tapahtumakonsepti
arvioidaan.

Pro Lapinlahti
Mielenterveysseura ry

Lapinlahden lähteen
kaupunkiluontokeskus

Tavoitteena oli osallistujien
elämänilon ja merkityksellisyyden
kokemusten lisääntyiminen,
sosiaalisten kontaktien lisääntyminen,
sekä mahdollistaa osallistujille
mielekkäiden ja kiinnostavien
kulttuuri- ja liikuntaharrastusten
löytämistä arkeen. Tarkoituksena oli
järjestää kymmeniä työpajoja.
Toimintaan odotettiin satoja
osallistujia ja puutarhatapahtumiin
tuhansia kävijöitä. Lisäksi tavoiteltiin
useampia uusia
yhteistyökumppaneita.

Hankkeen puitteissa käynnistettiin
Kaupunkiluontokeskuksen toiminta ja
rohkaistu osallistujia uusien sekä luonto-
että kulttuuriaiheisten toimintojen pariin.
Toimintamuodot ovat olleet vaihtelevia
(mm. ulkojooga, valokuvaus,
viljelypalstan hoitaminen) ja toimintaa on
järjestetty sekä ryhmämuotoisesti että
vapaammin. Lisäksi hankkeen puitteissa
on järjestetty suurempia tapahtumia,
joiden osana on ollut myös
luontotoimintaa. Toimintaan osallistui
elokuun loppuun mennessä vajaa 1500
henkeä, joista noin puolet oli täysin uusia
kävijöitä.

Kaupunkiluontokeskuksen alkanutta toimintaa
jatketaan osaksi jo kokeilluilla toimintamuodoilla ja
samalla toimintaa pyritään laajentamaan edelleen
ympäristökasvatuksen suuntaan. Luontokeskuksen
profiilia kirkastetaan. Tavoitteena on houkutella
toimintaan mukaan myös lapsia ja perheitä.
Hankkeen puitteissa järjestetään myös yhteisiä
tapahtumia toisten yhdistysten kanssa. Vuonna
2020 on myös tavoitteena työskennellä
voimakkaammin viljelyteeman ympärillä ja aloittaa
yhteisöviljely.
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Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset ry

SATAKOLKYT-130 KM
puhdasta liikkumisen
iloa

Ensimmäisen kauden
pääkohderyhmänä koululaiset ja
nuoret aikuiset. Kaupunkilaisten
lähiluonnossa liikkuminen lisääntyy.
Kaupunkilaiset tuntevat Helsingin
rannat omikseen ja haluavat pitää
niistä huolta. Itämeri ja sen
ainutlaatuisuus tulee kaupunkilaisille
tutuksi.

13 koululaisretkeä, osallistujia: 290
oppilasta ja 21 opettajaa. Rantaretkille
osallistuneita 230 lasta ja nuorta ja 15
ohjaajaa (järjestöjen omien toimintojen
kautta). 4 omaa tapahtumaa joihin
osallistui 270 ihmistä. Muiden
tapahtumiin osallistuminen joissa
tavoitettiin 40 henkeä. 15 kesätyönuorta
osallistuivat hankkeen tapatumien
toteutukseen. 24 omatoimista
roskatalkkoita joihin osallistui yhteensä
150henkilöä. kaikenkaikkiaan hankkeessa
mukana 900 henkilöä, joista 70% lapsia ja
nuoria. rantoja siivottu 21 kilometriä ja
askelia otettu rannalla 560
000.Karttasovellus. Toimintaan osallistui
elokuun loppuun mennessä yhteensä
1200, joista noin 900 on uusia osallistujia.

Pääkohderyhmäksi lapsiperheet. Uusia
yhteistyökumppaneita uuden kohderyhmän
löytymiseksi. Kannustetaan kaupunkilaisia
retkeilemään myös syksy ja talviaikoina vaikka
roskienkeruukausi onkin hiljaisempaa. Pidetään
ensimmäisen kauden parhaat konseptit mukana
myös tulevana kautena, esim koululuokkien
rantaretket ja tapahtumapäivät. Aktivoidaan
hanketta yhdessä tekevien järjestöjen omaa
ydintoimintaa liittymään hankkeen toimintoihin
mukaan omien erityispiirteidensä mukaisesti.
Panostetaan karttasovelluksen markkinointiin ja
tunnettuuden lisääntymiseen. Markkinointiin
panostetaan enemmän ja hankkeesta järjestetään
seminaaripäivä mukana oleville tahoille ja
tärkeimmille sidosryhmille.
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Voimauttavan taiteen
äärellä ry

Starttimylly Tavoitteena oli Liikuntamyllyn
tarjonnan selkeyttäminen kävijälle ja
osallisuuden lisääntyminen. Lisäksi
tavoiteltiin liikuntaa uudella twistillä
kehittämällä uusia liikuntamuotoja ja -
kokeiluja. Lisäksi tavoiteltiin
monialaista yhteistyötä ja uusia
yhteistyörakenteita.

Kevään aikana on kokeiltu kolmea uutta
toiminnallisen vapaa-ajan konseptia, joita
on kehitetty yhdessä kohderyhmien
kanssa. Yhdistys järjesti kesäleirin ja
työpajoja sekä ulkojumppaa. Eri
toimintamuotoihin on osallistunut
monipuolisesti erilaisista taustoista
tulevia ja eri-ikäisiä asukkaita, mm.
itähelsinkiläisiä lapsia, aikuisia ja
vanhuksia, perheitä, vaikeassa
elämäntilanteessa olevia nuoria aikuisia,
mielenterveyskuntoutujia ja
turvapaikanhakijaperheitä. Lisäksi
toimintaa on jalkautettu eri puolille Itä-
Helsinkiä ja eri tapahtumiin. Yhteensä
toimintaan oli elokuun loppuun
mennessä eri tavoin osallistunut
lähemmäs 7 000 henkeä, jotka kaikki ovat
uusia osallistujia. Hankkeen puitteissa on
myös aktiivisesti rakennettu
yhteistyöverkostoja.

Tavoitteena on toimivien mallien levittäminen ja
vakiinnuttaminen sekä pitkäkestoisen ja
säännöllisen toiminnan lisääminen. Hankkeen
puitteissa halutaan myös vahvistaa Liikuntamyllyn
imagoa alueellisena kohtaamispaikkana ja
sosiaalisen kanssakäymisen sekä laadukkaan vapaa-
ajan mahdollistavana tilana. Yhteistyötä aiotaan
vahvistaa mm. Helsingin nuoriso- ja
sosiaalipalveluiden, eri alojen yhdistysten,
Metropolian ammattikorkeakoulun sekä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.
Tavoitteena on löytää entistä kohdennetummin
kohderyhmään kuuluvia lapsia, nuoria ja aikuisia.
2020 aikana aiotaan myös uusien
toimintakonseptien sekä vapaaehtoistoiminnan
kehittämistä.
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Wikimedia Suomi ry Helsinki Rephotography Tavoitteena oli 1. sovelluksen avulla
tavoittaa valittuja käyttäjäyryhmiä,
2 kehittää online- ja offline-
osallistumisen metodeja sekä
3. rikastaa avointa sisältöä.

Ensimmäisen vuoden toiminta on ollut
vielä pitkälti varsinaista aktiivista
toimintaa valmistelevaa ja hankkeeseen
liittyvän ohjelmiston kehitystä.
Osallistujat ovat käyneet kuvaamassa eri
kohteita ja tehneet järjestäjien antamia
tehtäviä, ja lisäksi jotkut ovat jo
käyttäneet ohjelmaa itsenäisesti selaten
oman lähiympäristönsä kuvia. Hakijan
mukaan hankkeen myötä on edistetty
historiallisten valokuvien selaamista sekä
Helsingin historiaan tutustumista. Lisäksi
hankkeen kuvataan edistämään
yksittäisten osallistujien
ohjelmointiharrastusta. Elokuun loppuun
mennessä osallistujia hankkeella oli 60,
jotka kaikki ovat uusia osallistujia.

Vuoden 2020 tavoitteena on tehdä yhteistyötä
yliopisto-opiskelijoiden taidekävelyretkien kanssa.
Retkien päämääränä on saada materiaalia hankkeen
tiedotusta varten. Lisäksi Hankkeen puitteissa
pyritään aloittamaan yhteistyö Haaga-Helian
ohjelmointitekniikan opiskelijoiden kanssa, jotka
tekevät hankkeeseen liittyen ohjelmointiharjoituksia
tai opinnäytetyön. Lisäksi yhteistyötä aloitetaan
mm. Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Projektin
puitteissa järjestetään palkintojenjako,
valokuvausretkiä, näyttely, esitelmä sekä
osallistutaan eri tapahtumiin.
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