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SPR:n Tti<iltin osasto haki toiminta-avusta 3900e vuodelle 2014. Virastopiiiillik6n piiiitdsehdotus

on nolla euroa. Sosiaali-ja terveyslautakunnan virastopliillikdn pii2itdksen mukaan Suomen

Punaisen Ristin T<j<il6n osaston avustushakemuksen hylkiiiimisen perusteeksi on kirjattu

seuraavzul: " Hakija kertoo saaneensa kaupungilta vuonna 2012 avustusta monikulttuurisuus- ja

sosiaalipalvelutoimintaan, mutta niiitii tietoja ei yalmistelussa litydetty. Nlt haettayan avustuksen

ktiyttotarkoitus ja erittely ei hahmottunut ayustuksesta selkeAsti."

Haemme piiiittikseen muutosta seuraavin perustein:

Tddldn osasto on aikaisempina vuosina hakenut HUP:in yhteisess2i hakemuksessa, mutta Anna
Helme kannusti hakemaan itseniiisesti.Lis?iksi meidiit laskettiin uudeksi hakijaksi, koska
hakemuksessa ei ollut erikseen mainittu, ett?i aiemmin olemme hakeneet SPR:n HUP:in
yhteishakemuksella rahaa. MielestZini hylkiidmisperustelut eivat ole piiteviit, koska tietA[kseni
virkamiehen tulee kysya lisatietoja, jos hakemuksesta hiinen mielestiiiin puuttuu jotain. Osaston
silloinen puheenjohtaja Anna Viiiniilii soitti Anna Helmelle ja varmisti, ettei Trid'ldn osastoa
"rangaista" siit2i, ett[ emme ole aiemmin hakeneet omana osastona muille kuin terveyspisteille
rahaa. Anna H. vakuutti, ettei tietenkeiin ole n2iin, keskusjiirjest<iillehiin ei ohjeen mukaan saisi
my<intiiii rahaa edelleenjaettavaksi.

Lisaselvitys haetun avustuksen kalttdtarkoitukseen

Avustusta haetaan kAltettavaksi alla esiteltiiviin T66ld,n osaston monikulttuurisuus- ja

sosiaalipalvelutoiminnan ryhmien toimintamenoihin. Toimintamenoja ovat esimerkiksi suomen



kielen opettamiseen tarkoitettu materiaali, erilaiset seura- ja opetuspelit, tarvikkeet askaftelu- ja

kiidentaitoaktiviteetteihin, laulukirjatja lauluhetkien siiestiijien palkkiot, ryhmien esite-ja

oppimateriaalin painokustannukset, leipomis- ja kokkaustarvikkeet, siiildtinotto- ja

vastaanottokeskuksen asukkaille valfiAmAttdmien henkildkohtaisten tavaroiden (esim. vaatetus,

hygieniatarvikkeet) hankkiminen odottamattomissa h[tlitilanteissa ja ryhm[toiminnan

jatkuvuuden takaamiseksi j2irjestetlt toiminnan suunnittelu- ja motivointitapaamiset sekd

haastavimmissa ryhmiss?i tybskentelevien vapaaehtoisten ty6nohjauksen kustannukset.Osaston

monikulttuurisuustoiminta jakautuu laitoksissa toimiviin sekii kotoutumista edistiiviin ryhmiin.

Sosiaalipalvelutoiminta sisiiltii2i vanhustenryhmiin, vierailuja vanhustenkeskukseen sek?i muiden

osastojen kanssa yhteistydss[ toimivat ystiiviiviilitykset (Helsingin ystiiviivZilitys ja Nuori

nuorelle ystiiviiviilitys). Lisiiksi vapaaehtoiset esitteleviit aktiivisesti toimintaa erilaisissa

tilaisuuksissa. Kaikessa toiminnassa kiinnitetiiiin erityistii huomiota kulttuurisen ymmiirtiimisen

ja suvaitsevaisuuden edistiimiseen yhteiskunnassa. Monikulttuurinen toiminta painottuu

erityisesti vastaanottokeskuksiin ja sdild<inottoyksikkddn, joissa asukkaiden asema on erityisen

vaikeaja haavoittuva. MetsAlan sail66nottoyksikitssii j a Pasilan poliisivankilassa vierailevat

toimintaryhmZit tarjoavat suljettujen laitosten asukkaille usein ainoan henkildkohtaisen kontaktin

yksik6n ulkopuolelle ja ensiarvoisen tarkean kuuntelu- ja keskustelukumppanin. Helsingin

vastaanottokeskuksen Kaarlenkadun ja Punavuoren toimipisteisteiden keskustelukerho

Pulinapajassa asukkaat saavat mahdollisuuden harjoitella suomen kieltii ja keskuksen naisille

suunnatun Punahilkkojen tavoitteena on esimerkiksi tanssin, leipomisen tai kiisitdiden lisZiksi

esitella lahiymparistriZi, jotta naiset rohkaistuisivat my<is omatoimiseen ulkoiluun erityisesti

lastensa kanssa. Kotoutumista edistiiviii ryhmiii ovat Suomen kielen keskustelukerho Papupata,

kansainv?ilinen kohtaamispaikka Club Betania sek2i Asumisapu. Suomen kielen kerho tarjoaa

kiel6 opetteleville vapaamuotoisen ja rennon tilaisuuden kiilttii[ suomen kieltiija opiskella

kielioppia pelien ja tehtiivien parissa. Betania- talolla toimiva kansainviilinen klubi on avoin

monikulttuurinen kohtaamispaikka, jossa tutustutaan uusiin ihmisiin ja kulttuureihin,

keskustellaan suomalaisen yhteiskunnan ilmi<listii, pelataan pelejiija silloin tiilltiin leivotaan ja

kokkaillaan teemailtojen merkeissii. Klubi on erinomainen kohtaamispaikka kotoutumiseen tukea

kaipaaville maahanmuuttajille sekd kantasuomalaisille, jotka haluavat tutustua uusiin ihmisiin.

Asumisapu on kuntapaikan saaneille turvapaikanhakijoille suunnattu toimintamuoto, joka tarjoaa

apua kotoutumiseen arjen toiminnoissa auttaen. Esimerkiksi iiikk?iiimm?it maahanmuuttajat

kaipaavat saattoapua suomen kielen kursseille menemisessii. Toimeksiannot tulevat sosiaali- ja

teweysviraston maahanmuuttopalveluista sek?i Monika-naisilta. Vanhustenryhmii Kotipirtin



viikoittaisissa tapaamisissa ryhmiin jiisenet (65 - 95 v) tapaavat ystiiviii, tekeviit pienia askarteluja

ja muistelevatja aivojumppaavat yhdessii. Kiveliin vanhustenkeskuksessa vapaaehtoiset k?iyviit

ulkoiluttamassa asukkaitaja avustavat heitii osallistumaan keskuksen keviitjuhlaan. Syksyn

kohokohta on retki Silakkamarkkinoille.Ryhmatoiminnan lisiiksi osasto osallistuu yhdessii

muiden Punaisen Ristin toimijoiden kanssa vuosittain Maailma Kyliisse -tapahtumaan seka

rasismin vastaiseen Musicians Against Racism -tapahtumaan Gloriassa.Helsingin ystiiviiviilitys

valittaa ystevia vanhuksille, vammaisille, mielenterveyskuntouttajille ja maahanmuuttaj ille.

Nuori nuorelle ystiiviiviilitys viilitt2iii nuoria 18-29-ruotiaita vapaaehtoisia ystaviii yksiniiisille

nuorille ( I 5 -29-vuotiaille) p2i?ikaupunkiseudulla.

T66ld'n osaston toimintaryhmiit ovat seuraavat:

Vastaanottokeskuksien lastenryhmiit:

o Metsiilii

o Punavuori/I(aarlenkatu

o Punaketut

Monikulttuurisset Suomen kielen keskusteluryhmlit:

. Papupata

. Pulinapaja

o Punaketut

. Sliliidnottoyksikiinvierailut

o Betania Club

o Asumisapu

Sosiaalipalvelun vanhusryhmiit:

o Elokit

. Kotipirtti

o Ystiiviiviilitys

Tapahtumat:

. Maailmakyliissii-festivaali,

o N?ilkiipiiiviikeriiys



Punaisen Ristin viikko

Rasismin vastainen tapahtuma
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