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Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta

Pohj ois-Esplanadi 11-13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUS 7.1.2014

koskien päätöstä:
Sosiaali-ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2014

HEL 2013-011649 T 02 05 01 00

Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärj estojen yhteistyöverkosto, Moniheli ry; on hakenut Helsingin
sosiaalilautakunnalta 44 760 euron avustusta vuodelle 2014, tarkoituksena järjestää

maahanmuuttajanaisia heidän omalla kielellään palveleva puhelinpalvelu iContact. Tarkoituksena

on organisoida vapaaehtoispohjalta toimivien, hankkeen puolesta koulutettavien mentoreiden

antama neuvonta- ja ohjauspalvelu uuteen ympäristöön muuttaneiden naisten arkielämän

kysymyksiin vastaamiseen.

Moniheli haki avustusta samaan tarkoitukseen vuonna 2013. Tällöin avustus hylättiin, koska

Moniheli katsottiin katto-organisaatioksi. Moniheli on yhteistyöverkosto, tällä hetkellä 61

jäsenjärjestön muodostama yhteistyöelin, jonka toiminta kohdistuu ruohonjuuritasolla suoraan

kuntalaisiin j ajäsenjärj estojen jäseniin. Yhteistyöverkostona Moniheli toimii rinnakkaisena
organisaationa jäsenjärjestöjen kanssa, Monihelillä ei ole minkäänlaista hallinnollista tai
taloudellista valtaa tai vastuuta jäsenjärjestöjen suhteen.

Tarve maahamnuuttajanaisia omalla kielellä palvelevalle puhelimelle on kuitenkin erittäin suuri.

Tämän vuoksi Moniheli kokosi yhteisötyöryhmän vuoden 2014 hakemusta varten niin, että

varsinaisesta toiminnasta ja sen organisoinnista vastaisivat yhteistyökumppanit, Finnish Thai

Association ja Finnish Pakistani Friendship Association ja Moniheli antaisi toiminnalle raamit ja
vastaisi taloushallinnosta. Kyseiset yhdistykset, yhdessä muutamien muiden Monihelin

j äsenjäij estojen kanssa, ovat jo järjestäneet kyseistä toimintaa täysin vapaaehtoispohjaltaja
palvelun tarve on todettu todella suureksi.

Vuoden 2014 avustusten jaossa Monihelin avustushakemus hylättiin jälleen, tällä kertaa perusteena

se, että sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta ei myönnetä yksittäisiin hankkeisiin. Kyseessä ei

kuitenkaan ole hanke, vaan suureen tarpeeseen vastaava, pysyväksi tarkoitettu toiminta, jonka
organisoidun käynnistämisen tukemiseksi kyseistä avustusta haettiin. Koska kaupungin avustus

myönnetään vuodeksi kerrallaan, niin emme toki voi hakea avustusta vuotta pidemmälle ajalle.

Tämän vuoksi käytimme hakemuksessamme hanke-termiä kuvaamaan vuoden 2014 toimintoja.



Lisäksi samassa jaossa lautakunnan avustusta on myönnetty muiden toimijoiden hankkeiden
kustannuksiin sekä leiritoiminnan kuluihin. Leiritoimmtajos mikä, on projektinomaista toimintaa.

Edellä mainitut päätökset eivät ole linjassa IVIonihelin kielteisen päätöksen kanssa.

Pemsteluissa mainittiin lisäksi hylkäyspemsteena EU:n Kotouttamisrahastosta rahoitettu iCount -

hankkeemme. Kyseessä on täysin erillinen hanke, sen toiminnoilla ei ole mitään yhteyttä kyseiseen.

haettuun avustukseen.

Monihelin toiminnalla on kaksi painopistealuetta: toinen on yhteiskunnallinen vaikuttaminen

maahanmuuttajien aseman parantamiseksi ja toinen on käytännössä suoraan kuntalaisiin ja
jäseniin kohdistuva kurssi-, koulutus- ja aktivointitoiminta, jonka tavoitteena anomuksen

mukaisesti on maahanmuuttajanaisten voimaannuttammen, naisten aseman parantaminen ja

yhteiskunnallinen aktivointi.

Katsomme, että toimintamme mitä suurimmassa määrin täyttää vaatimukset avustettavalta

toiminnalta ja lisäksi katsomme, että päätöksen perustelut ovat kamialtamme epäreilut. Toivomme

kunnioittavammin, että kielteinen päätös kohdaltamme oikaistaan oikeaksi.

Yhdistys on toimittanut alkuperäisen hakuprosessin yhteydessä vaaditut asiakirjat; tilinpäätöksen,

toimmtakertomuksen, toimintasuumiitelmanja säännöt.

Annamme mielellämme lisätietoja asian suhteen.

Kumiioittavasti

Riitta Salin (hakemuksen yhteyshenkilö)
toiminnan] ohtaj a
Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärj estojen yhteistyöverkosto, M^oniheli ry.
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