
2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2015

Haettu 

2016

Ehdotus 

2016

Käyttötarkoitus 2016

Asuntojen 

Turvallisuus ASTU ry

360253 ei hakenut 100 000 0 Avustusta ei voida esittää, koska yhdistyksen toiminnasta ei ole 

kaupungin avustusohjeen mukaista  tilinpäätöksellä vahvistettua 

näyttöä vähintään vuoden ajalta, koska se on perustettu 

joulukuussa 2014. Lisäksi todetaan, että avustettavaksi haettu 

organisaation luominen esteettömien asuntojen suunnittelulle ja 

korjausrakentamiselle sekä digitaalisen sovelluksen luominen 

asuntojen esteettömyys- ja turvallisuushaittojen havainnoinnille ei 

ole avustusten hakuehtojen mukaista välitöntä auttamis- ja 

tukemistoimintaa.

Helsingin seudun 

erilaiset oppijat ry

353581 0 25 000 0 Projektiluontoisen suunnitteluassteella olevan 

kokemusasiantuntijakoulutuksen järjestämisetä samanaikaisesta 

mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä oppimisvaikeuksista 

kärsiville henkilöille ei avusteta, koska kertaluontoisia 

kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä. Toiminnnasta ei 

myöskään ole näyttöä, eikä sen käynnistämisestä yhteistyönä ole 

oltu yhteydessä sosiaali- ja terveysvirastoon.

HeSeta ry K1859 27 000 96 000 27 000 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville helsinkiläisille 

kohdennetun vertaistuellisen yksilö- ja ryhmätoiminnan henkilöstö- 

ja järjestämiskustannuksiin. Nuorisotoimi tukee nuorisotyötä 

avustuksella ja tarjoamalla tiloja.



Hakija Hakemus 

nro

Päätös 
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Haettu 
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2016

Käyttötarkoitus 2016

Kalliolan Nuoret Ry              344285 360 000 433 500 380 000 Helsinkiläisiin kohdennettuna Tyttöjen Talon nuoret äidit -

toimintaan, seksuaaliseen väkivaltatyöhön Tyttöjen Talossa ja 

Poikien Talossa, Tyttöjen Talon erityisen tuen tarpeessa olevien 

tyttöjen ja nuorten naisten ryhmätoimintaan, monikulttuuriseen 

työhön Poikien Talossa, sosiaalisen nuorisotyön ryhmätoimintaan 

lähiöissä: Kontula, Ruoholahti, Jakomäki sekä Itä-Pasilan 

monikulttuuriseen sosiaaliseen nuorisotyöhön. Yhdistys voi itse 

kohdentaa avustussumman korotuksen eri toimintamuodoille. 

Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska 

omavaraisuusaste negatiivinen. 

Kriminaalihuollon 

Tukisäätiö     

349888 11 000 12 000 11 000 Sosiaali- ja terveysviraston ostot säätiöltä ovat huomattavat. 

Avustus kohdennetaan Vertaistuki Redisin palveluohjaukseen, 

ryhmätoimintaan sekä päihteettömään vapaa-ajan toimintaan 

rikostaustaisille helsinkiläisille.  

KRIS-Etelä-Suomi ry 345139 11 000 11 000 11 000 Aikuisten helsinkiläisten parissa tehtävän kriminaalihuoltotyön ja 

vertaistukitoiminnan sekä lainrikkojataustaisten nuorten kanssa 

tehtävän erityisnuorisotyön kuluihin. Yhdistyksen tulee kiinnittää 

huomiota talouden tasapainoon, koska omavaraisuusaste on 

negatiivinen. RAY ja ELY-keskus rahoittavat toimintaa. 

Malmin Saalem 

Lähetys ry

363176 ei hakenut 20 000 0 Elintarvikejakelussa käytettävän auton ja kylmälaitteiden 

käyttökustannuksia ei avusteta, koska elintarvikejakelua tuetaan 

kolmella muulla avustuksella. Lisäksi yhdistyksen tulos edelliseltä 

tilikaudelta on runsaasi ylijäämäinen.

Maria Akatemia 

yhdistys ry, ruotsiksi: 

Maria Akademi 

förening rf

347561 18 000 64 000 18 000 Helsinkiläisten naisten ja äitien väkivaltaa ehkäisevään ja 

ennaltaehkäisevään työhön ammatillisen toiminnan sekä 

vapaaehtoistyön avulla. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota 

talouden tasapainoon. Valtakunnallinen yhdistys, jonka toimintaa 

RAY avustaa. Hakee avustuksia myös muilta tahoilta.
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Meri-Vuosaaren 

Työttömät ry.

359918 10 000 25 000 10 000 Itä-helsinkiläisten työttömien virkistys- ja työllistämistoiminnan tila- 

ja toimintakustannuksiin. 

Metrokappeli -

Yhdistys ry

356837 ei hakenut 52 750 5 000 Seurakuntatyöstä erillisen erityisnuoriso- ja maahanmuuttajatyön 

kuluihin kohdentuen syrjäytymisvaarassa oleviin hellsinkilläisiin 

lapsiin ja nuoriin. Kehotetaan yhteistyöhön kaupungin 

nuorisotoimen kanssa ja selvittämään mahdollisuus sieltä 

haettavaan palkka-avustukseen.

Miessakit ry 359220 10 000 10 000 10 000 Helsinkiläisten miesten elämänlaatua ja hyvinvointia edistävän ja 

kriisejä ennaltaehkäisevän yksilö- ja ryhmäoiminnan kuluihin. 

Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, koska 

omavaraisuusaste negatiivinen. Valtakunnallinen yhdistys, jonka 

toimintaa tukee RAY. 

Myllypuron 

elintarvikeapu ry

361036 150 000 218 781 150 000 Lahjoituksena saatavien elintarvikkeiden noutamisen, säilyttämisen 

ja jakamisen kuluihin. Edellinen tilikausi oli ylijäämäinen  

Naisten Linja 

Suomessa ry, 

Kvinnolinjen i Finland 

rf

358857 15 000 19 060 15 000 Väkivaltaa kokeneiden tai sen uhan alla elävien helsinkiläisten 

naisten avointen ja suljettujen ryhmien henkilöstö- ja 

järjestelykuluihin. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden 

tasapainoon. Valtakunnallista toimintaa tukee RAY. 

Non Fighting 

Generation Ry       

314736 12 000 20 000 15 000 Helsinkiläisten 7 - 24-vuotiaiden väkivaltaiseen oireiluun 

puuttumiseen sekä kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen 

pienryhmätoiminnan ja yksilötyön avulla.  Yhdistyksen tulee 

kiinnittää huomiota talouden tasapainoon. Valtakunnallista työtä 

rahoittavat RAY ja eräät muut tahot.



Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2015

Haettu 

2016

Ehdotus 

2016

Käyttötarkoitus 2016

Pro-tukipiste ry 350965 42 000 68 000 44 000 Prostituoiduille ja ihmiskaupan uhreille kohdennetun matalan 

kynnyksen tukityön, etsivän työn, palveluohjauksen ja jalkautuvan 

terveystyön henkilöstökuluihin kohdennettuna suoraan 

asiakastyöhön. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden 

tasapainoon. RAY ja eräät muut valtakunnallsiet tahot avustavat.

Pääkaupungin 

turvakoti ry

338941 161 000 82 000 35 000 Avustusta haetaan edellistä vuotta vähemmän, koska aikaisemmin 

120 000 eurolla avustettu valvotut tapaamiset -toiminta on siirtynyt 

kunnan vastuulle ja Helsingin kaupungin tulee järjestää se omalla 

kustannuksellaan.  Avustus osoitetaan helsinkiläisiin kohdentuvaan 

avoyksikön (sisältää Jussi-työn) henkilöstökuluihin ja toimintaan: 

keskusteluapua kaikille perheenjäsenille, kun perheessä on tai on 

ollut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Avustussummassa on 

huomioitu, että edellinen tilikausi oli runsaasti ylijäämäinen.

Suomen liike- ja 

virkanaisten liitto

K1847 ei hakenut 75 000 0 Yli 50-vuotiaiden helsinkiläsiten naisten työllistymistä edistävään 

vuoden kestävään työtakomo-hankkeeseen ei voida esittää 

avustusta, koska kertaluontoisia kohdeavustuksia ei 

pääsääntöisesti myönnetä, eikä toiminnasta ole näyttöä. 

Suomen 

Mielenterveysseura ry 

Föreningen för Mental 

Hälsa i Finland rf

314073 145 000 177 000 155 000 SOS-kriisikeskukselle 125 000 e kohdennettuna helsinkiläisille 

asiakkaille maksuttomaan kriisiapuun ja itsemurhien ehkäisyyn 

sekä kriisivastaanoton maahanmuuttaja-asiakkaiden tapaamisiten 

tulkkikuluihin, lisäksi yhdistyksen koordinoimaan 

Rikosuhripäivystykseen 30 000 euroa kohdennettuna helsinkiläisiin. 

RAY rahoittaa toimintaa myös. 
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2016

Käyttötarkoitus 2016

Suomen 

Pelastusarmeijan 

Säätiö   

347412 50 000 68 000 65 000 Helsinkiläisten heikossa taloudellisessa asemassa ja kriisitilanteissa 

olevien auttamisen kustannuksiin Pelastusarmeijan 

sosiaalipalvelukeskuksessa eri työmuotojen avulla sisältäen 

elintarvikeavun ja uuden matalan kynnyksen työn eritysryhmien 

parissa sekä asuntolasta itsenäiseen asumiseen siirtyneiden 

ikäihmisten kotiin vietävät palvelut. 

Suomen Punainen 

Risti Helsingin ja 

Uudenmaan piiri

361454 25 000 55 000 25 000 Matalan kynnyksen auttamis- ja tukitoiminnan kuluihin Helsingissä: 

ystävä-, monikulttuurisuus-, läksykerho- ja terveyspistetoimintaan 

sekä ensiapuryhmä-, ensivaste-, ensihuolto- ja 

ensiapubussitoimintaan. 

Suomen Punainen 

Risti

356068 255 000 260 000 255 000 Nuorten turvatalotoiminnan kustannuksiin helsinkiläisiin 

kohdennettuna. 

Suomen 

Valkonauhaliitto-

Förbundet Vita 

Bandet i Finland ry

313888 85 000 126 000 85 000 Helsinkiläisten erilaisissa vaikeuksissa olevien ja eri-ikäisten 

auttamisen ja tukemisen yksilö- ja ryhmätoiminnan 

henkilöstökuluihin. RAY avustaa ja hakee avustusta myös kunnilta.

Toimintakeskus 

Sampola ry

314069 10 000 25 000 10 000 Helsinkiläisille työttömille kohdennetun sosiaalisia ongelmia ja 

syrjintää ennaltaehkäisevän toiminnan kuluihin. Yhdistyksen tulee 

kiinnittää huomiota talouden tasapainoon. RAY ja useat muutkin 

tahot avustavat.

Tukinainen ry, 

Tukinainen rf

360249 hakemus 

myöhästyi

35 000 20 000 Helsinkiläisten seksuaalirikosten nais- ja miesuhrien kanssa 

tehtävän asiakastyön henkilöstökuluihin Raiskauskriisikeskuksessa 

sisältäen akuuttivastaanoton ja oikeudellista neuvontaa. Avustus on 

saman suuruinen kuin vuonna 2014.

Vailla vakinaista 

asuntoa ry 

357567 30 000 40 000 30 000 Yhteisölliseen päihteettömään toimintaan Vartiosaaressa ja 

Soldiksessa sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintakeskuksen Vepan 

toimintaan.  Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden 

tasapainoon, koska omavaraisuusaste heikko. RAY avustaa ja 

hakee avustuksia myös kunnilta. 
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Veikko ja Lahja 

Hurstin laupeudentyö - 

Pelastakaa Suomen 

nuoret ry

K1853 100 000 300 000 100 000 Vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville suunnatun elintarvike- 

ja vaatejakelun tila- ja sähkökustannuksiin kaupungilta vuokratuissa 

tiloissa. Ei palkkakustannuksiin.  Avustussummassa on huomioitu, 

että yhdistys on omavarainen ja edellisen vuoden tilinpäätös on 

ylijäämäinen.

Yhteismaa ry 360423 hakemus 

myöhästyi

50 000 0 Joukkorahoituksella käynnistettyä sähköistä naapuriapua kehittävää 

Nappi Naapuri -internetpalvelua ei avusteta, koska toiminnasta ei 

ole näyttöä vuoden ajalta. Jatkorahoituksen suunnitelma perustuu 

valtaosin sosiaali- ja terveystoimen mahdolliseen avustukseen. 

Pitkäjännitteisen ja kestävän rahoitusrakenteen suunnittelu on 

tarpeen.

27 kpl 1 527 000 2 468 091 1 476 000


