
7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)
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Käyttötarkoitus 2016

African Care ry 361568 15 000 24 640 15 000 Helsinkiläisten maahanmuuttajien naisten vertaisryhmätoiminnan tila- ja 

henkilöstökuluihin. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, koska 

omavaraisuusaste on heikko. 

AL-BIRR LÄHIMMÄIS 

APU RY

356847 0 90 000 7 000 Maahanmuuttajien vertaistoiminnan järjestämiseen kohdennettuna helsinkiläisiin. 

Alzahra islamilainen 

yhdistys ry

K1819 ei hakenut 30 000 0 Avustusta ei voida esittää, koska kaupungin ohjeen mukaista näyttöä kokonaiselta 

toimintavuodelta ei ole. Yhdistys on rekisteröity heinäkuussa 2015. 

Föreningen Luckan i 

huvudstadsregionen r.f.

346506 20 000 23 000 23 000 Helsingissä asuvien ruotsinkielellä kotoutuvien maahanmuuttajien neuvonnan ja 

ohjauksen sekä vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin henkilöstökuluihin. Yhdistyksen 

tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, koska omavaraisuusaste on heikko. 

Helsingin Venäläinen 

Sadko-klubi ry

331074 ei hakenut 25 000 0 Avustusta lasten ja nuorten venäjänkieliseen kerhotoimintaan ei myönnetä, koska 

nämä liittyvät opetustoimen ja nuorisotoimen toimialaan. Helsingin nuorisotoimi tukee 

useilla avustuksilla ja opetus- ja kulttuuriministeriö tukee myös. Näiltä tahoilta on syytä 

hakea avustuksia jatkossakin.

Inkerikeskus ry 361320 10 000 90 000 10 000 Helsinkiläisten venäjänkielisten omaishoitajaperheiden vertaistuki- ja 

neuvontatoiminnan tila- ja henkilöstökuluihin.

Irakin Naisten Yhdistys ry 355214 15 000 45 300 17 500 Helsinkiläisten maahanmuuttajanaisten vertaistukikoordinaattorin palkkaukseen. 

Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, koska omavaraisuusaste 

on erittäin heikko. 

Keski-Aasian kansojen 

yhdistys Julduz ry

314262 2 000 11 000 3 000 Helsinkiläisiin maahanmuuttajiin kohdistuvan neuvontapalvelun tila- ja 

henkilöstökuluihin.

Kuluttajaliitto-

Konsumentförbundet ry

361183 0 12 000 0 Valtakunnallinen järjestö, joka saa asumisneuvonnan toteuttamiseen huomattavia 

avustuksia muilta tahoilta. Edellinen tilivuosi oli ylijäämäinen. Näistä syistä avustusta ei 

katsota aiheelliseksi.

Monik ry K1862 0 47 500 15 000 Maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä edistävän koulutuksen ja neuvonnan 

kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. Ei toimintamuotoihin, joita tukevat muut tahot 

kuten Helsingin nuorisotoimi, kulttuuritoimi ja työllistämistoimikunta tai kaupungin 

ulkopuoliset tahot kuten RAY. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden 

tasapainoon, koska omavaraisuusaste on heikko. 
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Monika-Naiset liitto ry 362149 400 000 105 000 100 000 Haettava avustus on aikaisempaa pienempi, koska ei enää hae turvakotitoimintaan sen 

rahoittamisen siirryttyä valtiolle. Avustus kohdennetaan helsinkiläisten väkivaltaa 

kokeneiden maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän lastensa kriisiauttamiseen ja 

vertaistukeen matalan kynnyksen Voimavarakseskus Monikassa sekä helsinkiläisten 

maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän lastensa kotoutumisen edistämiseen ja 

syrjäytimisen ennaltaehkäisemiseen matalan kynnyksen MoiniNaisten tilassa. 

Avustussummassa on huomioitu, että kummatkin toimintamuodot sisältyvät RAY:n 

jatkuvan avustuksen piiriin. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden 

tasapainoon, koska omavaraisuusaste on heikko. 

Monikulttuuriyhdistys 

Familia Club ry

344425 25 000 78 000 25 000 Monikulttuurisuustyön vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinaattorin palkkamenoihin 

sekä tiedotus- ja materiaali- ja asiantuntijakuluihin kohdentuen helsinkiläisiin.

PACUNET Palace and 

cultural network ry

K1836 ei hakenut 27 300 0 Monikulttuurista hanketta ei avusteta, koska kertaluontoisia kohdeavustuksia ei 

pääsääntöisesti myönnetä. Lisäksi avustettavaksi haetusta toiminnasta ei ole näyttöä. 

Avustusta voi tiedustella kaupungin kulttuuritoimesta.

Pakolaisneuvonta ry 

Flyktingrådgivningen rf

330682 7 000 12 000 9 000 Helsingissä asuvien pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien sekä heidän kanssaan 

työskentelevien maksuttoman oikeudellisen neuvonnan henkilöstökuluihin. Avustusta 

korotetaan edellisestä vuodesta turvapaikanhakijatilanteeen johdosta. 

Project4Romania ry 363113 ei hakenut 11 000 0 Avustusta ei voida esittää, koska kaupungin ohjeen mukaista vahvistettua näyttöä 

yhdistyksen kokonaiselta toimintavuodelta ei ole. Toiminta on toistaiseksi ollut hyvin 

pienimuotoista. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin helmikuussa 2014.

Psykologien sosiaalinen 

vastuu ry

353624 ei hakenut 38 456 0 Avustusta maahanmuuttavien psyykkisen toimintakyvyn tukemiseksi ei voida esittää, 

koska avustus käytettäisiin miltei kokonaan psykologien palkkoihin ilman yhdistyksen 

omaa varainhankintaa. Hakemus ei myöskään sisällä konkreettista suunnitelmaa 

uuden toimintamuodon toteutuksesta, eikä toiminnasta ole näyttöä. Näistä syistä 

hakemus ei täytä kaupungin avustusohjeessa mainittuja ehtoja.

Suomen Afrikkalaiset 

Työttömät ry

K1845 ei hakenut 50 000 7 000 Työttömien vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen kohdennettuna helsinkiläisiin 

maahanmuuttajiin.

Suomen Muslimiperheet 

ry

359948 0 44 458 7 000 Perheiden ristiriitojen sovittelutoimintaan kohdennettuna helsinkiläisiin 

maahanmuuttajiin. 

Suomen somalialaisten 

liitto ry

359906 0 25 000 7 000 Neuvontatoiminan ylläpitoon kohdennettuna helsinkiläisiin maahanmuuttajiin.

Tabarak kulttuuriyhdistys 

ry

K1849 ei hakenut 45 000 0 Yhdistyksen toiminta on pienimuotoista ja kulttuuripainotteista, eikä rahaliikenenttä ole 

ollut. Näyttöä yhdistyksen hallinnosta on vähän, eikä omaa varainhankintaa ole 

lainkaan. Näistä syistä avustusta ei esitetä ja lisäksi todetaan, että maahanmuuttajien 

kotoutumista tuetaan useilla muilla avustuksilla. Yhdistys pysytynee jatkamaan 

toimintaansa vapaaehtosipohjalta kuten tähänkin asti. 
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Yhteiset Lapsemme ry 348009 115 000 131 000 105 000 Sosiaali- ja terveysvirasto hankkii yhdistykseltä jonkin verran ostopalveluja. Avustusta 

helsinkiläisiin kohdentuvan monikulttuurisen perhetyön ja venäjänkielisten lasten 

kerhotoiminnan sekä kansainväliseen adoptioon liittyvän tuki- ja valmennustoiminnan 

tila- ja henkilöstökuluihin pienennetään, koska adoptioiden määrä vähenee. 

Perhekeskuksen rahoitusrakennetta on syytä uudistaa, koska nyt se perustuu valtaosin 

sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukseen. Yhdistyksen tulee myös kiinnittää 

huomiota talouden tasapainoon, koska sen omavaraisuusaste on hyvin heikko.

21 kpl 609 000 965 654 350 500


