
1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2015

Haettu 

2016

Ehdotus 

2016

Käyttötarkoitus 2016

09 Helsinki Human Rights 

Säätiö  

358991 80 000 100 000 80 000 Maksuttoman 8 - 16 -vuotiaille suunnatun matalan kynnyksen 

avoimen 09 HHR Malmi Toiminnallisen kohtaamispaikan tila- ja 

henkilöstökuluihin kohdennettuna helsinkiläisiin. Ei järjestön 

muuhun toimintaan, koska sitä rahoitetaan muista lähteistä (esim. 

RAY). 

Aseman Lapset ry 350247 60 000 80 000 60 000 Walkers-talon vuokraan ja toimintaan matalan kynnyksen 

ennaltaehkäisevän nuorisotyön mahdollistamiseksi kohdennettuna 

helsinkiläisiin. Ei järjestön muuhun toimintaan, koska sitä 

rahoitetaan muista lähteistä (esim. RAY). 

Föreningen Folkhälsan på 

Drumsö r.f.

K1803 12 000 40 000 12 000 Tallenin ruotsinkielisen monikulttuurisen avoimen päiväkodin ja 

perhekahvilan henkilöstökustannuksiin. 

Helsingin Ensikoti Ry            319933 11 000 20 000 11 000 Sosiaali- ja terveystoimen ensikotipalvelujen ostopalveluhankinnat 

järjestöltä ovat huomattavat. Järjestöavustus kohdennetaan 

helsinkiläisten vauvaperheiden neuvonta- ja tukipalveluihin 

erityisesti perheisiin, jotka kärsivät unihäiriöistä tai äidin 

masennuksesta tai muista mielenterveyden häiriöistä sekä 

odottavien äitien tukihenkilötoimintaan ja vapaaehtoisten 

vertaisryhmätoimintaan. Ei toimintaan, jota rahoittaa muu taho 

(esim. RAY).

Helsingin Icehearts Ry           324016 150 000 229 000 190 000 Erityistä tukea tarvitsevien helsinkiläisten lasten ja nuorten 

tukemiseen liikunnan keinoin Vuosaaressa ja Suutarila-

Siltamäessä. Koroteutussa avustussummassa on huomioitu 

opetusviraston vuonna 2016 huomattavasti pienenevä avustus. 

Nuorisotoimi avustaa myös. 
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Helsingin kouluraittiuspiiri - 

OKRY RY  

360693 90 000 175 000 80 000 Helsinkiläisille lapsille, nuorille ja perheille suunnattavaan 

ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön. Avustuksessa on 

viime vuoden tapaan huomioitu ruotsinkielinen toiminta. 

Hallinnollisia kuluja ei avusteta, jonka vuoksi avustusta 

pienennetään. Toiminta perustuu valtaosin sosiaali- ja 

terveyslautakunnan avustukseen. Jatkossa on syytä kehittää 

omaa varainhankintaa.

Helsingin Nuorten Naisten 

Kristillinen Yhdistys ry

357131 35 000 60 000 35 000 Itä-helsinkiläisten tyttöjen itsetuntoa ja vertaissuhteita tukevan 

Debora-toiminnan  kuluihin ja pienitulosiin perheisiin kohdistuvan 

perhe- ja vertaistoiminnan kuluihin kohdentuen erityisesti 

murrosikäisten vanhempiin. Aikuisten ompelutupaa ei avusteta. 

RAY avustaa järjestöä.

Hope-Yhdessä & Yhteisesti ry 315037 3 000 12 000 5 000 Toimitilan vuokrakuluihin helsinkiläisten asiakkaiden osalta. 

Tiloissa järjesteään ilmaista vaate- ja tavarajakelua lapsiperheille. 

Korotuksessa on huomioitu, että yhdistys etsii suurempaa tilaa 

toiminnan laajennutua. Hakee vuokraan avustusta myös muista 

pääkaupunkiseudun kaupungeista. 

Kansallinen Lastenliitto - 

Helsingin piirijärjestö ry 

K1861 3 000 30 000 3 000 Syrjäytymistä ehkäisevän harrastuskerhotoiminnan kuluihin 

kohdennettuna helsinkiläisiin lapsiin, nuoriin ja perheisiin sekä 

viikottaiseen toimintaan maahanmuuttajaperheiden parissa. 

Nuorisotoimi antaa palkkaus- ja toiminta-avustusta sekä tilat 

nuorisotaloillaan. Muita toimintamuotoja avustavat opetustoimi  ja 

varhaiskasvatustoimi. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota 

talouden tasapainoon. 

Leikkivä Lapsi ry 361816 37 000 137 000 37 000 Laaja-alaiseen osin Malminkartanossa ja osin koko Helsingin 

alueella toteutettavaan hyvinvointityöhön lasten, nuorten ja 

perheiden parissa kohdistuen vuorovaikutuksen ja tunneilmaisun 

ongelmien sekä kiusaamisen ehkäisyyn ja tarvittaessa niihin 

puuttumiseen. 
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Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton 

Uudenmaan piiri ry

330924 87 000 131 000 87 000 Ennaltaehkäisevän lapsiperhetoiminnan kuluihin Helsingissä: 

tilapäisen lastenhoitoavun ohjaaminen ja välitys, alle kouluikäisten 

lasten vanhempia arjessa tukeva perhekummitoiminta, 

maahanmuuttajaäitien kotoutumista tukeva ystävätoiminta sekä 

uutena toimintamuotona vapaaehtoistoiminnan ammatillinen 

ohjaus, joka tukee järjestön paikallisyhdistysten järjestämää 

kotouttavaa toimintaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille 

maahanmuuttajille.  RAY avustaa osaltaan muita toimintoja paitsi 

lastenhoitoapua. Edellinen tilikausi oli ylijäämäinen ja 

omavaraisuus on hyvä. 

Mannerheimin 

lastensuojeluliitto Ry

359889 hake-

mus 

myöhäs-

tyi

25 000 20 000 Lasten ja nuorten puhelimen ja netin (LNPN) toimintaan: 

henkilöstökulut, vapaaehtoisten päivystäjien koulutus, tiedotus ja 

muut kulut kuten lasten puhelinkulut. Edellinen tilikausi oli 

runsaasti ylijäämäinen ja omavaraisuus on hyvä.

OmaKamu ry 356133 ei 

hakenut

20 000 5 000 Työntekijän palkkakuluihin kohdentuen helsinkiläisille 

syrjäytymisvaarassa oleville lapsille, nuorille ja perheille tarjottavan 

vapaaehtoisen OmaKamu-tukihenkilötoiminnan organisointiin. 

Pienperheyhdistys ry 316283 225 000 225 000 180 000 Helsinkiläisten yhden vanhemman perheiden vertaistoimintaan, 

vapaaehtoistoimintaan, eroauttamiseen ja Perhepaikka 

Punahilkan toimintaan.  Avustussummassa on huomioitu, että 

aikaisemmin avustettu valvotut tapaamiset -toiminta  (35 000 e) on 

siirtynyt kunnan vastuulle ja yhdistys on solminut siitä Helsingin 

kaupungin kanssa hankintasopimuksen sekä se, että vuodelle 

2015 myönnetystä avustuksesta jäi osa käyttämättä. Tämä 

summa tulee palauttaa. Hakee avustusta myös RAY:ltä ja 

pääkaupunkiseudun muilta kunnilta.
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Pääkaupunkiseudun Yksin- ja 

Yhteishuoltajat PÄKSY ry

362367 18 000 25 000 18 000 Vertaistuellisen olohuonetoiminnan järjestämiseen helsinkiläisille 

yksin- ja yhteishuoltajille sisältäen lastenhoitokulut,  

tukipuhelintoimintaan sekä yhden vanhemman perheiden 

haasteisiin liittyviin kursseihin ja eroseminaareihin. Kaupunki 

antaa tiloja käyttöön maksutta päiväkodeissa ja leikkipuistoissa. 

Hakee avustusta myös RAY:ltä ja pääkaupunkiseudun muilta 

kunnilta. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden 

tasapainoon.

Sateenkaariperheet - 

Regnbågsfamiljer ry

346298 8 000 27 000 8 000 Sateenkaariperheiden vanhempien, lasten ja nuorten 

vertaistoiminnan ja kurssien henkilöstö-, toiminta- ja tilakuluihin 

kohdennettuna helsinkiläisiin. Avustussummassa on huomioitu, 

että avustus kaksinkertaistui vuodesta 2014 vuoteen 2015.

Suomen Kasvatus- ja 

perheneuvontaliitto ry

361174 18 000 25 000 15 000 Vanhempien eron kokeneiden lasten ja nuorten 

vertaisryhmätoiminnan henkilöstö- ja järjestelykuluihin 

kohdennettuna helsinkiläisiin. Ei ammattihenkilöiden 

kolulutukseen, koska se on työnantajan veloite.  Edellinen tilikausi 

oli runsaasti ylijäämäinen. RAY avustaa myös.

Tonin Kerhot -toiminimi K1851 ei 

hakenut

25 000 0 Erityistä tukea tarvitsevien eri ikäisten helsinkiläisten lasten ja 

nuorten kerhotoiminnan tilakustannuksia Kontulassa ei avusteta, 

koska kyse on toiminimen, ei yhdistyksen tuottamasta toimininasta 

ja omavaraisuus on erittäin heikko. Toiminta on käynnistynyt 

starttirahalla ja hakijan tulee laatia jatkoon muu kuin avustuksiin 

perustuva rahoitusratkaisu.

18 kpl 837 000 1 386 000 846 000


