
3. Ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn tukeminen  (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2015

Haettu 

2016

Päätös 

2016

Käyttötarkoitus 2016

Helsingin 4H-yhdistys 

ry

321622 ei hakenut 35 000 25 000 Ikäihmisten kotona selviytymisen tukemiseen Helsingissä. Ei yhdistyksen 

hallinnollisiin kuluihin. Lisäksi kaupunki tukee toimintaa antamalla tiloja 

maksutta yhdistyksen käyttöön.

Helsingin Alzheimer-

yhdistys r.y.

352783 30 000 30 000 30 000 Helsinkiläisten muistisairaiden henkilöiden omaisten vertaistukitoiminnan 

tila- ja henkilöstökuluihin. Ei ostopalveluna hankittavaan päiväpaikaan ja 

työikäisten päivätoimintaan.

Helsingin Alzheimer-

yhdistys r.y.

356039 70 000 100 000 70 000 Muistineuvojatoimintaan: muistisairauksista tiedottamiseen helsinkiläisille 

ikäihmiselle ja heidän omaisilleen sekä palveluohjaukseen ja tukeen 

sairastuneille ja heidän läheisilleen. Ei palveluihin, jotka sosiaali- ja 

terveysvirasto hankkii puitesopimuksilla (päiväpaikka ja työikäisten 

päivätoiminta) tai ostopalveluna (muistineuvola). 

Helsingin Alzheimer-

yhdistys r.y.

356144 15 000 34 500 15 000 Helsinkiläisten muistisairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa 

kriisitilanteiden selvittämiseen tarkoitettujen perheterapeutin vetämien 

perhekeskustelujen (1-5 käyntikertaa/henkilö tai perhe) tila- ja 

henkilöstökuluihin. Hoidon pitkittyessä asiakas tulee ohjata kunnallisten 

palvelujen piirin tai huolehtimaan maksusta itse. 

Helsingin 

Eläkeläisjärjestöt HEJ 

ry

K1806 ei hakenut 

yhteis-

hakemuk-

sella

77 740 45 000 Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Helsingissä kuuden 

jäsenjärjestön yhteishakemuksen mukaisesti: itsenäisen selviytymisen 

tukeminen, toimintakyvyn säilyttäminen, syrjäytymisen ehkäisy. Avustusta 

voi käyttää toiminnan tilavuokriin, henkilöstökuluihin ja tiedottamiseen, ei 

muihin kustannuksiin. Sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa maksutta käyttöön 

kokous- ja muita tiloja monipuolisista palvelukeskuksista.

Helsingin 

Vanhustyönyhdistys ry

K1817 14 000 14 000 8 000 Vanhain työ -myymälänhoitajan henkilöstökuluihin. Avustussummaa 

pienennetään, koska yhdistyksen omavaraisuusaste on korkea ja 

edellisen tilikauden tulos ylijäämäinen. Jatkossa myynnillä tulisi kattaa 

myymälän kulut. 

Ikäinstituutin säätiö 362941 ei hakenut 17 000 0 Toiminnallisten kampanjoiden toteuttaminen ja asiantuntijatyön hankinta ei 

ensisijaisesti kuulu avustettavan toiminnan piiriin. Lisäksi kampanjoille on 

jo rahoitusta muualta (mm. RAY ja STM).



Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2015

Haettu 

2016

Päätös 

2016

Käyttötarkoitus 2016

Itä-Helsingin 

lähimmäistyö Hely ry

352425 19 000 45 000 19 000 Sairaala, kuntoutus ja hoiva -osaston ostopalveluhankinnat muihin kuin 

avustettaviin palveluihin ovat huomattavat. Avustus kohdennetaan 

ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävän toiminnan tila- ja 

henkilöstökustannuksiin. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden 

tasapainoon, koska omavaraisuusaste alhainen. RAY avustaa myös. 

Kalliolan 

Senioripalvelusäätiö

349376 ei hakenut 20 000 0 Avustettavaksi haettu liikuntatoiminta ei varsinaisesti kuulu sosiaali- ja 

terveystoimen toimialaan. Avustusta yli 55-vuotiaille suunnatun 

Kuntokeidas Sandelsin tasapaino-, voima-, uima-allas- ja kuntosaliryhmien 

toimintaan voi tiedustella kaupungin liikuntatoimesta.  Valtaosin toiminta 

rahoitetaan osallistumismaksuilla. Hakee leskille suunnattuun 

hankkeeseen avustusta RAY:ltä.

Käpyrinne ry 359871 5 000 30 000 13 000 Sairaala, kuntoutus ja hoiva -osaston ostopalveluhankinnat muihin kuin 

avustettaviin palveluihin ovat huomattavat. Avustus kohdennetaan 

ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen ja vertaisryhmätoimintaan. 

Toimintaan on yhdistynyt viime vuonna erillisen avustuksen (8 000 e) 

saanut Kantti ry:n toiminta. 

Sotainvalidien 

Veljesliiton Helsingin 

piiri ry

350387 0 15 000 0 Helsinkiläisten sotainvalidien kotiavustajatoimintaa ei avusteta, sillä 

toimintaa tukee jo Sotainvalidien Veljesliitto. 

Suomen 

muistiasiantuntijat ry

351955 ei hakenut 61 000 0 Avustettavaksi haettu Muistisairaus kokemuksena -havannointiympäristön 

luominen -toiminta kohdistuu ensisijaisesti ammattihenkilöstöön, joten se 

ei kuulu avustettavan toiminnan piiriin. RAY avustaa.

Turvallisen vanhuuden 

puolesta - Suvanto ry

336210 9 000 12 000 9 000 Tukihenkilötoiminnan henkilöstökuluihin eriasteista kaltoinkohtelua tai 

uhkaa kokeneiden helsinkiläisten ikäihmisten parissa. Sosiaali- ja 

terveysvirasto tarjoaa maksuttoman tilan Kampin monipuolisessa 

palvelukeskuksessa. RAY avustaa myös.

13 kpl 162 000 491 240 234 000


