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Helsingin Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 avustukset (yli 10 0000 e hakeneet), taulukot 1. - 8.

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

Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

09 Helsinki Human Rights Säätiö  1246149 80 000 100 000 80 000 Maksuttoman, matalan kynnyksen 7 - 16-vuotiaille suunnatun 09 HHR Malmi 

Toimnnallisen kohtaamispaikan toimitila- ja palkkakuluihin kohdennettuna 

helsinkiläisiin. Taloudellisten reunaehtojen vuoksi toiminnan laajentamista uusiin 

kohderyhmiin ei avusteta. Avustusta ei saa käyttää toimintamuotoihin, joita 

avustavat muut tahot (esim. RAY).

Adoptioperheet ry 1242348 5 000 11 000 5 000 Syrjäytymisen ehkäisyyn sekä varhaisen tuen tarjoamiseen helsinkiläisille 

adoptioperheille, adoptio-odottajille ja adoptionuorille vertaistoiminnan avulla. 

Vuokra-, henkilöstö ja järjestelykuluihin. Valtakunnallinen järjestö, jonka 

päärahoittaja on RAY. Kiinnostunut perhekeskus-yhteistyöstä.

Aseman Lapset ry 1207020 80 000 80 000 80 000 Walkers-talon vuokraan ja henkilöstökuluihin matalan kynnyksen 

ennaltaehkäisevän nuorisotyön mahdollistamiseksi helsinkiläisiin kohdennettuna. 

Ei toimintamuotoihin, joita rahoittavat muut tahot, esim. RAY.

Föreningen Folkhälsan på Drumsö r.f. K2045 12 000 24 000 12 000 Tallenin ruotsinkielisen, monikulttuurisen avoimen päiväkodin henkilöstökuluihin. 

Nuorisotoimi tukee antamalla tilat käyttöön veloituksetta.

Helsingin Ensikoti Ry            1224640 11 000 48 000 11 000 Unirytmiapuun niille helsinkiläisille vauvaperheille, joille kaupungin järjestämä 

unineuvonta ei riitä tai sovi. Toimintakuluihin ja vertaistoimintaan. Ei 

toimintamuotoihin, joita kaupunki ostaa tai joita rahoittaa muu taho, esim. RAY. 

Kiinnostunut perhekeskus-yhteistyöstä.

Helsingin Icehearts Ry           1187805 190 000 240 000 190 000 Erityistä tukea tarvitsevien helsinkiläisten lasten ja nuorten tukemiseen liikunnan 

keinoin Vuosaaressa ja Suutarilassa. Kasvattajien palkkakustannuksiin.  

Taloudellisten reunaehtojen vuoksi ei avusteta toiminnan laajentamista. 

Avustusta korotettin edellisenä vuonna 50 000 euroa. 

Helsingin kouluraittiuspiiri - OKRY RY  1249123 80 000 136 000 80 000 Helsinkiläisille lapsille, nuorille ja perheille suunnattavaan maksuttomaan 

ehkäisevään päihdetyöhön. Avustuksessa on huomioitu ruotsinkielinen toiminta. 

Kiinnostunut perhekeskus-yhteistyöstä.

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen 

yhdistys r.y. 

1232293 36 000 48 500 30 000 Isä- ja lapsitoiminnan sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten kerho- ja 

leiritoiminnan kuluihin kohdennettuna vähävaraisiin helsinkiläisiin perheisiin.  

Avustusta pienennetään, koska ylijäämä edelliseltä kaudelta huomattava. Myös 

opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimi sekä RAY avustavat, mutta eri toimintamuotoja. 

Kiinnostunut perhekeskus-yhteistyöstä. (Avustusta ei saa käyttää sellaiseen 

toimintaan, jota kaupunki hankkii yhdistykseltä ostopalveluna.)
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen 

Yhdistys ry

1244915 35 000 45 000 35 000 Itä-helsinkiläisten tyttöjen itsetuntoa ja vertaissuhteita tukevan Debora-toiminnan  

kuluihin, pienituloisiin perheisiin kohdistuvan perhe- ja vertaistoiminnan kuluihin 

kohdentuen erityisesti murrosikäisten vanhempiin sekä maahanmuuttajanaisten 

tukemisen toimintamuotoihin. RAY ja useat muut tahot avustavat.

Hope-Yhdessä & Yhteisesti ry 1204020 5 000 12 000 5 000 Toimitilan vuokrakuluihin helsinkiläisten asiakkaiden osalta. Tiloissa järjesteään 

ilmaista vaate- ja tavarajakelua vähävaraisille lapsiperheille. Hakee avustusta 

myös RAY:ltä ja muilta pääkaupunkiseudun kaupungeilta. 

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry 

(ent. Suomen Kasvatus- ja 

perheneuvontaliitto ry)

1251129 15 000 20 000 15 000 Vanhempien eron kokeneiden lasten ja nuorten vertaisryhmätoiminnan 

henkilöstö- ja järjestelykuluihin kohdennettuna helsinkiläisiin. Kiinnostunut 

perhekeskus-yhteistyöstä. Päärahoittaja RAY.

Leikkivä Lapsi ry 1249160 37 000 87 000 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. Henkilöstö- ja materiaalikuluihin. Yhdistyksen 

olisi syytä selvittää mahdollisuuksia laajentaa rahoituspohjaansa, koska toiminta 

perustuu valtaosin lautakunnan mahdolliseen avustukseen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Uudenmaan piiri 

1241834 97 000 143 000 97 000 Ennaltaehkäisevän lapsiperhetoiminnan kuluihin Helsingissä: 1. tilapäisen 

lastenhoitoavun ohjaaminen ja välitys, 2. lapsiperheiden vanhempia arjessa 

tukeva perhekummitoiminta, 3. lasten ja nuorten kaveritoiminta oleskeluluvan 

saneille yksin maahan tulleille lapsille, 4. maahanmuuttajaäitien kotoutumista 

tukeva ystävätoiminta.  RAY avustaa myös. Kiinnostunut perhekeskus-

yhteistyöstä ja hakee siihen uutta rahoitusta, jota ei kuitenkaan myönnetä, koska 

toiminta vielä suunnitteluvaiheessa ja päätökset yhteistyömalleista puuttuvat.

Mannerheimin lastensuojeluliitto Ry 1245986 20 000 25 000 18 000 Lasten ja nuorten puhelimen ja netin (LNPN) toimintaan helsinkiläisten osalta: 

henkilöstökulut, vapaaehtoisten päivystäjien koulutus, tiedotus ja muut kulut 

kuten lasten puhelinkulut. Avustusta pienennetään, koska edellinen tilikausi oli 

runsaasti ylijäämäinen ja omavaraisuus on hyvä. Valtakunnallinen toimintamuoto, 

jonka päärahoittaja on RAY.

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) 

r.f.

1252029 Uusi 12 000 0 Tänä vuonna aloitettua vauvakahvila-toimintaa Itä-Helsingissä ei avusteta, koska 

yhdistyksellä on runsaasi muita rahoittajia.

OmaKamu ry 1231994 5 000 20 000 5 000 Syrjäytymisvaarassa oleville lapsille, nuorille ja perheille sekä maahanmuuttajille 

tarjottavan vapaaehtoisen OmaKamu-tukihenkilötoiminnan organisointiin. 

Päärahoittaja on RAY.
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Pienperheyhdistys ry 1204330 180 000 220 000 180 000 Helsinkiläisten yhden vanhemman perheiden aseman ja hyvinvoinnin 

parantaminen eri tukimuodoin: 1. vertaistoimnta, 2. retki-, leiri- ja lomatoiminta, 3. 

mieskaveritoiminta, 4. mummila, 5. perhepaikka Punahilkka ja 6. vapaaehtoiset 

lapsen tukena erotilanteessa. Sosiaali- ja terveysvirasto ostaa yhdistykseltä 

valvotut tapaamiset -toimintaa. Kiinnostunut perhekeskus-yhteistyöstä. RAY 

avustaa ja lisäksi hakee RAY:ltä hanekrahoitusta, jossa yhteistyökumppanina 

olisi sosiaali- ja terveysviraston lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys.

Pääkaupunkiseudun Yksin- ja 

Yhteishuoltajat PÄKSY ry

1247559 18 000 20 000 18 000 Helsinkiläisten yksin- ja yhteishuoltajien tukemiseen: 1. vertaistuellisten 

olohuoneiden lastenhoitokulut, 2. vapaaehtoisten koulutus, 3. 

tukipuhelintoimintaan, ei hallinnollisiin kuluihin. Kaupunki antaa tiloja käyttöön 

maksutta päiväkodeissa, asukaspuistoissaja nuorisotiloissa.

Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry 1249475 Uusi 20 000 0 Yksittäisten kertaluontoisten tilaisuuksien rahoittaminen ei kuulu avustettavan 

toiminnan piiriin, joten lapsiperheille terveelliseen syömiseen ja liikunnalliseen 

elämäntapaan kannustavaa tapahtumamuotoista toimintaa ei avusteta.

Sateenkaariperheet - Regnbågsfamiljer ry 1238478 8 000 28 000 8 000 Helsingin toiminnan vertaistoiminnan koordinaattorin palkkakuluihin ja toimitila- ja 

toimintakuluihin sateenkaariperheiden tukemisen mahdollistamiseksi eri tavoin. 

RAY avustaa.

914 000 1 339 500 906 000

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

Hakija Hakemus

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös  

2017

Käyttötarkoitus 2017

Good News For Everyone ry K2081 Uusi 35 000 0 Vähäosaisille kohdennettun ruoka-, tavara- ja vaateaputyön järjestely-, tila- ja 

henkilöstäkuluja ei avusteta, koska Hämeentiellä olevan toimipisteen lähellä on 

kaksi muuta elintarvikejakeluua, joita avustetaan (Veikko ja Lahja Hursti sekä 

Suomen Pelastusarmeija). 

Herttoniemen ruokaosuuskunta 1247446 Uusi 23 666 0 Yhteisöviljelyä harjoittavan ruokaosuuskunnan osa-aikaisen työntekijän 

palkkaaminen ei ole ensisijaisesti sosiaali- ja terveystoimen avustamaa 

toimintaa. Taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien perheiden osallistaminen 

toimintaan on kannatettava uusi avaus, joka on syytä mallintaa selkeästi ja sen 

jälkeen toiminnalle voidaan etsiä tukea muilta tahoilta.

HeSeta ry 1249693 27 000 94 000 37 000 Sosiaalityön ja vertaistoiminnan työntekijä- ja toimintakuluihin seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluviin helsinkiläisiin kohdennettuna. Avustuksen 

korotus  kohdennetaan maahanmuuttajatyöhön. Nuorisotoimi tukee nuorten 

toimintaa. Useita rahoittajia, mm. RAY kattojärjestön kautta.
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Kalliolan Nuoret Ry              1216920 395 000 504 000 395 000 Helsinkiläisiin kohdennettuna: 1. Tyttöjen Talon nuoret äidit toiminta, 2. 

Seksuaalinen väkivaltatyö Tyttöjen ja Poikien Talolla, 3. Tyttöjen Talon erityisen 

tuen tarpeessa olevien tyttöjen ja nuorten naisten ryhmätoiminta, 4.  Poikien 

Talon monikulttuurinen poikatyö, 5. Sosiaalinen nuorisotyö lähiöissä, 6. Itä-

Pasilan monikulttuurinen sosiaalinen nuorisotyö. RAY ja OKM avustavat sekä 

nuorisotoimi tila-asiassa. Avustusta korotettiin viime vuonna 26 000 euroa. 

Ylijäämää edelliseltä kaudelta yli 50 000 euroa. (Avustusta ei saa käyttää 

sellaiseen toimintaan, jota kaupunki hankkii yhdistykseltä ostopalveluna.)

Kriminaalihuollon Tukisäätiö     1246300 11 000 11 000 9 000 Palveluohjaukseen, ryhmätoimintaan sekä päihteettömään vapaa-ajan 

toimintaan rikostaustaisille helsinkiläisille vertaistuellisessa Redis-

toimintapaikassa. Viikonloppuaukiolon mahdollistaviin henkilöstökuluihin. 

Avustusta pienennetään koska ylijäämä edelliseltä kaudelta huomattava. RAY 

avustaa. Sosiaali- ja terveysvirasto ostaa yhdistykseltä muita palveluja ja tekee 

yhteistyötä kuntouttavan vankityön hankkeessa. 

KRIS-Etelä-Suomi ry 1252990 11 000 11 000 11 000 Erityisnuorisotyöhön helsinkiläisten rikoskierteen vaarassa tai jo rikoskierteessä 

olevien nuorten parissa. Talouden tasapainottamiseen tulee kiinnittää huomiota, 

koska omavaraisuusaste on negatiivinen. RAY ja ELY avustavat muita 

toimintamuotoja.

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto 

Kultti ry.

1251754 Uusi 15 000 0 Iso Numero -lehden uusien omien tilojen/jakelupisteen vuokrakustannusten 

kattaminen ei ole ensisijaisesti sosiaali- ja terveystoimen avustuskohde. Lehden 

irtonumeroiden myynti tarjoaa vähävaraisille mahdollisuuden toimeentulonsa 

parantamiseen ja tämä on kannatettavaa. Kannustetaan sisällyttämään 

avustuskohde oman budjettiin tai muihin avustushakemuksiin. Rahoittajatahoja 

on useita.

Kuntoutussäätiö 1246350 Uusi 97 500 0 Työelämän ja opiskelun ulkopuolella oleville, erityistä tukea tarvitseville 16-30-

vuotiaille nuorille suunnatut tulevaisuusryhmät olisivat päällekkäistä toimintaa 

kaupungin oman toiminnan kanssa, joten ei perusteita avustaa. Säätiöllä useita 

rahoittajatahoja, mm. RAY.

Malmin Saalem Lähetys ry 1252992 10 000 15 000 15 000 Helsinkiläisille vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun 

kustannuksiin: kuljetus, kylmälaitteet, jätteidenkäsittely ja siivous. Tekee 

yhteistyötä kaupungin kuntouttavan työtoiminnan kanssa.

Maria Akatemia yhdistys ry 212912 18 000 18 000 18 000 Helsinkiläisten naisten ja äitien väkivaltaa ehkäisevään ja ennaltaehkäisevään 

työhön sekä ammatillisen että vapaaehtoisen toiminnan keinoin. Mukana 

Helsingin perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmässä. Valtakunnallinen 

yhdistys, jonka toimintaa avustavat RAY ja muut tahot.
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Myllypuron elintarvikeapu ry 1183583 150 000 227 590 180 000 Helsinkiläisille vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun 

kustannuksiin: palkat ja kuljetus. Avustuksen korotuksen perusteena on 

jakopäivien lukumäärän kasvu ja vaikeutunut taloustilanne, jonka syynä 

palkkatukikäytönnön muuttumisesta johtuvat lisäkulut. Tekee yhteistyötä 

kaupungin etsivän työn kanssa erittäin haavoittuvasa asemassa olevien 

auttamiseksi.

Naisten Linja Suomessa ry 1252863 15 000 20 450 14 000 Väkivaltaa kokeneiden tai sen uhan alla elävien helsinkiläisten naisten avointen 

ja suljettujen ryhmien henkilöstö- ja järjestelykuluihin. Avustuksen pienentämisen 

perusteena edellisen kauden ylijäämä. Valtakunnallista toimintaa tukee RAY.

Non Fighting Generation Ry       1233940 15 000 40 000 15 000 Helsinkiläisten 7 - 24-vuotiaiden väkivaltaiseen oireiluun puuttumiseen sekä 

kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen pienryhmätoiminnan ja yksilötyön 

avulla. Henkilöstö- ja toteutuskuluihin. Talouden tasapainottamiseen tulee 

kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste on negatiivinen. Valtakunnalista 

työtä rahoittaa mm. RAY.

Pro-tukipiste ry 1226486 44 000 70 000 44 000 Helsingissä toimivien ja apua tarvitsevien seksi- ja erotiikka-alan työntekijöiden 

neuvontaan ja tukeen sekä palveluohjaukseen. Etsivän työn ja jalkautuvan 

terveystyön henkilöstökustannuksiin. Valtakunnallista työtä rahoittaa mm. RAY. 

Pääkaupungin turvakoti ry 1222136 35 000 74 000 32 000 Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön (ent. Avoyksikkö, sisältää Jussi-työn) henkilöstö- 

ja toimintakuluihin kohdennettuna helsinkiläisiin perhe- ja lähisuhdeväkivallan 

kokijoihin ja tekijöihin. Kiinnostunut perhekeskus-yhteistyöstä. Avustuksen 

pienentämisen perusteena edellisen kauden ylijäämä. Sosiaali- ja terveysvirasto 

ostaa yhdistykseltä muita palveluja. RAY avustaa. 

Romano Missio ry K2058 Ei hakenut 17 000 2 000 Ennaltaehkäisevään ja korjaavaan sosiaalityöhön helsinkiläisten 

syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden romaniperheiden ja nuorten 

keskuudessa. Päärahoittaja RAY.

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö   1178709 65 000 90 000 62 000 Helsinkiläisten vähävaraisten ja kriisitilanteissa olevien auttaamisen henkilöstö- ja 

vuokrakustannuksiin Pelastusarmeijan sosiaalipalvelukeskuksen eri 

työmuodoissa ja kotipalvelussa sekä elintarvike- ja muun avun 

kuljetuskustannuksiin. Avustuksen pienentämisen perusteena edellisen kauden 

ylijäämä. 

Suomen Punainen Risti 1246165 255 000 255 000 255 000 Nuorten turvatalotoiminnan kustannuksiin kohdennettuna helsinkiläisiin: 

kriisimajoitus, päivistys- ja vastaanottotoiminta, perhehuonetoiminta ja 

itsenäistymisen tukitoiminta. Kiinnostunut perhekeskus-yhteistyöstä. RAY 

avustaa ja edellyttää kunnan osallistumista rahoitukseen. 
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Suomen Punainen Risti Länsi-Helsingin 

osasto

1249649 Haki piirin 

kautta

11 900 1 500 Eri toimintamuotojen kustannuksiin kohdistuen helsinkiläisiin: terveyspiste, 

pelastusauto, EA-valmius, ystävätoiminnan teemaillat senioreille ja ystävävälitys, 

Läksyhelppi-ryhmät sekä maahanmuuttajaperheiden kummien ja 

asumistukihenkilöiden koulutus ja kokoontumistilat.

Suomen Punainen Risti Pohjois-Helsingin 

osasto

1215427 Haki piirin 

kautta

12 000 1 500 Eri toimintamuotojen kustannuksiin kohdistuen helsinkiläisiin: asiakasystäville 

suunnatut kerhot sekä vapaaehtoisten vertaisryhmäkerhot, monimuotoinen 

ystävätoiminta, kotouttava toiminta, SuomiKamu-toiminta sekä  

vastaanottokeskuksessa toimivat ryhmät, valmius- ensiapu- ja terveystoiminta. 

Osastojen yhteisen ystävävälityksen hallinnointiin ja koulutuksiin on avustusta 

osoitettu SPR:n Uudenmaan piirille (ks. seuraava hakemus).

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja 

Uudenmaan piiri

1195380 25 000 25 000 5 000 Helsinkiläisiin kohdentuen ensiauttaja- ja valmiusbussitoimintaan, nuorten 

ystävätoiminnan kehittämiseen ja vapaaehtoisten ystävien välitykseen ja 

koulutukseen sekä työnohjaukseen. Avustusta pienennetään, koska aikaisemin 

piirin yhteishakemuksella hakeneet osastot ovat nyt tehneet omat hakemuksensa 

ja lisäksi ylijäämä edelliseltä kaudelta on huomattava. (Avustusta ei saa käyttää 

sellaiseen toimintaan, jota kaupunki hankkii yhdistykseltä ostopalveluna.)

Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita 

Bandet i Finland ry

1230722 85 000 110 000 82 000 Helsinkiläisten erilaisissa vaikeuksissa olevien ja eri-ikäisten auttamisen ja 

tukemisen yksilö- ja ryhmätoiminnan henkilöstö- ja toimintakuluihin. RAY avustaa 

sekä eräät kaupungit ja säätiöt.

Toimintakeskus Sampola ry 1179160 10 000 50 000 10 000 Itä-helsinkiläisten vähäosaisten eläkeläisten ja eläkeikää lähestyvien 

pitkäaikaistyöttömien sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisemiseen ja 

vähentämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Tila- ja toimintakustannuksiin. 

Talouden tasapainottamiseen tulee kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste 

negatiivinen. 

Tukinainen ry 1246023 20 000 30 000 20 000 Kriisityön kuluihin Raiskauskriisikeskuksessa helsinkiläisten seksuaalirikosten 

uhrien auttamiseksi. Ryhmätoiminnan ja tarvikkeiden kuluihin.

Tyttöjen rokkileiriyhdistys ry 1227232 Uusi 22 300 0 Musiikkitoiminnan koordinaattorin ja bändikerhoon ohjaajan palkat eivät ole 

ensisijaisesti sosiaali- ja terveystoimen avustamaa toimintaa. Nuorten toimintaan 

kehotetaan hakemaan avustusta nuorisotoimesta ja aikuisten toimintaan muilta 

tahoilta, joista hakemuksessa mainitaan.

Vailla vakinaista asuntoa ry 1237118 30 000 40 000 25 000 Asunnottomien yhteisölliseen päihteettömään toimintaan Vartiosaaressa ja 

Soldiksessa sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintakeskus Vepan toimnitaan. RAY 

avustaa näitä toimintoja myös. Avustusta pienennetään, koska ylijäämä 

edelliseltä vuodelta huomattava.
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö - 

Pelastakaa Suomen nuoret ry

K2027 100 000 300 000 100 000 Helsinkiläisille vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun 

vuokratukeen kaupungilta vuokratussa tilassa.Yhdistys sai syksyllä 2016 

Eduskunnan elintarvikeapuun myöntämänä kerta-avustuksena 80 000 e.

1 321 000 2 184 406 1 334 000

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

Hakija Hakemus

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Betesda-säätiö sr 1226784 Uusi 40 000 0 Säätiön tiloissa Haaga-Lassilassa pidettävän ikäihmisten neuvontapisteen 

työntekijän palkkakuluja ei avusteta, koska  samalla alueella on Mariankodissa 

vastaavanlaista palvelukeskustoimintaa.

Helsingin 4H-yhdistys ry 1204089 25 000 35 000 20 000 Nuorten ikäihmisille kotiin tarjoamien hinnaltaan edullisien palveluiden (siivous ja 

kevyet kotityöt) koordinointi- ja koulutuskuluihin. Kaupunki tukee yhdistyksen 

toimintaa antamalla tiloja maksutta käyttöön.

Helsingin Alzheimer-yhdistys r.y. 1203432 15 000 25 000 15 000 Helsinkiläisten muistisairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa kriisitilanteiden 

selvittämiseen tarkoitettujen perheterapeutin vetämien perhekeskustelujen (1-5 

käyntikertaa/henkilöt tai perhe) tila- ja henkilöstökuluihin. Hoidon pitkittyessä 

asiakkaat tulee ohjata kunnallisten palvelujen piiriin tai huolehtimaan maksuista 

itse.

Helsingin Alzheimer-yhdistys r.y. 1203421 30 000 40 000 30 000 Helsinkiläisten muistisairaiden henkilöiden omaisten vertaistukitoiminnan tila- ja 

henkilösökuluihin. Ei ostopalveluna hankittavaan päiväpaikan ja työikäisten 

päivätoimintaan.

Helsingin Alzheimer-yhdistys r.y. 1203416 70 000 100 000 70 000 Muistineuvojatoimintaan: muistisairauksista tiedottamiseen helsinkiläisille 

ikäihmisille 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 Eläkeläisjärjestöt HEJ ry K2033 45 000 66 220 45 000 Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Helsingissä kuuden 

jäsenjärjestön (yhdeksästä) yhteishakemuksen mukaisesti: itsenäisen 

selviytymisen tukeminen, toimintakyvyn säilyttäminen, syrjäytymisen ehkäisy. 

Tilavuokriin, henkilöstökuluihin ja tiedottamiseen. Sosiaali- ja terveysvirasto 

tarjoaa tiloja maksutta käyttöön monipuolisista palvelukeskuksista.
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry 1186274 19 000 27 000 10 000 Vanhusten kuntoutusryhmien kustannuksiin palveluasumisessa, ei 

yksilökuntoutukseen eikä ryhmäkoteihin. Yksilökuntoutus ja ryhmäkotien 

ryhmätoiminta tulee rahoittaa muilla varoilla. Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva -

osaston ostopalveluhankinnat muihin kuin avustettaviin palveluihin ovat 

huomattavat. 

Kalliolan Kannatusyhdistys ry 1232308 61 000 70 000 0 Pasilan asukastalon uuden koordinaattorin palkkakustannuksia ei avusteta, 

koska asukastalojen avustaminen on keskitetty kaupunginhallitukselle vuoden 

2017 alusta lähtien. Vuoden 2016 lopussa päättyvää erillisprojektilla rahoitettua 

ikäihmisten toimintaa on syytä jatkaa asukastalon jo olemassa olevien resurssien 

tai muualta haettavan rahoituksen turvin. 

Käpyrinne ry 1251121 13 000 20 000 13 000 Avustus kohdennetaan kotona asuvien ikäihmisten osallisuuden ja toimintakyvyn 

edistämiseen sekä ikääntyneiden maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten 

vuorovaikutuksen lisäämiseen. Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva -osaston 

ostopalveluhankinnat muihin kuin avustettaviin palveluihin ovat huomattavat.

MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry 1232832 Uusi 30 000 0 Yhdistyksen yleishyödyllisenä toimintana järjestämät avoimet ja maksuttomat 

ikääntyneiden ja vammaisten  toimintamuodot toteutetaan yhdistyksen omissa 

tiloissa, joten avustusta tilavuokriin ei myönnetä. Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva -

osaston ostopalveluhankinnat muihin kuin avustettaviin palveluihin ovat 

huomattavat. 

Suomen muistiasiantuntijat ry 1240390 0 67 900 0 Oikeudelliseen ennakointiin liittyvän tiedon jakaminen ikäihmisille kaupungin 

palvelukeskuksissa on päällekäistä toimintaa sosiaali- ja terveysviraston oman 

toiminnan kanssa, joten sitä ei avusteta. Ei avusteta myöskään sosiaali- ja 

terveysviraston työntekijöiden koulutusta kyseisestä aiheesta, koska 

täydennyskoulutuksen mahdollistaminen on työnantajan velvollisuus. 

Yhdistyksellä on RAY:n projektirahoitus avustettavvaksi haettuun toimintaan. 

Suomen muistiasiantuntijat ry 1251184 0 68 400 0 Helsinkiläisten ikääntyneiden maahanmuuttajien aivoterveyden tukeminen on 

päällekkäistä toimintaa kaupungin toiminnan kanssa. Yhdistyksellä on RAY:n 

projektirahoitus avustettavaksi haettuun toimintaan. 

Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto 

ry

1234345 9 000 12 000 9 000 Tukihenkilötoiminnan henkilöstökuluihin eriasteista kaltoinkohtelua tai uhkaa 

koneiden helsinkiläisten ikäihmisten parissa. Sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa 

maksuttoman tilan Kampin monipuolisesta palvelukeskuksesta. RAY avustaa 

myös.  

287 000 601 520 212 000
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

4. Kansanterveysjärjestöjen työn tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija

Hakemus

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017 Käyttötarkoitus 2017

Etelä-Suomen Sydänpiiri ry 1248197 50 000 62 000 45 000 Sydänterveyden edistämistä tukevan toiminnan tukemiseen helsinkiläisiin 

kohdennettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustus myönnetään 

pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemistoimintaa, joten matkakuluja ja 

markkinointikuluja ei avusteta. Avustusta pienennetään, koska ylijäämää 

edelliseltä vuodelta. 

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys - 

Helsingfors Allergi- och Astmaförening ry

1200323 25 000 40 500 25 000 Allergia- ja astmaneuvontaan, ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon sekä 

omahoidon tukemiseen helsinkiläisiin kohdennettuna. 

Helsingin Reumayhdistys ry 1237289 5 000 10 500 5 000 Vertaistukitoimintaan, neuvontaa ja tiedotukseen helsinkiläisiin kohdennettuna.

HIV-säätiö 1244762 65 000 70 000 65 000 HIV-tukikeskuksen Helsingin toimipisteen vuokrakuluihin. Sosiaali- ja 

terveysvirasto ostaa säätiötä sopeutumisvalmennuspalveluita. Merkittävä 

rahoittaja on RAY.

Positiiviset ry, HivFinland rf 1252275 17 000 25 000 17 000 Kampissa sijaitsevan tapaamispaikan toiminnan ylläpitämisen 

vuokrakustannuksiin.

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry 1252046 55 000 65 000 50 000 Diabeettikkojen omahoidon ja toimintakyvyn tukemiseen, vertaistukeen, 

ennaltaehkäisyyn ja valistukseen sekä erilaisten tukimuotojen järjestämiseen 

helsinkiläisiin kohdennettuna. Avustusta pienennetään, koska ylijäämää 

edelliseltä vuodelta. 
Pääkaupunkiseudun Hengitys ry 1196652 11 000 30 000 11 000 Lasten ja nuorten savuttomuutta tukevaan toimintaan sekä neuvontaan ja 

koulutustoimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna. Järjestön toiminta tukee 

Savuton Helsinki -ohjelman toimeenpanoa.

Sexpo-säätiö 1253031 14 000 15 000 14 000 Maksuttoman seksuaalineuvonta-aseman seksuaalineuvontavastaanotto-, netti- 

ja puhelinneuvontapalveluihin  helsinkäisiin kohdennettuna.

Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry 1249961 Ei hakenut 14 000 3 200 Toimitilavuokraan, jossa on huomioitu helsinkiläisten jäsenten määrä.

242 000 332 000 235 200
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Alvi ry 1251176 200 000 240 000 200 000 Sosiaali- ja terveysvirasto hankkii yhdistykseltä psykiatrian asumis- ja 

lääkehoitopalveluita sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Avustus osoitetaan 

Helsingin Laturin Tukiyhteisön henkilöstö- ja toimitilakuluihin. RAY avustanut 

2016 ja hakee rahoitusta myös vuodelle 2017.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 1249889 25 000 25 000 25 000 Helsinkiläisten kynnyksettömän päihteettömyyttä tukevien kohtaamispaikkojen 

(Elokolo Kallio ja Kontula) toiminnanohjaajan palkkakuluihin sekä 

toimitilavuokriin.  Toiminta tukee kaupungin vastuullisen alkoholikäytön 

toimenpideohjelman toteutusta. RAY on avustanut 2016 ja hakee rahoitusta 

myös vuodelle 2017. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, 

omavaraisuusaste on heikko.

Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry 1206742 480 000 480 000 480 000 Helsingin ja Itä-Helsingin Klubitalojen palkka- ja vuokrakuluihin helsinkiläisiin 

kohdennettuna. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, 

omavaraisuusaste on heikko.

FinFami - Uusimaa ry. (Omaiset 

mielenterveystyön tukena, Uudenmaan 

yhdistys ry) 

1195253 58 000 68 000 58 000 Mielenterveys- ja päihdeongelmista ja psyykkisistä toimintakyvynhäiriöistä 

kärsivien läheisten matalan kynnyksen tuen palkka-, toiminta- ja tilavuokriin 

helsinkiläisiin kohdennettuna. Yhdistyksen päärahoittaja on RAY.

Helsingin A-kilta ry 217344 30 000 37 000 30 000 Kokemusasiantuntijan palkkakustannuksiin Pohjois-Helsingin mielenterveys- ja 

päihdetyössä. Sosiaali- ja terveysvirasto ei osta enää asumispalveluita. Sosiaali- 

ja terveysviraston psykiatrian- ja päihdepalvelut on tehnyt yhteistoimintaa 

ohjaavan kumppanuusopimuksen yhdistyksen kanssa RAY:n tukeman Malmin 

yhteisötilan osalta. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, 

omavaraisuusaste on heikko.

Helsingin seudun Mielenterveysseura ry K2082 0 16 000 0 Hakemus saapui myöhässä, koska oli lähetetty virheelliseen osoitteeseen ja 

palautunut lähettäjälle.
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Irti Huumeista ry, 1228678 80 000 150 000 80 000 Huumetyön alueellisiin palkkakuluihin, välittömiin vapaaehtois- ja vertaistukityön 

kuluihin sekä matalan kynnyksen kotikäyntitoiminnan kuluihin helsinkiläisiin 

kohdennettuna (80 000 e). Hakee uutena avustusta yhteistyön kehittämiseen 

Helsingin kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa tavoitteena käynnistää 

kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien läheisille syntyviin palkka -ja toiminnan 

käynnistämiseen liittyviin kuluihin.  Vuoden 2015 tilintarkastuskertomuksen 

lisätiedoissa todetaan, että tytäryhtiöiden kyvyllä selviytyä tulevaisuuden 

velvoitteista on vaikutusta, arvioitaessa yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden 

edellytyksiä. Yhdistyksen tulee kiinnittää  talouden tasapainoon, koska 

omavaraisuusaste on negatiivinen. Uudesta toiminnasta ei ole vielä näyttöä ja 

välillistä järjestötyötä kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ei 

pääsääntöisesti avusteta sekä muiden edellä mainittujen syiden vuoksi ei 

avustusta esitetä. RAY avustanut yhdistystä ja hakee avustusta vuodelle 2017.

Kaakkois-Helsingin Mielenterveysseura - 

Mielekäs toiminta MieTo ry

360919 10 000 48 670 10  000 Mielenterveyttä edistävään työhön liittyviin vertais- ja vapaaehtoistoiminnan 

palkka-, ja toimitilavuokrakustannuksiin helsinkiläisiin kohdennettuna.

KRAN rf K2036 10 000 20 000 10 000 Ruotsinkielisten päihteiden väärinkäyttäjien ja heidän omaisten ohjaus- ja 

ryhmätoiminnan välittömiin kuluihin, vertaistukihenkilöiden koulutukseen ja 

ennalta ehkäisevään työhön nuorten parissa kohdennettuna helsinkiläisiin. 

Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, omavaraisuusaste 

on heikko.

Leikkiväki ry 1209467 0 35 500 0 Matalan kynnyksen työpaja- ja kesätoimintakokonaisuuden ohjaajan 

palkkakustannuksia ei esitetä avustettavaksi. Toiminta kohdistuu pieneen 

määrän helsinkiläisiä ja yhdistyksen omavaisuusaste on negatiivinen. Lisäksi 

yhdistys on saanut avustusta sekä RAY:lta että Aluehallintovirastolta ja hakee 

myös vuodelle 2017.

Mielenterveysyhdistys Etappi ry. / Koala-

ryhmä

1252849 Uusi 14 000 0 Yhdistys hakee avustusta Mielenterveysyhdistys Etapin alaiseen Koala -projektin 

menoihin, joista suurimpana palkka- ja vuokrakulut. Avustuksen saajalla tulee 

olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia, jotta toiminta ei ole 

kokonaan ulkopuolisen tuen varassa. Haettu toiminta rahoitettaisiin talousarvion 

2017 mukaan lautakunnan mahdollisesti myöntämällä avustuksella, joten 

avustusta ei esitetä. Psykiatria- ja päihdepalvelut ostaa yhdistykseltä 

asumispalvelua. Yhdistys on vakavarainen.

Mielenterveysyhdistys HELMI ry 1227444 135 000 140 000 135 000 Helsinkiläisten psyykkisistä sairauksista kärsiville järjestettävän toiminnan 

järjestämis- ja tilakuluihin Helmitaloilla sekä mielenterveyskuntoutujien terveyden 

ja toimintakyvyn ja itsenäisen selvitymisen tukemiseen.
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Raittiuden Ystävät ry 1203388 15 000 15 000 15 000 Kännikapina-toiminnan kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. Järjestön toiminta 

tukee Helsingin kaupungin Vastuullisen alkoholinkäytön ohjelman toimeenpanoa.

Raittiuden Ystävät ry 1249785 Ei tähän 50 000 0 Päihteetön pää -hanke käynnistyi kesäkuussa 2016 ja ja kampajan varsinainen 

julkistamisajankohta on syyskuussa. Hanke on saanut rahoitusta Opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä. Avustusta ei esitetä myönnettäväksi, koska 

kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti avusteta ja ao. toiminnasta ei ole näyttöä. 

Lisäksi yhdistystä tuetaan toisella hankkeella.

Sininauhasäätiö                  1248815 Ei hakenut 20 000 10 000 Vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen liittyviin kuluihin kohderyhmänä 

asunnottomuudesta ja päihde- ja mielenterveysogelmista kärsivät sekä 

maahanmuuttajat kohdennettuna helsinkiläisiin.

Stop Huumeille ry 1239523 7 500 13 760 7 500 Päihteettömän bändikerhotoiminnan kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. 

Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, omavaraisuusaste 

on heikko.

Suojatie ry 1220629 12 000 20 000 12 000 Päihteettömyyttä tukevan vertaistoiminnan välittömiin kuluihin helsinkiläisiin 

kohdennettuna. Sosiaali- ja terveysviraston psykiatria- ja päihdepalveluilla on 

yhteistoimintaa ohjaava kumppanuussopimus ry:n kanssa Kumppanuustalo 

Harjulan toiminnan osalta. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden 

tasapainoon, koska omavaraisuusaste on negatiivinen. 

Suomen Mielenterveysseura ry 1194335 155 000 175 000 150 000 SOS-kriisikeskukselle (125 000 e) kohdennettuna helsinkiläisille asiakkaille 

maksuttomaan kriisiapuun ja itsemurhien ehkäisyyn sekä kriisivastaanoton 

maahanmuuttaja-asiakkaiden tapaamisten tulkkikuluihin. Rikosuhripäivystyksen 

toimintaan (25 000 e) kohdennettuna helsinkiläisiin.

Suomen Mielenterveysseura ry 1237437 Ei tähän 71 000 0 Kaupunkilaisille avoimen taiteen, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskus 

Lapinlahden Lähteen vapaaehtoistoiminnan organisointiin tarvittavan 

koordinaattorin ja viestijän palkkaamiseen kehotetaan hakemaan avustusta 

kulttuuritoimelta. Toiminta on tärkeä kohdentaa kaupunkikulttuurin kehittämiseen 

normaalius-periaatteella, ei sosiaali- ja terveystyötä.

Taiteen Sulattamo Ry 1231231 0 40 000 0 Toiminta kohdistuu pieneen helsinkiläisten määrän ja perusrahoitus puuttuu 

edelleen, joten toiminnan ohjaajan ja osa-aikaisen avustajan palkkakuluja ei 

esitetä avustettavaksi. Vapaaehtoisvoimin ja palkatun taiteellisen henkilökunnan 

kanssa yhdistys pystynee jatkamaan toimintaa jatkossakin. Helsingin kaupungin 

Nuorisoasiankeskus tukee antamalla tiloja maksutta käyttöön.
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 
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Haettu 
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Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Tukikohta ry 1190231 55 000 65 000 55 000 Avustus osoitetaan helsinkiläisten päihdekuntoutujien matalan kynnyksen tuen 

palkka-, toiminta- ja toimitilakuluihin. Psykiatria- ja päihdepalvelut ostaa 

yhdistykseltä päihdekuntoutujien intensiivistä avokuntoutusta. Yhdistyksen tulee 

kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, omavaraisuusaste on heikko.

Tukiyhdistys Karvinen ry 1202710 34 500 34 500 34 500 Malmilla sijaitsevan kynnyksettömän kohtaamispaikan vertaistuen kuluihin 

helsinkiläisiin kohdennettuna.

Tukiyhdistys Majakka ry 1246249 17 000 20 000 17 000 Pohjois-Haagassa sijaitsevan kynnyksettömän kohtaamispaikan kuluihin 

helsinkiläisiin kohdennettuna.

Vihreä Keidas Ry 1191115 5 000 15 000 0 Avustusta ei esitetä päihdetyöntekijän palkkakuluihin eikä toimitilan 

vuokrakuluihin yhdistyksen taloudellisten epäselvyyksien vuoksi (mm. palkkatukia 

menetetty). Epäselvyyksiä on selvittänyt uusi tilitoimisto. Lisäksi 

johtokuntatyöskentely ei noudata hyvää hallintotapaa. Yhdistys on vakavarainen 

ja saanut avustusta myös RAY:lta.

1 329 000 1 813 430 1 319 000

6. Vammais- ja kehitysvammatyön tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry 1252615 25 000 96 500 15 000 Helsinkiläisten kehitysvammaisten sosiaalisen asumisen tukemiseen vuonna 

2016 perustetun Avainrinki 2 -toiminnan avulla. Avustusta uuden sosiaalisen 

isännöitsijän sekä asumisen ja tuetun työllistymisen päällikön palkkakuluihin ei 

myönnetä, koska sosiaali- ja terveysvirasto ostaa yhdistykseltä runsaasti 

työhönvalmennusta ja palveluja Avainringin piirissä asuville henkilöille. Edellisen 

tilikauden tulos on runsaasti ylijäämäinen ja omavaraisuusaste on erittäin hyvä. 

RAY avustaa.

Avustajakeskus Sentteri ry K2037 70 000 82 628 76 200 Vammaisten henkilöiden avustajakeskuksen toimintaan helsinkiläisiin 

kohdennettuna.

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf 1249817 30 000 55 000 25 000 Ruotsinkielisten eri ikäisten kehitysvammaisten leiri- ja vapaa-ajantoimintaan 

helsinkiläisiin kohdennettuna. Avustusta pienennetään, koska ylijäämä kahdelta 

edellisestä vuodelta huomattava. Valtakunnallinen järjestö, jolla laajaa toimintaa 

ja eri rahoittajia, esim. RAY. 

Helsingin Invalidien Yhdistys ry 1180738 20 000 50 000 20 000 Välittömään tuki- ja vertaistukitoimintaan (15 000 e) sekä Hevossalmen 

lomakylän vuokraan (5 000 e) helsinkiläisiin kohdennettuna. Ei muuhun 

toimintaan (esim. tapahtumien ja juhlien järjestämiseen). Sosiaali- ja 

terveysvirasto ostaa yhdistykseltä muita palveluja. RAY avustaa.
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Hakija Hakemus 

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset 

ry

1217302 40 000 55 000 35 000 Avustajapalvelujen, vapaaehtoisvälityksen ja vertaistukitoiminnan kuluihin 

helsinkiläisiin kohdennettuna. Avustusta piennetään, koska omavaraisuusaste on 

korkea ja  tilikauden tulos on kahtena edellisen vuonna ollut runsaasti 

ylijäämäinen. Yhdistys tuottaa sosiaali- ja terveysvirastolle ostopalveluja. RAY 

avustaa.

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 1246405 415 000 532 280 400 000 Tukihenkilötoimintaan ja vertaistukitoimintaan, ei toimisto-, mainos- tai 

markkinointikuluihin. Kerho- ja leiritoimintaan. Kerho- ja leiritoiminta ei 

keskeisesti tue sosiaali- ja terveysviraston vammaispalveluja, joten jatkossa sitä 

ei avusteta tässä laajuudessa. Yhdistyksen tulee kehittää uusia toimintamuotoja 

yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa. Sosiaali- ja terveysviraston ostopalvelut 

yhdistykseltä ovat huomattavat. Avustussummassa on huomioitu, että tilikauden 

tulos kahdelta edelliseltä vuodelta on runsaasti ylijäämäinen ja että RAY avustaa 

yhdistyksen toimintaa. 

Helsingin kristillisen opiston säätiö 1225615 60 000 86 000 60 000 Kehitysvammaisille helsinkiläisille suunnatun koulutus- ja kurssitoiminnan 

kuluihin. 

Helsingin Kuurojen Yhdistys - Helsingfors 

Dövas Förening ry

K2070 9 000 27 000 0 Hakemus saapui myöhästyneenä. Kaupungin ohjeen mukaan avustusta ei voi 

tästä syystä esittää kuulovammaisten vertaistuki- ja kerhotoiminnan kuluihin eikä 

koordinointikuluihin.

Jaatinen, vammaisperheiden 

monitoimikeskus ry

1241002 5 000 24 281 7 000 Vammaisperheiden vertaistukitoiminnan kustannuksiin helsinkiläisiin 

kohdennettuna. RAY avustaa.

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry 1224926 4 000 15 200 4 000 Leiritoimintaan helsinkiläisille kehitysvammaisille lapsille ja nuorille sekä 

perhekerhotoimintaan. AVI ja ELY-keskus avustavat. Yhdistyksen tulee edelleen 

kiinnittää huomiota talouden tasapainottamiseen, koska omavaraisuusaste 

negatiivinen ja heikentynyt edellisestä vuodesta.

Leirikesä ry 1245440 6 000 11 000 5 000 Kehitysvammaisten ja muiden leiriavustajaa tarvitsevien helsinkiläisten lasten 

osallistumiskustannuksiin lastenleireille siten, että perheille jäävä 

omavastuuosuus maksusta on kohtuullinen. Muihin lastenleireihin haetaan 

avustusta nuorisotoimesta. Avustusta pienennetään hieman, koska edellinen 

kausi oli runsaasti ylijäämäinen. RAY avustaa. 

Maahanmuuttajavammaisten Tukiyhdistys 

Ry

1192963 10 000 20 000 10 000 Helsinkiläisten venäjänkielisten vammaisten ja sairaiden integroitumista ja 

osallistumismahdollisuuksia edistävän toiminnan kuluihin.
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Maahanmuuttajavammaisten Tukiyhdistys 

Ry

1193089 Ei hakenut 15 000 0 Uutta toimintaa venäjänkielisten perheiden tukemiseksi lastensuojeluun liittyvissä 

huostaanottoasioissa ei avusteta, koska toiminnasta ei ole näyttöä vuoden ajalta. 

Lastensuojelu ei tunne toimintaa, joten yhteistyötä on syytä kehittää.

Suomen Kuurosokeat ry 1194482 23 000 30 000 20 000 Helsinkiläisten kuurosokeiden viriketoimintaan, ei muihin kuluihin (esim. juhlien ja 

tapahtumien järjestämiseen sekä matkakulu). Avustusta pienennetään, koska 

edellinen tilikausi oli runsaasti ylijäämäinen. RAY avustaa.

717 000 1 099 889 677 200

7. Maahanmuuttajatyön tukeminen (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

African Care ry 1238870 15 000 22 540 15 000 Helsinkiläisten maahanmuuttien vertaisryhmien ja kerhojen tila- ja 

henkilöstökuluihin. (Avustusta ei saa käyttää sellaiseen toimintaan, jota kaupunki 

hankkii yhdistykseltä ostopalveluna.)

Africans and African-Europeans 

Association (AFEAS) Afrikkalaiset ja 

afrikkalais-Eurooppalaisten yhdi

1251479 Ei hakenut 25 000 2 000 Helsinkiläisten arfikkalaistaustaisten ja monikulttuuristen nuorten ja perheiden 

kotoutumista edistävien ryhmien ja kerhojen kuluihin. Yhdistyksen tulee kiinnittää 

huomiota talouden tasapainoon, koska omavaraisuusaste on negatiivinen.

Al-Birr- Lähimmäisapu ry 1231920 7 000 112 200 10 000 Maahanmuuttajien vertaistoiminnan kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. 

BADBAADO ry 1239080 2 000 46 752 2 000 Maahanmuuttajanuorille tarkoitetun toiminnan järjestämiseen kohdennettuna 

helsinkiläisiin. Nuoriso- ja kulttuuritoimi antavat tiloja käyttöön. 

Familia ry 1207202 25 000 78 000 25 000 Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinaattorien palkkamenoihin sekä 

materiaali- ja asiantuntijakuluihin kohdennettuna helsinkiläisiin.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen 

r.f.

1228522 23 000 45 000 30 000 Helsingissä asuvien ruotsinkielellä kotoutuvien maahanmuuttajien neuvonnan ja 

ohjauksen sekä vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin henkilöstökuluihin. 

Yhdistyksellä on useita rahoittajatahoja.

Helsingin Venäläinen Sadko-klubi ry 1217148 0 25 000 0 Lasten ja nuorten venäjänkieliseen kerhotoimintaan ei myönnetä, koska nämä 

liittyvät opetus- ja nuorisotoimen toimialaan. 

Inkerikeskus ry 1249736 10 000 60 000 10 000 Helsinkiläisten venäjänkielisten omaishoitajaperheiden vertaistuki- ja 

neuvontatoiminnan tila- ja henkilöstökuluihin. 
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Inkerikeskus ry 1252051 Ei hakenut 60 000 0 Venäjänkielisen logopedin palkkakuluja  maahanmuuttajalasten palveluille ei 

esitetä avustutettavaksi, koska tämä toiminta liittyy varhaiskasvatus- ja 

opetustoimen toimialaan.

Inkerikeskus ry 1252250 Ei hakenut 50 000 0 Iäkkäisiin maahanmuuttajiin kohdistuvan uuden hankkeen henkilöstökuluihin ei 

esitetä avustusta.  Ryhmätoiminta ja tukiverkostot iäkkäille henkilöille voidaan 

toteuttaa ilman tähän toimintaan erikseen palkattua henkilökuntaa. Yhdistys saa 

työllistämistukea ELY-keskukselta, myös RAY ja Helsingin seurakuntayhtymä 

avustavat. Yhdistyksen omavaiaisuusaste ja edellisen tilikauden tulos ovat 

erinomaiset.

Irakin Naisten yhdistys ry 1247701 17 500 30 000 17 500 Helsinkiläisten maahanmuuttajanaisten kotouttamista edistävän toiminnan 

vertaistukikoordinaattorin palkkakuluihin. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota 

hallinnollisiin toimintatapoihin ja talouden tasapainoon, koska tase ja oma 

pääoma negatiiviset.

Keski-Aasian kansojen yhdistys Julduz ry 1233871 3 000 28 863 3 000 Helsinkiläisien maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan ja 

neuvontapalvelun kuluihin.

Maahanmuuttajien päihde ja 

mielenterveysongelma ry 

1240698 0 22 800 0 Yhdistys on aloittanut toimintansa 1.5.2015, joten yhdistyksellä ei ole kaupungin 

ohjeen edellyttämää näyttöä yhden kokonaisen kalenterviduoden toiminnasta. 

Tämän vuoksi avustusta ei esitetä myönnettäväksi. Yhdistyksen tulee kiinnittää 

huomiota talouden tasapainoon, koska tase ja oma pääoma negatiiviset. 

Monik ry 1250219 15 000 42 000 20 000 Helsingissä asuvien maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan tila- ja 

henkilöstökuluihin. Yhdistyksen tulee edelleen kiinnittää huomiota talouden 

tasapainoon, koska omavaraisuusaste negatiivinen.

Monika-Naiset liitto ry 362094 100 000 100 000 100 000 Helsinkiläisten väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajataustaisten naisten ja 

heidän lastensa kriisiauttamisen ja vertaistuen kustannuksiin matalan kynnyksen 

Voimavarakeskus Monikassa sekä maahanmuuttajanaisten ja heidän lastensa 

kotoutumisen edistämiseen kustannuksiin matalan kynnyksen MoiniNaisten 

tilassa. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, koska 

omavaraisuusaste negatiivinen.

Pakolaisneuvonta ry 1251677 9 000 12 000 9 000 Helsingissä asuvien pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien sekä heidän 

parissaan työskentelevien maksuttoman oikeudellisen neuvonnan 

henkilöstökuluihin. 
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Puntland Community ry 1252939 Uusi 45 400 7 000 Helsinkiläisien maahanmuuttajien kotoutumista ja elämänhallintataitojen ja 

syrjäytymisen ehkäisemisen kuluihin Myllypuron Afro-Euro 

monitoimikeskuksessa.  Avustus kohdenetaan vakiintuneeseen toimintaan. 

Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, koska 

omavaraisuusaste negatiivinen.

Sahan International Relief Association ry 1252922 0 150 900 0 Hakemuksen liitteet eivät ole asianmukaisia. Uudesta kehitetystä 

maahanmuuttaja-toiminnasta ei ole näyttöäa. Näistä syistä avustusta ei esitetä 

palkka- ja vuokrakuluihin. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota hallinnollisten 

toimintatapojen asianmukaisuuteen.

Somaliland Development Organisation ry 1252594 2 000 25 000 0 Hakemuksen liitteet eivät ole asianmukaisia, joten avustusta ei esitetä 

myönnettäväksi. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota hallinnollisten 

toimintatapojen asianmukaisuuteen. 

Suomen Afrikkalaiset Työttömät ry K2047 7 000 50 000 7 000 Työttömien helsinkiläisten maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä 

edistävän toiminnan kustannuksiin.

Suomen Muslimiperheet ry 1246914 7 000 45 998 7 000 Perheiden ristiriitojen sovittelutoimintaan ja muihin tukitoimintoihin kohdennettuna 

helsinkiläisiin maahanmuuttajiin. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden 

tasapainoon, koska omavaraisuusaste on heikko.

Suomen somalialaisten liitto ry 1248605 7 000 25 000 7 000 Neuvontatoiminnan sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän toiminnan 

järjestämiseen kohdennettunan helsinkiläisiin maahanmuuttajiin. 

Suomen Somaliland kehitys ja integraatio 

ry

K2042 2 500 24 500 0 Hakemus saapui myöhästyneenä. Kaupungin ohjeen mukaan avustusta ei voi 

tästä syystä esittää nuorten päihde- ja huume-ehkäisyyn. 

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry 1227345 Uusi 35 000 0 Keskusjärjestön toiminta on pääosin välillistä toimintaa ja toimitetuissa 

asiakirjoissa on epäselvyyttä. Näistä syistä avustusta ei esitetä. 

UUSSUOMALAISET RY 1250479 Uusi 15 000 1 000 Maahanmuuttajanuorten tukitoimiin kohdistettuna helsinkiläisiin.

Yhteiset Lapsemme ry 1232020 105 000 131 000 95 000 Helsinkiläissten venäjänkielisten ja kaksikielisten perheiden tukitoiminnan 

perhetyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijän palkkakuluihin. Kiinnostunut 

perhekeskus-yhteistyöstä. Sosiaali- jaterveysvirasto hankkii yhdistykseltä 

ostopalveluja. RAY avustaa yhdistystä. Yhdistyksen tulee edelleen kiinnittää 

talouden tasapainoon, koska omavaraisuusaste on negatiivinen. (Avustusta ei 

saa käyttää sellaiseen toimintaan, jota kaupunki hankkii yhdistykseltä 

ostopalveluna.)

357 000 1 307 953 367 500
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8. Monialayhdistykset (yli 10 000 e hakeneet)

Hakija Hakemus

nro

Päätös 

2016

Haettu 

2017

Päätös 

2017

Käyttötarkoitus 2017

Folkhälsans förbund r.f 1240900 25 000 30 000 25 000 Helsinkiläisiin ruotsinkieliseiin kohdennettuna 1. ikäihmisten terveyden 

edistämiseen ryhmätoimintojen, liikkunnan ja ystävätoiminnan avulla, 

vapaaehtoisten koulutukseen ja tilaisuuksien järjestämiseen sekä 2. vaikeissa 

tilanteissa elävien perheiden leirikustannuksiin. Vanhustyöhön haettua 

lisärahoitusta ei myönnetä, koska avustusta tähän tarkoitukseen suurennettiin 

edellisenä vuonna. Valtakunnallinen järjestö, jonka päärahoittaja on Samfundet 

Fokhälsan. RAY avustaa muita toimintamuotoja.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö  1250517 546 891 634 106 590 000 Matalan kynnyksen toimintamuotojen välttämättömiin kuluihin Helsingssä: 1. 

syrjäytymisvaarassa olevien nuorten Vamos-toimintakeskusryhmät, 2. 

ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö Lastenkaari, 3. liikkuvan väestön 

palvelukeskus Hirundo, 4. liikkuvan väestön tilapäinen hätämajoitus kylminä öinä, 

5. Kannelmäen yhteisöhankkeen tilavuokrat, hankkeessa muukana sosiaali- ja 

terveysviraston psykiatria- ja päihdetyö. Korotuksen perusteena hätämajoitus, 

johon edellisenä vuonna myönnettiin avustusta osavuotisesti. Ei toimintoihin, joita 

muut tahot avustavat tai ostavat. Sosiaali- ja terveysviraston 

ostopalveluhankinnat säätiöltä ovat huomattavat. RAY avustaa säätiön muita 

toimintamuotoja.

Helsinkimissio ry 1245262 299 000 319 000 290 000 Matalan kynnyksen toimintamuo kohdentuen haavoittuviin ryhmiin kuuluviin eri-

ikäisiin helsinkiläisiin: 1. erityisryhmien musiikkikoulu Resonaari, 2. nuorten 

kriisipistetyö suomeksi ja ruotsiksi, 3. ruotsinkielinen Senioripysäkki, 4. 

suomenkielinen Senioripysäkki, 5. seniori-ikäisten päivystävä puhelin Aamukorva 

ja 6. Vapaaehtoiset lapsiperheiden tukena: äiti- ja isä-mentoritoiminta. RAY ja 

eräät säätiöt avustavat myös ja lisäksi omaa varainhankintaa.

870 891 983 106 905 000


