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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 avustukset (yli 10 000 € hakeneet)

3. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000  € hakeneet)

Hakija Hakemus  

nro

Päätös 

2018

Haettu 

2019

Päätös 

2019

Käyttötarkoitus 2019

Helsingin 4H-yhdistys ry 1685297 ei hakenut 30 000 12 000 Nuorten helsinkiläisille ikäihmisille kotiin tarjoamien hinnaltaan edullisien palveluiden (siivous ja kevyet kotityöt) koordinointi- ja 

koulutuskuluihin. 

Helsingin Alzheimer-yhdistys r.y. 1677753 69 000 70 000 69 000 Muistineuvojatoimintaan helsinkiläisille muistihäiriöisille ja heidän omaisille eri toteuttamistavoilla kuten puhelinneuvonnalla ja kotikäynneillä. 

Muistisairauksien ennaltaehkäisevään toimintaan. Ei palveluihin, joita sosiaali- ja terveystoimiala hankkii puitesopimuksilla tai ostopalveluna.

Helsingin Alzheimer-yhdistys r.y. 1677804 15 000 32 100 19 000 Helsinkiläisten muistisairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa kriisitilanteiden selvittämiseen tarkoitettujen perheterapeutin vetämien 

perhekeskustelujen (1-5 käyntikertaa/henkilö tai perhe)  henkilöstö- ja tilakuluihin. Perheterapeutin hoidon päättyessä asiakkaat tulee ohjata 

kunnallisten palvelujen piiriin tai huolehtimaan maksuista itse. Korotetaan avustusta perheteraputin työhön kriisitilanteiden lisääntymisen 

vuoksi. Leskien ryhmää ei voida avustaa taloudellisten reunaehtojen vuoksi.

Helsingin Alzheimer-yhdistys r.y. 1677803 28 000 30 000 24 000 Helsinkiläisten muistisairaiden henkiliöiden omaisten vertaistukitoiminnan tila- ja henkilöstökuluihin, ei muihin kuluihin eikä sosiaali- ja 

terveystoimen ostopalveluina hankittaviin palveluihin. Avustusta piennetään edellisestä avustuksesta annettussa selvityksessä mainittujen 

muiden kulujen tukemisen osalta. 

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry M8877527 50 000 70 000 56 000 Helsinkiläisten ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kuuden jäsenjärjestön yhteishakemuksen mukaisesti. Sosiaali- ja 

terveystoimiala tarjoaa tiloja maksutta käyttöön monipuolisissa palvelukekskuksissa.

Helykodit ry (ent.  Itä-Helsingin lähimmäistyö 

Hely ry)

1684067 ei hakenut 25 000 5 000 Helsinkiläisten vanhusten kuntoutusryhmien kustannuksiin palveluasumisessa, ei muihin tarkoituksiin. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen 

ostopalveluhankinnat muihin kuin avustettaviin palveluihin ovat huomattavat. 

Käpyrinne ry 1684666 10 000 16 000 10 000 Avustus kohdennetaan helsinkiläisiin kotona asuvien ikäihmisten osallisuuden ja terveyden edistämiseen sekä mielenhyvinvoinnin 

tukemiseen. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosaston ostopalveluhankinnat muihin kuin avustettaviin palveluihin ovat huomattavat. 

Pelasta muistisairas ry 1684557 ei hakenut 40 520,00 5 000 Yhdistys on perustettu v. 2017 ja vuoden pituista näyttöä avustettavaksi haettavasta toiminnasta ei vielä ole. Tämän vuoksi hakemus ei täytä 

kaupungin avustusohjeen edellytyksiä. Yksilöllisen harkinnan perusteella avustusta kuitenkin myönnetään helsinkiläisten muistisairaiden 

päivätoiminnan ja omaishoitajien tukitoiminnan vuokrakuluihin. Toiminta kohdentuu sosiaali- ja terveyspalvelujen kannalta merkittävään 

kohderyhmään. 

Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry 1685716 9 000 15 000 9 000 Tukihenkilötoiminnan henkilöstökuluihin eriasteista kaltoinkohtelua tai uhkaa koneiden helsinkiläisten ikäihmisten parissa. Sosiaali- ja 

terveystoimi tarjoaa maksuttomat tilat. 

9 kpl 181 000 328 620 209 000


