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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 avustukset (yli 10 0000 € hakeneet)

Hakija Hakemus    

nro

Päätös 

2018

Haettu 

2019

Päätös 

2019

Käyttötarkoitus 2019

Aurinkoinen Hymy ry M-418997590 ei hakenut 50 000 0 Yhdistyksen taloudellinen tilanne on erittäin heikko, joten  avustusta vähävaraisten ja syrjäytyneiden auttamiseen ei voida myöntää. 

Kaupungin ohjeen mukaan talouden hoidossa on otettava huomioon menojen sovittaminen

käytettävissä oleviin tuloihin.

HeSeta ry 1689957 37 000 95 000 40 000 Sosiaalityön ja vertaistoiminnan työntekijä- ja toimintakuluihin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin helsinkiläisiin kohdennettuna. 

Nuorisopalvelut tukee nuorten toimintaa. Toimintaa tukee myös STEA. Kirjanpidon oikeellisuuteen tulee kiinnittää huomiota, koska vuoden 

2017 tilinpäätöksessä on pieni tekninen virhe. 

Kide-säätiö sr 1687132 ei hakenut 65 000 12 000 Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi esityksestä poiketen avustuksen haettuun tarkoitukseen. (Kotona Kontulassa hankkeen toiminta- ja 

henkilöstökuluihin ei myönnetä avustusta, koska kyseessä on paikallista tulevaisuusvisiota ja toimijaverkoston luomista sekä kotoutumisen 

edistämistä koskeva toiminta. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta ei pääsääntöisesti myönnä kertaluontoisia hankeavustuksia. Kontulan 

alueen kehittämisessä säätiö voi olla yhteydessä alueen Stadiluotsiin sekä sosiaali- ja terveystoimen työntekijöihin. Asukasosallisuus-

yhteistyötä voi kehittää myös kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikön kanssa.)

Käpylän Yhdyskuntaklubi Ry 1689877 ei hakenut 12 000 0 Avustusta asukasosallisuustoimintaan ei myönnetä, koska tähän toimintaan avustukset myöntää kaupunginhallitus. Sosiaali- ja 

terveyslautakunta ei voi myöntää täydentävää avustusta siinäkään tapauksessa, että yhdistys katsoo kaupunginhallituksen avustuksen olevan 

liian pieni. Nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut avustavat myös.  Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon, koska 

omavaraisuusaste on negatiivinen. 

Loisto Setlementti ry (ent. Kalliolan Nuoret ry) 1687283 480 000 562 000 500 000 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 sekä 7. Matalan kynnyksen seksuaaliterveystyön henkilöstökulut. 

Kouluissa tapahtuvaan seksuaaliterveystyötä ei avustusta, koska se kuuluu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle ja rahoitusta voi 

tiedustella sieltä. Uusia  vuokrakuluja ei avusteta, koska nuorisopalvelut tarjoaa yhdistykslle nykyiset tilat veloituksetta ja uusien tilatarpeiden 

osalta tulee olla yhteydessä sinne. Avustuksen korotus kohdennetaan kasvaneista asiakasmääristä johtuviin kuluihin eri toimintamuodoissa. 

Suurempi korotus ei ole perusteltu, koska ylijäämää kahdelta edeltävältä tilivuodelta. Useita rahoittajatahoja, mm. STEA. 

Malmin Saalem Lähetys ry 1686979 10 000 15 000 10 000 Helsinkiläisille vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun kustannuksiin: kuljetus, kylmälaitteet, jätteidenkäsittely ja siivous. 

Omavaraisuusaste on erinomainen ja edelliseltä vuodelta on ylijäämää. Avustuksen edellytyksenä on, että toimintaa kehitetään yhdessä 

muiden toimijoiden kanssa käynnistyneessä ruoka-aputoiminnan kehittämishankkeessa. 

Maria Akatemia yhdistys ry 1 687 266 0 15 000 15 000 Helsinkiläisten alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten äideille järjestettävän ammatillisesti  ohjatun ryhmätoiminnan henkilöstö- ja 

järjestelykuluihin. Ryhmien tavoitteena on  henkisen ja fyysisen väkivallan ehkäisy ja ennaltaehkäisy. Valtakunnallinen yhdistys, jonka 

toimintaa avustaa mm. STEA.                                

Mothers in Business MiB ry 1684824 0 20 000 0 Avustusta uraäitien vertaistukiverkoston Helsingin paikallisyhdistyksen palkkaan ei myönnetä, koska toiminta voitaneen rahoittaa myös muilla 

tavoin. Kehotetaan hakemaan tukea yrityksiltä ja sponsoreilta. Lisäksi on syytä selvittää, voisiko STEA:lta saatavaa kansallista rahoitusta 

ohjata myös Helsingin toimintaan, johon valtaosa jäsenistöstä osallistuu.

Myllypuron elintarvikeapu ry 1673951 180 000 285 893 230 000 Lahjoituksena saatavien elintarvikkeiden noutamisen, säilyttämisen ja jakamisen kuluihin sekä jätehuoltoon.  Korotus kohdennetaan 

työntekijäkuluihin. Avustuksen edellytyksenä on, että toimintaa kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa käynnistyneessä ruoka-

aputoiminnan kehittämishankkeessa. 

Naisten Linja Suomessa ry, Kvinnolinjen i 

Finland rf

1689370 15 000 28 000 15 000 Ammatillisesti ohjattujen kasvokkain tapaavien vertaistukiryhmien järjestämiseen väkivaltaa kokeneille helsinkiläisille naisille sekä 

itsevahvistuspäivän järjestämiseen väkivaltaa kokeneille päihteitä käyttäville naisille. 

Non Fighting Generation Ry 1686596 12 000 20 000 12 000 Erityisen haastavassa tilanteessa olevien helsinkiläisten 10 - 24-vuotiaiden väkivaltaisen ja/tai itsetuhoisen oireilun vähentämiseen 

pienryhmätoiminnan ja yksilötyön avulla. Henkilöstö- ja toteutuskuluihin.  Ei uuteen kouluissa tapahtuvaksi suunniteltuun kiusaamisen 

ehkäisyn toimintamuotoon, koska se kuuluu Helsingissä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.  Valtakunnallinen järjestö, joilla useita 

rahoittajia, mm. STEA.

2. Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000 € hakeneet)
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Pro-tukipiste ry 1688785 44 000 46 000 44 000 Helsingissä toimivien ja apua tarvitsevien seksi- ja erotiikka-alan työntekijöiden sekä ihmiskaupan uhrien neuvontaan ja tukeen sekä 

palveluohjaukseen. Etsivän työn ja jalkautuvan terveystyön sekä matalan kynnyksen neuvontatyön henkilöstökustannuksiin. Valtakunnallista 

työtä rahoittaa mm. STEA. 

Pääkaupungin turvakoti ry 1688637 37 000 50 000 40 000 Lähisuhdeväkivaltatyön yksikön  yksilö-, perhe- ja ryhmätyön henkilöstö- ja toimintakuluihin. Kohderyhmänä helsinkiläiset perhe- ja 

lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet perheet ja perheenjäsenet (sekä uhrit että tekijät), myös lapset. Sosiaali- ja terveystoimiala ostaa 

yhdistykseltä muita palveluja. STEA avustaa myös. 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö 1677740 62 000 100 000 62 000 Helsinkiläisten vähävaraisten ja kriisitilanteissa olevien auttamiseen henkilöstö- ja vuokrakustannuksiin Pelastusarmeijan 

sosiaalipalvelukeskuksen eri työmuodoissa ja kotipalvelussa sekä elintarvike- ja muun avun kuljetuskustannuksiin. Avustuksen edellytyksenä 

on, että elintarvikejakelun toimintaa kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa käynnistyneessä ruoka-aputoiminnan 

kehittämishankkeessa.  

Suomen Punainen Risti / Nuorten turvatalo 1686208 250 000 260 000 260 000 Nuorten turvatalotoiminnan kustannuksiin kohdennettuna helsinkiläisiin: ympärivuorokautinen neuvonta ja apu, tilapäiinen majoitus, erilaiset 

tukimuodot nuorille ja heidän perheilleen. Korotus kohdennetaan kohonneisiin henkilöstö- ja  tulkkikustannuksiin. STEA avustaa useita SPR:n 

toimintamuotoja ja edellyttää kunnan osallistumista turvatalon rahoitukseen. 

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja 

Uudenmaan piiri 

1689174 4 000 32 050 4 000 Helsinkiläisiin kohdentuen nuorten ystävätoiminnan kehittämiseen ja siihen liittyvän vapaaehtoistoiminnan kuluihin sekä 

terveyspistetoimintaan. Ensiauttaja- ja valmiusbussitoiminnan väline-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat välillisiä järjestötoiminnan 

kuluja, joita jakoperusteiden mukaan ei ensisijaisesti avusteta. Omavaraisuusaste on hyvä ja ylijäämä edelliseltä kaudelta on suuri. 

Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet 

i Finland ry

1 685 187 78 000 85 000 78 000 Helsinkiläisten erilaisissa vaikeuksissa olevien ja eri-ikäisten henkilöiden ja perheiden maksuttoman tai edullisen auttamisen ja tukemisen 

yksilö- ja ryhmätoiminnan henkilöstö- ja toimintakuluihin. STEA avustaa sekä eräät muut tahot.

Tukinainen ry, Tukinainen rf 1688799 20 000 35 000 20 000 Helsinkiläisten seksuaalisen väkivallan ja/tai hyväksikäytön uhrien sekä heidän läheistensä maksuttomaan yksilölliseen sekä ryhmissä 

tapahtuvaan auttamistyöhön Raiskauskriisikeskuksessa, henkilöstö- ja järjestelykuluihin. Ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. STEA avustaa 

myös. Avustusta  juristin kesäsijaiseen ei taloudellisten reunaehtojen vuoksi myönnetä, joten siihen tulee etsiä ratkaisua kansallisesta 

rahoituksesta.

Vailla vakinaista asuntoa ry 361810 25 000 30 000 14 300 Asunnottomien yhteisölliseen päihteettömään toimintaan Vartiosaaressa ja Soldiksessa sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintakeskus Vepan 

toimintaan. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska edellisen vuoden tilinpäätös alijäämäinen ja omavaraisuusaste 

negatiivinen. Kaupungin ohjeen mukaan talouden hoidossa on otettava huomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin. Sote-

toimiala hankkii muita palveluja yhdistykseltä ostopalveluina. STEA avustaa.

Valo-Valmennusyhdistys ry 1687707 ei hakenut 14 100 0 Avustusta Helsingissä järjestettävään, nuorille suunnattuun, jalkautuvan talous- ja velka-asioiden vertaisvalmennuspilottiin ei myönnetä, 

koska yhdistys on saanut vuosille 2017 - 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen Nuorisotakuutalo-toimintamallin pilotointiin 

pääkaupunkiseudulla. Toimintaa voidaan kokeilla osana tätä pilottia. Jatkossa voi ottaa yhteyttä Helsingin nuorisopalveluun, koska on kyse 

pääosin nuorisotyöhön liittyvästä toimintamuodosta. Lisäksi pyydetään kiinnittämään huomiota yhdistyksen talouden tasapaonoon, koska 

omavaraisuusaste on negatiivinen. 

Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö - 

Pelastakaa Suomen nuoret ry

1682590 100 000 200 000 130 000 Helsinkiläisille vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun tila- ja sähkökuluihin kaupungilta vuokratussa tilassa. Avustuksen 

edellytyksenä on, että toimintaa kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa käynnistyneessä ruoka-aputoiminnan kehittämishankkeessa. 

Yhteismaa ry 1690027 ei hakenut 71 000 0 Naapuriapua ja vapaaehtoistoimintaa koordinoivan ja uusia käyttäjäryhmiä etsivän vastaavan tuottajan palkkakuluja sekä erilaisia tempauksia 

ei avusteta, koska yhdistys on saanut vuodelle 2019 STEA:lta merkittävän avustuksen yksinäisyyden lieventämiseen ja arjen 

naapuriosallisuuden lisäämiseen. Myös muita rahoittajia. Hakenut asukasosallisuuden avustusta Helsingin kaupunginhallitukselta. 

Yhdistyksen tulee kiinittää huomiota taloudenpidon oikeellisuuteen tilintarkastajan vuodelta 2017 antamien kommenttien pohjalta.

22 kpl 1 354 000 2 091 043 1 486 300


