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

Hakija Hakemus   

nro

Päätös 

2018

Haettu 

2019

Ehdotus 

2019

Käyttötarkoitus 2019

Alvi ry 1685301 170 000 200 000 170 000 Helsingin Laturin tukiyhteisön toimintaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn matalan kynnyksen toiminta- ja kohtauspaikassa täysi-ikäisille 

helsinkiläisille, joilla on ollut tai on kokemusta mielenterveydellisistä häiriöistä. Mikäli vuoden 2017 avustusta on jäänyt käyttämättä 

myönnettyyn toimintaan, tulee se palauttaa kaupungille. Sosiaali- ja terveystoimi hankkii yhdistykseltä ostopalveluja. STEA avustaa.  

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Förebyggande 

rusmedelsarbete EHYT rf

1682760 18 000 25 000 20 000 Päihteettömyyttä tukevan Helsingin Elokolon ja sen sivupisteenä toimivan Kontulan Elokolon toiminnanohjaajan palkkakuluihin sekä 

kohtaamispaikan tila- ja toimintakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. STEA ja moni muu avustavat. Avustusta korotetaan viime vuodesta, 

koska toiminta Kontulassa vakiintunut. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste on heikko.

Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry 1687133 470 000 480 000 470 000 Mielenterveyttä edistävien Helsingin ja Itä-Helsingin Klubitalojen palkka- ja vuokrakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. STEA avustaa. 

Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste on heikko. 

FinFami Uusimaa, ent. Omaiset 

mielenterveystyön tukena, Uudenmaan yhdistys 

ry

1683017 53 500 58 000 55 000 Mielenterveys- ja päihdeongelmista ja psyykkisistä toimintakyvynhäiriöistä kärsivien läheisten matalan kynnyksen tuen palkka- ja tilavuokriin 

helsinkiläisiin kohdennettuna. Avustusta koroteaan, koska toiminta on laajentunut ja kävijämäärät lisääntyneet. Yhdistyksen päärahoittaja on 

STEA. 

Helsingin A-kilta ry 1682471 27 000 69 348 28 000 Kokemusasiantuntijan palkkakustannuksiin. Avustusta korotetaan, koska toimintaa laajennetaan. Ei avusteta kokemusasiantuntijapankin 

perustamista. STEA avustaa. Omavaraisuusasteen negatiivisuudesta huolimatta avustetaan, koska yhdistys on ryhtynyt aktiivisiin 

toimenpiteisiin taloustilanteen parantamiseksi.

Irti Huumeista ry, Fri från Narkotika rf 1687313 50 000 80 000 50 000 Huumeiden vastaisen aluetyön kuluihin Helsingissä sekä vapaaehtoisten koulutukseen. Päärahoittaja on STEA. Yhdistyksen on kiinnitettävä 

huomiota taloutensa tasapainottamiseen, sillä omavaraisuusaste on heikko.

Kaakkois-Helsingin Mielenterveysseura - 

Mielekäs toiminta MieTo ry

1683376 9 000 16 000 10 000 Toiminnanohjaajan henkilöstökuluihin, toimitilavuokriin ja mielenterveyttä edistävään vertaisryhmätoimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna. 

Avustusta korotetaan kustannuksia vasaavaksi. STEA ja Suomen Mielenterveysseura avustavat.

KRAN rf 1685101 10 000 20 000 10 000 Helsinkiläisten ruotsinkielisten päihteiden väärinkäyttäjien ja heidän omaistensa henkilökohtaiseen neuvontaan ja ammattimaisesti ohjattuun 

ryhmätoimintaan, kokemusasiantuntijoiden koulutukseen ja palkkioihin. STEA avustaa.

Leikkiväki ry 1682708 0 34 990 5 000 Helsinkiläisille nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille järjestettävän toiminnan yhden ohjaajan palkkakuluihin, ei ruokailuun. STEA ja AVI 

avustavat.

Mielenterveysyhdistys HELMI ry 1687349 135 000 140 000 135 000 Helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille järjestettävän toiminnan kuluihin kuten tilakuluihin Helmitaloilla sekä terveyden, toimintakyvyn ja 

itsenäisen selvitymisen tukemiseen. STEA avustaa.

Raittiuden Ystävät ry 1677799 12 000 25 000 12 000 Palkkakuluihin päihdekulttuurin muutostyön tukemiseen ja vapaaehtoistyön kehittämiseen sekä vaikutustyöhön helsinkiläisiin kohdennettuna. 

STEA, OKM ja Raittiuden ystävien säätiö avustavat. 

Sininauhasäätiö 1689939 5 000 25 000 5 000 Asunnottomuudesta sekä päihde- ja mielenterveysogelmista kärsiviin ja maahanmuuttajiin kohdentuvan vapaaehtoistoiminnan kuluihin. 

Vakaavarainen säätiö. STEA, EU ja Uudenmaan TE-toimisto avustavat.

Stop Huumeille ry 1686907 6 500 12 936 7 000 Päihteettömän bändikerhotoiminnan ohjaajan henkilöstökuluihin. Avustusta korotetaan henkilöstökulujen kattamiseksi. Talouden tasapainoon 

tulee kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste on heikko. STEA avustaa. 

Suojatie ry 1680310 0 12 000 5 000 Päihteettömyyttä tukevaan jalkapallotoimintaan helsinkiläisin kohdennetuna. Ei avusteta tapahtumia eikä retkiä. Yhdistyksen tulee kiinnittää 

huomiota talouden tasapainoon, koska omavaraisuusaste on negatiivinen. STEA avustaa.

Suomen Mielenterveysseura ry Föreningen för 

Mental Hälsa i Finland rf

1676942 130 000 175 000 125 000 SOS-kriisikeskuksen toimintaan asiakkaille maksuttomaan kriisiapuun sekä kriisivastaanoton maahanmuuttaja-asiakkaiden tapaamisissa 

välttämättömiin tulkkikuluihin sekä Rikosuhripäivystyksen toimintaan kohdennettuna helsinkiläisiin. Runsas ylijäämä v. 2017. STEA ja OM 

avustavat.

5. Mielenterveystyön ja päihdetyön tukeminen (yli 10 000 € hakeneet)
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Taiteen Sulattamo Ry 1689640 ei hakenut 81 650 0 Avustusta taidetoiminnan yleiskuluhin ja materiaaleihin ei myönnetä, koska ne eivät kuulu sosiaali- ja terveyslautakunnnan avustusten 

jakoperusteiden piiriin.  Yhdistyksen omavaraisuusaste on hyvin heikko. STEA avustaa.

Tukikohta ry 1681831 50 000 55 000 50 000 Heikoimmassa asemassa ja vaikeasta päihdeongelmasta kärsivien päihteitä käyttävien helsinkiläisten asiakkaiden kynnyksettömän Avoimet 

Ovet -kohtaamispaikan ruoka-, vartiointi-, toimintakuluihin, palveluohjauskuluihin sekä päihteiden käyttäjien ja heidän läheistensä kanssa 

työskentelevän työntekijän henkilöstökuluihin. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste on heikko. STEA 

avustaa.

Tukiyhdistys Karvinen ry 1682588 32 000 32 000 32 000 Malmilla sijaitsevan kynnyksettömän kohtaamispaikan vertaistuen kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. STEA avustaa.

Tukiyhdistys Majakka ry 1689845 14 000 20 000 14 000 Pohjois-Haagassa sijaitsevan, mielenterveyspotilaille tarkoitetun matalan kynnyksen kohtauspaikan vuokrakuluihin, vertaistoimintaan ja 

ryhmiin. Ei avusteta virkistystoimintaa ja retkiä. STEA avustaa.

Vastaisku syrjäytymiselle ry M1827975314 ei hakenut 150 000 20 000 Yhdistys perustettu v. 2018 ja näyttöä toiminnasta ei vielä ole. Tämän vuoksi hakemus ei täytä kaupungin avustusohjeen edellytyksiä. 

Yksilöllisen harkinnan perusteella avustusta kuitenkin myönnetään kartoittavaan työhön toiminnan valmisteluvaiheessa, koska kohderyhmä 

on yhteiskunnallisesti merkittävä. Kartoittava työ on toimintakuluja, jotka syntyvät asunnottomien, päihderiippuvuudesta kärsivien ja muiden 

heikossa asemassa olevien etsimisestä  ja ohjaamisesta olemassa olevien palvelujen piiriin, ei koko suunnittelun hankkeen käynnistämiseen. 

20 kpl 1 192 000 1 711 924 1 223 000


