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

1. Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000 € hakeneet)

Hakija Hakemus nro Päätös 2018 Haettu 

2019

Ehdotus 

2019

Käyttötarkoitus 2019

09 Helsinki Human Rights Säätiö 1689225 80 000 100 000 80 000 Toiminnallisen kohtaamispaikan toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen käytettäväksi työntekijöiden palkkoihin ja tilojen vuokrakuluihin. 

Kohtaamispaikka tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa 7-16-vuotiaille lapsille ja nuorille Malmin alueella arki-

iltapäivisin sekä koulujen loma-aikoina. Toiminnan laajentamista muihin ikäryhmiin ei avusteta taloudellisten reunaehtojen vuoksi. Useita 

rahoittajia, mm. STEA.

Aseman Lapset Ry 1689169 80 000 115 000 100 000 Kampissa sijaitsevan Walkers-talon vuokraan ja henkilöstökuluihin matalan kynnyksen sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä 

ennaltaehkäisevän nuorisotyön mahdollistamiseksi helsinkiläisiin kohdennettuna. Ei kuluihin, joihin saadaan avustusta muulta taholta. 

Avustuksen korotuksen perusteluna kasvaneet kävijämäärät. Talouden tasapainottamiseen tulee kiinnittää huomiota, koska edelliset 

tilikaudet ovat olleet alijäämäisiä. Useita rahoittajatahoja.

Föreningen Folkhälsan på Drumsö r.f. M-675112339 11 000 16 000 10 000 Tallenin ruotsinkielisen, monikulttuurisen avoimen päiväkodin henkilöstökuluihin. Avustusta pienennetään, koska myös muuta rahoitusta ja 

kävijämäärä pieni suhteessa avustukseen. Nuorisopalvelut tukee antamalla tilat käyttöön veloituksetta. 

Helsingin Icehearts Ry 1682667 240 000 350 000 300 000 Erityistä tukea tarvitsevien helsinkiläisten lasten ja nuorten tukemiseen liikunnan keinoin. Kasvattajien palkkakustannuksiin kevätkaudella 5 

työntekijää ja syyskaudella 7 työntekijää. Korotus kohdentuu uusien joukkueiden henkilöstökuluihin. Taloudellisten reunaehtojen vuoksi ei 

avusteta toiminnan laajentamista syskaudella kahdella henkilöllä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tukee lisäksi muutamia työntekijöitä 

iltapäiväkerhotoiminnan varoista.

Helsingin kouluraittiuspiiri - OKRY RY 1689626 65 000 120 000 55 000 Helsinkiläisille lapsille, nuorille ja perheille suunnattavaan maksuttomaan ehkäisevään päihdetyöhön sekä elämänhallintaa parantavaan 

toimintaan. Kouluissa tapahtuvaan toimintaan on syytä jatkossa hakea rahoitusta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Toiminta perustuu 

valtaosin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukseen, joten jatkossa on syytä kehittää omaa varainhankintaa. 

Helsingin kouluraittiuspiiri - OKRY RY 1689860 ei hakenut 

erilkseen 

tähän 

toimintaan, 

vaan sisältyi 

edelliseen

35 000 10 000 Helsinkiläisille ruotsinkielisille lapsille, nuorille ja perheille suunnattavaan maksuttomaan ehkäisevään päihdetyöhön sekä elämänhallintaa 

vahvistavaan toimintaan. Kouluissa tapahtuvaan toimintaan on syytä jatkossa hakea rahoitusta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. 

Toiminta perustuu valtaosin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukseen, joten jatkossa on syytä kehittää omaa varainhankintaa. 

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys 

r.y. 

1688677 15 000 50 400 0 Avustusta vähävaraisten isien ja lasten hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten kerho- ja leiritoimintaan ei 

myönnetä, koska toimintaa voitaneen järjestää ilman tätä avustusta. Yhteisön yljäämä edelliseltä tilikaudelta on huomattava. Kasvatuksen ja 

koulutuksen tomiala tukee yhdistyksen iltapäiväkerhotoimintaa. Yhteisö hakee avustuksia myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys 

ry

1687787 25 000 50 000 25 000 Helsinkiläisiin kohdentuen toimintamuotojen henkilöstö-, järjestämis- ja koordinointikuluihin sekä vertaistoimijoiden koulutuskuluihin: 1.  

murrosikäisten lasten äitien tukeminen Kamalat äidit -vertaistuen toimintamallilla ja 2. maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän 

perheidensä tukeminen Voimasiskot-vertaistuen toimintamallilla. Useat tahot avustavat, esim. STEA ja leireihin yhdistys hakee avustusta 

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Hope-Yhdessä & Yhteisesti ry 1689837 5 000 12 000 5 000 Toimitilan vuokrakuluihin helsinkiläisten asiakkaiden osalta. Tiloissa järjestetään joka arkipäivä ajanvarauksella ilmaista vaate- ja 

tavarajakelua vähävaraisille lapsiperheille. Toimintaa useilla paikkakunnilla. STEA ja kunnat avustavat, lisäksi yritys- ja yhdistysyhteistyötä. 

Avustusta ei koroteta, vaikka toiminta on laajentunut, koska omavaraisuusaste on hyvä ja ylijäämää edelliseltä tilikaudelta.

Kasper - Kasvatus ja perheneuvonta ry. (ent. 

Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry) 

1687151 13 000 17 000 13 000 Vanhempien eron kokeneiden lasten ja nuorten ammatillisen tuen ja vertaistuen ryhmätoiminnan henkilöstö- ja järjestelykuluihin 

kohdennettuna helsinkiläisiin. Kaupunki tukee antamalla tiloja käyttöön maksutta. Päärahoittaja on STEA. Omavaraisuusaste on hyvä ja 

ylijäämää edelliseltä tilikaudelta.
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Hakija Hakemus nro Päätös 2018 Haettu 

2019

Ehdotus 

2019

Käyttötarkoitus 2019

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan 

piiri

1685336 117 000 142 000 130 000 Ennaltaehkäisevän lapsiperhetoiminnan kuluihin Helsingissä: 1. tilapäinen lastenhoitoapu helsinkiläisille perheille, 2. ammatillisesti ohjattu 

tukihenkilötoiminta (lapsiperheiden vanhempia arjessa tukeva perhekummitoiminta, lasten ja nuorten kaveritoiminta, maahanmuuttajaäitien 

kotoutumista ja kielenoppimista tukeva ystävätoiminta), 3. perhekahvila-toiminnan ammatillinen ohjaus sekä 4. ammatillisesti ohjatut avoimet 

kohtaamispaikat sote-toimialan perhekeskuksissa. Korotus kohdentuu perhekeskuksissa toteutettavaan toimintaan. Omavaraisuusaste on 

hyvä ja ylijäämää edelliseltä tilikaudelta. Päärahoittajia STEA ja kunnat.

Mannerheimin lastensuojeluliitto Ry 1688786 0 20 000 0 Avustusta lasten ja nuorten puhelimen ja netin (LNPN) toimintaan helsinkiläisten osalta ei myönnetä, koska yhdistyksen katsotaan voivan 

toteuttaa tämän tärkeän palvelun ilman avustustakin. Omavaraisuusaste on erinomainen ja edellinen tilikausi oli ylijäämäinen yli 1 milj. euroa 

johtuen sijoitussalkuissa tehdyistä arvopaperien vaihdoista. LNPN on valtakunnallinen toimintamuoto, jonka päärahoittaja on STEA.

Nicehearts ry 1688385 ei hakenut 50 000 0 Avustusta työelämän ulkopuolella oleviin helsinkiläisiin maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdentuvan Naapuriäiti-toiminnan kustannuksiin ei 

myönnetä, koska yhdistyksen taloudellinen tilanne on heikko (omavaraisuusaste negatiivinen ja edellinen tilikausi runsaasti alijäämäinen). 

Toiminta voinee kuitenkin jatkua, koska valtakunnallinen toimija, jota rahoittavat mm. STEA ja muut kunnat. 

OmaKamu ry 356131 4 000 20 000 4 000 Syrjäytymisvaarassa oleville helsinkiläisille lapsille, nuorille ja perheille sekä maahanmuuttajille tarjottavan vapaaehtoisen OmaKamu-

tukihenkilötoiminnan toteuttamiseen. Taloudellisten reunaehtojen vuoksi uutta työntekijäresurssia ei voida avustaa. Hakee siihen avustusta 

myös STEA:lta, joka on päärahoittaja.

Pienperheyhdistys ry 1684197 170 000 200 000 170 000 Helsinkiläisten yhden vanhemman perheiden hyvinvoinnin vahvistamisen kustannuksiin vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keinoin: 1. 

Vertaistoiminta, 2. Lasten eroauttaminen, 3. Tenavatupatoiminta, 4. Perhepaikka Punahilkka, 5. Tukihenkilöt, 6. Mieskaverit, 7. Mummila, 8. 

Vapaaehtoinen lapsen tukena -eroauttaminen julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Pääasiallinen rahoittaja on STEA.

Pääkaupunkiseudun Yksin- ja Yhteishuoltajat 

PÄKSY ry

1689905 16 000 22 000 16 000 Helsinkiläisten yksin- ja yhteishuoltajien tukemiseen: 1. vertaistuellisten olohuoneiden ja koulutusten lastenhoitokulut, 2. vapaaehtoisten 

koulutus, 3. tukipuhelintoimintaan, ei hallinnollisiin kuluihin. Toiminta perustuu pääasiassa lautakunnalta haettavaan avustukseen, joten 

tulopohjan laajentamista olisi syytä harkita. Kaupunki antaa tiloja käyttöön maksutta. 

Sateenkaariperheet - Regnbågsfamiljer ry 1689936 8 000 29 000 10 000 Helsingissä vertaistoiminnan koordinaattorin palkkakuluihin ja erilaisiin toimitila- ja toimintakuluihin (perhevalmennus, kurssit, vertaistoiminta) 

sateenkaariperheiden tukemisen mahdollistamiseksi. Korotus perustuu toiminnan laajenemiseen. Valtakunnallinen järjestö, jolla on useita 

rahoittajatahoja, esim. STEA. 

17 kpl 849 000 1 348 400 928 000


