
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustukset (yli 10 000 euroa hakeneet)

Hakija Hakemusnumero Päätös 2019 Haettu 2020 Ehdotus 2020 Käyttötarkoitus 2020 
Hang On ry 1945752 ei hakenut 40 000 0 Avustusta syrjäytymisvaarassa olevien auttamisesta aiheutuviin tila- ja palkkakustannuksiin ei esitetä, koska vuonna 

2018 perustetulla yhdistyksellä ei ole näyttöä toiminnasta kaupungin ohjeen edellyttämää aikaa ja lisäksi yhdistyksen 
hallinnollisissa menettelyissä on puutteita. 

Helsinki Pride -yhteisö ry (ent. HeSeta 
ry) 

1950273 40 000 105 000 40 000 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin kohdistuvan sosiaalityön ja vapaaehtoistoiminnan henkilöstö-, 
toiminta- ja toimitilakustannuksiin helsinkiläisiin kohdennettuna. Nuorisopalvelut tukee nuorten toimintaa. Toimintaa 
tukee myös STEA. 

Kalliolan Setlementti ry (ent. Kalliolan 
kannatusyhdisty ry)

1946206 ei hakenut 35 000 0 Avustusta Setlementtitalon naapuruustilojen ylläpitoon ja koordinointiin ei esitetä, koska se on asukastoimintaa, jota 
koskevat avustukset käsittelee kaupunginhallitus. Yhdistys on tehnyt sinne avustushakemuksen koskien toista 
asukastilaa. Yhdistys on vakavarainen ja saa rahoitusta monilta eri tahoilta. On oletettavaa, että avustuksella haettu 
rahoitus talon vastike-, ja siivouskuluihin sekä tiloja koordinoivan ja markkinoivan promoottorin palkkakuluihin löytyy 
omasta yhdistyksestä tai muilta rahoittajilta.

Kesäkoti Kallioniemi ry 1940465 7 000 25 000 7 000 Helsinkiläisiin, heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden ja perheiden sosiaalisen lomatoiminnan kuluihin, 
huokeisiin tai ilmaisiin leiripäiviin, ei kiinteistöjen kunnossapitokustannuksiin.

Loisto Setlementti ry (ent. Kalliolan 
Nuoret ry)

1939026 500 000 575 000 510 000 Helsinkiläisiin kohdennettuna seuraavien toimintamuotojen välttämättömiin palkka- ja järjestelykuluihin: 1. Tyttöjen 
Talon eristyistukea tarvitsevien tyttöjen ryhmät, 2. jalkautuva lähiönuorisotyö erityisesti Itä- ja Pohjois-Helsingissä, 3. 
Itä-Pasilan monikulttuurinen sosiaalinen nuorisotyö, 4. matalan kynnyksen seksuaaliterveystyö, 5. 
seksuaaliväkivaltatyö Tyttöjen Talolla ja Poikien Talolla, 6. Poikien Talon kulttuurisensitiivinen ja monikulttuurinen 
poikatyö sekä 7. Silmu perhetyö - nuoret äidit ja isät. Helsingin kaupungin nuorisopalvelut vastaa Tyttöjen Talon ja 
Poiken Talon tilakuluista. Päärahoittaja STEA. Korotus kohdennetaan Silmu-työhön.

Loukko ry 1934459 ei hakenut 30 000 0 Kaupungin ohjeen mukaisesti avustusta edullisen kahvilan ja muun toiminnan kuluihin ei esitetä, koska osa 
hakemuksen pakollisista liitteistä saapui myöhästyneenä ja puutteellisina.  

Malmin Saalem Lähetys ry 1947509 10 000 15 000 10 000 Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun kustannuksiin Helsingissä: lahjoituksena saatujen 
elintarvikkeiden kuljetus, kylmälaitteet, jätteidenkäsittely, järjestyksen valvonta ja siivous. Avustuksen edellytyksenä 
on, että toimintaa kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa käynnistyneessä ruoka-aputoiminnan 
kehittämishankkeessa. 

Myllypuron elintarvikeapu ry 1945777 230 000 294 338 230 000 Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun kustannuksiin Helsingissä: lahjoituksena saatujen 
elintarvikkeiden kuljetus, palkat sekä jätteidenkäsittely. Avustuksen edellytyksenä on, että toimintaa kehitetään 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa käynnistyneessä ruoka-aputoiminnan kehittämishankkeessa. 

Naisten Linja Suomessa ry, 
Kvinnolinjen i Finland rf

1941920 15 000 20 564 15 000 Ammatillisesti ohjattujen kasvokkain tapaavien vertaistukiryhmien järjestämiseen väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille 
helsinkiläisille naisille sekä itsevahvistuspäivän järjestämiseen väkivaltaa kokeneille päihteitä käyttäville naisille. 
Helsingin kaupunki antaa tiloja käyttöön maksutta. Valtakunnallista toimintaa tukee STEA.

Non Fighting Generation Ry 1940102 12 000 25 000 12 000 Erityisen haastavassa tilanteessa olevien helsinkiläisten 7 - 24-vuotiaiden väkivaltaisen ja/tai itsetuhoisen oireilun 
vähentämiseen pienryhmätoiminnan ja yksilötyön avulla. Henkilöstö- ja toteutuskuluihin painottuen lastensuojelun 
avohuollon, lastensuojelulaitosten tai jälkihuollon palveluiden piirissä oleviin lapsiin ja nuoriin. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan mahdollisuutta osallistua kouluissa tapahtuvan työn rahoitukseen tulee selvittää. 
Valtakunnallinen järjestö, jolla useita rahoittajia, mm. STEA. Edellisen tilikauden tappioon vaikutti se, että opetus- ja 
kulttuuriministeriö ei enää myöntänyt järjestölle yleisavustusta vuonna 2018. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota 
talouden tasapainoon, koska omavaraisuusaste on erittäin heikko.

Nuorten ja aikuisten  terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000 euroa hakeneet)
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Nuorten ja aikuisten  terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000 euroa hakeneet)

Only Good Things ry M1209050301 ei hakenut 33 200 0 Hakemukseen ei toimitetttu pyydettyjä liitteitä. Hävikkikukkien ja -kasvien hyödyntäminen ja yhteisöpuutarhojen 
perustaminen kuuluu kaupunkiympäristön toimialalle, joten avustusta voi tiedustella kaupungin ympäristötoimesta.  

Pro-tukipiste ry 1945340 44 000 75 000 44 000 Helsingissä toimivien ja apua tarvitsevien seksi- ja erotiikka-alan työntekijöiden sekä ihmiskaupan uhrien neuvontaan 
ja tukeen sekä palveluohjaukseen. Valtakunnallista työtä rahoittaa mm. STEA. 

Pääkaupungin turvakoti ry 1943990 40 000 45 000 40 000 Väkivaltatyön asiantuntijan palkkakustannuksiin lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä, jossa eri toimintamuotojen avulla 
autetaan helsinkiläisiä aikuis- ja lapsiasiakkaita lähisuhdeväkivallan kysymyksissä väkivallan ja väkivaltaisen 
käyttäytymisen lopettamiseksi. Asiakkaat ovat lähisuhdeväkivallan kokijoita, tekijöitä tai sille altistuneita. Sosiaali- ja 
terveystoimiala hankkii yhdistykseltä muita palveluja. Mm. STEA avustaa.

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö 1930848 62 000 100 000 60 000 Helsinkiläisiä vähävaraisia ja kriisitilanteissa olevia auttavan Pelastusarmeijan sosiaalipalvelukeskuksen 
toimintakustannuksiin, joita ovat pääasiassa palkkakulut ja tavaroiden kuljetuskustannukset. Avustuksen 
edellytyksenä on, että elintarvikejakelun toimintaa kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa käynnistyneessä 
ruoka-aputoiminnan kehittämishankkeessa.  

Suomen Punainen Risti Helsingin ja 
Uudenmaan piiri / Nuorten turvatalo

1946231 260 000 267 000 260 000 Nuorten turvatalotoiminnan kustannuksiin kohdennettuna helsinkiläisiin: ympärivuorokautinen neuvonta ja apu, 
tilapäinen majoitus, erilaiset tukimuodot nuorille ja heidän perheilleen. Turvatalon rahoituksesta tulee noin puolet tästä 
ja toinen puoli STEA:n avustuksesta.

Suomen Punainen Risti Helsingin ja 
Uudenmaan piiri 

1950252 4 000 39 200 4 000 Vapaaehtoisten osaamisen vahvistaminen koulutusten, harjoitusten ja työnohjauksen avulla. Eri toimintamuotojen 
välttämättömiin kustannuksiin kohdentuen helsinkiläisiin:  ensiapuryhmät, ensiauttajatoiminta ja nuorten ystävätoiminta 
(13 - 29 v). Vakavarainen toimija, jolla myös mahdollisuus itse rahoittaa toimintaa. 

Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet 
Vita Bandet i Finland ry

1927869 78 000 85 000 78 000 Helsinkiläisten erilaisissa haasteellisissa tilanteissa ja kriiseissä elävien, riippuvuusongelmaisten sekä 
mielenterveyden häiriöstä, parisuhde- ja perheongelmista kärsivien 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 1939899 20 000 30 000 20 000 Helsinkiläisten seksuaalirikosten uhrien kanssa tehtävän työn välttämättömiin toteutuskuluihin. Raiskauskriisikeskus 
Tukinaisen Helsingin toimipisteessä järjesteään maksutonta neuvontaa ja ryhmätoimintaa seksuaalisen väkivallan 
ja/tai hyväksikäytön uhreille. Päärahoittaja STEA.

Vailla vakinaista asuntoa ry 1947922 14 300 25 000 15 000 Asunnottomien yhteisölliseen päihteettömään toimintaan Vartiosaaressa ja Soldiksessa. Taloudenhoitoon tulee 
edelleen kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste on negatiivinen. Sote-toimiala hankkii muita palveluja 
yhdistykseltä ostopalveluina. STEA avustaa.  

Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö - 
Hurstinapu ry (ent. Veikko ja Lahja 
Hurstin laupeudentyö - Pelastakaa 
Suomen nuoret ry)

1943539 130 000 200 000 130 000 Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun tila- ja sähkökuluihin Helsingissä kaupungilta 
vuokratussa tilassa. Avustuksen edellytyksenä on, että toimintaa kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa 
käynnistyneessä ruoka-aputoiminnan kehittämishankkeessa. 

20 kpl 1 466 300 2 064 302 1 475 000


