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Pankkiyhteys

Avustukset

Haettu avustus Ehdotettu avustus

Avustus Avustus

Yhteyshenkilö

Yleisavustus

100 000,00

Yleisavustus ▼

50 000,00

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. Tämä 09 Helsinki 

Human Rights säätiön toiminta siirtyi 1.1.2019 osaksi 

Sähköposti

Rooli

Tilinumero

Tilinumero

Tilinomistajan nimi Tilinomistajan nimi

Henkilötunnus Henkilötunnus

Avustuslaji

Euroa

Avustuslaji

Ehdotettu avustus euroa

Lyhyt perustelu



Avustukset yhteensä Ehdotetut avustukset yhteensä

100 000,00 50 000,00

09 Helsinki Human Rights säätiön toiminta siirtyi 

1.1.2019 osaksi Helsingin NMKY:n toimintaa. 

Toiminnassa siirtyi kaksi STEA rahoitteista toimintaa.  

 

Haemme jatkorahoitusta 09 HHR Malmi -Toiminnallisen 

kohtaamispaikan jo vakiintuneen toiminnan jatkamiseen 

ja kehittämiseen (100 000 euroa). Avustuksen saaminen 

on ehto toiminnan jatkuvuudelle. Avustukset käytetään 

toiminnan toteuttamiseen; suurimmat kulut ovat 

työntekijöiden palkat ja tilojen vuokrakulut. Avustuksella 

tarjotaan maksutonta, matalan kynnyksen laadukasta 

vapaa-ajan toimintaa alueilla, joissa alueen 

polarisoituminen, väestöryhmien eriytyminen, 

sosiaalinen eriarvoistuminen ja lapsiperheköyhyys ovat 

kasvussa.  

Jatkamme ja kehitämme avustuksella jo vakiintunutta 

toimintaa. Hanke tarjoaa maksutonta matalan 

kynnyksen toimintaa 7-16-vuotiaille lapsille ja nuorille 

Malmin alueella arki-iltapäivisin sekä koulujen loma-

aikoina. Toiminnan käyntikerrat ovat kasvussa. 2020 

tavoitteena on laajentaa toimintaa myös eri ikäryhmille ja 

näin saada lisättyä alueen eri ikäisten asukkaiden 

kohtaamisia.  

Jatkamme tiivistä yhteistyötä Malmin alueen koulujen 

kanssa tarjoamalla räätälöityjä liikuntatunteja ja -

tempauksia Malmin palloiluhallilla. Koulujen kiinnostus 

näistä liikuntatunneista on vain vuosien saatossa 

noussut merkittäviin lukemiin. Sillä tarjoamme ilmaiseksi 

laadukasta ja tehokasta liikuntaa. Syksyllä vanhemmille 

toteuttamamme sähköisen palautekyselyn perusteella 

Euroa Euroa

Haetun avustuksen käyttötarkoitus

Valmistelijan kommentti

Selvitys edellisen avustuksen käytöstä

Valmistelijan kommentti



Tuotot 15 000?,  

Leiritoiminnasta aiheutuneet kulut 5 163? 

Toimitilakulut 822,20? 

Palkat sivukuluineen 10 023? 

Toiminnan miinus katettiin yhdistyksen muusta tuotosta. 

 

LIITE SELVITYS VUODEN 2018 SOSIAALI- JA 

TERVEYSTON AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ  

 

Sosiaali- ja terveysvirasto myönsi Helsingin Nuorten 

Miesten Kristilliselle Yhdistykselle (HNMKY) vuonna 

2018 toiminta-avustusta. Avustusta käytettiin kahteen eri 

käyttötarkoitukseen: Kehitysvammaisten lasten ja 

nuorten kerho- ja leiritoiminta sekä Isien ja lasten 

hyvinvointia vahvistava toiminta.   

KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN 

KERHO- JA LEIRITOIMINTA 

Helsingin NMKY:llä on pitkät perinteet 

kehitysvammaisten lasten ja nuorten kerho- ja 

leiritoiminnan toteuttamisessa. Vuonna 2018 toimintaa 

kehitysvammaisille lapsille ja nuorille tarjottiin 4krt 

viikossa yhteensä 6h. Jo perinteikkään Unified koripallon 

lisäksi vuonna 2018 toimi kehitysvammaisten 

taekwondoryhmä.  

Toimintasisällöissä painottui liikunta, ja ryhmätyötaitojen 

harjoitteleminen. Viikoittaiseen toimintaan osallistui 

säännöllisesti 31 eri henkilöä. Tämän lisäksi toiminnan 

kautta kohdattiin myös kehitysvammaisten henkilöiden 

perheitä. Jokaisessa toimintaryhmässä on vähintään 

yksi vastuuohjaaja ja vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten 

rooli ryhmissä voi olla niin toimintasisältöjä tuottava kuin 

toimintaan osallistuminen tasavertaisena 

harrastuskaverina. Vapaaehtoisia toiminnan parissa 

työskenteli vuoden 2018 aikana 18. 

Kehitysvammaisten leiri järjestettiin joulu-tammikuussa 

Malmin palloiluhallilla . Leirin sisältö oli 

liikuntapainotteinen. Leirivuorokausia kertyi yhteensä 10. 

Leirille osallistui yhteensä 16 lasta ja nuorta, ohjaajia 

leirillä oli 2 henkilöä. Kerho- ja leiritoiminnan lisäksi 

yhdistys järjesti toimintavuonna 2018 kaksi tapahtumaa, 

joihin osallistui viikoittaisessa toiminnassa mukana



Muut saadut avustukset

Muu saatu avustus

joihin osallistui viikoittaisessa toiminnassa mukana 

olevia kehitysvammaisia lapsia ja nuoria. 

ISIEN JA LASTEN HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN 

Isien ja lasten toiminnan laatu on vahvistunut ja isä-

lapsi-toiminnan näkyvyys lisääntynyt huomattavasti. 

Jokaisesta perheestä toimintaan osallistuu keskimäärin 

2 lasta. Saadun palautteen mukaan toiminta on 

vahvistanut isien ja lasten välistä suhdetta ja toiminta 

Käyttöselvitys tehty

0 / 5000

Valmistelijan julkinen perustelu

Myöntäjä



Muu saatu avustus

Muu saatu avustus

0

STEA

2019

727 500,00

Stea avustukset koostuvat kuudesta eri 

0

Helsingin NMKY:n Tuki-Säätiö

2018

125 000,00

Kattamaan yhdistyksen hallinnon kuluja.

0

AVI

2018

247 000,00

Myöntäjän nimi

Vuosi

Euroa

Tarkoitus

Myöntäjä

Myöntäjän nimi

Vuosi

Euroa

Tarkoitus

Myöntäjä

Myöntäjän nimi

Vuosi

Euroa

T k it



Muut saadut avustukset yhteensä Muut saadut avustukset yhteensä

Saadut etuisuudet

Toiminta

Työpajatoiminta, kerhotoiminta ja loma-aikojen 

1 099 500,00

Tarkoitus

Euroa

Euroa

Tilat Tilat

Lainat ja saadut takaukset Lainat ja saadut takaukset

Toiminnan tarkoitus

Toiminnan tarkoitus



Yhteisö harjoittaa liiketoimintaa Yhteisö harjoittaa liiketoimintaa

Hakijayhteisö

Helsingin NMKY ry on perustettu vuonna 1889. Se on 

osa 130 maassa toimivaa globaalia YMCA-liikettä, jonka 

keskeinen arvo on yksilön henkisen, hengellisen ja 

fyysisen kasvun tukeminen (ns. kolmioperiaate). 

Helsingin NMKY toimii kristillisten arvojen pohjalta 

kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. Yhdistys 

tavoittaa mm. iltapäiväkerhojen, liikunnan, musiikin, 

monikulttuurisen toiminnan, nuorten työpajan ja etsivän 

työn sekä monipuolisen kerhotoiminnan kautta viikoittain 

yli 5000 lasta, nuorta ja aikuista. Helsingin NMKY 

tunnetaan myös laajasta leiritoiminnasta sekä siitä, että 

se on tuonut koripallon ja partiotoiminnan Suomeen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllä Ei Kyllä Ei

1346

henkilöjäseniä

henkilöjäseniä

yhteisöjäseniä



Alayhdistykset

Alaosasto

Jäsenmaksun suuruus

Lisätiedot

Hakemuksen lähettäjä

Päätökset

null

1293

null

null

null

null

null

null

null

null

null

40,00

Avustuksellinen toiminta on korvamerkitty, jolloin muita 

avustuksia ei voida käyttää nyt haettavaan toimintaan. 

Yhdistyksellä on merkittävä korjausvelka omistamissaan 

kiinteistöissä, joihin kertynyt yhteisöjen positiivinen tulos 

joudutaan käyttämään. Yhdistyksellä on velkaa, mutta 

Helsingin NMKY

0199970-9 0199970-9

yhteisöjäseniä

Helsinkiläisiä henkilöjäseniä

Helsinkiläisiä henkilöjäseniä

Helsinkiläisiä yhteisöjäseniä

Helsinkiläisiä yhteisöjäseniä

henkilöjäseniä

henkilöjäseniä

yhteisöjäseniä

yhteisöjäseniä

Helsinkiläisiä henkilöjäseniä

Helsinkiläisiä henkilöjäseniä

Helsinkiläisiä yhteisöjäseniä

Helsinkiläisiä yhteisöjäseniä

henkilöjäseniä

henkilöjäseniä

yhteisöjäseniä

yhteisöjäseniä

Helsinkiläisiä henkilöjäseniä

Helsinkiläisiä henkilöjäseniä

Helsinkiläisiä yhteisöjäseniä

Helsinkiläisiä yhteisöjäseniä

Henkilöjäsen euroa

Henkilöjäsen euroa

Yhteisöjäsen euroa

Yhteisöjäsen euroa

Lisätiedot

Valmistelijan kommentti

Sukunimi

Etunimi

Tunnus Käyttäjätunnus

Sähköposti



Päätös

Päätetyt avustukset yhteensä

100 000,00 2019-12-10

50 000,00 Yleisavustus

50 000,00 Sosiaali- ja terveyslautakunta ▼

302 HEL 2019-008752 T 02 05 01 00

50 000,00

Haettu avustus euroa Päivämäärä

Ehdotettu avustus euroa Tyyppi

Päätetty avustus euroa Päättäjä

Pykälä Diaarinumero

Euroa




