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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 avustukset (yli 10 000 euroa hakeneet)
Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000 euroa hakeneet)
Hakija Hakemusnumero Päätös 2020 Haettu 2021 Ehdotus 2021 Käyttötarkoitus 2021

Aseman Lapset ry 2327054 104 000 130 000 104 000 Walkers-talon vuokraan ja henkilöstökuluihin matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän nuorisotyön mahdollistamiseksi, 
kohdennettuna helsinkiläisiin. Ei kuluihin, joihin saadaan avustusta muulta taholta. Useita rahoittajatahoja.

Filha ry 2329866 ei hakenut 34 159 10 000 Raskaudenaikaisen tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen sekä lapsiperheiden savuttomuuden tukemiseen; 
tupakasta vieroituksen sekä terveyden edistämisen valistustyön ja tukipalvelun henkilöstökuluihin, helsinkiläisiin 
kohdennettuna. 

Helsingin Ensikoti Ry 2330455 7 000 50 000 7 000 Helsinkiläisten  vauvaperheiden  terapeuttisen vanhemmuustyöskentelyn henkilöstökuluihin sekä lapsen 
tapaamisoikeuden toteutumiseen sekä yhteistyövanhemmuuden ja vanhemmuussuunnitelman työstämiseen. 

Helsingin Icehearts Ry 2288967 300 000 400 000 320 000 Erityistä tukea tarvitsevien helsinkiläisten lasten ja nuorten tukemiseen liikunnan keinoin. Kasvattajien 
palkkakustannuksiin sekä joukkueiden toiminnan kuluihin. Yhdistykseltä edellytetään yhteistyötä Helsingin 
lastensuojelun kanssa joukkueiden perustamisalueiden valinnassa.
                                                                                                                                                                                                     
Avustusta nostetaan, koska toimintaa tullaan kasvattamaan kahdella uudella joukkueella olemassa olevien kahdeksan 
joukkueen lisäksi.

Helsingin kouluraittiuspiiri - OKRY RY 2331161 65 000 130 000 55 000 Suomen- ja ruotsinkielistin helsinkiläisten lasten sekä nuorten elämänhallintaan ja psykososiaaliseen tukeen, 
vanhemmille tarjottavaan kasvatustukeen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä lähiyhteisöisssä tapahtuvaan toimintaan. 
Tukihenkilöiden ja lähiohjaajien henkilöstökuluihin sekä tilakuluihin, ei hallinnollisiin kuluihin. Talouden 
tasapainottamiseen tulee kiinnittää huomiota. Omavaraisuusaste on heikko. 

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen 
yhdistys ry

2324685 50 000 83 500 60 000 Toiminnallisen kohtaamispaikan toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen käytettäväksi työntekijöiden palkkoihin ja 
tilojen vuokrakuluihin. Avustusta nostetaan toiminnan jatkumisen varmistamiseksi. Kohtaamispaikka tarjoaa 
maksutonta, matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa 7-16-vuotiaille lapsille ja nuorille Malmin alueella arki-iltapäivisin 
sekä koulujen loma-aikoina. 

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen 
Yhdistys ry

2289066 25 000 50 000 25 000 Helsinkiläisten äitien ja perheiden vanhemmuuden tukemiseen vertaistukitoiminnalla  sekä sekä eri-ikäisten naisten ja 
maahanmuuttajataustaisten naisten tukemiseen Voimasiskot-toiminnalla. Nuorisopalvelut antaa tiloja maksutta 
käyttöön. Useat tahot avustavat, esim. STEA.

Hope-Yhdessä & Yhteisesti ry 2317206 5 000 12 000 5 000 Vähävaraisille, kriisin kokeneille helsinkiläisille perheille kohdennetun  ilmaisen vaate- ja tavarajakelun toimitilan 
vuokrakuluihin .

Imetyksen tuki ry 2329203 3 000 12 500 3 000 Helsinkiläisiin kohdentuvan imetyksen vertaistukitoiminnan henkilöstökuluihin  huomioiden toiminnassa monikielisyys ja -
kulttuurisuus. Valtakunnallisen järjestön päärahoittaja on STEA. 

Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta 
ry

2322891 13 000 15 000 13 000 Vanhempien eron kokeneiden lasten auttamiseen vertaisryhmien, työpajojen ja erovaikuttajaverkostojen avulla 
helsinkiläisiin kohdennettuna.  Tilavuokraan ja henkilöstökuluihin. 
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Kide-säätiö sr 2324384 15 000 80 000 15 000 Akuutissa syrjäytymisvaarassa olevien kontulalaisten perheiden varhaisvaiheen tuen hankkeen henkilöstökuluihin. 
Hanke vahvistaa perheiden hyvinvointia  ja osallisuutta ja  lastensuojelutoimenpiteiden tarve pienenee. Säätiöltä 
edellytetään yhteistyörakenteiden luomista Helsingin lastensuojelun kanssa.

Leirikesä ry 2309126 3 000 12 000 3 000 Helsinkiläisten erityislasten osallistumiseen Leirikesän yöleireille. Avustuksella voidaan yhdenvertaistaa  erityislasten 
leirikulut muiden leiriläisten kulujen tasolle.  Omavaraisuusaste on erinomainen ja ylijäämää edellisiltä tilikausilta. STEA 
avustaa.  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Uudenmaan piiri

2311223 130 000 130 000 130 000 Ennaltaehkäisevän lapsiperhetoiminnan kuluihin Helsingissä: 1. tilapäinen lastenhoitoapu helsinkiläisille perheille, 2. 
ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta (perhekummitoiminta ja ystäväksi maahanmuuttajaäideille -toiminta), 3. 
perhekahvilatoiminnan ammatillinen ohjaus sekä 4. ammatillisesti ohjatut avoimet kohtaamispaikat sosiaali- ja 
terveystoimialan perhekeskuksissa. Omavaraisuusaste on erinomainen. Päärahoittajia STEA ja kunnat.

Maria Akatemia yhdistys ry, ruotsiksi: 
Maria Akademi förening rf

2324732 15 000 15 000 13 000 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. Yhdistystä kehotetaan kiinnittämään huomiota talouden 
tasapainottamiseen. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on heikko.

Non Fighting Generation ry 2318569 12 000 22 000 6 000 Erityisen haastavassa tilanteessa olevien helsinkiläisten 8-22 -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.  Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainottamiseen.  
Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on heikko.

OmaKamu ry 2330107 4 000 45 000 5 000 Syrjäytymisvaarassa oleville helsinkiläisille lapsille, nuorille ja perheille sekä maahanmuuttajille tarjottavan 
vapaaehtoisen OmaKamu-tukihenkilötoiminnan toteuttamiseen, ei uuden työntekijän palkkaukseen. Avustusta 
nostetaan, jotta toimintaa voidaan laajentaa. Yhdistykseltä edellytetään yhteistyörakenteiden luomista Helsingin perhe- 
ja sosiaalipalvelujen kanssa.

Pienperheyhdistys ry 2315637 170 000 170 000 165 000 Monimuotoiseen perhetyöhön kohdennettuna helsinkiläisiin (Punahilkka-toiminta, perhekahvilat, vertaistoiminta, 
perhepaikka Punahilkka, maahanmuuttajatyö, vauvaryhmät, työpajat, eroauttaminen, retki- ja leiritoiminta, tenavatupa 
ja mieskaveritoiminta sekä Mummila). Toimintaan osallistuvat lapset valitaan sosiaalisin perustein. Avustusta 
pienennetään koska omavaraisuusaste on erinomainen. Pääasiallinen rahoittaja on STEA.

Pääkaupunkiseudun Yksin- ja 
Yhteishuoltajat PÄKSY ry

2331558 16 000 18 000 16 000 Helsinkiläisten yksin- ja yhteishuoltajien vertaisohjattujen olohuoneiden, tukipuhelimien, koulutuksen ja lastenhoitajien 
kuluihin, ei kahvitarjoiluihin.  Kaupunki antaa tiloja käyttöön maksutta. 

Sateenkaariperheet - 
Regnbågsfamiljer ry

2315683 15 000 24 000 16 000 Vertaistoiminnan koordinaattorin palkkakuluihin, toimitilavuokraan ja erilaisiin toimintakuluihin Helsingissä 
sateenkaariperheiden tukemisen mahdollistamiseksi. Vastaavaa toimintaa on vähän tarjolla, joka on peruste nostaa 
avustusta.  Valtakunnallinen järjestö, jolla on useita rahoittajatahoja, esim. STEA. 
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VauvaSuomi ry M-1273878438 ei hakenut 20 000 0 Avustusta ei esitetä yksittäiseen Vauvan päivänä järjestettävään  tapahtumaan. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota 
hallinnollisten toimintatapojen asianmukaisuuteen.

20 kpl 952 000 1 453 159 971 000


