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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 avustukset (yli 10 000 euroa hakeneet)

Maahanmuuttajatyön tukeminen
Hakija Hakemusnumero Päätös 2020 Haettu 2021 Päätös 2021 Käyttötarkoitus 2021

African Care ry 2331074 28 000 35 000 28 000 Helsinkiläisten maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia edistäviin kotouttamistoiminnan toimintakuluihin, 
vapaaehtoisten ohjaajien silpomisen vastaisen työn jatkokoulutukseen ja sukupuolittunutta väkivaltaa torjuvaan 
vapaaehtoiskoulutukseen sekä uuden toimitilan lisävuokrakustannuksiin. 

Amal ry 2330894 0 20 000 6 000 Helsinkiläisille maahanmuuttaja- ja musliminaisille ja -tytöille suunnatun matalan kynnyksen neuvonnan ja 
ryhmätoiminnan palkkakuluihin sekä toimintatilan vuokrakustannuksiin. 

Bado ry 2332073 0 17 800 0 Avustusta ei esitetä. Hakija ei ole toimittanut tarvittavia liitteitä, ja hakemus on Helsingin kaupungin avustusten 
yleisohjeiden (28.10.2019) mukaan esitettävä hylättäväksi.

Familia ry 2306783 30 000 64 000 30 000 Helsinkiläisten kahden- ja monikulttuuristen perheiden vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan palkkakuluihin ja 
asiantuntijapalveluihin. Vuokrakuluja ei avusteta. Yhdistys on mukana sosiaali- ja terveystoimialan perhekeskuksissa.  
Yhdistyksellä on Kannelmäen nuorisotalosta maksuton tila käytössä. 

Föreningen Luckan rf 2330214 45 000 45 000 41 000 Helsingissä asuvien ruotsiksi kotoutuvien matalan kynnyksen toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin 
henkilöstökuluihin. Useita rahoittajatahoja. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainottamiseen. 
Omavaraisuusaste on heikko, minkä vuoksi avustusta pienennetään.

Inkerikeskus ry 2324949 ei hakenut 146 000 30 000 Haasteellisissa perhetilanteissa olevien Helsingissä asuvien venäjänkielisten perheiden hyvinvoinnin tukemiseen 
liittyvän koordinaattorin palkkakuluihin ja toiminnan vuokrakuluihin, mutta ei kahden erityisopettajan palkkakuluihin.  

Irakin Naisten yhdistys 2331199 ei hakenut 55 728 10 000 Uusi hakija. Helsingissä asuvien maahanmuuttajien, erityisesti maahanmuuttajanaisten, neuvonnan ja yksilöohjauksen 
(mm. opiskelu- ja työelämää tuevat toimet) koordinaattorin palkkauskuluihin. 

MEH Ry 2332051 ei hakenut 12 000 3 000 Vertaistukiryhmän kurssin ohjaajien palkkioihin kohdennettuna helsinkiläisiin maahanmuuttajiin. Ei suomen kielen 
opetukseen eikä hallinnollisiin kuluihin. 

Monika-Naiset liitto ry 2327595 120 000 126 000 120 000 Kriisikeskus Monikan henkilöstö-, vuokra-, sähkö-, siivous- ja muihin toiminnasta aiheutuviin kuluihin sekä 
Kotoutumiskeskus Monikan vuokra-, sähkö-, siivous- ja muihin toiminnasta aiheutuviin kuluihin kohdennettuna 
Helsingissä asuviin. 

Pakolaisneuvonta ry 
Flyktingrådgivningen rf

2331414 78 000 79 000 78 000 Pakolaisille ja muille maahanmuuttajille sekä paperittomille tarjottavan maksuttoman oikeudellisen neuvonnan 
henkilöstökuluihin Helsingissä. 

Plan International Suomi sr 2326433 ei hakenut 40 000 10 000 Luontokotoutumistyötä jatkavalle Elämyksiä ja hyvinvointia luonnosta -maahanmuuttajataustaisten perheiden 
luontopolut -kehittämishankkeen ohjaajien palkkioihin. Hankkeen luontolähtöiset menetelmät tukevat kotoutumista 
monipuolisesti. Retkiä tarjotaan sosiaalisesti ja taloudellisesti haasteellisissa tilanteissa oleville Helsingissä asuville 
maahamuuttajaperheille.  Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainottamiseen, koska omavaraisuusaste 
on heikko.

Suomen Caritas ry Caritas Finland rf 2331169 ei hakenut 33 250 0 Avustusta ei esitetä Zara-vaateliikkeen kanssa tehtyyn sopimukseen kierrätettyjen vaatteiden tuunaukseen tarvittavien 
laitteiden hankkimisesta ja ohjaajan palkkioista. Toiminta on alkanut vuonna 2020, eikä hakemus siten täytä Helsingin 
kaupungin avustusohjeiden (28.10.2019) kriteeriä, jonka mukaan yhdistyksellä pitää olla näyttöä avustuksella 
haettavasta toiminnasta vähintään yhden vuoden ajalta.  
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Maahanmuuttajatyön tukeminen
Hakija Hakemusnumero Päätös 2020 Haettu 2021 Päätös 2021 Käyttötarkoitus 2021

Suomen Venäjänkielisten 
Keskusjärjestö ry

2323150 0 54 900 0 Avustusta ei esitetä koordinaattorin palkkauskuluihin eikä tilavuokriin. Järjestö on keskusjärjestö. Helsingin kaupungin 
järjestöavustusten yleisohjeen (28.10.2019) mukaan avustusta ei myönnetä keskusjärjestöille.

Suomen Venäjänkielisten 
Keskusjärjestön osasto - Klubok ry

2331189 0 62 000 5 000 Vapaaehtoisten koordinointiin, vertaisryhmien järjestämiseen ja  henkilökohtaiseen neuvontatoimintaan Helsingissä 
asuville venäjänkielisille perheille. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainottamiseen, koska 
omavaraisuusaste on heikko.

Suomi Sujuu 2331049 ei hakenut 12 000 0 Avustusta ei esitetä yhdistyksen toimintakuluihin eikä toiminnan laajenemiseen mahdollistavan tietopankin ja 
aloituspaketin kokoamiseen. Yhdistys on uusi, perustamisvuosi on 2020, eikä se siten täytä Helsingin kaupungin 
avustusohjeiden (28.10.2019) kriteeriä, jonka mukaan yhdistyksellä tulee olla näyttöä avustuksella haettavasta 
toiminnasta vähintään yhden vuoden ajalta. Lisäksi haettu avustus kohdentuu koko Suomen alueelle.

Tule Mukaan ry 2302173 ei hakenut 40 258 0 Avustusta ei esitetä "Terveysneuvontaa maahanmuuttajataustaisille Helsinkiläiset -projektille".  Yhdistys on 
käynnistämässä hakemuksessa mainittua toimintaa eikä hakemus siten täytä Helsingin kaupungin avustusohjeiden 
(28.10.2019) kriteeriä, jonka mukaan yhdistyksellä pitää olla näyttöä avustuksella haettavasta toiminnasta vähintään 
yhden vuoden ajalta.  Terveysneuvonta- ja lääkäripalvelujen järjestämisvastuu on Helsingin kaupungilla, jonka 
palvelujen piiriin maahanmuuttajataustaiset tulee ohjata.

16 kpl 301 000 842 936 361 000


