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

Hakija Hakemusnumero Päätös 2020 Haettu 2021 Päätös 2021 Käyttötarkoitus 2021

Alvi ry 2295963 170 000 170 000 165 000 Laturin tukiyhteisön toiminta- ja kohtauspaikan matalan kynnyksen toimintaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn täysi-ikäisille 
helsinkiläisille, joilla on ollut tai on kokemusta mielenterveydellisistä häiriöistä. Lisäksi toimintaan liittyviin palkka- ja 
vuokrakuluihin, ei hallinnollisiin kuluihin. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen. Laturia 
avustaa myös STEA. 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 
Förebyggande rusmedelsarbete EHYT 
rf

2309036 22 000 25 000 25 000 Päihteettömyyttä tukevan Helsingin Elokolon ja sen sivupisteenä toimivan Kontulan Elokolon toiminnanohjaajan 
palkkakuluihin sekä kohtaamispaikan tilavuokraan helsinkiläisiin kohdennettuna. OKM ja muita avustajia.

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry 2324230 470 000 470 000 463 000 Mielenterveyttä edistävien Helsingin ja Itä-Helsingin Klubitalojen palkka- ja vuokrakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. 
STEA ja muita rahoittajia. Talouden tasapainottamiseen tulee kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste on edelleen 
heikko, minkä vuoksi avustusta pienennetään.

FinFami - Uusimaa ry, FinFami - 
Nyland rf

M1815451822 55 000 65 000 55 000 Helsinkiläisten mielenterveys-  ja päihdeongelmaisten omaisten ja perheiden tuen ja neuvonnan, vertaistuen ja 
ryhmätoiminnan matalan kynnyksen toimipiste Tuikku Kohtaamon vuokra-, palkka- ja toimintakuluihin. Ei hallinnollisiin tai 
muihin kuluihin. 

Helsingin A-kilta ry 2300228 30 000 31 000 30 000 Helsinkiläisille palveluja antavien kokemusasiantuntijoiden palkkakuluihin, ei hallinnollisiin ja muihin kuluihin. STEA 
avustaa.

Hyvän mielen pelit ry 2322379 10 000 16 000 10 000 Helsinkiläisten mielenterveyskuntoutujien kuntousta edistävän ryhmä- ja vertaistoimintatyön palkkakustannuksiin.  

Irti Huumeista ry, Fri från Narkotika rf 2292360 60 000 150 000 60 000 Huumeiden vastaisen aluetyön kuluihin sekä vapaaehtoisten koulutukseen ja läheistyöhön helsinkiläisiin kohdennettuna. 
Irti Huudeista -toimintaa ei esitetä rahoitettavaksi, sillä kyseistä toimintaa rahoittaa STEA. Yhdistyksen tulee kiinnittää 
huomiota talouden tasapainottamiseen, koska omavaraisuusaste on heikko.

Kaakkois-Helsingin 
Mielenterveysseura - Mielekäs 
toiminta MieTo ry

2331024 12 000 25 488 12 000 Toimitilavuokriin, palkkakuluihin ja mielenterveyttä edistävään vertaisryhmätoimintaan helsinkiläisiin kohdennettuna. 

K3 Strength + Endurance ry 2324948 10 000 15 000 5 000 Terveyttä edistävään ja tukevaan valmennustyöhön liikunnan keinoin helsinkiläisiin nuoriin aikuisiin 
mielenterveyskuntoutujiin kohdennettuna. Liikuntavalmentajan palkkakustannuksiin sekä ryhmäläisten 
kuntosalimaksuihin. Ei kenkiin tai muihin liikuntavarusteisiin, eikä tapahtumien osallistumismaksuihin. Hallinnollisten 
toimintatapojen puutteiden vuoksi avustusta pienennetään. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota hallinnollisiin 
toimintatapoihin.

KRAN rf 2291735 10 000 45 000 11 000 Helsinkiläisten ruotsinkielisten päihteiden väärinkäyttäjien ja heidän omaistensa matalan kynnyksen vastaanottoon, 
henkilökohtaiseen neuvontaan ja ammattimaisesti ohjattuun ryhmätoimintaan sekä kokemusasiantuntijoiden 
koulutukseen ja palkkioihin. 

Leikkiväki ry 2316745 5 000 16 360 5 000 Helsinkiläisille nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille järjestettävän verkkovälitteisen toiminnan ohjaajakuluihin. 
Yhdistyksen on kiinnitettävä huomiota taloutensa tasapainottamiseen, sillä omavaraisuusaste on edelleen heikko. STEA 
avustaa.
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Mielenterveysyhdistys HELMI ry 2316314 140 000 150 000 136 000 Helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille järjestettävän toiminnan kuluihin kuten Helmitalon tilakuluihin sekä terveyden, 
toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukemiseen. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on 
erinomainen. STEA avustaa. 

Mieli Suomen Mielenterveys ry (ent. 
Suomen Mielenterveysseura ry)

2296314 128 000 175 000 128 000 SOS-kriisikeskuksen asiakkaille: maksuton  kriisiapu ja kriisivastaanoton maahanmuuttaja-asiakkaiden tapaamisissa 
välttämättömät tulkkikulut, yhteensä 108 000 e,  ja Rikosuhripäivystyksen toimintaan 20 000 e, kohdennettuna 
helsinkiläisiin. STEA ja OM avustavat.

Monaliiku - Monikansallisten naisten 
hyvinvointi ja liikunta ry

2325894 ei hakenut 19 355 0 Uutta liikuntaryhmätoimintaa ei esitetä avustettavaksi. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on avustustanut 
toimintaa. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainottamiseen, koska omavaraisuusaste on heikko.

Q-teatteri ry 2303173 ei hakenut 100 000 20 000 Jalkautuvan mielenterveystyön toteutukseen Tarinateatterin kautta helsinkiläisille kohdennettuna Helsingin kaupungin 
avustusten yleisohjeiden (28.10.2019) mukaan ei avusteta nuorisoteatteritoimintaa, jota avustetaan Kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialalta. OKM avustaa. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainottamiseen, koska 
omavaraisuusaste on heikko. 

Raittiuden Ystävät ry 2312758 12 000 15 000 10 000 Päihdekulttuurin muutostyön tukemiseen ja vapaaehtoistyön kehittämiseen sekä vaikutustyöhön helsinkiläisiin 
kohdennettuna. Ei hallinnollisiin kuluihin tai palkitsemiseen, kuten elokuvalippujen ostoon. Omavaraisuusaste on 
erinomainen, minkä vuoksi avustusta pienennetään. STEA avustaa. 

Sininauhasäätiö M-1468609205 7 000 27 750 7 000 Vapaaehtoistyön koordinointiin ja vapaaehtoisten tukemiseen helsinkiläisiin kohdennettuna. Useita eri avustajia. 

Taiteen Sulattamo Ry 2327590 85 000 167 000 80 000 Helsinkiläisten mielenterveyskuntoutujien työpajatoiminnan palkka- ja vuokrakuluihin. Yhdistyksen tulee kiinnittää 
huomiota talouden tasapainottamiseen. Omavaraisuusaste on heikko, minkä vuoksi avustusta pienennetään.

Tukikohta ry 2307522 50 000 55 000 50 000 Heikoimmassa asemassa olevien ja vaikeasta päihdeongelmasta kärsivien päihteitä käyttävien helsinkiläisten 
asiakkaiden kynnyksettömän Avoimet Ovet -kohtaamispaikan ruoka-, vartiointi- ja toimintakuluihin, palveluohjauskuluihin 
sekä päihteiden käyttäjien ja heidän läheistensä kanssa työskentelevän työntekijän henkilöstökuluihin. STEA avustaa. 

Tukiyhdistys Karvinen ry 2310968 32 000 32 000 30 000 Malmilla sijaitsevan kynnyksettömän kohtaamispaikan vertaistuen kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna. STEA avustaa. 
Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainottamiseen. Omavaraisuusaste on heikko, minkä  vuoksi 
avustusta pienennetään. 

Tukiyhdistys Majakka ry 2328591 16 000 18 000 16 000 Pohjois-Haagassa sijaitsevan mielenterveyskuntoutujille tarkoitetun matalan kynnyksen kohtaamispaikan vuokrakuluihin, 
vertaistoimintaan, ryhmiin ja löytävään mielenterveystyöhön kohdennettuna helsinkiläisiin. STEA avustaa.

Vihreä Keidas Ry 2325167 3 000 50 000 3 000 Helsinkiläisiä ihmisiä kadun rajapinnassa tavoittavan kohtaamispaikan toimintaan. Talous- ja velkaneuvontaa ei esitetä 
avustettavaksi. 

22 1 327 000 1 837 953 1 321 000


