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

Nuorten ja aikuisten  terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000 euroa hakeneet)
Hakija Hakemusnumero Päätös 2020 Haettu 2021 Päätös 2021 Käyttötarkoitus 2021

Hang on ry 2328950 0 80 000 0 Avustusta ei esitetä myönnettäväksi, koska yhdistyksen taloudenpitoa ei voida hyväksyä. Vuodelle 2019 ei ole 
myönnetty vastuuvapautta kaikille hallituksen jäsenille ja yhdistys on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. 
Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota hallinnollisiin menettelytapoihin. Järjestötoiminnan hallinnollisia kuluja ei 
ensisijaisesti avusteta.

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 2327844 ei hakenut 20 000 5 000 Helsinkiläisten oppimisvaikeuksia kokevien nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja syrjäytymiskierteen katkaisuun 
tähtäävän ryhmätoiminnan palkka- ja toimintakuluihin. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota talouden 
tasapainottamiseen, koska omavaraisuusaste on heikko. 

Helsinki Pride -yhteisö ry 2331818 50 000 130 000 50 000 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin kohdistuvan sosiaalityön ja vapaaehtoistoiminnan henkilöstö-, toiminta- 
ja toimitilakustannuksiin helsinkiläisiin kohdennettuna. Erityisenä painopisteenä erityisen haavoittuvassa asemassa 
olevat kuten nuoret, pakolaistaustaiset, vammaiset ja muut moniperustaiselle syrjinnälle alttiina olevat lhbtiq+ -ihmiset. 
Avustus myönnetään ehdollisena, koska vuosikokouksen pöytäkirjan allekirjoitukset puuttuvat. 

Herttoniemenrannan 
asukastaloyhdistys Ankkuri ry

2331578 ei hakenut 30 000 0 Avustusta asukasosallisuustoimintaan ei myönnetä, koska tähän toimintaan avustukset myöntää kaupunginhallitus. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei voi myöntää täydentävää avustusta siinäkään tapauksessa, että yhdistys katsoo 
kaupunginhallituksen avustuksen olevan liian pieni. 

Kuntoutussäätiö 2329917 0 58 394 0 Avustusta ei myönnetä helsinkiläisille nuorille tarjottavaan matalan kynnyksen tuen tarjontaan, koska toiminta on 
päällekkäistä kaupungin palvelujen kanssa. Sosiaali- ja terveystoimiala hankkii säätiöltä muita palveluja ostopalveluina.

Loisto Setlementti ry 2329896 515 000 575 000 518 000 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. seksuaaliterveystyö, 5. seksuaaliväkivaltatyö Tyttöjen Talolla ja 
Poikien Talolla, 6. Poikien Talon monikulttuurinen poikatyö sekä 7. Silmu perhetyö - nuoret äidit ja isät. Helsingin 
kaupungin nuorisopalvelut vastaa Tyttöjen Talon ja Poikien Talon tilakuluista. Päärahoittaja STEA. 

Love Story ry 2331856 ei hakenut 25 800 0 Avustusta ei myönnetä nuorisokahvilan osa-aikaisen työntekijän palkkaan, koska toiminta ei hakemuksen perusteella 
ole niin laajaa, että se vaatisi tätä resurssia ulkopuolisella rahoituksella. Avustusta ei myöskään myönnetä perhe- ja 
nuorisokahvilan kalusteisiin, koska käyttöomaisuuden hankintaa ei rahoiteta avustuksella (Helsingin kaupungin 
avustusten yleisohjeet Khs 28.10.2019). 

Malmin Saalem Lähetys ry 2326732 10 000 20 000 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. 
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Myllypuron elintarvikeapu ry 2323427 237 000 294 862 239 000 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

M-1259396076 15 000 22 733 18 500 Ammatillisesti ohjattujen kasvokkain tapaavien vertaistukiryhmien järjestämiseen ja toipumista tukevan materiaalin 
hankintaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille helsinkiläisille naisille. Ei tarjoiluihin. Helsingin kaupunki antaa tiloja 
käyttöön maksutta. Valtakunnallista toimintaa tukee STEA. 

Naistenkartano Ry 2327455 6 000 18 000 7 500 Naisten päihderiippuvuutta ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevän tiedotus- ja vertaisryhmätoiminnan (NOVAT) kuluihin 
kohdennettuna helsinkiläisiin. Sosiaali- ja terveystoimiala tukee antamalla ryhmätyötiloja maksutta käyttöön. 
Valtakunnallinen yhdistys, jonka päärahoittaja on STEA. 

Osallisuuden aika ry, Delaktighet nu rf 2330641  ei hakenut 22 000 10 000 Lastensuojelun asiakkuuden kokeneiden helsinkiläisten nuorten kehittäjäryhmän välttämättömiin toimintakuluihin 
(palkkakulut ja tilavuokrat).

Pro-tukipiste ry 2320658 55 000 75 000 55 000 Helsingissä toimivien ja apua tarvitsevien seksi- ja erotiikka-alan työntekijöiden sekä ihmiskaupan uhrien neuvontaan ja 
tukeen sekä palveluohjaukseen. Valtakunnallista työtä rahoittaa mm. STEA. Yhdistyksen tulee kiinnittää huomiota 
talouden tasapainottamiseen, koska omavaraisuusaste on heikko. 

Pääkaupungin turvakoti ry 2327371 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. 

Romano Missio ry 2327199 3 000 12 000 5 000 Ennaltaehkäisevään ja korjaavaan kulttuurilähtöiseen sosiaalityöhön helsinkiläisten syrjäytymisvaarassa olevien ja 
syrjäytyneiden eri-ikäisten romanien keskuudessa. Avustusta nostetaan lisääntyneen asiakasmäärän vuoksi. 
Päärahoittaja STEA. 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö 2326166 60 000 100 000 50 000 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. Avustusta pienennetään, koska omavaraisuusaste on erinomainen ja edellisen 
tilikausi on ylijäämäinen.                

Suomen Punainen Risti /Helsingin 
Nuorten turvatalo

2325301 260 000 270 000 260 000 Nuorten turvatalotoiminnan kustannuksiin kohdennettuna helsinkiläisiin: ympärivuorokautinen neuvonta ja apu, 
tilapäinen majoitus sekä erilaiset tukimuodot nuorille ja heidän perheilleen. Turvatalon rahoituksesta tulee noin puolet 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan avustuksesta ja toinen puoli STEA:n avustuksesta. 
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Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet 
Vita Bandet i Finland ry

2295171 78 000 85 000 73 000 Helsinkiläisten erilaisissa haasteellisissa tilanteissa ja kriiseissä elävien, riippuvuusongelmaisten sekä mielenterveyden 
häiriöistä, parisuhde- ja perheongelmista kärsivien ja eri-ikäisten henkilöiden ja perheiden maksuttoman tai edullisen 
auttamisen ja tukemisen yksilö- ja ryhmätoiminnan henkilöstö- ja toimintakuluihin. Avustusta pienennetään, koska 
omavaraisuusaste on erinomainen. STEA avustaa sekä eräät muut tahot. 

Vailla vakinaista asuntoa ry 2328787 22 000 25 000 20 000 Asunnottomien yhteisölliseen päihteettömään toimintaan Vartiosaaressa ja Soldiksessa. Avustusta pienennetään, koska 
omavaraisuusaste on negatiivinen. Yhdistyksen tulee edelleen kiinnittää huomiota talouden tasapainottamiseen. 
Sosiaali- ja terveystoimiala hankkii muita palveluja yhdistykseltä ostopalveluina. STEA avustaa. 

Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö - 
Pelastakaa Suomen nuoret ry

2320566 130 000 300 000 130 000 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. Avustusta ei koroteta edellisvuodesta ilman hyväksyttävää perustelua. 

Vägledningsverkstad rf 2312790 ei hakenut 12 000 0 Avustusta ei esitetä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tarkoitettujen ruotsinkielisten neuvontapalvelujen 
kehittämiseen, koska yhdistyksellä ei ole näyttöä avustuksella rahoitettavasta toiminnasta edelliseltä vuodelta.

Yhteismaa ry 2330501 ei hakenut 134 000 0 Avustusta naapurustososiaalisuuden kasvattamiseen nettipalvelun avulla tähtäävään toimintaan ei esitetä, koska 
yhdistys hakee avustusta myös kaupunginhallitukselta, joka on aiemmin myöntänyt yhdistykselle avustusta. 
Asukastoimintaa koskevat avustukset käsittelee kaupunginhallitus. 

22 kpl 1 481 000 2 354 789 1 491 000


