
Nro
Hakemus-

numero
Hakija Haettu toiminta lyhyesti

Myönnetty 

avustus

1 3970689

Africans and 

African-Europeans 

Association 

(AFEAS) 

Afrikkalaiset ja 

afrikkalais-

Eurooppalaisten 

yhdistys

Avustusta haetaan kolmen koulutuksen 

järjestämiseen kevään 2022 aikana 

erityisesti afrikkalaistaustaisille yli 15-

vuotiaille nuorille (yhteensä 45-60 hlöä). 

Noin puolet osallistujista ovat Suomeen 

muuttaneita, puolet Suomessa syntyneitä 

2. sukupolven maahanmuuttajia. 

Tavoitteena aktiivisen oppimisen ja 

osallistavien menetelmien avulla auttaa 

nuoria asettamaan tavoitteita, löytämään 

omia vahvuuksia sekä kehittämään 

vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tavoitteena 

on, että koulutetut nuoret jatkaisivat 

toimintaansa vapaaehtoisina 

vertaistukijoina järjestössä. 

0,00

2 3985824

BiziVietnam-

Vietnamin Kielen 

ja Kulttuurin Ry

Finnish Integration Podcast Series, an initial 

step to tackle existing problems among the 

Vietnamese community. The purpose of 

the Podcast project is to ensure every 

Vietnamese individual knows their rights 

and opportunities, accompanying Helsinki 

City’s effort, so that they can integrate well 

to local society.

0,00



3 4041967

BiziVietnam-

Vietnamin Kielen 

ja Kulttuurin Ry

To organize a programme that brings in 

international collaboration, business 

cooperation or investment to Helsinki from 

countries where we are experts or have a 

strong network with such as Vietnam, 

Nepal, Thailand and Indonesia. 2 day event 

is a self-promotion event that acts as an 

ideal idea hub to promote and explore the 

potential business cooperation and 

collaboration. Target groups 1) 

International emerging startups, 2)  Finnish 

edtech companies, managers, principals of 

K12 schools, universities, vocational 

schools from Asian countries, specially 

Nepal, Indonesia, Thailand and Vietnam 3) 

Ministries, city authorities

0,00

4 4010436
Erityishuoltojärjes

töjen liitto EHJÄ ry

Maahanmuuttajataustaisten nuorten 

työnhakuryhmän järjestäminen keväällä 

2022. Ryhmä kokoontuu yhteensä 14 

kertaa. Lisäksi ryhmässä osallistuville 

nuorille tarjotaan tarvittaessa yksiköllistä 

tukea työnhaussa. Ryhmä on tarkoitettu 16-

29-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille 

nuorille ja pääkohderyhmänä ovat 16-24-

vuotiaat turvapaikanhakijataustaiset 

nuoret, jotka tarvitsevat tukea 

työllistymisessä. Ryhmän tavoitteena on 

tukea nuoria elämäntilanteeseen sopivassa 

10000,00



5 4037062 Familia ry

Duo Integration Group -vertaisryhmä on 

keskusteluryhmä Suomeen muuttaneille 

kahden kulttuurin perheiden puolisoille 

sekä kaikille, jotka tuntevat tarvitsevansa 

tukea kotoutumisprosessissaan. 

Englanninkielisissä ryhmissä keskustellaan 

ja opitaan yhdessä vertaisten kanssa 

Suomeen kotoutumisen erilaisista väylistä 

tai kotoutumisen mahdollisista haasteista. 

0,00



6 3952219 Globe Art Point ry

The association is proposing to run peer-to-

peer programme targeting professionals 

(10 persons) in the field of art and culture 

who have just recently moved to Finland 

and have very limited knowledge about the 

happenings within the Finnish art and 

culture scene as well as professionals who 

have been based in Finland for a longer 

period, however, still do not have the 

sufficient networks that would help them 

to integrate and essentially continue their 

artistic practice in Finland. Duration of each 

session would be 3 hours. The sessions 

would be participatory where attendees 

will be introduced to the local arts and 

culture scene by being provided with talks, 

lectures and other educational activities 

that would allow them to explore the 

opportunities within their specific field of 

expertise. Various experts would be invited 

to explain to our participants for example 

how to tailor their resume to suit the 

Finnish standards, how to build an online 

portfolio on their social media channels or 

introduce venues, programmes, collectives 

or associations that could serve their 

specific needs.

0,00



7 4021709

Helsingin Nuorten 

Miesten 

Kristillinen 

yhdistys ry

Haettavalla avustuksella palkataan osa-

aikainen vapaaehtoiskoordinaattori, jonka 

tehtävänä on ohjata ryhmätoimintaa. 

Lisäksi järjestetään Helsingin HNMKY:ssä 

yhteisöllisiä taidelähtöisiä tapahtumia ja 

ryhmätoimintaa, joilla lisätään osallisuutta 

yhteiskuntaan ja edistetään osallistujien 

verkostojen kasvua. 

0,00

8 4021158

International 

Working Women 

of Finland Ry

To rewrite the narrative of highly skilled 

Internationals, by building a strong network 

of empowered individuals, who challenge 

the status quo by offering Diversity and

Inclusion across Finland. Empower the 

IWWOF community and provide a safe 

space where we can develop individually, 

professionally, and personally. 

0,00



9 3971088
Irakin Naisten 

yhdistys

INY:ssa alkoi keväällä 2021 

Oikeusministeriön rahoittama Sumer-

hanke, joka tähtää ennaltaehkäisevään 

kunniaan liittyvän väkivallan vastaiseen 

asennemuutostyöhön. Hankkeen 

omakielisissä (arabia, kurdi-sorani ja persia-

farsi) naisille ja miehille suunnatuissa 

ryhmissä kerrotaan ilmiön eri 

ilmenemismuodoista, kuten 

pakkoavioliitosta ja tyttöjen sukuelinten 

silpomisesta sekä aihepiiriin liittyvästä 

lainsäädännöstä ja naisten perus- ja 

ihmisoikeuksista. Lisäksi hankkeessa 

välitetään tietoa tarjolla olevista matalan 

kynnyksen palveluista, joista kerrotaan 

yhteystietoineen hankkeen tuottamissa 

erikielisissä esitteissä. 

0,00

10 3907157
Kalliolan 

Setlementti ry

Tarkoituksena työllistää yksi vaikeasti 

työllistyvä maahanmuuttajataustainen 

henkilö Kalliolan setlementti ry:n Pasilan 

Naapuruustalolle työkokeilun päättyessä. 

Tarkoituksena mahdollistaa henkilön 

työelämävalmiuksen kartoittaminen ja 

kehittyminen, yhteiskunnallisen 

osallisuuden ja toimijuuden vahvistuminen, 

suomen kielen oppiminen ja 

vuorovaikutuksen lisääminen. 

0,00



11 4011135
Kulttuurikeskus 

Ninho ry

Continuing Lukupesä program with training 

sessions on reading mediatation, guided 

tours of Helmet's children collection and 

reading nests workshops for families with 

babies and young children. 

0,00

12 4037068 Kuntoutussäätiö

Hankkeessa kolme pienen (alle 10 

työntekijän) maahanmuuttajajärjestön 

työntekijälle tarjotaan henkilökohtaista 

viestintäsparrausta. Työntekijät saavat 

ohjauksen avulla ymmärryksen viestinnän 

merkityksestä, osaamispohjaa ja 

resurssiensa mukaien viestintästrategian. 

Ohjauksen jälkeen heillä on 

toimintavalmiudet suunnitella ja toteuttaa 

viestintää oma-aloitteisesti ja jakaa 

saamaansa osaamista omassa 

työyhteisössään nykyisille ja tuleville 

työntekijöilleen sekä verkostonsa 

kollegoilleen. 

0,00



13 3924318

Logrus - 

Kansainvälinen 

nuorisoaloitteiden 

tukiyhdistys ry

Culture-non-stop -festivaalin järjestäminen. 

Toimintaryhmä sisältää kaksi yhdistystä ja 

neljä yritystä, ammattilaisia ja 

harrastelijoita. Festivaalin tapahtumia 

järjestetään eri kaupunginosissa 

yhteistyössä alueen asukkaiden ja 

yhteisöjen kanssa. Tämä antaa 

mahdollisuus tasapainottaa ja 

monipuolistaa kaupunginosien taide- ja 

kulttuuritarjontaa, vahvistaa 

kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja 

myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden 

kulttuurista osallisuutta. 

0,00



14 4041946

Monaliiku - 

Monikansallisten 

naisten 

hyvinvointi ja 

liikunta ry

Silta Urheiluun - yhdessä 

vapaaehtoisvoimalla -hankkeen 

pääkohderyhmä ovat maahanmuuttaneet 

naisia perheineen. Hankkeessa luodaan 

verkosto monikulttuurisista 

organisaatioista (alussa 3-4), 

urheiluseuroista (3-4) sekä Monaliiku. 

Verkoston toiminnan tavoitteena on saada 

enemmän maahanmuuttaneita mukaan 

urheiluseurojen toimintaan 

vapaaehtoisiksi. Vapaaehtoisille 

järjestetään kaksi koulutusta tukemaan 

heidän integroitumista urheiluseuran 

toimintaan. Koulutuksen jälkeen 

vapaaehtoiset integroidaan luonnollisesti 

urheiluseuroihin, Monaliiku on mukana 

tässä vaiheessa tukemassa sekä maahan 

muuttajia että urheiluseuroja, jotta tämä 

vaihe toimii sujuvasti.

Tavoitteena saavuttaa noin 300 

maahanmuuttanutta/ulkomaalaistaustaista

, joista vähintään 50% naisia ja tyttöjä.

10000,00



15 4041938 Shaam ry

Musiikki- ja tanssiesitysten järjestäminen 

sekä kuorotoimintaa. Harjoitusten ohessa 

keskustellaan kotoutumiseen liittyvistä 

teemoista, esim. Suomen 

koulujärjestelmästä sekä koulun ja kodin 

yhteistyön tärkeydestä. Tarkoituksena 

järjestää noin 7 kulttuuritapahtumaa (mm. 

naisten päivä, itsenäisyyspäivä, Irakin 

kulttuuripäivä, Eid al-Fitr, Eid al-Adha jne.)

0,00



16 4021875

Suomen 

Pakolaisapu ry, 

Finlands 

Flyktinghjälp rf

Avustuksella täydennetään olemassa olevia 

työllisyyspalveluja tarjoamalla 

helsinkiläisille oleskeluluvan tai Suomen 

kansalaisuuden saaneille 

maahanmuuttaneille, erityisesti 

pakolaistaustaisille naisille, valmennusta ja 

henkilökohtaista tukea työnhakutilanteisiin 

sekä rakentaa uudenlaisia työllistymisväyliä 

yrityskumppaneiden kanssa. Toiminnassa 

tuetaan myös työllistäviä työnantajia ja 

heidän työyhteisöjään kohti monimuotoista 

työelämää. Hankkeessa hyödynnetään 

Sauma-hankkeen aikana käynnistynyttä 

yritysyhteistyötä erityisesti sellaisten 

yritysten kanssa, joiden kanssa ei ole vielä 

tehty konkreettisia 

työllistämistoimenpiteitä (esim. 

kaupanala). Valmennuksessa ja 

yritysyhteistyössä pyritään huomioimaan 

maahanmuuttaneiden naisten tyypillisiä 

työllistymisen esteitä kuten suomen 

kielentaitoon, työaikoihin ja -matkoihin 

liittyviä asioita. Toiminta luo väyliä, joiden 

kautta maahanmuuttaneet siirtyvät 

työelämään sujuvasti ja työnantajat saavat 

tarvitsemaansa työvoimaa ja tukea. 

10000,00



17 4036907

Suomen 

Venäjänkielisten 

Keskusjärjestö ry

Avustuksella toteutetaan vuoden mittainen 

kehittämishanke, jonka tavoitteena on 

lisätä Helsingin venäjänkielisten tasa-

arvoista osallisuutta ja omatoimisuutta 

yhteiskunnassa, lisätä venäjänkielisten 

luottamusta viranomaisiin ja palveluihin, 

kehittää uudenlaisia menetelmiä 

kotoutumiseen omakielisen ja tuetun 

kansalaistoiminnan ja vertais- sekä 

vapaaehtoistoiminnan kautta. 

Vuoden 2022 aikana SVK hakee noin 20 

venäjänkielistä osallistujaa, jotka sitoutuvat 

toimintaan koko vuoden ajaksi.

Vuoden aikana tutustutaan kansalais- ja 

vapaaehtoistoimintaan, järjestökenttään 

sekä kaupungin palveluihin. Syksyllä 

osallistujat vetävät eri järjestöissä 

vertaisryhmiä, joissa he pystyvät samalla 

jakamaan oppimaansa tietoa. 

10000,00



18 3965849

Suomen 

Venäjänkielisten 

Keskusjärjestön 

osasto - Klubok ry

”Naisten orientaatio” -toiminta tarjoaa 

venäjänkielisille työttömille ja kotona 

lasten hoidossa oleville naisille tietoa eri

arkipäiväelämään liittyvistä aiheista ja 

tukee suomen kielen osaamista. 

Tarkoituksena on antaa naisille tietoa, 

opettaa ja kannustaa heitä käyttämään 

omia varoja itsensä kehittämiseen ja 

työuran rakentamiseen. Naisten on 

vahvistettava omaa identiteettiä, opittava 

omien resurssien hallintaa ja vahvistettava 

itsenäisyyttä. 

Vuoden 2022 aikana Klubok pitää neljä 

jaksoa. Jokaiseen kuuluu orientaatiotunteja 

sekä suomen kielen tunteja.

0,00



19 4037030

Suomen 

Venäjänkielisten 

nuoriso osasto - 

Eridan ry

Avustuksella järjestetään monipuolista 

kotoutumista edistävä toiminta 

Toimintakeskuksessa Graniitissa, Helsingin 

Pihlajamäessä. Avustuksella palkataan osa-

aikainen kotouttamista edistävän 

toiminnan koordinaattori, jolla on 

kokemusta osaamista järjestää toimintaa 

eri kulttuurisen edustajien kanssa, hyvät 

vuorovaikutus taidot ja joka helposti 

verkostoituu. 

Avustuksella järjestetään mm.:

-Social kitchen verkostoitumistapahtumat 

maahanmnuuttaille

-Nuorten oma-aloitteiset lautapeli illat

-Nuorille tarkoitetut itseopiskelumodulit 

(vapaaehtoisia ohjaaja): ruonlaitto, -

Digiklubi, musiikin soitto, bändin 

harjoitukset

-Kulttuuri illat: Thai, Kiina, Georgia, 

Ukraina, Venäjä

-Englannin ja suomen kielen kielikahvilat

-Erilaiset konsertit, juhlat ja tapahtumat, 

jossa esiintyvät eri taustaiset kulttuurien 

edustajat 

-Toiminnalliset tapaamiset työttömille 

(käsityöt, ruoanlaitto, ATK-ryhmät)

-Monikulttuuriset pikkujoulut 

-Monikulttuurinen jazz-kuoro

-Äiti+lapsi toiminta 

0,00



20 4036958
Suomi-Nepal -

seura r.y.

Runsaasti erilaista toimintaa 

(kokkauskursseja, piknik-retkiä jäsenistölle, 

hiihtokurssi, matkamessuille ja Maailma 

kylään -tapahtumiin osallistuminen, 

ihmiskaupan vastainen työ jne.) 

Avustuksella on tarkoitus laajentaa 

aiemmin toimiviksi osoittautuneita 

toimintamuotoja sekä kokeilla 

innovatiivisesti uusia muotoja.

0,00

21 4041937

Suomi-Somalia 

Seura ry, ruotsiksi 

Sällskapet Finland-

Somalia rf

Ennakkoluulojen vähentäminen 

suomensomalialaisia kohtaan tuomalla 

esille somalialaista kulttuuria taide- ja 

kulttuurityöpajoissa, jotka ovat tarkoitettu 

kaikille helsinkiläisille. Eri 

toimintamuotoina ovat mm. tekstiili- ja 

puutyöt, kuvataide, musiikki, 

ruokakulttuuri, tanssi ja runous. Pajojen 

tuotoksista pidetään elokuussa 2022 suuri 

somalialaisen kulttuurin tapahtuma 

Stoassa. 

0,00

22 4042582

Suomi-Somalia 

Seura ry, ruotsiksi 

Sällskapet Finland-

Somalia rf

Jengiytymisen estäminen osallistamalla 

kaikki tahot, kuten nuoret, vanhemmat, 

poliisi, nuorisotyöntekijät, koulut, 

ongelman juurisyiden ja ratkaisujen 

löytämiselle jengiytymisen ehkäisemiseksi. 

Yhdistys aloittanut jo pienimuotoisen 

10000,00



23 3942575 Think Africa ry

The program aims to guide the participants 

in creating their own unique career 

pathways in Finland through

individualised assessment of their skill set, 

identification of areas of professional 

strengths as well as personal limitations

to career building. The program also guides 

the participants in exploring alternative 

career paths related to their fields.

One on one coaching and mentorship 

sessions will be included during the 

duration of the program to give the

participants an opportunity to directly tap 

from the wealth of knowledge and 

experience of a professional in their 

desired career path. 

0,00



24 4037057 Tieto on valtaa ry

Yhdistys hakee avustusta palkatakseen 15 

tutor-oppilasta somalinkielisten 

maahanmuuttajaperheiden lasten ja 

nuorten kasvun ja koulunkäynnin 

tukemiseen ja vanhemmuuden

vahvistamiseen iltapäiväkerhotoiminnan 

avulla Itä-Helsingin alueella. Järjestettävän 

toiminnan keskeinen arvo on siinä, että 

lasten tutoreina toimivat lukio- ja 

ammattikouluikäiset somalinuoret, jotka 

samalla saavat työkokemusta. Tämä tukee 

heidän jatko-opintojaan sekä auttaa 

työllistymisessä. Hanke toteutetaan 

yhteistyössä Merilahden, Aurinkolahden, 

Puistopolun, Puotilan ja Itäkeskuksen 

peruskoulun kanssa. Koulut ohjaavat 

toimintaan juuri niitä lapsia, jotka ovat 

tuen tarpeessa ja joiden vanhemmilla on 

tarvetta saada tukea 

vanhemmuuteen.Toiminta on ollut osa 

Helsingin kaupungin Buddy School (BS)-

toimintaa, mutta kaupungin rahoitus 

järjestöille tämän hankkeen kautta loppui 

kevään 2021 aikana.

0,00

25 4021741 Tuglas-seura ry

Paperinen esite ja esittelyvideo Viro-

keskuksesta suomalaisten ja virolaisten 

kohtauspaikkana. Erityisenä painopisteenä 

keskuksen kirjastopalvelujen tunnetuksi 

tekeminen.  

0,00



26 4042491 Tule mukaan ry

Toiminta 1 kohdistuu helsinkiläisiin 

maahanmuuttajataustaisiin nuoriin ja 

heidän kantasuomalaisiin ystäviinsä sekä 

vanhempiinsa. Toiminnan tarkoituksena on 

tarjota mahdollisimman paljon erilaisia 

aktiviteetteja ja tapahtumia helsinkiläisille 

nuorille ja lapsille läpi vuoden. 

Toimintamme koostuu pääosin ohjatusta 

toiminnasta (mm.  pelailu, urheilut, 

leivonta, partiointi).      

Toiminta 2: Tavoitteena on järjestää 

koulutusta myös naisille. Opetettavina 

aineina ovat mm. it-koulutus, kirjoituksen 

ja lukemisen alkeet omalla kielellä ja 

suomen kielen opiskelu. 

0,00



27 4042597
Turvapaikanhakijo

iden tuki ry

Vakiintuneen Yhdessäoloa – Get together -

toiminnan ydin on joka toinen sunnuntai 

järjestettävä kohtaamiskahvila. Tällä 

avustuksella rahoitettaisiin 

kahvilatoiminnan laajennusta 

Kulttuuriklubiksi, jolloin toiminnan 

painopiste

tulee olemaan erilaisissa vierailuissa 

kulttuurikohteisiin sekä moninaisten 

kulttuuritapahtumien järjestämisessä

kahvilatoiminnan ohessa. Toiminta 

tavoittaa sekä Suomessa syntyneitä että 

turvapaikanhakijataustaisia helsinkiläisiä 

läpi ikäryhmien, sukupuolien ja 

kieliryhmien. Osa

osallistujista kohtaa muiden kieliryhmien 

edustajia vain harvoin, mutta kohtaavat 

toiminnassamme luontevasti muita

pakottoman vapaa-ajan vieton parissa. 

Tällä hetkellä osallistujia on noin 20-50 

noin 10 eri kieliryhmästä. 

0,00

28

YHT. 50000,00



Päätös

Kokonaisarvioinnissa hanke ei osoittanut tarpeeksi 

selkeästi toiminnan sisältöä, eikä se ei osoittanut 

riittävästi laaja-alaisuutta, skaalautuvuutta tai 

palveluaukon kattamista suhteessa haettuun avustukseen  

sekä muihin hakemuksiin. 

Kokonaisarvioinnissa hanke ei osoittanut tarpeeksi 

selkeää toiminnan sisältöä, eikä riittävää laaja-alaisuutta 

suhteessa haettuun avustukseen ja muihin hakemuksiin.



Avustusta voi hakea kaupungin kaupunkistrategian 

tavoitteiden ja teemojen mukaisiin hankkeisiin, pilotteihin 

sekä kotouttamista laajalti kehittävään toimintaan. 

Avustuksesta ei rahoiteta perustoiminnan kustannuksia. 

Kotoutumista työllistymisen edistämisen kautta 

kehittävää toimintaa, joka on hyvin skaalattavissa. Lisäksi 

toiminta tavoittaa eri kieliryhmien helsinkiläisiä nuoria. 

Kohderyhmän tavoittaminen uusiin projekteihin ei aina 

ole helppoa, sillä kohderyhmän voimavarat palveluiden 

etsimiseen tai niihin sitoutumiseen ovat usein rajalliset. 

Toiminnan vaikuttavuus perustuu osittain siihen, että 

toiminta on valmiiksi tavoittanut kohderyhmän nuoria ja 

työnhakuryhmää ohjaavat nuorille tutut sosiaaliohjaajat. 

Hyvä ja selkeä hakemus.

Myönnetään avustus työntekijöiden palkkoihin ja muihin 



Hyvä ja selkeä hakemus. Hanke ei kuitenkaan osoittanut 

riittävästi laaja-alaisuutta ja skaalautuvuutta suhteessa 

haettuun avustukseen sekä muihin hakemuksiin. 

Avustuksesta ei rahoiteta perustoiminnan kustannuksia.



Kokonaisarvioinnissa hanke ei osoittanut riittävää laaja-

alaisuutta, skaalautuvuutta tai palveluaukon kattamista 

suhteessa haettuun avustukseen sekä muihin 

hakemuksiin.



Hanke ei osoittanut tarpeeksi selkeästi toiminnan sisältöä. 

Monipuolista ja tärkeää toimintaa, mutta suhteessa 

haettavaan avustukseen sekä muihin hakemuksiin 

hakemus jäi epäselväksi. Avustuksesta ei rahoiteta 

perustoiminnan kustannuksia. 

Puutteelinen hakemus, sillä mukana ei ollut vaadittavaa 

palvelusuunnitelmaa. Hanke ei osoittanut tarpeeksi 

selkeästi toiminnan sisältöä, eikä se ei osoittanut 

riittävästi laaja-alaisuutta, skaalautuvuutta tai 

palveluaukon kattamista suhteessa haettuun 

avustukseen. Avustuksesta ei rahoiteta perustoiminnan 

kustannuksia. 



Kokonaisarvioinnissa hanke ei osoittanut tarpeeksi 

selkeästi toiminnan sisältöä sekä kuinka tavoittaa 

hankkeen kohderyhmä. Hakemus jäi epäselväksi 

suhteessa muihin hakemuksiin  

sekä haettavaan avustukseen. Avustuksesta ei rahoiteta 

perustoiminnan kustannuksia. 

Hanke ei osoittanut tarpeeksi selkeästi toiminnan sisältöä, 

eikä se ei osoittanut riittävästi laaja-alaisuutta, 

skaalautuvuutta suhteessa haettuun avustukseen. 

Avustuksesta ei rahoiteta perustoiminnan kustannuksia. 



Tärkeä, oman äidinkielen osaamista tukeva hanke, joka 

samalla kehittää tuntemusta kaupungin palveluista. 

Tänä vuonna hyviä hakemuksia oli paljon, ja tälle 

hankkeellee on viime vuonna myönnetty avustus samaan 

toimintaan. 

Kotoutumista ja osallisuutta edistävä hanke, jossa 

vahvistetaan kolmen järjestöjen toimintaa. Tänä vuonna 

hyviä hakemuksia oli paljon, joten suhteessa jaettavaan 

avustukseen sekä muihin hakemuksiin hanke ei osoittanut 

riittävää laaja-alaisuutta.



Kokonaisarvioinnissa hanke ei osoittanut tarpeeksi 

selkeästi toiminnan sisältöä tai se ei osoittanut riittävästi 

laaja-alaisuutta, skaalautuvuutta tai palveluaukon 

kattamista suhteessa haettuun avustukseen. Kulttuuri- ja 

vapaa-ajan toimialan avustukset voisivat olla hakijan 

kannalta oleellisempia. Hakemuksessa ei myöskään 

mainittu yhteyttä kaupunkistrategiaan. 



Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tukeva hanke, jota 

voidaan jatkossa skaalata myös muille alueille. Hanke 

yhdistää eri kieliryhmien helsinkiläisiä.

Myönnetään avustus työntekijöiden palkkoihin, 

kouluttajien palkkoihin, mainoskuluihin ja muihin 

toiminnan järjestämisestä suoraan aiheutuviin kuluihin, ei 

kuitenkaan vuokraan, puhelin- tai verkkolaskuihin tai 

muihin järjestön juokseviin peruskuluihin.



Kokonaisarvioinnissa hanke ei osoittanut tarpeeksi 

selkeästi toiminnan sisältöä tai se ei osoittanut riittävästi 

laaja-alaisuutta, skaalautuvuutta tai palveluaukon 

kattamista suhteessa haettuun avustukseen. Avustuksesta 

ei rahoiteta perustoiminnan kustannuksia. 



Kotoutumista työllistymisen edistämisen kautta 

kehittävää toimintaa, joka jatkossa skaalautuu hyvin 

kattamaan enemmän kohderyhmän asiakkaita. Lisäksi 

toiminta tuo yhteen eri kieliryhmien helsinkiläisiä. 

Myönnetään avustus työntekijöiden palkkoihin, 

lastenhoitajan palkkioon ja muihin toiminnan 

järjestämisestä suoraan aiheutuviin kuluihin, ei  

kuitenkaan vuokraan, puhelinlaskuihin, nettiin tai muihin 

järjestön juokseviin peruskuluihin.



Kotoutumista laaja-alaisesti kehittävä hanke, joka tukee 

osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Voidaan skaalata 

jatkossa. Hanke yhdistää eri taustaisia venäjää 

äidinkielenään puhuvia helsinkiläisiä.

Myönnetään avustus työntekijöiden palkkoihin, 

lastenhoitajan palkkioon ja muihin toiminnan 

järjestämisestä suoraan aiheutuviin kuluihin, ei  

kuitenkaan vuokraan, puhelinlaskuihin, nettiin tai muihin 

järjestön juokseviin peruskuluihin.



Kokonaisarvioinnissa hanke ei osoittanut tarpeeksi 

selkeästi toiminnan sisältöä tai se ei osoittanut riittävästi 

laaja-alaisuutta, skaalautuvuutta tai palveluaukon 

kattamista suhteessa haettuun avustukseen.



Hankehakemuksessa kuvattiin paljon erilaita toimintaa, 

mutta kokonaisarvioinnissa hanke ei osoittanut tarpeeksi 

selkeästi toiminnan sisältöä tai skaalautuvuutta suhteessa 

haettuun avustukseen. Myös hankkeen budjetti jäi 

epäselväksi.



Runsaasti erilaista toimintaa, josta suuri osa seuran 

perustoimintaa. Uudet ideat vielä avustushakemuksessa 

ideatasolla. Kokonaisarvioinnissa hanke ei osoittanut 

tarpeeksi selkeästi toiminnan sisältöä tai se ei osoittanut 

riittävästi laaja-alaisuutta, skaalautuvuutta tai 

palveluaukon kattamista suhteessa haettuun 

avustukseen.

Hyvä ja selkeä hakemus. Monipuolinen 

kulttuuritapahtuma, jossa huomioitu koronan mahdolliset 

vaikutukset. Kokonaisarvioinnissa hanke ei kuitenkaan 

osoittanut tarpeeksi selkeästi toiminnan sisältöä, eikä se 

ei osoittanut riittävästi laaja-alaisuutta, skaalautuvuutta 

tai palveluaukon kattamista suhteessa haettuun 

avustukseen.

Alueellista kehittämistä ja osallisuutta tukeva hanke, jota 

voidaan jatkossa skaalata myös muille alueille. Hanke 

yhdistää eri kieliryhmien helsinkiläisiä. 

Myönnetään avustus työntekijöiden palkkoihin, 

lastenhoitajan palkkioon ja muihin toiminnan 

järjestämisestä suoraan aiheutuviin kuluihin, ei  



Perusmentorointiohjelma, joka on hyödyllinen vaikkei sillä 

varsinaista uutuusarvoa olekaan. Tänä vuonna hyviä 

hakemuksia oli useita, joten suhteessa jaettavaan 

avustukseen sekä muihin hakemuksiin hanke ei osoittanut 

riittävää laaja-alaisuutta tai palveluaukon kattamista.



Hakemuksessa ei ole mainittu yhteyttä 

kaupunkistrategiaan. Hakemus jäi epäselväksi suhteessa 

muihin hakemuksiin  

sekä haettavaan avustukseen. Avustuksesta ei rahoiteta 

perustoiminnan kustannuksia. 

Avustusta voi hakea kaupungin kotouttamisohjelman 

tavoitteiden ja teemojen mukaisiin hankkeisiin, pilotteihin 

sekä kotouttamista laajalti kehittävään toimintaan. 

Avustuksesta ei rahoiteta perustoiminnan kustannuksia. 



Hakemuksessa ei ole mainittu yhteyttä 

kaupunkistrategiaan. Hakemus jäi epäselväksi suhteessa 

muihin hakemuksiin  

sekä haettavaan avustukseen. Avustuksesta ei rahoiteta 

perustoiminnan kustannuksia. 



Kokonaisarvioinnissa hanke ei osoittanut tarpeeksi 

selkeästi toiminnan sisältöä, ja yhteys 

kaupunkistrategiaan jäi heikosti perustelluksi. Tavoitteet 

ja toimenpiteet olisi hyvä perustella selkeämmin. 

Avustuksella rahoitettava toiminta pitkälti yhdistyksen 

toiminnan peruskustannuksia. 


