
Helsingin kaupungin sosiaali ja terveystoimialan vuoden 2020 avustukset (enintään 10 0000 euroa hakeneet)

Hakija Hakemusnumero Päätös 2019 Haettu 2020 Päätös 2020 Käyttötarkoitus

FRK (Finlands Röda Kors) Helsingfors 
svenska avdelning

M855022154 900 1 000 0 Kaupungin ohjeen mukaan avustusta yksinäisille ruotsinkielisille helsinkiläisille suunnattuun ystävätoimintaan ei voida 
esittää, koska hakemus saapui myöhästyneenä unohduksen vuoksi. Osasto on vakavarainen, joten on oletettavaa, että 
toimintaa voidaan toteuttaa ilman sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta. 

Helsingin Saattohoidon Tukiyhdistys ry 1948054 ei hakenut 5 000 0 Avustusta sairaalamuusikon työhön Suursuon sairaalan saattohoito-osastoilla ei esitetä, koska kyseessä on sote-
toimialan oma toimipiste, jonka tulee järjestää potilaiden hoito. Ylimääräiseen virkistykseen ja ilahduttamiseen kehotetaan 
etsimään rahoitusta yksityisiltä tahoilta.

Helsingin Sovittelijat ry 1949322 2 500 2 500 1 000 Helsinkiläisten vapaaehtoissovittelijoiden koulutus- ja valmennuskuluihin, ei hallintokuluihin. Avustusta pienennetään, 
koska avustus ei kaikkina vuosina ole tullut täysimääräisesti käytettyä, joten sitä on palautettu kaupungille.

Kuntoutussäätiö 1944067 ei hakenut 9 500 0 Turvallisuutta ja terveyttä luovan yhteisöllisen hankkeen suunnitteluun ei esitetä avustusta, koska se on välillistä ja 
kertaluonteista auttamistoimintaa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset on tarkoitettu välittömään ja jatkuvaan 
auttamiseen ja tukemiseen. Hankkeen aihe on tärkeä ja siitä voi olla yhteydessä kaupungin osallisuus ja neuvonta -
yksikköön.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry 1938224 700 1 000 700 Tahattomasti lapsettomien helsinkiläisten vertaistukitoiminnan, kurssien ja parisuhdepäivän tila- ja järjestelykuluihin sekä 
lahjasoluperheiden perhevalmennuksen tilakuluihin tahatonta lapsettomuutta kokeneille pariskunnille, jotka ovat saaneet 
lapsen lahjoitettujen sukusolujen avulla. Valtakunnallinen järjestö, jota avustaa STEA. 

Miessakit ry 1950030 ei hakenut 10 000 0 Toiminnan Miehet -hanke on kertaluontoinen, joten se ei kuulu avustustettavan toiminnan piiriin. Toiminnassa 
vahvistetaan 30 - 65-vuotiaiden miesten hyvinvointia vapaaehtois- ja vertaistoiminnan avulla. Toiminnan päärahoittaja on 
STEA. Yhdistyksen talouden tasapainoon tulee edelleen kiinnittää huomiota, koska omavaraisuusaste heikko. 

Naistenkartano Ry 1938901 6 000 9 000 6 000 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. 

Narsistien uhrien tuki ry 1939640 ei hakenut 2 000 0 Tuen antaminen luonnehäiriöisten lähi- ja vaikutuspiirissä oleville ei ole ensisijaisesti sosiaali- ja terveystoimen 
avustettavaa toimintaa, joten avustusta luento- ja ryhmätoimintaan ei esitetä. Toimintaa kuitenkin tuetaan antamalla sote-
toimialan tiloja maksutta käyttöön. Valtakunnallinen järjestö, jonka päärahoittaja on STEA.

Nollatoleranssi ry 1948920 ei hakenut 8 695 0 Avustusta työpaikallaan epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneiden vertaisryhmätoimintaan ei esitetä, koska yhdistys ei 
täytä avustusten jakoperusteita siltä osin, että sillä olisi näyttöä avustettavaksi haettavasta toiminnasta vähintään vuoden 
ajalta.

Norr om Stan rf 1927636 2 000 3 000 2 000 Yhteisöllisyyttä tukevan ruotsinkielisen perhe- ja senioritoiminnan kuluihin kohdennettuna pohjois-helsinkiläisiin. Ei 
toimintoihin, joita tukevat muut Helsingin kaupungin tahot. Useat säätiöt ja rahastot avustavat. 

Oikeudet ilman rajoja ry 1936259 1 200 2 750 0 Avustusta Coffee Without Borders - kohtaamispaikan vuokra- ja tapahtumakuluihin ei esitetä, koska yhdistyksen 
hallinnollisissa menettelyissä on puutteita. 

Romano Missio ry 1947061 1 800 8 000 3 000 Ennaltaehkäisevään ja korjaavaan kulttuurilähtöiseen sosiaalityöhön helsinkiläisten syrjäytymisvaarassa olevien ja 
syrjäytyneiden eri-ikäisten romanien keskuudessa. Korotuksen perusteena on kasvanut avun tarve. Päärahoittaja STEA.

Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (enintään 10 000 euroa hakeneet)



Helsingin kaupungin sosiaali ja terveystoimialan vuoden 2020 avustukset (enintään 10 0000 euroa hakeneet)

Hakija Hakemusnumero Päätös 2019 Haettu 2020 Päätös 2020 Käyttötarkoitus
Nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (enintään 10 000 euroa hakeneet)

Suomen Punainen Risti Herttoniemen 
osasto
(hakemus 1/3)

1936838 900 8 300 900 Helsinkiläisten ikäihmisten  ja mielenterveyskuntoutujien erilaisen tukemisen, aktivoinnin, terveyden ja toimintakyvyn 
edistämisen sekä ryhmä- ja ystävätoiminnan välttämättömiin kuluihin. Omavaraisuusaste on erinomainen ja nk. 
järjestöpankissa runsaasti varoja. 

Suomen Punainen Risti Herttoniemen 
osasto 
(hakemus 2/3)

1932171 900 2 400 900 Maahanmuuttajien kotoutumista edistävään ryhmätoimintaan Helsingissä.

Suomen Punainen Risti Herttoniemen 
osasto 
(hakemus 3/3)

1948194 ei hakenut 500 0 Avustusta kouluille ja järjestöille suunnattuihin kursseihin sekä yhteistyökumppaneiden hankintaan ja varainkeruuseen ei 
esitetä, koska ne ovat välillistä auttamistoimintaa. Osastoa tuetaan muilla avustuksilla (ks. edellä). 

Suomen Punainen Risti Kallio-Käpylän 
osasto

1936882 1 800 3 000 1 800 Vapaaehtoistoiminnan auttamis-, tuki-, kehittämis-, tila- ja järjestämiskuluihin kohdentuen helsinkiläisten ystävä- ja 
valmiustoimintaan, terveyden, hyvinvoinnin ja ensiaputaitojen edistämiseen, kouluyhteistyöhön sekä maahanmuuttajien 
kotouttamiseen. Omavaraisuusaste on erinomainen ja nk. järjestöpankissa runsaasti varoja. 

Suomen Punainen Risti Keski-
Helsingin osasto 
(hakemus 1/2)

1944314 0 3 800 900 Helsinkiläisten ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyn eri toimintamuotojen 
välttämättömiin kuluihin sekä vapaaehtoisten koulutuskuluihin ja ystävävälitykseen. Kaupunki antaa tiloja maksutta 
käyttöön. Omavaraisuusaste on erinomainen ja nk. järjestöpankissa runsaasti varoja.  

Suomen Punainen Risti Keski-
Helsingin osasto / Ensihuoltoyksikkö 
HEHY (hakemus 2/2)

1944213 0 2 500 900 Vapaaehtoisen ensiaputoiminnan sekä osastojen yhteisen ensihuoltotoiminnan välttämättömiin varustekustannuksiin 
sekä psykosiaalisen tuen ja koulutuksen kustannuksiin Helsingissä. Omavaraisuusaste on erinomainen ja nk. 
järjestöpankissa runsaasti varoja. 

Suomen Punainen Risti Pohjois-
Helsingin osasto

1949234 1 000 5 000 1 800 Eri toimintamuotojen välttämättömiin kustannuksiin kohdistuen helsinkiläisiin: SuomiKamu, ystävävälitys, 
ryhmämuotoinen ystävätoiminta, ystävien kouluttaminen ja materiaalit, läksykerhot ja kohtaamiskahvilat. Korotus 
kohdistuu yhteisen ystävävälityksen kuluihin. Omavaraisuusaste on erinomainen ja nk. järjestöpankissa runsaasti varoja. 

Suomen Punainen Risti Töölön osasto 1949535 ei hakenut 2 300 1 000 Eri toimintamuotojen välttämättömiin kustannuksiin kohdistuen helsinkiläisiin ja Helsingissä asuviin: ystävävälitys, 
terveyspisteet,  ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen ja  turvapaikanhakijoiden tukeminen sekä toiminnassa mukana 
olevien vapaaehtoisten koulutus ja työnohjaus. Omavaraisuusaste on erinomainen ja nk. järjestöpankissa runsaasti 
varoja. 

Surunauha ry 1939957 1 000 1 500 1 000 Läheisen itsemurhan kokeneiden vertaistukitoiminnan eri muotojen toteuttamiseen helsinkiläisiin kohdennettuna. 
Valtakunnallinen yhdistys, jota avustaa STEA

Uudenmaan Työttömien Yhdistysten 
Aluejärjestö - UUTTA ry

1934296 ei hakenut 7 930 0 Avustusta luovaan  ryhmätoimintaan pitkäaikaistyöttömille,  työllisyystoimenpiteessä lopettaville ja kuntouttavan 
työtoiminnan asiakkaille sekä työttömien yhdistyksissä toimiville vapaaehtoisille ei esitetä, koska hakija on kattojärjestö, 
joille avustusta ei kaupungin ohjeen mukaan pääsääntöisesti myönnetä. Lisäksi yhdistyksen talous ei ole tasapainossa, 
koska omavaraisuusaste on erittäin heikko. 

22 kpl 20 700 99 675 21 900


