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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustukset (yli 10 000 euroa hakeneet)
Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000 euroa hakeneet)
Hakija

Hakemusnumero

Päätös 2019

Haettu 2020

Aseman Lapset Ry

Ehdotus 2020 Käyttötarkoitus 2020

1929710

104 000

104 000

Föreningen Folkhälsan på Drumsö r.f.

1944779

10 000

12 000

Helsingin Ensikoti Ry

1948048

7 000

11 000

Helsingin Icehearts Ry

1938997

300 000

350 000

Helsingin kouluraittiuspiiri - OKRY RY

1948258

55 000

110 000

Helsingin kouluraittiuspiiri - OKRY RY

1948165

10 000

30 000

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen
yhdistys ry

1947299

80 000

100 000

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen
Yhdistys ry

1946501

25 000

50 000

Hope-Yhdessä & Yhteisesti ry

1946885

5 000

12 000

Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten 1949114
alueyhdistys HELVARY ry

0

29 330

0 Avustusta ei myönnetä vanhempainyhdistyksen hallinnollisen järjestötyöntekijän palkkaamiseen,eikä toiminta kuulu
sote-toimialalle.

104 000 Kampissa sijaitsevan Walkers-talon vuokraan ja henkilöstökuluihin matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän nuorisotyön
mahdollistamiseksi kohdennettuna helsinkiläisiin. Ei kuluihin, joihin saadaan avustusta muulta taholta. Useita
rahoittajatahoja. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota.
10 000 Tallenin ruotsinkielisen, monikulttuurisen avoimen päiväkodin henkilöstökuluihin kohdennettuna helsinkiläisiin.
5 000 Kolmen vuorokauden mittaisten matalan kynnyksen yövytysjaksojen toteuttamiseen helsinkiläisille perheille, joilla on
väsymyksestä ja mahdollisesti myös muista tekijöistä johtuva kuormittunut elämäntilanne, jossa lapsella ja/ tai
vanhemmalla on uniongelmia. Talouden tila on vakaa, josta syystä avustusta on pienennetty edellisestä vuodesta.
300 000 Erityistä tukea tarvitsevien helsinkiläisten lasten ja nuorten tukemiseen liikunnan keinoin. Kasvattajien
palkkakustannuksiin kevätkaudella 5 työntekijää ja syyskaudella 7 työntekijää kuten vuonna 2019. Yhdistys palautti
avustusta 18 182,00 euroa vuodelta 2017 ja 12 062,47 euroa vuodelta 2018.
55 000 Helsinkiläisten lasten ja nuorten elämänhallintaan ja psykososiaaliseen tukeen, vanhemmille tarjottavaan
kasvatustukeen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä lähiyhteisöisssä tapahtuvaan toimintaan. Talouden tasapainoon tulee
kiinnittää huomiota. Omavaraisuusaste on heikko.
10 000 Helsinkiläisten ruotsinkielisten lasten ja nuorten elämänhallintaan ja psykososiaaliseen tukeen, vanhemmille
tarjottavaan kasvatustukeen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä lähiyhteisöisssä tapahtuvaan toimintaan. Talouden
tasapainoon tulee kiinnittää huomiota. Omavaraisuusaste on heikko.
50 000 Toiminnallisen kohtaamispaikan toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen käytettäväksi työntekijöiden palkkoihin ja
tilojen vuokrakuluihin. Kohtaamispaikka tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa 7-16-vuotiaille
lapsille ja nuorille Malmin alueella arki-iltapäivisin sekä koulujen loma-aikoina. Tämä 09 Helsinki Human Rights säätiön
toiminta siirtyi 1.1.2019 osaksi Helsingin NMKY:n toimintaa. Avustusta on pienennetty, koska Helsingin NMKY:n
omavaraisuusaste on erinomainen ja edellinen tilikausi oli ylijäämäinen.
25 000 Kamalat Äidit ja Voimasiskot -toimintojen koordinoinnin ja ryhmätoiminnan palkka- ja muihin kuluihin kohdennettuna
helsinkiläisiin. Kamalat Äidit on vertaistukitoimintaa murrosikäisten lasten äideille ja Voimasiskot on
vertaistukitoimintaa maahanmuuttajataustaisille, monikulttuurisille sekä työttömille tai vaikeassa elämäntilanteessa
oleville.
5 000 Toimitilan vuokrakuluihin helsinkiläisten asiakkaiden osalta. Tiloissa järjestetään arkipäivisin ajanvarauksella ilmaista
vaate- ja tavarajakelua vähävaraisille kriisin kokeneille perheille.

Kide-säätiö sr

1948251

12 000

75 000

12 000 Kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä voimavarojen lisäämiseen Kontulassa tavoitteena terveyden ja
hyvinvoinnin paraneminen, koulunkäynnin sujuminen ja vanhemmuuden vahvistuminen. Avustusta ei esitetä kahden
sosionomin palkkauskustannuksiin.

Leirikesä ry

1946204

3 000

12 000

3 000 Helsinkiläisten erityislasten osallistumiseen Leirikesän yöleirille. Leirihinnan yhdenvertaistamiseksi muiden leiriläisten
tasolle, koska leiriläisen avustaja tai pienennetty ryhmä nostaa kulut muiden leiriläisten kuluja suuremmiksi.
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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustukset (yli 10 000 euroa hakeneet)
Lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (yli 10 000 euroa hakeneet)
Hakija

Hakemusnumero

Päätös 2019

Haettu 2020

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Helsingin yhdistys ry

1948003

ei hakenut

100 000

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Uudenmaan piiri - Mannerheims
Barbskyddsförbunds Nylands distrikt

1943922

130 000

137 000

Mannerheimin lastensuojeluliitto Ry

1940863

0

20 000

Maria Akatemia yhdistys ry, ruotsiksi:
Maria Akademi förening rf

1941567

15 000

15 000

OmaKamu ry

1949706

4 000

45 000

Pienperheyhdistys ry

1941647

170 000

200 000

170 000 Monimuotoiseen perhetyöhön kohdennettuna helsinkiläisiin (Punahilkka-toiminta, perhekahvilat, vertaistoiminta,
perhepaikka Punahilkka, maahanmuuttajatyö, vauvaryhmät, työpajat, eroauttaminen, retki- ja leiritoiminta, tenavatupa
ja mieskaveritoiminta sekä Mummila). Toimintaan osallistuvat lapset valitaan sosiaalisin perustein. Pääasiallinen
rahoittaja on STEA.

Pääkaupunkiseudun Yksin- ja
Yhteishuoltajat PÄKSY ry

1949567

16 000

22 000

16 000 Helsinkiläisten yksin- ja yhteishuoltajien vertaisohjattujen olohuoneiden, tukipuhelimien, koulutuksen ja lastenhoitajien
kuluihin. Kaupunki antaa tiloja käyttöön maksutta.

Sateenkaariperheet

1931918

11 000

26 000

15 000 Vertaistoiminnan koordinaattorin palkkakuluihin, toimitilavuokraan ja erilaisiin toimintakuluihin Helsingissä
sateenkaariperheiden tukemisen mahdollistamiseksi. Vastaavaa toimintaa on vähän tarjolla, joka on peruste nostaa
avustusta. Valtakunnallinen järjestö, jolla on useita rahoittajatahoja, esim. STEA.

Suomen Kasvatus- ja
perheneuvontaliitto ry (Kasper)

1940484

13 000

15 000

13 000 Lasten eroauttamisen vertaisryhmille ja nuorten eroauttamisen työpajoille sekä erovaikuttajaverkostolle helsinkiläisiin
kohdennettuna.

970 000

1 475 330

21 kpl

Ehdotus 2020 Käyttötarkoitus 2020

0 Helsinkiläisiin lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvaan ammatillisen ja vapapaehtoistyön yhdistävään matalan
kynnyksen kriisiauttamiseen ei esitetä avustusta. Yhdistyksen omavaraisuusaste on erinomainen ja edellinen tilikausi
oli ylijäämäinen. STEA avustaa.
130 000 Ennaltaehkäisevän lapsiperhetoiminnan kuluihin Helsingissä: 1. tilapäinen lastenhoitoapu helsinkiläisille perheille, 2.
ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta (perhekummitoiminta ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta), 3.
perhekahvila-toiminnan ammatillinen ohjaus sekä 4. ammatillisesti ohjatut avoimet kohtaamispaikat sote-toimialan
perhekeskuksissa. Omavaraisuusaste on hyvä. Päärahoittajia STEA ja kunnat.
0 Lasten ja nuorten puhelimen ja netin toimintaan ei esitetä avustusta, koska yhdistyksen katsotaan voivan toteuttaa
tämä tärkeä palvelu ilman avustustakin. Omavaraisuusaste on erinomainen ja edellinen tilikausi oli ylijäämäinen.
15 000 Helsinkiläisille naisille ja äideille järjestettävän ammatillisesti ohjatun ryhmätoiminnan henkilöstö- ja järjestelykuluihin.
Ryhmien tavoitteena on henkisen ja fyysisen väkivallan ehkäisy ja ennaltaehkäisy. Valtakunnallinen yhdistys, jonka
toimintaa avustaa mm. STEA.Yhdistystä kehotetaan kiinnittämään huomiota talouden tasapainottamiseen, koska
omavaraisuusaste on heikko.
4 000 Syrjäytymisvaarassa oleville helsinkiläisille lapsille, nuorille ja perheille sekä maahanmuuttajille tarjottavan
vapaaehtoisen OmaKamu-tukihenkilötoiminnan toteuttamiseen, ei uuden työntekijän palkkaukseen.

942 000

