
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 erillishaun avustukset (yli 10 000 euroa hakeneet)
Iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistäminen

Hakija Hakemusnro Haettu, e Ehdotus, e Käyttötarkoitus 

Africans and African-Europeans 
Association (AFEAS) Afrikkalaiset 
ja afrikkalais-Eurooppalaisten yhdi

1689329 50 250 0,00  Avustusta ei esitetä. Hanke on sisällöltään suppea ja toimintamallin tarkempi kuvaus puuttuu.

Atlantis Football Club ry 2514573 24 000 0,00  Avustusta ei esitetä, koska toiminta on päällekkäistä kaupungin palvelujen kanssa.

De Sjukas Väl i 
huvudstadsregionen rf

M1580409535 20 000 20 000,00  Bocksprång och grönbete – jag vill, kan och lyckas -hankkeen toteuttamiseen ruotsinkielisille ikäihmisille, joilla on 

liikkumisongelmia ja jotka tarvitsevat ammattimaista tukea selviytyäkseen liikkumisesta lähiympäristössä.

Eläkelliitto ry 2515046 20 000 15 000,00  Kävelyfutis -hankkeeseen, jossa järjestetäään kävelyfutista kahden kaupunginosan ikääntyneille vapaaehtoisten avulla.

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 2514242 22 000 0,00  Avustusta ei esitetä. Tarjottu tutkimushanketta, jonka jälkeen aktivointitoimenpiteet tulevat liian myöhään rahoituksen 
tavoitteisiin nähden.

Helsingin Muistiyhdistys ry 2475444 30 000 30 000,00  Liike ja muisti -hanke kohdistuu helsinkiläisten, erityisesti kotona yksin asuvien muistisairaiden liikkumisen edistämiseen. 
Hankkeessa lisätään muistisairaiden ihmisten hyvinvointia kuntotuokioiden, asahin ja ulkoilun keinoilla. Mukana myös 
etätoteutusten kokeilu.

Helsingin Sydänkuntoutus r.y. 2512805 28 400 19 000,00  Hankkeessa vahvistetaan kotona asuvien seniori-ikäisten digitaitoja sekä lisätään mahdollisuuksia toteuttaa lihasvoima-, 
liikkuvuus-, tasapaino-, koordinaatio- ja rentous- sekä tietoisuustaitojen harjoituksia kotona ohjattuna ja myöhemmin 
ohjatuissa ryhmissä.

Ikäinstituutin säätiö M-1392270908 58 000 58 000,00  Voimaa Etäjumpasta - Etäohjattua Terveysliikuntaa Iäkkäille Helsinkiläisille.   
Hankkeessa parannetaan iäkkäiden itsenäisen kotona asumisen edellytyksiä levittämällä Ikäinstituutin kehittämää iäkkäiden 
etäjumpan toimintamallia Helsingissä. Hanke tukee järjestöjä ja kaupungin toimijoita perustamaan etäjumpparyhmiä, joissa 
vapaaehtoiset toimivat jumpan ohjaajina ja digitukena. Hankkeen päättyessä järjestetään webinaari, joka kokoaa yhteen 
tiedon erilaisten toimijoiden järjestämästä iäkkäiden etäjumpasta Helsingissä. 

Jade yhteisö ry M-234507479 40 000 40 000,00  Ikävertaisesta liikuntakaveriksi - rajat rikki liikkumalla hankkeessa vieraskielisten ja suomenkielisten ikäihmisten kohtaamisia 
liikuntatoiminnassa toteutetaan liikuntakaveri-toiminnan kautta. Hankkeessa ikääntyvät osallistujat suunnittelevat yhdessä 
liikuntatoiminnan tavoitteet ja sisällöt.

Kanta-Helsingin kansalliset seniorit 
ry

2514142 12 120 7 000,00  Hankkeessa toteutetaan kulttuurikävelyt ikääntyneiden valitsemiin kiinnostaviin kohteisiin yhteisöllisyyttä vahvistaen.

MEREO/Vanhusten 
Palvelutaloyhdistys ry

2514460 70 000 60 000,00  Hankkeen tavoitteena on yli 65-vuotiaiden kotona asuvien helsinkiläisten kynnysten (kotikynnys, kynnys osallistua) 
madaltaminen yksilötyönä toteutettavan Etsivän vanhustyön ja vapaaehtoistoiminnan keinoin. Etsivän vanhustyön 
toimintamallia kehitetty STEA-rahoituksella vuosina 2017-2020. 

Miina Sillanpään Säätiö sr 2508815 49 500 45 000,00  Kunnon kaveri-hankeessa toiminta aktivoi ikäihmisiä liikkumaan yksin, liikuntakaverin kanssa ja ryhmässä. Osallistujat oppivat 
myös hyödyntämään asuinalueensa fyysistä toimintakykyä ja liikkumista edistäviä mahdollisuuksia, kuten puistoalueita ja 
liikuntareittejä. Liikkumistukea tarvitsevat yksinäiset ikäihmiset tavoitetaan etsivän vanhustyön avulla
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Monaliiku - Monikansallisten 
naisten hyvinvointi ja liikunta ry

2505126 38 197 25 000,00  Ikänaiset liikkeelle -hanke tuottaa ohjattua liikuntaa ikääntyneille maahanmuuttajanaisille. Lisäksi vahvistetaan digitaalisia 
taitoja omalla äidinkielellä. Järjestetään työpaja sidosryhmien kanssa tiedon lisäämiseksi.

Omakotisäätiö sr 2479767 44 000 0,00  Avustusta ei esitetä. Suunniteltu toiminta on pääosin säätiön perustoimintaa eikä vastaa kattavasti hakukriteereihin.

Onnellinen vanhuus ry 2514903 35 000 0,00  Avustusta ei esitetä maksullisen ulkoiluseuran ostamiseen.

Pitäjänmäen eläkkeensaajat ry M1816837700 15 444 0,00  Avustusta ei esitetä, suunniteltu toiminta enimmäkseen yhdistyksen normaalia toimintaa. Ei omarahoitusosuutta.

Pääkaupunkiseudun 
Diabetesyhdistys ry

M607678286 25 000 0,00  Avustusta ei esitetä, koska hankesuunnitelma ja budjetointi ovat epärealistisia.

Pääkaupunkiseudun Helsingin 
Selkäyhdistys ry

2514019 46 000 40 000,00  Seniorin selkä kuntoon –hanke tarjoaa kaikille avointa monipuolisia, matalankynnyksen vaihtoehtoja liikkumisen lisäämiseen.

Pääkaupunkiseudun 
Karjalaisyhteisöt Pääsky ry

M1370614083 12 000 0,00  Avustusta ei esitetä, suunniteltu toiminta on yhdistyksen normaalia toimintaa.

Siskot ja Simot ry 2512259 50 000 25 000,00  Luovasti liikkeelle yhdessä -hanke.  Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kohderyhmän, vapaaehtoisten ja 
yhteistyötahojen kanssa erilaisia liikunnan ja kulttuurin yhdistäviä pop-up tapahtumia ikäihmisille. Hankkeelta edellytetään 
painotusta kotona asuviin.

Tapanilan Erä Karate ry 2495564 40 000 30 000,00  Hyvän kunnon seniorikarate hankkeen toteuttamiseen, ei vuokramenoihin.   

Tunnetaitoja kaikille ry 2513139 93 058 0,00  Avustusta ei esitetä kahden videon tuottamiseen. Hankeajan puitteissa vaikutukset ikääntyneiden liikkumisen lisäämiseksi 
jäävät vähäisiksi.

Vanhustyön keskusliitto - 
Centralförbundet för de gamlas väl 
ry

2478180 48 350 48 000,00  Aktiivisuutta arkeen vahvikelinjalla -hanke kohdistettuna helsinkiläisiin. Toteutetaan vapaaehtoisten rekrytointia ja koulutuksia 
verkossa, laajennetaan puhelinpäivystyksiä sekä suunnitellaan yhteistyökumppaneiden kanssa liikuntamateriaalia ja 
vapaaehtoisten lisäkoulutuksia puhelimessa toteutettavan liikunnan ohjauksen tueksi. Edellytetään markkinoinnin 
keskittämistä helsinkiläisille ikääntyneille. Toiminta käynnistynyt STEA rahoituksella 2020.

Venäläinen Kulttuuri-
Demokraattinen Liitto - Russkij 
Kulturno-Demokraticheskij Sojuz ry

2515231 10 940 0,00  Avustusta ei esitetä. Toiminta on mahdollista toteuttaa yhdistyksen normaalina toimintana.

Sirkus Magenta ry 2508639 78 840 60 600,00  Kotisirkus hankkeessa tuotetaan sosiaalista sirkusta ikääntyneille KotiTV:n ja lähiohjauksen välityksellä. Sosiaalisen sirkuksen 
työpajoja järjestetään lähi- ja etäopetuksena. Keväällä ja kesällä järjestetään työpajoja, asukastapahtumia ja esityksiä pihoilla 
ja puistoissa. Hankkeessa edellytetään painotusta kotona asuviin ikääntyneisiin.

Yhteensä 25 kpl      961 099,00   522 600,00  


