Järjestö

Avustuslaji

Kohdenumeron
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Käyttötarkoitus
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C
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AFRICAN CARE RY Ak

4 476

Tuotamme oppaan, joka tukee 22q11-potilaiden ja heidän
läheistensä osallisuutta, voimavaroja ja itsensä hyväksymistä
vertaistukeen, oireyhtymätietoon ja kokonaissairauden
ymmärrykseen liittyvän verkoston yhteistyöhön perustuvan
mallin avulla. Opas auttaa heti diagnoosin saatuaan 22qpotilaita ja -perheitä pääsemään hyvinvointiinsa vaikuttavan
tuen piiriin, ja jopa ennaltaehkäisemään sairauden pahempia
tiloja. Opas sisältää tietoa kokonaissairaudesta ja kuvaa
tukiverkoston hyvinvointivaikutuksia. Yhdistyksemme on
seurannut 22q-perheiden jaksamista jo vuosia. Selvitystyötä
syvennetään ja laajennetaan hankekauden aikana.
Tavoitteena on järjestää kattavasti vertaistukitapaamisia,
jotta saamme lisätietoa, millainen tuki toimii parhaiten
laajakirjoisen oireyhtymän tapauksessa. Tavoite on lähteä
toteuttamaan yhdistyksen tarjoamaa tukea ja kiinnittää
samalla myös hoitotahojen, arjen tuen tarjoajien ja
kuntouttajien huomio koko 22q-potilaan perheen vertaistuen
piiriin ohjaamisen tärkeyteen.
Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Virtuaaliyhteisön luomiseen 16–29-vuotiaiden ADHDoireisten nuorten kohtaamisen areenaksi sekä opiskelun,
työelämän ja arjenhallinnan tueksi. Tiedon välittämiseen em.
aiheista, vertaisuuden edistämiseen teemallisten työpajojen
ja ryhmäkeskusteluiden avulla sekä virtuaalisen
vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen (Virtuaaliheimo –
laajasti avoinna oleva yhteisöllinen tuki- ja keskustelupalvelu
16-29 vuotiaille ADHD-oireisille nuorille Discord-sovelluksella
2022 – 2024)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Adhd-oireisten ja heidän läheistensä psyykkisen, sosiaalisen
ja fyysisen hyvinvoinnin tukemiseen ryhmämuotoisen,
tavoitteellisen ja vertaistuellisen kurssitoiminnan avulla.
Vertais- ja kokemustoimintaan adhd-oireisten ja heidän
läheistensä osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi
sekä tietoisuuden lisäämiseen adhd-oirekuvasta.
Toimintamuotoina: verkkovertaistapahtumat,
vertaisvanhempitoiminta, kokemustoiminta ja
vertaistukiryhmien ohjaajienkoulutukset.
Hankerahoituksen aikana pilotoidulle ja palautteen mukaan
kehitetylle, nyt vakiintuneelle ja vapaaehtoisten hyväksi
arvioimalle ohjauksen mallille sekä mentoroinnin
toimintamuodolle. Kohderyhmien tutkittuun tarpeeseen
vastattiin kehittämällä henkilökohtaisempi,matalan kynnyksen
vertaistuen muoto STEA- rahoituksella 2018-2020. Mentorit
toimivat vertaisina vierelläkulkijoina omaa
kokemusasiantuntijuuttaan hyödyntäen eri-ikäisten
adoptoitujen,adoptioperheiden,-vanhempien ja-odottajien
tukena. Toimintaa tarjotaan valtakunnallisesti
suomeksi,ruotsiksi ja englanniksi. Vaikuttavuus perustuu
ammattilaisen ohjaamaan strukturoituun, turvalliseen
vuorovaikutukseen ja prosessin tukemiseen tiiviillä
yhteydenpidolla osapuoliin. Laadun ylläpito ja volyymin
lisääminen edellyttävät lisää ammattitaitoista
työntekijäresurssia. Tulosten ja palautteen perusteella on
lunastettu ammattilaisten ja kohderyhmän luottamus.
Toimintaan hakeutumisessa näkyy ammattilaisten ja
osallistuneiden suositteluiden vaikutus.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Nuorten ja aikuisten adoptoitujen hyvinvoinnin ja
voimavarojen parantamiseen vapaaehtois- ja vertaistoimintaa
toteuttamalla ja kehittämällä. (Yhteisö voimavarana hyvinvointia nuorille ja aikuisille adoptoiduille
vertaistoiminnalla 2020-2022)
1. Vähentää terveyden- ja hyvinvoinnin eriarvoisuutta
kouluttamalla ruoka-avun toimijat ja asiakkaat tekemään
terveellistä ruokaa helposti ja edullisesti. 2. Luoda Homma
pannussa- konseptista ruoka-apuun sovellettu versio, joka on
hankeajan jälkeen valmis levittäväksi muihin maakuntiin 3.
Juurruttaa Homma pannussa osaksi Varsinais-Suomen
ruoka-aputoimintaa 4. Toimittaa maahanmuuttajatyöhön
englanninkielinen versio Homma pannussa vihkosesta ja 12:een ruokakulttuuriin sovellettua reseptivihkosta 5. Kehittää
toimintaa koulutus- ja asiakaspalautteet sekä kokemus
huomioiden 6. Seurata koettua jaksamista, pystyvyyden
kokemusta ja vaikutuksia elintapavalintoihin 7. Edistää
verkostoyhteistyötä ja palveluohjausta eri alueilla
Tavoitteena uusi me -hanke tukee kunnioittavaa ja
monenvälistä yhteiskunnallista keskustelua sekä nostaa esiin
yhteiskunnan moninaisuutta vuorovaikutustilanteiden ja
kampanjoinnin avulla. Hanke toteuttaa kansallisesti kattava
koulutuskiertueen 4 eri paikkakunnalla (Helsinki, Turku,
Joensuu, Oulu), 4 kalenterivuoden aikana. Yhdellä
paikkakunnalla toteutetaan neljä tapahtumaa vuoden aikana.
Lisäksi mahdollistetaan toiminnan jatkuvuus paikallisesti
verkkoon tuotettavin materiaalein ja jalkautetaan
koulutuskonsepti paikallisen toimijan käyttöön.
Vaikuttamistyötä tehdään näkyvästi kansallisen
kampanjoinnin keinoin Tavoitteena uusi me -teeman
ympärillä. Osallistujilta kerätään julkaistavaa palautetta.
Hankkeen tarjoamat kontekstit ja foorumit mahdollistavat
ihmisten konkreettisen kohtaamisen, oman äänen
käyttämisen, keskustelun aloittamisen ja yhteydenluomisen
erilaisten ryhmien välillä. Päämääränä on inklusiivisempi,
mukaanottavampi, vuorovaikutustaitoisempi ja
syrjimättömämpi yhteiskunta.
Maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä hyvinvointia
ja osallisuutta vahvistavaan toimintaan ryhmätoiminnan,
asiakasohjauksen ja vapaaehtoistoiminnan avulla ItäHelsingissä
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Kahden kulttuurin välillä elävien somalitaustaisten nuorten
osallisuuden, identiteetin muodostumisen sekä
elämänhallinnan vahvistamiseen vertaismentorointiohjelman
avulla pääkaupunkiseudulla (Somenti-hanke 2022-2024)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Pääkaupunkiseudulla asuvien Nigeriasta pakolaisina
Suomeen saapuneiden yksinhuoltajaäitien avustaminen
lastenkasvatuksen ongelmissa ja ongelmatilanteiden
ehkäisyssä koulutusten, Elders-mentoroinnin sekä
henkilökohtaisen omakielisen keskusteluavun avulla.
Erityistä sosiaalista tukea tarvitsevien tyttöjen, poikien ja
moninaisesti sukupuolensa kokevien osallisuuden
vahvistamiseen ja yksilöllisen kasvun tukemiseen matalan
kynnyksen toiminnalla, ryhmätoiminnalla ja
isosisarustoiminnalla
Taloudellisesti heikommassa asemassa olevien
lapsiperheiden arjen ja vanhemmuuden tukemiseen
yhteisöllisen tilan ja ruokailutoiminnan avulla Tampereella
(Kotila - Elämänmakuista olohuonetoimintaa perheille 20202022)
Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
AVH:n työikäisenä sairastaneiden tukemiseen
vertaisryhmätoiminnan ja tiedon jakamisen avulla (Koppi
arjesta 2022 – 2024)
Psykososiaalisen ja emotionaalisen tuen kehittämiseen
aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneille henkilöille ja
heidän läheisilleen (Monimuotoisen psykososiaalisen tuen ja
kohtaamismallien kehittämishanke AVH-perheille
ensimmäisen vuoden aikana sairastumisesta 2020 - 2022)
Kehityksellisestä kielihäiriöstä kärsivien lasten ja heidän
läheistensä tukemiseen ryhmämuotoisen intervention avulla
(Vuorovaikutuksen avaimet - ryhmämuotoinen
interventiomalli perheille, jossa lapsella on kielellinen
erityisvaikeus 2019 – 2022)
Vertaistuelliseen, kurssimuotoiseen ryhmätoimintaan, jonka
tavoitteena on osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen.
Kohderyhminä ovat aivoverenkiertohäiriöön sairastuneet ja
heidän läheisensä sekä perheet, joissa lapsella on
kehityksellinen kielihäiriö sekä nuoret, joilla on kehityksellinen
kielihäiriö ja nepsy-oireita.
Valtakunnallisen Arjen vinkit vanhemmille -toiminnan ja
valtakunnallisen Juttu-tupa-verkoston koordinointiin. Ohjausja neuvontapalveluihin, keskustelukeinojen omaksumisen
tukemiseen ja materiaalin tuottamiseen afasiaan ja
kehitykselliseen kielihäiriöön liittyen sekä tietoisuuden
lisäämiseen kyseisistä kohderyhmistä ja heidän
erityistarpeistaan.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan

6 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Aivovammautuneiden henkilöiden sekä heidän läheistensä
vertais- ja kokemustoiminnan koordinointiin,
vakiinnuttamiseen sekä kehittämiseen ja näihin liittyvien
tapahtumien, leirien, koulutusten ja virkistyksen
7 075 järjestämiseen (Vertais- ja kokemustoiminta 2020-2022)
Aivovamman saaneiden henkilöiden ja heidän läheistensä
ammatillisesti ohjattavaan, vertaistukea hyödyntävään
2 ryhmämuotoiseen kurssitoimintaan.
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Esitetään

109 161

105 872

9 861 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Esitetään
Avustusta haetaan Akaan Tuunauspajan toiminnan
mahdollistamiseen. Akaan tuunauspaja tarjoaa yli 12
vuotiaille nuorille vaihtoehtoista tekemistä perjantai-illoiksi.
Toiminnan tarkoitus on opettaa nuorille autojen, mopojen ja
muiden kulkupelien laittamista, yhdessä tekemistä,
yhteisöllisyyttä ja hyväntekeväisyyttä. Tavoitteena on olla
kaikille nuorille matalan kynnyksen turvasatama, johon
nuoren on helppo tulla viettämään aikaa muiden nuorten
kanssa, aikuisen valvovan silmän alle. Toiminta tapahtuu
Akaan RengasCenterin tiloissa joka perjantai kello 18:0022:00. Akaan RengasCenter tarjoaa toimintaan tilansa ja
työkalunsa. Valvojat toimivat vapaaehtoisvoimin.
Tuunauspaja on jo vakiinnuttanut paikkansa Akaan nuorison
keskuudessa ja kävijämäärät on olleet todella hyvät viikosta
9 833 toiseen.
Ei esitetä
6 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Väkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden naisten päihteiden
käytön, väkivaltaisen käyttäytymisen ja heidän kohtaamansa
väkivallan vähentämiseen psykoedukatiivisen ja
traumasensitiivisen vertaisryhmätoiminnan mallin avulla
9 868 (VEERAT 2022-2024)
Päihteitä ja riippuvuuksia koskevan tiedon, tuen ja
neuvonnan lisäämiseen digitaalisten palveluiden avulla
21 (Päihdelinkki, Nuortenlinkki)
Pistämällä huumeita käyttävien palveluiden ulkopuolella
olevien tai palveluissa heikosti kiinni olevien ihmisten
tavoittamiseen, kohtaamiseen sekä auttamiseen etsivän työn
ja jalkautuvan terveysneuvontatyön keinoin (Katuklinikka:
10 267 Helsinki, Tampere ja Oulu)
Vanhempien päihteidenkäytöstä merkittäviä haittoja kokevien
hyvinvoinnin edistämiseen sekä päihdeongelmien
ylisukupolvistumisen ehkäisemiseen tukemalla ja ohjaamalla
nuoria sekä aikuisia chateissa ja vertaistukiryhmissä,
lisäämällä tietoisuutta alkoholinkäytön riskivaikutuksista
lapsille sekä kohtaamistyötä tekevien tulevien ja nykyisten
1 257 ammattilaisten osaamista parantamalla (Lasinen lapsuus)
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Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 748 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Kuntodopingaineiden käytöstä aiheutuvien terveyshaittojen
ehkäisyyn ja vähentämiseen terveysneuvonnan,
tiedontuotannon ja ammattilaisten kouluttamisen avulla
9 776 (Dopinglinkki)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Huumeita käyttävien, erityisesti asunnottomien tai
asunnottomuusuhan alaisten ihmisten asunnottomuuden
vähentämiseen ja osallisuuden lisäämiseen matalan
kynnyksen tuella ja kohtaamispaikkatoiminnalla Tampereen
10 000 seudulla (Völjy)
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen perustehtävää tukevan ja
kohderyhmien hyvinvoinnin edistämistä palvelevan tutkitun
5 706 tiedon tuottamiseen ja tutkimusyhteistyön kehittämiseen
Järjestölähtöisen päihdetyön asiakaslähtöisyyden ja
palveluketjujen sujuvuuden parantamiseen sekä
14 päihdetyössä tarvittavan tiedon saannin edistämiseen
Päihteidenkäytöllä oireilevien nuorten traumainformoidun
ryhmämallin kehittäminen ja rakentaminen osaksi
9 938 palvelujärjestelmää.
Rahapelaajille ja heidän läheisilleen suunnattujen matalan
kynnyksen palveluiden parantamiseen eri toimijoiden
yhteistyöhön ja osallisuuteen perustuvan, rahapelihaittoja
ehkäisevän toimintamallin kehittämisellä ja arvioinnilla
(Yhteispelillä! - Vaikuttava toimintamalli pelihaittojen
7 090 ehkäisyyn, pilottialueina Espoo ja Kymenlaakso 2020-2022)
Aktiivisesti päihteitä käyttävien ihmisten osallisuuden ja
3 947 toimintakyvyn vahvistamiseen vertaistoiminnan avulla (Osis)
Yleishyödyllisten verkkopalveluiden palvelualustojen ja
käyttöjärjestelmien uudistamiseen (A-klinikkasäätiön
10 178 digitaalisten palvelualustojen päivittäminen 2022)
Heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien parissa
tehtävän vapaaehtoistoiminnan laajentamiseen ja
9 973 kehittämiseen (Vapariväylä – tie osallisuuteen 2022-2024)
Päihde- ja mielenterveysongelmaisten sekä muiden
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien hyvinvoinnin
edistämiseen yksinäisyyttä vähentävän ja osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä lisäävän kohtaamispaikkatoiminnan avulla
4 069 Alajärvellä
Allergiaa, astmaa ja ihotauteja sairastavien sekä
palovamman kokeneiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin
sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen
internaatti- ja avomuotoisten sekä verkossa toteutettavien
6 kurssien avulla
Atooppista ihottumaa sairastavien työ- ja toimintakyvn
ylläpitämiseen aurinkopainotteisen
3 335 sopeutumisvalmennustoiminnan avulla (2021)

3 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Allergiaterveyttä edistävään kemikaalineuvontaan sekä
tietoisuuden lisäämiseen luonnon merkityksestä ihmisen
hyvinvoinnille ja terveydelle luentojen ja tapahtumien avulla
4 valtakunnallisesti (2022)
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Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
2 toimintaan
Esitetään
Mielenterveyden häiriöistä kokemusta omaavien henkilöiden
matalan kynnyksen jäsenyhteisötoimintaan (Helsingin
3 Tukiyhteisö Laturi)
Esitetään
9 658 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tukemiseen
5 542 musiikkiharrastuksen avulla (Floora-hanke 2019-2022)
Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen hyvinvoinnin ja
elämänhallinnan edistämiseen kehittämällä tytöille ja
perheille kohdennettuja sukupuoli-, uskonto- ja
kulttuurisensitiivisiä työmenetelmiä (UMMA2-hanke 202210 239 2024).
Yli 60-vuotiaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden
lisäämiseen, yksinäisyyden vähentämiseen sekä digitaitojen
kehittämiseen kohtaamispaikka- ja ryhmätoiminnan avulla
5 769 (Iltatupa-toiminta)
Tarkoitus on työskennellä sosiaalityöntekijöiden,
sairaanhoitajien ja nuorten kanssa korkeakouluista,
ammattikorkeakouluista ja yliopistoista psykososiaalisten
tukipalvelujen tarjoamiseksi pääkaupunkiseudun kansalaisille
9 853 tämän projektitoiminnan kautta.
Ankkurilahden Ratsastajien tärkein varainhankintamuoto on
kilpailujen järjestäminen. Järjestämme vuosittain noin
seitsemät kilpailut, joissa käy yhteensä noin 1500 katsojaa.
Olemme merkittävä kilpailunjärjestäjä alueellamme.
Osallistujia tulee koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta.
Katsojiksi tulee sekä hevosharrastajia, että yllättävän paljon
henkilöitä jotka eivät harrasta hevosia. Kaikenikäiset katsojat
haluavat tulla ratsastuskilpailuihin, koska ne ovat värikäs
ulkoilutapahtuma, jossa näkee ihania eläimiä. Meidän
nykyinen katsomomme on luokattoman huono, jopa
vaarallinen. Se koostuu kasasta vanhoja rakennuslevyjä.
Suurin osa katsojista seisoo. Jos pidämme kilpailut
ratsastushallissa, katsojat istuvat matalilla penkeillä, joista on
vaikea nähdä mitään. Haluaisimme rahoituksen siirrettävään
20-40 paikkaiseen katsomoon, jota voisi kisojen mukaan
9 431 pitää ulkona tai sisällä.
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Järjestöille suunnattujen palveluiden ja kansalaisten
osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen sekä
yhdistysten, kaupungin ja yritysten yhteistyön tukemiseen
Lohjalla Kansalaistoiminnan keskuksessa sekä OLKA
toiminnan toteuttamiseen Lohjan aluesairaalassa (2022)
Ikäihmisten sosiaalisten suhteiden tukemiseen ja
yksinäisyyden vähentämiseen ammatillisten kotikäyntien,
seniorikahviloiden, soittorinkien ja kohdennetun
vapaaehtoistoiminnan avulla (2022)
Tavoitteena on synnyttää yksinäisyyttä ehkäisevä,
yhteisöllinen avoin toimintatila, jossa kuntalaiset pääsevät
harjoittelemaan mm. oman kodin ja ympäristön huoltamista,
esineiden kunnostusta ja säästäväistä elämäntapaa.
Järjestetään jokaviikkoista avointa toimintaa ja työpajoja,
jotka kartuttavat taitojen lisäksi yhteisöllisyyttä ja tietoisuutta
kestävästä elämäntavasta. Toimintaa toteutetaan
Lapinlahdella Lastun pihapiirissä ja verstaassa, jalkautetaan
mm. Varpaisjärven kylätalolle ja osallistua voi myös
etäyhteyksin. Toimintamalli on jaettavissa, monistettavissa ja
sovellettavissa myös muualle. Työpajoissa ohjataan oman
ympäristön ja kodin huoltoon. Avoimessa toiminnassa voi
tulla verstaaseen korjaamaan tavaroita tai osallistumaan
yhteisiin taideprojekteihin ja tätä kautta parantamaan myös
omaa arkea, arjen rytmiä ja omaa hyvinvointia. Hanke on
suunnattu kaikenikäisille maaseutu- ja haja-asutusalueen
asukkaille, keskiössä yksinäisyys, mm. työttömät, ikäihmiset
ja pikkulapsiperheet.
Kumppanuustalo Arttelin toimintaan, järjestöjen välisen
yhteistyön edistämiseen ja syventämiseen sekä järjestö- ja
kansalaistoiminnan mahdollisuuksien näkyväksi tekemiseen
Tampereen seudulla (Voimaa kumppanuudesta järjestöyhteistyöllä ja yhteiskehittämisellä kohti osallisuutta ja
hyvinvointia)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Toiminnan tarkoitus on vähävaraisten, yksinäisten tai muuten
haavoittuvassa asemassa olevien vanhusten psyykkisen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen toteuttamalla heidän
unelmiaan uudenlaisen, verkkopohjaisen palvelun avulla.
Erityisenä tavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa
olevien, kotona asuvien ikäihmisten osallisuuden kokemusta.
Ak-rahoituksen avulla kehitetään erityisesti vanhusten kotona
ja etäyhteyksin tapahtuvaa unelmien toteuttamista, jolloin
toimintaan mukaan pääsevät myös kaikkein
heikkokuntoisimmat vanhukset, ja heidän hyvinvointiaan
voidaan tulevaisuudessa tukea myös koronapandemian
kaltaisten erityisoloduhteiden aikana. Ak-avustuksella
Unelmatehtaan verkkopalvelun https://unelmatehdas.org
tunnettuutta ja toimivuutta kehitetään, jotta toiminta pyörisi
jatkossa omarahoitteisesti. Tähän päästään kohdentamalla
markkinointia erityisesti yritysten suuntaan ja kehittämällä
verkkopalvelua yhdessä yritysten kanssa (lahjoitusmuodot,
lahjoittajien näkyvyys, ym.).
Lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia vahvistavaan
FRIENDS-toimintaan ja sen alueelliseen levittämiseen
(Friends-toiminta)
Vakavien kiusaamistapausten selvittämiseen tarkoitetun K-0työmuodon levittämiseen kunnissa (Valtakunnallinen
kiusaamiseen puuttuva K-0-toiminta 2022-2023)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa oleilevien nuorten
turvallisen vapaa-ajanvieton mahdollistamiseen, sekä
riskialttiissa elämäntilanteessa olevien nuorten
tunnistamiseen monitoimijaisen nuorisotyön avulla
Rikosoireilevia ja rikoksen uhriksi joutuneita nuoria tukevaan
katusovittelutoimintaan Uudellamaalla (Katusovittelutoiminta
2020-2022)
Vakavasti oireilevien nuorten tukemiseen liikkuvalla
toiminnalla pääkaupunkiseudulla (Walkers-bussi-toiminta)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Vakavasti rikoksilla ja päihteillä oireilevien alle 20-vuotiaiden
nuorten, heidän kavereidensa ja perheidensä osallisuuden
vahvistamiseen yksilö- ja perhetyöllä sekä leiritoiminnan
avulla yhteistyössä viranomaisten kanssa Helsingissä.
(Pasila-toiminta 2022-2023)
Asevelvollisena vammautuneiden ja heidän läheistensä
voimavarojen ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen
antamalla neuvontaa ja vertaistukea toimeentuloturvaan,
hoitoon ja kuntoutukseen liittyvistä palveluista sekä
edunvalvontaa harjoittamalla (2018-2020)
Asumispalvelujen asukkaiden mielekkään, omiin valintoihin
perustuvan elämän edistämiseen intressiperustaisen
harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan sekä yhteiskunnallisten
vaikuttamismahdollisuuksien avulla (Mielekäs-toiminta)
Arjessaan tukea tarvitsevien nuorten ja työikäisten sekä
lastensuojelutaustaisten nuorten hyvinvoinnin, osallisuuden,
voimavarojen, itsenäisen elämän valmiuksien ja arjen taitojen
vahvistamiseen voimavaravalmennuksen ja
kokemustoimijuuden avulla (Omat avaimet 2020-2022)
Vammaisten ja autismin kirjon nuorten aikuisten mielen
hyvinvoinnin ja identiteetin vahvistamiseen saavutettavan
valmennuskonseptin ja yhteiskehittämisen avulla (HYMIS hyvinvointia mielelle saavutettavasti 2022-2024)
Arjessa tukea tarvitsevien ihmisten osallisuuden
vahvistamiseen digivalmiuksia- ja taitoja parantamalla
(Digiloikkarit 2022-2023)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
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Asumisterveysongelmien vuoksi vaikeuksiin joutuneiden
perheiden asumisterveysneuvontaan ja tukemiseen puhelinja verkkoauttamisen sekä yksilö- ja ryhmämuotoisen
toiminnan keinoin. Asumisterveystiedon lisäämiseen
viestinnän ja vaikuttamistyön avulla
Ikääntyneiden osallisuuden edistämiseen ja tietoteknisten
taitojen kehittämiseen vertaistutor-toiminnan avulla
Pirkanmaan alueella
Tyttöjen osallisuuden ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen
ryhmämuotoisen toiminnan ja kotinuorisotyön avulla Turun
Varissuon alueella (Turun Tyttöjen Talo Varissuolla)
Yksinäisten, masentuneiden, sosiaalisesti syrjäytyneiden,
monikulttuuristen, psyykkisesti oireilevien ja muiden erityistä
tukea tarvitsevien tyttöjen ja nuorten naisten
matalankynnyksen toimintaan sekä ryhmä- ja yksilötukeen
(Turun Tyttöjen Talo)
Kunniaan liittyvien konfliktien ja väkivallan
ennaltaehkäisemiseen yksilö- ja perhekohtaisen tuen,
ryhmätoiminnan sekä koulutuksen avulla Varsinais-Suomen
alueella (Sopu Varsinais-Suomi - kunniakäsityksiin liittyvä
konflikti- ja väkivaltatyö, 2020-2022)
Hankkeen tarkoituksena on auttaa
maahanmuuttajataustaisia sekä kahden kulttuurin perheissä
eläviä miehiä ja isiä, joilla on haasteita löytää roolinsa
miehinä, puolisoina ja lasten vanhempina uudessa
asuinmaassa ja kahden kulttuurin vaikutuspiirissä.
Tavoitteena on tukea uudessa ympäristössä rakentuvaa
identiteettiä, esimerkiksi kun on hankaluuksia siirtyä
auktoriteettisesta vanhemmuudesta keskustelevampaan
vanhemmuuteen, ymmärtää sukupolvien välisen kuilun ja
ahtaiden sukupuoliroolien kielteiset ilmiöt, rakentaa
yhteistyövanhemmuutta ja lisätä ymmärrystä isän
merkityksestä lapsen kehitykselle. Hankkeen tarkoituksena
on antaa tukea ja ohjausta sukupuolisensitiivisellä työotteella
yksilö- ja ryhmätyöskentelyn keinoin. Menetelminä käytetään
mm. paneutuvaa palveluohjausta, toimijuutta ja voimavaroja
tukevaa yksilökeskustelua ja ohjaajatyöparimallilla
toteutettavaa vertaistuellista ryhmäkeskustelua. Hanke tukee
perheellisiä miehiä arjenhallinnassa sekä vahvistaa
vanhemmuuden voimavaroja.
Maahanmuuttajataustaisten perheiden arjenhallinnan ja
osallisuuden tukemiseen (PETU 2019-2021)
Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Monilapsisten perheiden sujuvan arjen tukemiseen
vapaaehtoistoiminnalla Raahen seutukunnassa ja Oulussa
(Lapsirikas-toiminta)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021 – 2023)
Vetureina toimivien lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden
valmentamiseen, työllistämiseen ja tukeen sekä
lastensuojelun piirissä oleville/olleille nuorille suunnattuun
Veturien antamaan yksilötukeen, ryhmämuotoisiin
toimintoihin ja etätukeen sekä kokemusasiantuntemukseen
perustuvaan kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan (Veturointitoiminta)

7 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Selvitystemme mukaan suomalaisissa koulujen ja
oppilaitosten henkilökunnalla ei ole riittävästi tietoa
autismikirjon oppilaiden tuen tarpeista ja hyvinvoinnin
tukemisen merkityksestä. Hankkeessa kerätään tietoa
olemassa olevista toimintamalleista ja työvälineistä, näitä on
kehitetty mm. Australiassa, Belgiassa. Näiden pohjalta
kehitetään verkko-oppimisympäristö, joka sisältää Suomeen
sopivia työvälineitä autismikirjon oppilaiden tuen tarpeet
tunnistavaan arviointiin ja tukisuunnitelmien tekemiseen sekä
autismikirjon oppilaan hyvinvoinnin arviointiin ja hyvinvointia
tukevien toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen
opiskeluympäristöissä. Opiskeluympäristössä haasteita
kohtaavan autismikirjon kohtaaminen on usein ongelma- ja
haastelähtöistä, mikä on omiaan heikentämään
kohderyhmän oppilaiden hyvinvointia, laskemaan
motivaatiota koulunkäyntiin sekä heikentämään
oppimistuloksia. Hankkeen perimmäinen tavoite on tarjota
keinoja autismikirjon oppilaiden mielen ja ja muun
9 815 hyvinvoinnin tukeen
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Autismiliiton vertais- ja kokemustoiminnan koordinointiin,
vakiinnuttamiseen ja edelleen kehittämiseen. Autismiliiton
vertais- ja kokemustoiminta (veko-toiminta) sisältää
vertaisosaaja-, kokemusasiantuntija- ja
vertaisvanhempitoiminnan sekä nettivertaisryhmät ja
jäsenjärjestöjen vertaisryhmien ohjaajien tuki- ja
4 224 koulutustoiminnan.
Syrjäytymisriskissä olevien neurokirjon piirteitä omaavien
nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin
vahvistamiseen ja syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen 1)
matalan kynnyksen yksilötyöllä sekä hyväksymis- ja
omistautumisterapian (HOT) menetelmiin perustuvalla
ryhmäinterventiolla, 2) nuoren vanhempien hyvinvoinnin
vahvistamisella HOT menetelmiin pohjautuvalla
etävalmennuksella ja tiedon lisäämisellä neurokirjon nuoren
erityistarpeista sekä 3) ammattilaisten tiedon lisäämisellä
9 805 neurokirjon nuoren tarpeiden tunnistamiseen.
Autismikirjon henkilöille tarkoitettujen tukiasuntojen hankintaja korjauskuluihin Helsingistä, Espoosta, Vantaalta,
9 918 Seinäjoelta ja Kuopiosta (yhteensä 18 kpl)
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Taidetta meiltä -hankkeessa edistetään neurokirjon
henkilöiden ja kehitysvammaisten aikuisten
yhdenvertaisuutta ja osallisuutta taiteen keinoin, kulttuuristen
oikeuksien toteutumista parantamalla. Hankkeessa
kehitetään toimintatapoja kohderyhmän kulttuuristen
oikeuksien parantamiseksi. Hanke kokoaa kohderyhmän
sosiaalipalveluita toteuttavia toimijoita, kuntien
kulttuuritoimijoita ja taiteilijoita yhteen ja järjestää
kohderyhmälle lähi- ja etätaidetoimintaa sekä tapahtumia.
Osallistujat kokeilevat eri taiteenlajeja itse tekemällä,
tutustuvat ohjatusti oman lähialueensa kulttuuripalveluihin ja
tapahtumiin, syventävät taiteellista ilmaisuaan
taiteilijamentorin tukemana ja tuovat taidettaan esille
hankkeen järjestämissä tapahtumissa. Hankkeen pitkän
aikavälin vaikutukseksi odotetaan kohderyhmän hyvinvoinnin
edistämistä taidetoiminnan kautta sekä moninaisuuden
ilmenemistä yhteiskunnassa.
Vapepa-toiminnassa tarvittavan koulutuksen ja varustelun
hankintaan
Työttömien tai työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevien 3064-vuotiaiden henkilöiden sosiaalisten taitojen, psyykkisten ja
fyysisten voimavarojen ja osallisuuden vahvistamiseen
ryhmämuotoisen vertaistuen avulla Päijät-Hämeessä
(Toiveista todeksi 2020-2022)
Ikääntyneiden yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseen ja
vähentämiseen kuvapuheluvälitteisen pienryhmätoiminnan
avulla Päijät-Hämeessä (Ruutuystävät-toiminta)
Moniongelmaisten 17-29-vuotiaiden nuorten sosiaalisten
taitojen, arjenhallinnan ja osallistumismahdollisuuksien
vahvistamiseen ryhmäprosessin avulla (Poveria-toiminta)
Työttömien tai työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevien
henkilöiden digikansalaisuuden ja osallisuuden
vahvistamiseen ryhmämuotoisella harrastus- ja
digikurssitoiminnalla (Digittämö 2022-2024)
Fyysisesti vammaisten ihmisten elämänlaadun
parantamiseen ja itsenäisen selviytymisen tukemiseen
avustajakoiratoiminnan avulla (2018-2020) Itsekouluttamisen tukemiseen - Vertaistoiminnan
järjestämiseen
Fyysisesti vammaisten ihmisten avustajakoirien itse- ja
alkukoulutukseen (koulutuksessa jo aloittaneiden koirien
koulutusohjelman loppuunsaattaminen 2022)
Avustuksen käyttötarkoitus on tukea kaikkia avustajakoiraa
käyttäviä henkilöitä vertaistuen avulla sekä tarjota tietoa
avustajakoiran käyttöön ja koiran hyvinvointiin liittyvistä
asioista kaikille avustajakoiraa käyttäville henkilöille.
Toiminnalla tuetaan myös avustajakoirapeesareiden ja kouluttajien vertaistukea ja verkostoitumista yhteistyön,
erityisosaamisen ja tiedonkulun lujittamiseksi. Avustuksella
järjestetään vuosittain kaksi isoa viikonlopputapaamista.
Lisäksi järjestämme kohderyhmille verkkotapaamisia sekä
puhelimella ja sähköpostilla tapahtuvaa ohjausta ja
neuvontaa. Tapahtumiin kutsutaan avustajakoiran käyttäjät,
kouluttajat, peesarit, vapaaehtoistyöntekijät ja koiran
käyttäjien henkilökohtaiset avustajat/perheenjäsenet, jotka
toimivat koiran käyttäjien apuna tapahtumissa sekä
yhdistyksen toiminnan piirissä olevat koulutusvaiheessa
olevat avustajakoirat käyttäjineen ja kouluttajineen.
Järjestön vapaaehtois-, vertais- ja matalan kynnyksen
kohtaamispaikan toimintaan sekä Pohjois-Suomen
mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminnan tukemiseen
ja verkostotyön toteuttamiseen

10 061

Tarkoituksena on kehittää uusia toimintamalleja Balanssi ry:n
ja Mielenvireys ry:n kurssi-, ryhmä- ja vapaaehtoistoimintaan
olemassa olevien hyvien käytäntöjen pohjalta. Tavoitteena
on myös saada uusia osallistujia sekä vapaaehtoisia mukaan
järjestöjen toimintaan. Lisäksi tarkoituksena on kokeilla
toimintojen jalkauttamista uusiin toimintaympäristöihin sekä
kehittää uusia toimintamalleja kokemusasiantuntijuuden
vahvistamiseksi Lapin sairaanhoitopiirin kuntoutuskurssi- ja
ryhmätoiminnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kanssa tehtävässä yhteistyössä.
För att stödja specialbarn och förstärka deras sociala
färdigheter och självkänsla med hjälp av lägerverksamhet i
Helsingfors
För att stödja familjer med hjälp av individ- och
gruppverksamhet samt kommunikation så att de klarar sig i
vardagen med barn med neuropsykiatriska symtom eller
utmanande beteende/ Perheiden tukemiseen selviämään
arjen haasteista neuropsykiatrisesti oireilevien tai muuten
haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa yksilö- ja
ryhmätoiminnan sekä tiedottamisen keinoin
(Neuropsykiatriska tjänster/Neuropsykiatriset palvelut)
Förebyggande arbete i skolvärlden - För att genom
gruppverksamhet, fortbildning och konsultation stödja barn,
unga och vuxna i de svenskspråkiga skolorna i Österbotten.
Syftet är att öka trivsel och samhörighet i skolvardagen och
stärka psykiskt välmående bland barn och unga.
För att öka delaktigheten, motverka ensamheten och stärka
de sociala färdigheterna hos svenskspråkiga 10-18-åriga
flickor med särskilda behov i Nyland - För lågtröskel-, grupp-,
rast- och lägerverksamhet (Tjejvillan 2020-2022)
Psykososiaalisesti vahvistavaan ryhmäleiritoimintaan,
työpajoihin ja yksilölliseen tukeen 13-25-vuotiaille
lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille pääkaupunkiseudulla
sekä nuorten lähiaikuisille ja ammattilaisille tarjottuun
neuvontaan ja koulutukseen. (Oman elämäni supertähti)
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För att stödja svensk- och flerspråkiga skilsmässofamiljer,
ombildade familjer och föräldrar som upplever utmaningar i
sitt parförhållande till en mer fungerande vardag och ett
stärkt föräldraskap med hjälp av gruppverksamhet och
samtalsstöd samt genom att dela kunnande till andra
professionella
För att stärka välmåendet, öka trivseln och stärka psykiskt
välmående bland barn och unga i deras skolvardag genom
att ordna gruppverksamhet (Vi i klassen, #brafiilis och Next
Level)
För att stödja familjer där föräldraskapet upplevs belastande
genom att ordna målinriktad gruppverksamhet för familjer i
Raseborg
Erityistä tukea tarvitsevien tai haastavassa
elämäntilanteessa elävien osallisuuden, yhdenvertaisuuden
ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen tuetun
vapaaehtoistoiminnan avulla (Jelpaten -vapaaehtoisena
tuetusti 2022-2024)
Ikääntyneiden osallisuuden vahvistamiseen ja yksinäisyyden
kokemusten vähentämiseen yksilöllisen digituen ja
ryhmätoiminnan avulla (Digijelppari)
Useimmilla suomalaisilla on monenlaisia ongelmia ja he
tarvitsevat asiantuntijoita auttamaan heitä. Usein Useimmilla
suomalaisilla on monenlaisia ongelmia ja he tarvitsevat
asiantuntijoita auttamaan heitä. Usein asiantuntijat tekevät
parhaansa auttaakseen, mutta henkilö (t) pysyy samana ja
pahenee joskus. Muina aikoina henkilö (t) saattaa tarvita
vuosia lääkitystä, kuntoutusta ja / tai sairaalahoitoa
toipumiseen. Ohjelmamme auttaa näillä alueilla tekemään
muutoksia. Se on terveys, hyvinvointi, 12-vaiheinen
elämänvalmennusohjelma, joka auttaa ihmisiä löytämään
perimmäiset syyt ja ratkaisut moniin henkisiin,
henkilökohtaisiin, sosiaalisiin, psykologisiin ja emotionaalisiin
ongelmiin.
För verksamheten av föreningens allaktivitetshus

9 491 För reparation av fastighet och anskaffning av köksutrustning
Ulkomailla olevien suomalaisten siviilihenkilöiden auttaminen.
Köyhien, yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle ajautuneiden
ihmisten auttaminen Espanjan Aurinkorannikolla.
Kadonneiden ihmisten etsintä. Ihmishenkien pelastaminen ja
perheiden, sekä rikoksen uhriksi joutuneiden henkinen
tukeminen. Kohderyhmänä kaikenikäiset Espanjassa
hädässä olevat suomalaiset ihmiset. Perheet, yksinäiset,
vanhukset, kadonneet, karanneet ja päihteiden käyttäjät.
Etsimme ja paikannamme kadonneita ihmisiä. Autamme
kriisissä, hädässä, tai tiedon puutteessa olevia suomalaisia
heidän omalla äidinkielellään. Tulkkaamme erityisesti
sairaala- asioissa yhdessä espanjalaisten sairaanhoidon
ammattilaisten kanssa, joiden kanssa meillä on vahva
yhteistyö. Tätä kautta meillä on lääkäreitä, kaksi pienempää
klinikkaa ja uusi ambulanssi käytössä. Myös yhteistyö
suurien sairaaloiden kanssa. Toimitamme myös ruoka,
9 875 hygienia - ja vaate avustuksia hädänalaisille suomalaisille.
Työttömien nuorten /osakykyisten palkkaamiseen järjestön
9 540 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Työikäisten ja ikääntyneiden maahanmuuttajataustaisten
naisten syrjäytymisen ehkäisemiseen koulutuksen,
vertaistuen ja vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan avulla Turussa
3 ja sen lähialueilla (Daisytoiminta)
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4

Tietotekniikan ohjaus- ja koulutuspalvelujen tuottamiseen
suomen- ja ruotsinkielisille henkilöille, joilla on
oppimisvaikeuksia, esteettömän oppimateriaalin tuottamisen
edistämiseen, tiedotus- ja vaikuttamistyöhön sekä kokeilevan
tietotekniikkaa soveltavan ryhmätoiminnan tarjoamiseen.
Nuorilähtöisen digitaalisen palveluohjautumisen alustan
kehittämiseen 15-25-vuotiaille nuorille asuinpaikasta
riippumatta (Nuorten digitaaliset tukipolut - 3X10D 20202022)
Kehitysvammaisten nuorten ja nuorten aikuisten päihde- ja
pelihaittojen ehkäisyyn. Tavoitteena on, että
kehitysvammaisten nuorten ja nuorten aikuisten ymmärrys
päihde- ja pelihaitoista lisääntyy ja että kehitysvammaisten
nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaaminen
päihde- ja pelihaittojen ehkäisytyössä vahvistuu.
Jatkohankkeessa keskitytään alkuhankkeen aikana
nousseisiin tarpeisiin: kehitetään erityisesti selkokielistä
digipelaamiseen liittyvää aineistoa, laajennetaan yhteistyötä
ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa ja lisätään päihdeja pelikysymysten ymmärrettävyyttä tuottamalla
selkokuvitusta ja keskustelukortit tukemaan
selkovuorovaikutusta ryhmätoiminnassa. Hankkeessa
kehitetty aineisto tuodaan näkyväksi myös muille
selkokielestä hyötyville ryhmille.
Ehkäisevän päihdetyön toimintaedellytysten parantamiseen
ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston koordinaation ja
koulutusten avulla

Somalin- ja arabiankielisten nuorten päihde- ja
7 114 rahapelihaittojen ehkäisemiseen (Hadiya 2020-2022)
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Hankkeen tavoitteena on kehittää yli 60-vuotiaille suunnattua
vapaaehtoistoimintaa, joka lisää ikääntyvien ihmisten
hyvinvointia, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ehkäisee päihteisiin
liittyviä haittoja tarjoamalla tietoa ja keinoja pitää huolta
itsestä ja toisista. Ikäihmiset ovat hankkeessa aktiivisia ja
tasa-arvoisia toiminnan kehittäjiä ja toteuttajia. Hankkeessa
pilotoidaan ryhmä- ja yksilömuotoisen vapaaehtoistoiminnan
muodot, jotka juurrutetaan jo hankkeen aikana EHYTin ja
kohtaamispaikkaverkoston perustyöhön. Ryhmä- ja
tukitoiminta on avointa kaikenikäisille. Yhteiskunnallisella
tasolla hanke ottaa kantaa ikääntyvien asemaan ja
arvostukseen. Hankkeella vastataan THL:n esittämään
huoleen suurten ikäluokkien eläköitymisestä seuraavaan
hyvinvoinnin heikkenemiseen ja mahdolliseen
päihdeongelmien kasvuun. Kohderyhmä on ollut mukana
suunnittelemassa hanketta. Toiminnan keskiössä on
osallistujien sosiaalisen, fyysisen ja kognitiivisen
10 203 toimintakyvyn vahvistaminen.
Ei esitetä
Päihdeongelmista kärsivien ja heidän läheistensä
lakisääteisten oikeuksien varmistamiseen järjestölähtöisenä
15 neuvonta- ja edunvalvontatyönä (Päihdeasiamiestoiminta)
Esitetään

Ak

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Jäsenjärjestöjen toimintaedellytysten ja kansalaistoiminnan
vahvistamiseen tukemalla ja verkostoimalla alueellisesti
jäsenjärjestöjä sekä viemällä ehkäisevän päihdetyön
osaamista alueelliselle tasolle
Hankkeessa tuotetaan 11-14 -vuotiaiden lasten perheiden
tueksi ryhmämuotoinen ehkäisevän päihdetyön ohjelma,
lokalisoiden ja testaten Suomessa YK:n
huumetorjuntaviraston kehittämä perhetaito-ohjelma,
’Families UNited’. Ohjelman ryhmätapaamisissa lapset ja
heidän vanhempansa harjoittelevat erilaisia perhe- ja
elämäntaitoja erikseen ja yhdessä, tavoitteena lisätä
perheiden voimavaroja sekä vahvistaa riskikäyttäytymiseltä
suojaavia tekijöitä, erityisesti ns. lämpimän vanhemmuuden
käytäntöjä. Perhetaitoryhmät järjestetään yhteistyössä
kuntien kanssa. Ohjelma pilotoidaan Espoossa ja Lapissa ja
suunnataan yhteisöille, joilla on kohonnut tuen tarve.
Perheitä osallistetaan ohjelman paikalliseen kontekstiin
soveltamiseen ja toiminta tarjoaa mahdollisuuden
vapaaehtoistyöhön. Hanke toteuttaa päivitetyn EPTtoimintaohjelman uutta tavoitetta perheiden tuesta ja tuo
Suomeen uudenlaisen, vaikuttavuustutkimukseen
perustuvan työkalun sote-uudistuksen tavoitteiden
mukaiseen ehkäisevän työn painotukseen.
Rahapelihaittojen ehkäisyyn kehittämällä menetelmiä ja
järjestämällä koulutusta riskitason rahapelaamisen ja
ongelmapelaamisen tunnistamisesta ja puheeksi ottamisesta
Päihteidenkäyttäjien ja heidän läheistensä avun saannin
helpottamiseen valtakunnallisella päihdeneuvontapalvelulla
(24/7)

13 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Päihde- ja pelikasvatukseen ja siihen liittyvän osaamisen
vahvistamiseen oppilaitoksissa, verkkoympäristöissä sekä
2 muissa lasten ja nuorten toimintaympäristöissä
Aikuisille suunnatun ehkäisevän päihdetyön ja matalan
kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan (Helsinki Kallio,
Helsinki Kontula, Turku, Tampere, Lahti ja Pirkkala)
2 597 toteuttamiseen
OLKA-toimintamallin toteuttamiseen Uudellamaalla HUS:ssa,
valtakunnalliseen konsultointiin sekä sairaalan ja
potilasjärjestöjen yhteistoiminnan koordinointiin. Vertaistalo.fi
palvelun ja palvelurakenteen kehittämiseen vertaistuen
4 423 saamiseksi osaksi potilaan palvelupolkua
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 707 toimintaan
Iloa arkeen -hankkeen ryhmätoimintamallin jatkamiseen ja
laajentamiseen niille työelämästä poissa oleville työikäisille,
joilta puuttuvat hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavat
palvelut ja joille työllistymistä tukevat palvelut eivät ole vielä
mahdollisia. 1. Palveluiden katvealueelle jäävien pitkään
työelämästä poissaolleiden heikentyneen toimintakyvyn
vahvistamiseen voimavaraistavan ryhmätoiminnan prosessin
avulla, jotta psyykkisten ja fyysisten haasteiden
kroonistuminen estettäisiin. 2. Osallisuuden polkujen
luomiseen ryhmään osallistuneille ryhmän jälkeen erityisesti
järjestökentän mahdollisuuksia hyödyntäen. 3. Aiempiin
ryhmiin osallistuneiden vapaaehtoisuuteen pohjaavan
vertaistukijamallin kehittämiseen. 4. Ryhmätoimintaan
kytkeytyvän verkostomallin luomiseen EJY ry:n, LänsiUudenmaan järjestökentän ja tulevaisuuden sote-keskuksen
välille asiakaslähtöisten osallisuutta edistävien
9 779 palvelupolkujen kehittämiseksi.
Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen sekä
2 järjestöjen tarjottavien tilojen ylläpitoon Espoossa
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Avustusta haetaan hankkeeseen, jonka tarkoituksena on
tarjota tukea ja selviytymiskeinoja lapsistaan vieraannutetuille
vanhemmille. Hankeavustuksella rahoitettaisiin opas, joka
sisältää tietoa vieraannuttamisesta sekä apua
vieraannuttamisesta selviämiseen. Meillä on meneillään
opinnäyteyhteistyö Laurean opiskelijan kanssa. Opiskelija
tekee opinnäytetyön torjuttujen (vieraannutettujen)
vanhempien kokemuksista ja selviytymiskeinoista
vieraannuttamiseen. Työn tuloksista syntyy myös 15-20sivuinen opas. Haemme rahoitusta tähän oppaaseen, ja jotta
10 450 siitä saataisiin kattavampi ja saavutettavampi.
Aisti- tai toimintakyvyltään heikentyneiden ikääntyneiden
hyvinvoinnin parantamiseen musiikkisisältöisellä
1 621 vapaaehtoistoiminnalla (Tunne Musiikki)
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Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 793 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
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1 398 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin lisäämiseen sekä
yksinäisyyden kokemusten vähentämiseen vapaaehtoisten
2 535 osaamista edistämällä (Elinvoimaa)
Ikääntyneiden itsenäisen selviytymisen tukemiseen ja
syrjäytymisen ehkäisyyn digitalisoituvassa yhteiskunnassa
kouluttamalla vertaisohjaajia, järjestämällä
koulutustilaisuuksia sekä tapahtumia (Verkosta virtaa ikääntyneiden itsenäinen selviytyminen digitalisoituvassa
4 497 yhteiskunnassa)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Romaniväestön osallisuuden vahvistamiseen
aluetapahtumien, koulutuksen ja yksilöllisen tuen sekä
2 neuvonnan avulla
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 055 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Yhdistyksen verkostotoimintaan sekä pääasiallisesti
oppilaitoksissa ja kouluissa tapahtuvaan kohtaavaan
3 ehkäisevään päihdetyöhön
Talousongelmissa olevien ihmisten toimintakyvyn ja
taloudenhallinnan edistämiseen vertaistuellisilla ryhmä- ja
yksilömuotoisilla talousohjaustoiminnoilla, koulutuksilla ja
4 206 tiedottamisella
Matalan kynnyksen kohtaamispaikka- , ryhmä-, vapaaehtois1 ja tukitoimintaan alueen asukkaille
Monialaisen osaamisen ja käytäntöjen sekä
yhteistyökäytäntöjen kehittämiseen vaativiin huolto- ja
tapaamisriitoihin lapsen edun toteutumiseksi, lasten
turvallisuuden parantamiseksi, erilaisten riskien, esimerkiksi
perhesurmien, ehkäisemiksi sekä järjestöjen
erityisosaamisen verkottamiseen rakentuviin sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteisiin osaamis- ja tukikeskuksiin
5 614 (Turvassa 2019-2022)
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Yli 50-vuotiaiden leskeytyneiden ja avio-/avoeron kokeneiden
ammatillisesti ohjattuun vertaistuelliseen ryhmätoimintaan
3 sekä isovanhemmuuden tukemiseen eroperheissä
Eläkeläisköyhyyden vähentämiseen ja ikääntyneiden
hyvinvoinnin edistämiseen sekä työpaikkojen
monimuotoisuuden edistämiseen eläkeläisten palkkatyön
mahdollisuuksia edistämällä (Eläkkeeltä töihin - kokemus
7 389 käyttöön ja talous kuntoon 2020-2022)
Ikääntyneiden toimintakykyä ja osallisuutta edistävän
vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen sekä vapaaehtoisten
8 osaamisen kehittämiseen
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Osteopenian ja osteoporoosin ennaltaehkäisyyn
vertaisohjaajien koulutuksen avulla ja luuliikunnan
7 lisäämiseen (Murtumatta mukana- Skön, men skör)
1 029 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Ikääntyvien hyvinvoinnin lisäämiseen ja arjenhallinnan
vahvistamiseen mediayhteiskunnassa lisäämällä ikääntyvien
kriittisiä mediataitoja ja systemaattista
mediakasvatustoimintaa vapaaehtoistoiminnan, neuvonnan,
9 758 työpajatoiminnan ja verkostotoiminnan kautta.
Ulkomaalaistaustaisten iäkkäiden arjen tukemiseen
paikallisyhdistysten ikävertaisten ja yhteistoiminnan avulla
3 (Monikulttuurinen teemme yhdessä toiminta)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
4 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
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Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille
tarkoitetun hoitojärjestelmän toiminnan koordinaatio- ja
kehittämistyöhön sekä etsivän työn ja matalan kynnyksen
työn toimintamallin juurruttamiseen (Pidä kiinni hoitojärjestelmä)
Vauva- ja väkivaltatyön erityisosaamisen juurruttamiseen
osaksi sotekeskuksia ja niiden osana toimivia
perhekeskuksia sekä muille hyvinvointialueille ja sisällöllisen
erityisosaamisen alueille levitettävien toimintamallien
kehittämiseen (Vauva- ja väkivaltatyötä tulevaisuuden
sotekeskuksiin 2022-2024)
Stressin haitallisten vaikutusten vähentämiseen raskaus- ja
pikkuvauva-ajan perheissä kehittämällä työkäytäntöjä ja
toimintamalleja (2020-2022)
Jäsenjärjestöissä tehtävän perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan
liittyvän ennaltaehkäisyn ja avotyön koordinointiin,
kehittämiseen ja auditointiin sekä vaikuttamistyöhön ja
Nettiturvakoti -sivuston kehittämiseen ja verkkoauttamisen
koordinointiin (Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö)
Nuorten tietoisuuden vahvistamiseen väkivallasta
lähisuhteissa ja sukupuoliroolien liittymisestä siihen sekät
tiedon levittämiseen väkivallasta, sen ennaltaehkäisystä ja
avun saamisen mahdollisuuksista (Nuoret väkivaltaa vastaan
2022-2023)
Eroperheiden auttamisen kehittämiseen,
yhteistyövanhemmuuden ja rinnakkaisvanhemmuuden
vahvistamiseen, matalan kynnyksen palvelujen
kehittämiseen ja asiakasohjauksen tehostamiseen
eropalveluihin tiedottamisen, kouluttamisen ja
verkostotyöskentelyn keinoin (Ero lapsiperheessä-työ)

ENSI- JA
TURVAKOTIEN
LIITTO RY

Ak

ENTER RY

Ak

EPILEPSIALIITTO
RY
EPILEPSIALIITTO
RY

Ak
Ak

EPILEPSIALIITTO
RY
C
EPILEPSIALIITTO
RY
Ay
ERILAISTEN
OPPIJOIDEN LIITTO
RY
Ak

ERILAISTEN
OPPIJOIDEN LIITTO
RY
C

ERILAISTEN
OPPIJOIDEN LIITTO
RY
Ak
ERILAISTEN
OPPIJOIDEN LIITTO
RY
Ay
ERITYISHUOLTOJÄ
RJESTÖJEN LIITTO
EHJÄ RY
Ay
ERITYISHUOLTOJÄ
RJESTÖJEN LIITTO
EHJÄ RY
B

ERITYISHUOLTOJÄ
RJESTÖJEN LIITTO
EHJÄ RY
Ak

ERITYISHUOLTOJÄ
RJESTÖJEN LIITTO
EHJÄ RY
Ak

ERITYISHUOLTOJÄ
RJESTÖJEN LIITTO
EHJÄ RY
C

ERITYISHUOLTOJÄ
RJESTÖJEN LIITTO
EHJÄ RY
Ak
ERITYISKANSANOP
ISTON
KANNATUSYHDIST
YS RY
Ak
ERITYISKANSANOP
ISTON
KANNATUSYHDIST
YS RY
C

Jäsenyhdistyksissä toteutettavien vaativan vauvatyön
työmuotojen (Päiväryhmätoiminta, Baby blues -työ,
vauvaperheiden chat-auttaminen ja
vapaaehtoisdoulatoiminta) kehittämis- ja
koordinointitoimintaan, vauvaperheille suunnattun
verkkoauttamistoiminnan kehittämiseen,
päiväryhmätoiminnan intensiivijaksojen toteuttamiseen sekä
13 monikulttuurisen työotteen kehittämiseen.
Ikääntyneiden puutteellisten tietoteknisten taitojen
edistämiseen sekä osallisuuden lisäämiseen
6 vertaisopastustoiminnan avulla Uudellamaalla.
Epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä
tavoitteelliseen vertaistuki-, ryhmä- ja kurssitoimintaan
5 valtakunnallisesti ja alueellisesti verkko- ja lähitapaamisina.

Esitetään

404 600

404 600

Esitetään

140 000

140 000

Esitetään

281 176

281 176

4 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Epilepsiaa sairastavan lapsen perheyhteisön voimavarojen
vahvistamiseen kehittämällä vertaistukeen pohjautuva
varhaisen tuen malli sekä lisäämällä epilepsiatietoisuutta eri
kieli- ja kulttuuritaustaisissa yhteisöissä (Yhtä perhettä voimaa ja välineitä epilepsiaa sairastavan lapsen
7 380 perheyhteisölle 2020 - 2022)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan

Esitetään

67 996

67 996

Esitetään

90 000

90 000

Esitetään

876 102

866 102

11 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Aikuisten heikkojen perustaitojen sekä oppimisen ja
työelämävalmiuksien tueksi perustettavien matalan
kynnyksen ohjaus- ja oppimisympäristöjen perustamisen
edistäminen ja koordinoiminen. Erilaisten oppijoiden liiton
(jatkossa EOL) Oppimisen olohuone -toimintamallin
mukaisten ohjaus- ja oppimisympäristöjen vakiinnuttaminen
osaksi eri alueiden palvelurakenteita. Oppimisen
olohuoneiden perustamisen ja käynnistymisen tukeminen
kouluttamalla ja mentoroimalla eri toimijoita toimintamallin
periaatteisiin ja menetelmiin. Oppimisvaikeuksia kokevien
aikuisten oppimis- ja työelämävalmiuksien sekä osaamisen
vahvistaminen perustamalla valtakunnallinen verkossa
9 838 toimiva Oppimisen olohuone -palvelu.

Esitetään

16 000

10 180

Ei esitetä

558 000

0

Oppimista ja työntekoa sujuvoittavien ja arjessa selviytymistä
helpottavien apuvälineiden tunnettuuden ja käytön
edistämiseen yksilöllisen ja ryhmämuotoisen ohjauksen ja
neuvonnan avulla sekä koulutuksen ja vaikuttamistyön
keinoin. Kohderyhminä henkilöt, jotka kokevat oppimisessa
vaikeuksia, heidän läheisensä ja ammattilaiset, jotka
kohtaavat työssään erilaisia oppijoita. (Oppimisen
4 072 apuvälinekeskus - tukea arkeen, opintoihin, työhön)
Esitetään

175 000

140 000

Esitetään

323 000

234 140

Esitetään

180 000

180 000

Esitetään

135 000

135 000

Esitetään

132 000

132 000

Esitetään

171 000

154 736

Ei esitetä

85 070

0

Esitetään

95 000

95 000

Lehtimäen opiston vaikeavammaisten opiskelijoiden
toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen harrastustoiminnan
2 avulla
Esitetään

232 295

232 295

16 000

0

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
5 toimintaan
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Tukiasuntojen (3kpl) hankinta- ja korjausmenoihin
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille olemassa olevasta
asuntokannasta ajankohtaisen tarpeen mukaisesti koko
9 822 Suomen alueelta.
Sosiaali-, ulkomaalais- ja TE-toimistojen asiakkuudessa
olevien 14-29-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten
nuorten työelämävalmiuksien lisäämiseen ja työllisyyden
edistämiseen ohjauksen avulla (Kannustavat kokemukset 6 009 toiminta 2022)
Maahanmuuttajataustaisten nuorten ja alaikäisinä
yksintulleiden turvapaikanhakijataustaisten nuorten
tukemiseen ryhmätoiminnan, leirien, retkien, tapahtumien ja
yksilöllisen ohjauksen avulla (Maahanmuuttajanuorten
2 tukitoiminta)
EHJÄ koulu -hankkeessa toteutetaan sosiaaliohjausta
Vaasan suomenkielisissä yhteistyökouluissa, joita ovat
Suvilahden, Nummen, Huutoniemen ja Onkilahden
yhtenäiskoulun alakoulut sekä Merenkurkun yläkoulu.
Yhteistyökoulut ovat valikoituneet opetusviraston ja koulujen
rehtorien näkemysten perusteella. Toiminnan kohderyhmänä
ovat tukea tarvitsevat 4.–9.-lk oppilaat, jotka kokevat
yksinäisyyttä, kiusaamista tai ulkopuolisuutta tai ovat
mahdollisesti riskissä pudota perusopetuksesta.
Toissijaisena kohderyhmänä ovat kaikki hankkeen
ikäryhmään kuuluvat yhteistyökoulujen oppilaat. Hankkeessa
ei hoideta Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia tehtäviä,
vaan hanke tukee ja tekee tiivistä yhteistyötä opettajien,
kuraattorien, psykologien sekä oppilashuoltoryhmien kanssa.
Koulu on hyvä ympäristö ennaltaehkäisevälle
sosiaaliohjaukselle, koska peruskoulu tavoittaa käytännössä
koko ikäluokan. Toimintaa järjestetään koulupäivien aikana ja
9 825 sen jälkeen.
Koira-avusteiseen lasten ja nuorten vapaaehtoiseen
tukihenkilötoimintaan 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille
(Ressu-toiminta) sekä sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten
vapaaehtoiseen tukihenkilötoimintaan siirtymävaiheessa
4 435 (Omilleen toiminta)

9 777 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

ERITYISLASTEN
OMAISET ELO RY

Ak

ERITYISLASTEN
OMAISET ELO RY

C

10 314

ESPOON
DIAKONIASÄÄTIÖ

B

9 479

ESPOON JA
KAUNIAISTEN
MUISTIYHDISTYS
RY
Ak
ESPOON JA
KAUNIAISTEN
OMAISHOITAJAT JA
LÄHEISET RY
Ak
Espoon
Maahanmuuttajien
yhdistys ry
C

Espoon
Maahanmuuttajien
yhdistys ry
Espoon
mielenterveysyhdisty
s EMY ry, Esbo
Mentalhälso förening
EMF rf
Espoon
mielenterveysyhdisty
s EMY ry, Esbo
Mentalhälso förening
EMF rf
Espoon
mielenterveysyhdisty
s EMY ry, Esbo
Mentalhälso förening
EMF rf

C

C

Ak

1

1

2 643

Lapissa asuvien erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten
perheiden jaksamisen ja elämänhallinnan vahvistamiseen
kohtaamispaikkatoiminnan, vertaistuen, tiedon jakamisen,
sekä virkistys-, koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan avulla
(ELOn voimaannuttava verkosto)
Neuropsykiatrisesti oireilevien 7-20-vuotiaiden lasten ja
nuorten sekä heidän perheidensä voimavarojen,
arjenhallinnan, toimijuuden ja osallisuuden tukemiseen
elämän muutosvaiheissa Rovaniemellä ja Kemijärvellä Tukimuotoina yksilöllinen tuki, vertaisryhmä- ja leiritoiminta
sekä kehittäjätoiminta (NEPPARI - Nepsyperheiden arki
näkyväksi 2022-2024)
Erityistä tukea asumisessaan tarvitseville tarkoitettujen
tukiasuntojen (30kpl) hankinta- ja korjausmenoihin Espoosta
ja Vantaalta.
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen Länsi- ja
Keski-Uudenmaan alueella - vertaisryhmätoiminnalla ohjauksella ja neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla
(Muistiluotsi)
Omaishoitajien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseen
tiedottamisen, neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten
avulla Espoon, Kauniaisten ja Länsi-Uudenmaan alueella
(OmaisOiva)

10 331 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Esitetään

267 000

247 000

Esitetään

501 225

501 225

Esitetään

1 979 775

1 979 775

Esitetään

549 720

536 720

Esitetään

142 520

142 520

Ei esitetä

38 981

0

188 495

0

76 500

76 500

Esitetään

365 000

365 000

Esitetään

92 000

92 000

Esitetään

295 900

295 900

Ei esitetä

329 467

0

Esitetään

97 520

65 000

Esitetään

240 000

210 000

Esitetään

143 000

143 000

Esitetään

174 000

174 000

Yhteiskunnallisesti syrjäytymisvaarassa olevien Suomessa
syntyneiden ja pitkään Suomessa olleiden
maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvoinnin
edistämiseksi sekä jengiytymisen ja päihdeongelmien
ehkäisemiseksi tarjoamalla mahdollisuuksia turvalliseen
ajanviettoon harrastustoiminnan, jalkautumistyön ja
konfliktien ehkäisemisen kautta tukemalla ja ohjaamalla heitä
10 324 tarvittavien palvelujen piiriin yksilö- ja vertaistukiryhmissä.
Ei esitetä
Espoon seudulla mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien
yhteistyön edistämiseen, kunta-järjestöyhteistyön
mallintamiseen ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten
osallisuuden vahvistamiseen. (Samaan suuntaan - uutta
7 444 espoolaista yhteistyökulttuuria luomassa 2020-2022)
Esitetään

Mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikkojen toimintaan ja
3 koordinointiin

Etelä-Karjalan
Perhetyön
Kehittämisyhdistys ry Ak

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 883 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022-2024)
Maahanmuuttajataustaisten vanhempien vanhemmuuden,
osallisuuden ja verkostojen sekä perheen keskinäisen
vuorovaikutuksen vahvistamiseen yksilötyön,
ryhmätoiminnan sekä kohtaamispaikkakahviloiden ja tiedon
lisäämisen avulla Espoossa. (Yhdessä vahvemmiksi! 202210 030 2024)
Maahanmuuttajataustaisten espoolaisten, erityisesti SuurEspoonlahti alueella asuvien nuorten osallisuutta ja
hyvinvointia edistävää sekä syrjäytymisen ehkäisyyn
tehtävää toimintaa varten. Hankkeen tarkoituksena on
vahvistavaa nuorten monikulttuurista identiteettiä, itsetuntoa
ja terveitä elämäntapoja sekä tukea myös nuorten perheitä,
erityisesti haasteellisissa elämäntilanteissa olevia vanhempia
näissä tavoitteissa. Yhdistys järjestää vapaaehtoistoimintaa,
vertaisryhmiä, oppimisen tuen läksykerhoja, valmennusta,
harrastetoimintaa, ohjausta, tilaisuuksia ja tapahtumia
nuorille sekä heidän perheillensä. Toimintaa ja tilaisuuksia
järjestetään yhteistyössä mm. lähikoulujen, Asukastila
Kivenkolon, nuorisotoimen, poliisin, eri viranomaisten ja
10 216 Nuorten polku yhdistyksen kanssa.
Yli 60-vuotiaiden ikääntyvien arjenhallinnan tukemiseen
kotitalousneuvonnalla Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa
5 510 (2022-2023)
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen EteläKarjalassa - vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja
3 neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)
Omaishoitajien hyvinvoinnin tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Etelä1 369 Karjalan alueella (OmaisOiva)
Eroperheiden auttamiseen ja tukemiseen sekä uusperheiden
ennaltaehkäisevään tukemiseen yksilö-, pari- ja
ryhmätyöskentelyn keinoin ja verkkovälitteiseen auttamiseen
2 463 (Ero lapsiperheessä -työ)
Vauvaperheiden vanhemmuuden, hyvinvoinnin ja
vuorovaikutuksen ryhmämuotoiseen tukemiseen
(Päiväryhmä Pirpana) sekä lasten ja lapsiperheiden
yksinäisyyden vähentämiseen vapaaehtois- ja
vertaistoiminnan keinoin (Perhekerhot, MaMa-kahvila,
vapaaehtoisdoula-toiminta erityistä tukea tarvitseville
6 lapsiperheille, vertaisryhmät ja tapahtumat)

Esitetään

114 000

114 000

Etelä-Karjalan
Perhetyön
Kehittämisyhdistys ry C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 228 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

35 000

34 444

Lähi- ja parisuhdeväkivallan ehkäisemiseen ja lopettamiseen
yksilö-, pari- ja ryhmätapaamisten sekä tiedottamisen ja
5 koulutuksen keinoin
Esitetään

45 000

45 000

C

Espoon
monikulttuuriset
lapset ja nuoret ry

C

Espoon
monitoimintakeskus
ry

C

ETELÄ-KARJALAN
MARTAT RY

Ak

ETELÄ-KARJALAN
MUISTI RY

Ak

Etelä-Karjalan
omaishoitajat ry

Ak

Etelä-Karjalan
Perhetyön
Kehittämisyhdistys ry Ak

Etelä-Karjalan
Perhetyön
Kehittämisyhdistys ry Ak

ETELÄ-KARJALAN
TYÖ- JA
ASUKASTUPAYHDI
STYS RY
C

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa nuoret Etelä-Karjalan
perhetyön kehittämisyhdistyksen yksilö asiakastyössä sekä
vertaisryhmissä, jotka ovat olleet väkivallan kokijoina tai
tekijöinä perheessään/lähisuhteessaan. Hankkeen
tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta väkivallasta ja sen
seurauksista sekä oppia tunnistamaan omat
rajat/voimavarat. Hankkeen tavoite on vaikuttaa
ylisukupolvisen väkivaltakierteen katkaisuun. Hankkeeseen
kuuluu vahvasti koulukiusaamisen ja kouluväkivallan
vastainen työ kouluille ja harrastustoiminnan
valistuksen/tapahtumien myötä. Hankkeessa painotetaan
väkivallan, rasismin ja syrjäytymisen vastaista sanomaa.
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja vanhemmille
suunnitellut vertaisryhmät tuovat vanhemmille lisää
tietoisuutta väkivalta ilmiöstä sekä ryhmät tuovat tukea
vanhemmuuteen ja arkeen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa
tietoa nuorten kokemasta väkivallasta ja siitä selviytymisestä
9 967 Etelä-Karjalan alueen osalta.
Ei esitetä
Ruoka-apuun turvautuvien ihmisten kohtaamisten ja
voimavarojen vahvistamiseen kehittämällä yhteisöllisiä
ruokailuita, palveluohjausta ja hävikkiruokaa jakavien
toimijoiden yhteistyötä Lappeenrannan alueella (Syödään
7 163 yhdessä - hävikistä hyödyksi Lappeenrannassa 2020-2022) Esitetään

ETELÄ-KARJALAN
TYÖ- JA
ASUKASTUPAYHDI
STYS RY
C

Hankkeen tavoitteena on tavoittaa
maahanmuuttajataustaiset seniori-ikäiset ihmiset
Lappeenrannassa lisätäksemme heidän osallistumista
palveluiden suunnitteluun ja vaikuttamista itseään koskeviin
päätöksiin. Osallisuutta edistämällä vähennetään
eriarvoisuutta ja syrjäytymistä, tuetaan kotoutumista ja
selviytymistä ja poistetaan ennakkoluuloja.Kohderyhmänä
ovat +55 maahanmuuttajataustaiset henkilöt.Toteutetaan
Sammontaloon yhteisöllinen tila, jossa paikallinen
senioriväestö ja maahanmuuttajataustaiset seniorit
kokoontuvat. Toiminta rakentuu tulleiden toiveiden pohjalta ja
toimintaa toteutetaan yhdessä muiden järjestöjen ja
kumppaneiden kanssa. Tavoitteena lisätä tietoa olemassa
olevista osallistumismahdollisuuksista ja aktivoida
kohderyhmää osallistumaan järjestötoimintaan. Matalan
kynnyksen teatteri-,sirkus- ja musiikkiryhmät (Taidekoulu
Estradi). Tuetaan heidän toimijuuttaan. Positiivisia
kokemukset ja vahvistetaan heidän suomen kielen
10 369 osaamistaan. Toiminta on ryhmälähtöistä.
Ei esitetä

Etelä-Karjalan
Perhetyön
Kehittämisyhdistys ry C

Etelä-Karjalan
yhdistykset ry

C

ETELÄN-SYLI RY
Ak
ETELÄPOHJANMAAN ENSIJA
TURVAKOTIYHDIST
YS RY
Ak
ETELÄPOHJANMAAN ENSIJA
TURVAKOTIYHDIST
YS RY
C

ETELÄPOHJANMAAN
MUISTIYHDISTYS
RY

ETELÄPOHJANMAAN
MUISTIYHDISTYS
RY
ETELÄPOHJANMAAN
MUISTIYHDISTYS
RY
ETELÄ-SAVON
HYVINVOINTIJÄRJE
STÖJEN TUKI RY
ETELÄ-SAVON
HYVINVOINTIJÄRJE
STÖJEN TUKI RY

10 458

9 634

C

6 836

C

Ak

0

75 624

74 000

122 336

0

184 090

184 090

215 000

206 841

183 000

126 232

Ei esitetä

138 000

0

Ei esitetä

425 000

0

Esitetään

158 500

158 500

Esitetään

244 000

244 000

Ei esitetä

41 450

0

Esitetään

214 000

109 000

OLKA-toimintamallin mukaiseen vapaaehtoistoiminnan
suunnitteluun, koordinointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen
sekä sairaalan ja järjestöjen yhteistyöhön Etelä-Karjalan
10 064 keskussairaalassa (OLKA toiminta Lappeenranta 2022-2024) Esitetään
Syömishäiriötä sairastavien ja heidän läheisien hyvinvoinnin
parantamiseen ryhmä- ja yksilötoiminnalla, vertaistuella,
1 vapaaehtoistyöllä, koulutuksella ja viestinnällä
Esitetään
Avokriisityöhön perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien ja
tekijöiden kanssa sekä lapsiperheitä tukevaan
järjestölähtöiseen avopalvelutoimintaan (eroauttaminen ja
vertaisryhmätoiminta sekä vapaaehtoisdoula-toiminta
2 erityistä tukea tarvitseville lapsiperheille)
Esitetään

C

Ak

210 000

3

Lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettujen,
matalan kynnyksen lähisuhdeväkivalta- ja eroauttamisen
palveluiden jalkauttaminen hankkeen maantieteelliselle
alueelle.
KauKo - Kauemmin kotona -hanke kehittää käytännöllisen
kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyön toimintamallin. Se
nivoutuu parhaillaan päivitettävään muistisairaiden
palveluketjuun, joka on osa Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveydenhuollon maakunnallista rakenneuudistushanketta.
Pilottivaiheeseen osallistuu 100 perhettä Järvi-Pohjanmaan,
Lapuan ja Seinäjoen alueelta. Koko hankkeen
osallistujamääräksi arvioidaan 400 perhettä koko
maakunnasta. Alueella on 193.200 asukasta, joista on n.
7.300 vähintään keskivaikeasti muistisairasta. Hankkeessa
tarjotaan muistiperheille järjestölähtöistä yksilöllistä tukea
sairastamisen eri vaiheissa, haasteellisissa tilanteissa sekä
siirtymävaiheissa. Työssä painotetaan järjestölähtöistä
ennakoivaa ohjausta ja henkistä tukea. Lisäksi
perehdytetään mm. järjestöjen (verkko)osallistumisen
mahdollisuuksiin. Tarve on selvittty Muistiluotsin, E-P:n
Muistiaktiivien ja E-P:n palveluketjun kehittämistyöryhmän
toiminnoissa. Ei kunnille kuuluvia tehtäviä.
Muistisairauksia, diabetesta ja sydän- ja verisuonitauteja
ehkäisevän ryhmätoimintamenetelmän kehittämiseen EteläPohjanmaan alueella Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n,
Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry:n sekä Etelä-Pohjanmaan
Sydänpiiri ry:n yhteistyönä (Muisti mukana menossa 20202022)
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen EteläPohjanmaalla - vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja
neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)

9 641 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Järjestön ja sen jäsenyhdistysten yhteistyön,
toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien
1 tukemiseen sekä järjestötalon toimintaan Mikkelissä

ETELÄ-SAVON
HYVINVOINTIJÄRJE
STÖJEN TUKI RY
C
ETELÄ-SAVON
HYVINVOINTIJÄRJE
STÖJEN TUKI RY
ETELÄ-SAVON
NÄKÖVAMMAISET
RY
ETELÄ-SAVON
NÄKÖVAMMAISET
RY
ETELÄ-SUOMEN
KLUBITALOOSAAJAT ESKOT
RY
ETELÄ-SUOMEN
KLUBITALOOSAAJAT ESKOT
RY
ETELÄ-SUOMEN
KLUBITALOOSAAJAT ESKOT
RY
ETELÄ-SUOMEN
KLUBITALOOSAAJAT ESKOT
RY
ETELÄ-SUOMEN
KLUBITALOOSAAJAT ESKOT
RY
ETELÄ-SUOMEN
KLUBITALOOSAAJAT ESKOT
RY
ETELÄ-SUOMEN
KLUBITALOOSAAJAT ESKOT
RY
ETELÄ-SUOMEN
KLUBITALOOSAAJAT ESKOT
RY
Etelä-Suomen
Sydänpiiri ry,
Hjärtdistriktet i Södra
Finland rf
Etelä-Suomen
Sydänpiiri ry,
Hjärtdistriktet i Södra
Finland rf
Etelä-Suomen
Sydänpiiri ry,
Hjärtdistriktet i Södra
Finland rf

Ak

Tukihenkilö viranomaisten kanssa asioimiseen -hankkeessa
koulutetaan vapaaehtoisia toimimaan tukihenkilöinä
vammaispalveluiden, lastensuojelun, omaishoidon ja muiden
hyvinvointipalveluiden viranomaistoiminnassa. Hallintolain
mukaan tukihenkilön mukaan ottaminen
viranomaispalavereihin on sallittua. Tukihenkilö voi toimia
esimerkiksi palvelua haettaessa tai palvelusuunnitelmaa
tehtäessä. Tukihenkilöltä ei edellytetä erityisiä oikeudellisia
kelpoisuusvaatimuksia, vaan hän toimii apua ja tukea
tarvitsevan rinnalla hänen tukenaan. Vapaaehtoiset ovat
vaitiolovelvollisia. Vapaaehtoiset koulutetut tukihenkilöt
auttavat asianosaista muistamaan, mitä hän oli ajatellut
tilanteessa sanoa ja rohkaisevat häntä puhumaan ja
ajamaan omaa asiaansa. Tukihenkilönä oleminen ei ole
oikeudellista avustamista, vaan henkistä tukea. Hankkeessa
koulutetaan tukihenkilöitä, otetaan tukihenkilötilauksia
vastaan ja koordinoidaan tukihenkilöitä niitä tarvitseville.
9 989 Hankkeessa kehitetään kattava koulutusmateriaali.
Ei esitetä
OLKA-toimintamallin mukaiseen vapaaehtoistoiminnan
suunnitteluun, koordinointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen
sekä sairaalan ja järjestöjen yhteistyöhön Mikkelin
10 360 keskussairaalassa (OLKA toiminta Mikkeli 2022-2023)
Esitetään

71 992

0

105 000

69 000

Ak

Näkövammaisten itsenäisen elämän tukemiseen
1 120 vertaisuuden ja matalan kynnyksen toiminnan avulla.

Esitetään

51 000

50 000

C

9 613 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

31 900

0

Ak

Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
2 kohtaamispaikkatoimintaan (Itä-Helsingin Klubitalo)
Esitetään

168 000

168 000

Ak

Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
2 519 kohtaamispaikkatoimintaan (Imatran Klubitalo)
Esitetään

166 000

163 000

177 000

177 000

185 000

185 000

158 000

157 644

283 000

281 000

159 000

159 000

Ak

Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
2 504 kohtaamispaikkatoimintaan (Tikkurilan Klubitalo)
Esitetään
Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
kohtaamispaikkatoimintaan (Tuusulanjärven Klubitalo 20207 829 2022)
Esitetään

Ak

Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
5 457 kohtaamispaikkatoimintaan (Lahden klubitalo)
Esitetään

Ak

Ak

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
3 087 toimintaan
Esitetään
Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
kohtaamispaikkatoimintaan (Nurmijärven Klubitalo 20207 052 2022)
Esitetään

Ak

Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
1 kohtaamispaikkatoimintaan (Helsingin Klubitalo)
Esitetään

370 000

370 000

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 623 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

47 000

42 300

Esitetään

10 000

10 000

Esitetään

112 000

112 000

Ei esitetä

41 000

0

Esitetään

74 026

66 623

Ay

C

Ak

C

Etelä-Suomen
Sydänpiiri ry,
Hjärtdistriktet i Södra
Finland rf
Ak
ETELÄ-SUOMEN
SYÖPÄYHDISTYS
RY
Ak

5 721 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Sydänpiste-toiminnan aloittamiseen HUS:n Postitalon
kardiologian poliklinikan yhteydessä sekä uusien
vertaisryhmämallien luomiseen rytmihäiriö- ja
7 528 vajaatoimintapotilaille (Postitalon Sydänpiste 2020 – 2022)
Sydändigineuvontatoimitamallin mukaisen toiminnan
koordinointiin ja ylläpitämiseen Uudellamaalla ja osin muaalla
Suomessa: - yli 70-vuotiaiden uusimaalaisten
sydänpotilaiden omahoidon tukeminen
sydändigitoimintamallin avulla, jotta sydänpotilas tiedostaa
entistä paremmin oman vastuunsa omahoidosta - yli 70vuotiaiden uusimaalaisten sydänsairaiden digisyrjäytymisen
ja sosiaalisen eristäytyneisyyden ehkäisy opastamalla
digitaalisiin palveluihin ja ohjaamalla kohderyhmää
sydändigineuvontamallin mukaisesti sydänyhteisön
toiminnan pariin - vapaaehtoisten sydändigineuvojien
sosiaalisen elämän ja elämän merkityksellisyyden lisääminen
sydändigineuvontatoimintaan osallistumalla - vuosina 20182021 kehitetyn ja toimivaksi todetun sydändigineuvontatoimintamallin levittäminen myös muualle Suomeen yhtenä
sydänyhdistysaktiiveille tarjottavista
10 328 toimintamahdollisuuksista
Syöpään sairastuneiden ja heidän läheisten tuki-, kriisi- ja
neuvontatoimintaan sekä vertaistukitoimintaan Hämeenlinna 9 912 Riihimäki - Hyvinkää alueella (2022-2023)

ETELÄ-SUOMEN
SYÖPÄYHDISTYS
RY
C
European Youth
Parliament Finland EYP Finland ry
C

EXIT - POIS
PROSTITUUTIOSTA
RY
Ak
Familia ry

Ay

Familia ry

C

Familia ry

C

Familia ry
FDUV, förbundet för
personer med
utvecklingsstörning
eller annan
intellektuell
funktionsnedsättning
FDUV, förbundet för
personer med
utvecklingsstörning
eller annan
intellektuell
funktionsnedsättning
FDUV, förbundet för
personer med
utvecklingsstörning
eller annan
intellektuell
funktionsnedsättning
FDUV, förbundet för
personer med
utvecklingsstörning
eller annan
intellektuell
funktionsnedsättning
FDUV, förbundet för
personer med
utvecklingsstörning
eller annan
intellektuell
funktionsnedsättning
FDUV, förbundet för
personer med
utvecklingsstörning
eller annan
intellektuell
funktionsnedsättning

Ak

Avustusta haetaan Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen
(myöhemmin Essy) vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen,
monipuolistamiseen ja vahvistamiseen yhdessä
vapaaehtoisten kanssa, joita syöpä on koskettanut.
Laadukkaan ja toimivan vapaaehtoistyön kulmakivi on hyvä
koordinointi. Se vaatii samanlaista organisointia ja
verkostoitumista kuin mikä tahansa muukin toiminta
yhdistyksessä. Vapaaehtoisvoimin toteutetulla monipuolisella
toiminnalla on mahdollisuus vaikuttaa syöpään
sairastuneiden ja heidän läheistensä toipumiseen
sairaudesta sekä auttaa heitä sen kanssa elämisessä.
Toiminnalla on mahdollisuus lisätä niin toimijoiden kuin
osallistujien elämänhallintaa, yhteisöllisyyttä ja mielekästä
tekemistä. Yhdistyksen alueella asuun reilut 2 miljoonaa
asukasta, joista vuosittain sairastuu syöpään n. 12 200
9 913 henkilöä.
Ei esitetä

9 684 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
13-29-vuotiaiden nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun
ennaltaehkäisemiseen sekä vastikkeellisen seksin piiriin
ajautuneiden auttamiseen verkossa tehtävän
ennaltaehkäisevän työn ja tukitoiminnan, kohtaavan työn,
kouluttamisen, viestinnän ja vaikuttamistyön kautta (Nuorten
1 Exit)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
3 216 toimintaan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 585 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021–2022)

268 259

0

Ei esitetä

34 198

0

Esitetään

251 000

251 000

Esitetään

188 000

173 000

Esitetään

42 000

42 000

370 000

0

154 000

145 000

408 000

367 200

Toiminta tukee kaksisuuntaista kotoutumista ja 2-k perheiden
hyvinvointia. Maahan muuttaneet 2-k perheenjäsenet saavat
toiminnasta verkostoitumis- ja työnhakutaitoja sekä
kielitaitoa, joka kasvattaa heidän omatoimijuuttaan
työmarkkinoilla ja osallisuutta yhteiskunnassa. Suomalaisen
puolison taito kumppanin kotoutumisen tukemisessa kasvaa
sekä parisuhde vahvistuu ja taakka jakautuu tasaisemmin.
Toimintamuotoina ovat yksilöllinen neuvonta, vertaisryhmät,
työllisyyden intensiivikurssit, keskustelutilaisuudet sekä
molemmille puolisoille tarkoitetut työpajat. Kehitetään
yhteistyömuotoja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin
kanssa harjoittelupaikkojen ja
vapaaehtoistyömahdollisuuksien löytämiseksi. Toimintaa on
sekä suomeksi että englanniksi kasvokkain & virtuaalisesti.
Rakennetaan osallistujien ja mukana olevien vapaaehtoisten
yhteinen taitopankki, joka harjoittaa oman osaamisen
tunnistamista, sanoittamista ja jakamista, ja jota kaikki voivat
10 315 hyödyntää halutessaan oppia uuden taidon.
Ei esitetä
Kahden kulttuurin perheiden voimavarojen ja sosiaalisten
verkostojen lisäämiseen. Toimintamuotoina: vertais- ja
vapaaehtoistoiminta, ryhmätoiminta, matalan kynnyksen
neuvontapalvelu, verkkotoiminta sekä ammattilaisten ja
2 opiskelijoiden koulutus, tilaisuudet ja viestintä.
Esitetään

Ak

Som allmänt understöd för förbundets allmännyttiga
1 verksamhet
Esitetään
För stöd till familjer med barn, unga eller vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning med hjälp av kamratstöd,
lokal förenings- och frivilligverksamhet samt genom att främja
delaktighet i serviceprocesser (Stöd i livets brytningsskeden
för familjer som har barn, unga eller vuxna med intellektuell
10 171 funktionsnedsättning 2022-2023)
Esitetään

158 340

83 700

C

För att stöda sysselsättning och välmående bland personer
med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning med
hjälp av erfarenhetstalarverksamhet, nätverkssamarbete
med arbetskraftsförvaltningen och direkt stöd till målgruppen
7 187 (Steget vidare 2020-2022)
Esitetään

119 676

107 709

Ak

För att stöda självbestämmande, medvetande av rättigheter
och inflytande i samhället hos svenskspråkiga personer med
intellektuell funktionsnedsättning (Steg för steg - för ett
3 333 självständigt liv)
Esitetään

112 000

86 471

Ay

Ak

För att stöda inlärningen hos personer med intellektuell
funktionsnedsättning med hjälp av specialpedagogiska
läromedel, lättläst material och övriga hjälpmedel - För stöd
och information till yrkespersonal och anhöriga - För att
5 främja digital delaktighet (Lärum - pedagogisk utveckling)

Esitetään

147 245

120 132

Ak

För att stöda personer som har svårt att läsa eller förstå
allmänspråk och öka deras tillgång till samhällsinformation
och litteratur med hjälp av att producera och sprida lättläst
material samt genom att främja högläsning inom omsorgen
3 (LL-Center - lätt språk och läsombudsverksamhet)

Esitetään

185 000

156 900

fenix helsinki ry

C

10 385

FILHA RY

Ak

10 174

FILHA RY

C

9 782

FILHA RY

C

6 804

FILHA RY

C

FILOKSENIA RY
C
FINFAMI - KANTAHÄMEEN
MIELENTERVEYSO
MAISET RY
C

FINFAMI - KANTAHÄMEEN
MIELENTERVEYSO
MAISET RY
Ak
FINFAMI - KANTAHÄMEEN
MIELENTERVEYSO
MAISET RY
Ak

Ei esitetä

302 372

0

Esitetään

162 758

159 000

Ei esitetä

467 875

0

Esitetään

147 271

146 412

Pitkittyneestä koronataudista yli 3 kuukautta oireilevien
henkilöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn
palautumisen tukemiseen mm. tiedonvälityksen ja
vertaisryhmätoiminnan avulla yhteistyössä Hengitysliiton
kanssa (Koronasta jaloilleen - pitkittyneestä
10 233 koronavirustaudista oireilevien toipumisen tuki 2022-2024)
Esitetään
Ulkomaalaistaustaisten asukkaiden mielenterveyden ja
hyvinvoinnin tukemiseen kunta-järjestö-yhteistyössä yksilö- ja
ryhmämuotoisen tuen, jalkautuvan työn ja koulutuksen sekä
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan avulla Espoossa (MIELEN
7 276 PORTTI 2020-2022)
Esitetään

523 624

523 624

220 000

220 000

34 587

34 587

Ei esitetä

68 953

0

Esitetään

162 736

154 736

Esitetään

301 953

301 953

Esitetään

713 716

713 716

Esitetään

39 030

38 600

Esitetään

198 510

198 510

Esitetään

36 818

36 000

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 402 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

10 445

2

FinFami Mielenterveysomaise
t Etelä-Karjala ry
C

9 570

FINFAMI - UUSIMAA
RY
Ak
FINFAMI - UUSIMAA
RY
C

9 512

FINFAMI ETELÄPOHJANMAA RY
FINFAMI ETELÄPOHJANMAA RY

Ak
C

Avustusta haetaan radikalismin vastaiseen ja sitä
ennaltaehkäisevään hankkeeseen. Toiminnan tarkoituksena
on laatia selvitys siitä, mitkä tekijät edistävät
radikalisoitumisen yhteisöissä ja luoda toimivia keinoja
yhdessä radikalismin ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.
Tutkimme radikalisoitumista laatimalla selvityksen
koraanikoulujen toiminnasta Suomessa ja sen vaikutuksesta
radikalisoitumiseen sekä radikalisoitumisen näkymisestä ja
siihen johtavia tekijöistä lapsuudessa ja nuoruudessa.
Hankkeen selvitys- ja tutkimustyötä tehdään
yhteisölähtöisesti antaen äänen kokemusasiantuntijoille, joita
viranomaiset eivät tavoita. Hanke tukee viranomaisten,
opetusalan ammattilaisten ja maahanmuuttajajärjestöjen
radikalisoitumisen vastaista työtä. Selvitys- ja tutkimustyötä
tehdään laaja-alaisesti ottamalla huomioon erilaiset
radikalismin ilmenemismuodot ja kokemukset siitä. Selvitys
tullaan tekemään tiiviisti yhteistyössä niin eri kieli- ja
kulttuuriyhteisöjen kuin viranomaisten kanssa.
Varusmiesten nuuskan käytön lopettamisen tukeen
jalkautuvan ja verkossa tapahtuvan työn keinoin yhteistyössä
Puolustusvoimien kanssa (Irti nuuskasta)
Aktiivinen elämäntapa ja painonhallinta lievittävät uniapneaa
ja sen oireita. Yhdessä kohderyhmän kanssa kehitetään
Hyvä kysymys -alustalle TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN
TUKEVA VERKKOKURSSI uniapneaa sairastaville.
Toiminnan tavoitteena on, että uniapneaa sairastava LISÄÄ
LIIKKUMISTAAN JA PARANTAA
RUOKAILUTOTTUMUKSIAAN ARJESSA PIENIN ASKELIN
6 kk:n verkkokurssilla ja oheistapahtumissa lisääntyneen
KYVYKKYYDEN, MOTIVAATION ja saamiensa
TILAISUUKSIEN myötä. Hyväksymis- ja
omistautumisterapian (HOT) keinoja hyödyntävä kurssi
sisältää TIETOA, OHJELMIA ja TEHTÄVIÄ liikkumisesta,
painonhallinnasta ja ravitsemuksesta. YHTEISET
AKTIVITEETIT JA KESKUSTELUFOORUMIT tarjoavat
VERTAISTUKEA esim. vinkkien ja omakohtaisten tarinoiden
jaon muodossa. Ensimmäisenä vuonna käynnistettyä
verkkokurssia jatkokehitetään aktiivisesti kohderyhmän
kanssa. Toiminta täydentyy hyvinvointisovelluksella
(mahdollistaa mm. omien liikkumistiimien perustamisen ja
tavoitteiden tiiviimmän seurannan) ja live-tapahtumilla/Lahti
Ammattikuljettajien terveyden, hyvinvoinnin ja
työssäjaksamisen edistämiseen uniterveyttä ja vireystilaa
parantavan toiminnan avulla (VIMMA - vireämpi
ammattikuljettaja huoltaa myös itseään 2020-2022)

5

2
9 725

Järjestön vapaaehtoistoiminnan muotojen
kehittämiseen;vapaaehtoisten
rekrytointiin,koulutukseen,tukemiseen sekä
vapaaehtoistoiminnan rakenteen kehittämiseen yhdessä
vapaaehtoisten kanssa.Vapaaehtoistoiminnan
osallistumismahdollisuuksien ja muotojen uudistamiseen
siten, että toimintoja pystyttäisiin kehittämään ja ylläpitämään
sekä mahdollistamaan mielekäs toiminta mahdollisimman
monelle.Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyön
vahvistamiseen Kanta-Hämeen alueella tukemaan omaisten
ja läheisten hyvinvointia sekä palveluiden sujuvuutta
omaisille ja läheisille.Koronakriisin seurauksena tuen tarve
on lisääntynyt huomattavasti.Uusien
vapaaehtoistoimintamuotojen selvittämisee mm. tukihenkilö
toimintaa lapsiperheille.Tarvitaan työntekijäresurssi
kehittämään yhdessä vapaaehtoisten kanssa toiminnan
käytäntöjä vahvistamaan yhdistyksen kansalaistoimintaa ja
edistämään vapaaehtoisten osallisuutta ja hyvinvointiakansainvälisten tutkimusten mukaan vapaaehtoistoiminta
lisää tekijänsä onnellisuutta.
Mielenterveysomaisten osallisuuden ja toimintakyvyn
vahvistamiseen henkilökohtaisen tuen ja neuvonnan,
vertaistuen ja muun ryhmätoiminnan sekä yhteiskunnallisen
vaikuttamisen avulla Kanta-Hämeen alueella
Mielenterveysomaisten osallisuuden ja toimintakyvyn
vahvistamiseen vertaistuen, ryhmätoimintojen, koulutusten,
neuvonnan ja ohjauksen avulla Etelä-Karjalan alueella
(Mielenterveysomaisten ääni kuuluviin Etelä-Karjalassa 20222024)
Mielenterveysomaisten osallisuuden ja toimintakyvyn
vahvistamiseen henkilökohtaisen tuen ja neuvonnan,
vertaistuen ja muun ryhmätoiminnan sekä paikallisen
vaikuttamisen avulla Uudenmaan alueella
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Mielenterveysomaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja
toimijuuden vahvistaminen henkilökohtaisen neuvonnan ja
ryhmämuotoisen tuen sekä vertais-, vapaaehtois- ja
vaikuttamistoiminnan avulla Etelä-Pohjanmaalla
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)

FINFAMI ETELÄPOHJANMAA RY

C

FINFAMI
POHJANMAA RY,
FINFAMI
ÖSTERBOTTEN RF Ak
FINFAMI
POHJANMAA RY,
FINFAMI
ÖSTERBOTTEN RF C

FINFAMI RY

C

FINFAMI RY

Ay

FINFAMI RY

Ak

FinFami Satakunta ry Ak

FINLANDS
SVENSKA
HANDIKAPPFÖRBU
ND
C

Finlands Svenska
Idrott r.f.

Nuorten mielenterveysomaisten tukemiseen sekä
mielenterveysongelmien ehkäisemiseen vertaistoiminnan,
ammattilaisyhteistyön ja verkkovälitteisen päivystyksen avulla
7 620 (Kunahra 2020-2022)
Esitetään
Mielenterveysomaisten osallisuuden ja toimintakyvyn
vahvistamiseen suomen- ja ruotsinkielisen henkilökohtaisen
tuen ja neuvonnan, vertaistuen ja muun ryhmätoiminnan
sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen avulla Pohjanmaan ja
3 Keski-Pohjanmaan alueilla
Esitetään

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 094 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Mielenterveysomaisten voimavarojen vahvistamiseen oikeaaikaisen omaistyön palvelupolkujen ja strategisten
kumppanuuksien yhteiskehittämisen, monitoimijuuden,
tulevaisuuden ennakoinnin ja palvelumuotoilun menetelmillä
10 457 (Vaikuttavat kumppanuudet 2022-2023)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Alueellisten mielenterveysomaisjärjestöjen
toimintaedellytysten vahvistamiseen kehittämällä ja
koordinoimalla yhdistysten hallintoa, omaistyötä,
5 vaikuttamistoimintaa sekä vapaaehtoistyötä
Mielenterveysomaisten osallisuuden ja toimintakyvyn
vahvistamiseen omaisneuvonnan, vertaistuen, omaiskurssien
sekä mielenterveysomaisille ja ammattilaisille suunnatun
tiedon lisäämisen ja vaikuttamistyön avulla Satakunnan
1 alueella
Projektet fyller ett behov av information i frågor som berör
dagvård, förskola, sexualitet, identitet och könsroller samt
samlevnad i vuxen ålder. Detta särskilt bland svensk-, tvåoch teckenspråkiga barn och unga med neurologiska
funktionsnedsättningar samt deras föräldrar. Med behov
bland barn och unga avses här behov som ofta kan strida
mot vedertagna normer i hemmet, i skolan eller i samhället
som helhet vilket i sin tur kan leda till utstötning och
mobbning. Obearbetade kan neurologiska
funktionsnedsättningar hos barn och unga i känslig ålder få
katastrofala följder både för den enskilda individen som för
samhället i sin helhet. Som sådant är projektet ”Lyckligare
tillsammans” med aktuell information om mänskliga
rättigheter som just riktar sig till funktionsnedsatta barn och
unga som målgrupp ett efterlängtat komplement till
föräldrarnas, ungdomspsykologernas och skolkuratorernas
10 106 viktiga arbete.
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10 195

Projektsatsningen erbjuder våra föreningar och aktörer
utbildning och kompetenshöjande verksamhet när det gäller
barn och ungas psykiska hälsa. Fokus kommer att ligga på
tidiga insatser genom att prata och undervisa om mental
hälsa för att bl.a. skapa acceptans samt sänka tröskeln till att
söka hjälp. Tidiga insatser är mindre resurskrävande för
samhället och minskar belastningen på och kostnader för
vården. Den primära målgruppen för projektet är unga aktiva
i åldern 15-19 år. För denna målgrupp kommer
verksamheten fokusera på stärkande av självkänsla och
självbild, mediekritik och stöd för mental ohälsa. Den
sekundära målgruppen utgörs av tränare och
vårdnadshavare till den primära målgruppen. Dessa kommer
erbjudas information om mental hälsa och ohälsa, utbildning i
stödåtgärder och vikten av empatiskt bemötande. All
information som delas med båda målgrupperna kommer vara
baserade på vetenskaplig forskning.
För att motverka ensamhet hos äldre och väcka äldre
personers matminnen till liv, öka deras aptit och livsglädje för
volontärsarbete. Strukturer för ett volontärsarbete bland den
egna medlemskåren skapas. Volontärerna känner ökad
samvaro och även deras välmående ökar i och med att deras
deltagande i civilsamhället ökar. (Den gemensamma
måltiden - matlust! 2020-2022)
För verksamhet att råda bot nyhjälpslöshet för personer med
invandrarbakgrund, personer med psykiska problem,
ungdomar, unga vuxna och arbetslösa samt stärka
småbarnsfamiljers kunskap och färdigheter samt att främja
deras välmående (Hantera vardagen)
Medlemmarna är föreningens grund och och en av
föreningens främsta tillgång, Medlemmen ska därmed vara i
centrum och målgruppen i verksamheten är förbundets
medlemmar (både nuvarande och nya). Målsättningen är att
lyfta fram medlemmarna i socialförbundet och
socialförbundet som aktör i Svenskfinland. Verksamheten tar
fokus på medlemmarna genom olika aktiviteter. Och det här
inom ramen för förbundets syftesparagraf. - sammanföra
svenskspråkiga personer verksamma inom det sociala
området i Finland. Till verksamhetsformerna hör att
visualisera sociala sektorn ur ett personperspektiv och att
sammanföra aktörer o vidareutveckling olika kontaktkanaler
och mötesplattformar för och med förbundets medlemmar.
Kontaktkanalerna är både traditionella (kontakt via vanlig
brevpost) och digitala lösningar (webbplats, epost, sociala
medier). Mötesplattformarna sker fysiskt men utvecklar även
digitala mötesplattformar, samt hybridverksamhet
(kombination av fysiska träffar och digitala lösningar).
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Recycle IT främjar kunskapsutbyte över generationsgränser
där utbildade ungdomar handleder seniorer i
informationstekniska frågor. Projektet bidrar till nya
generationsöverskridande möten och ger de deltagande
ungdomarna en bredare bild av dagens samhälle och dess
historia. Understödet kommer att användas till att med hjälp
av erfarenheterna från Recycle IT:s pilotprojekt i Pargas
under åren 2018-2020 etablera en självgående Recycle ITverksamhet i 2-3 kommuner i Nyland, Österbotten och
Åboland. Projektet lägger stor tonvikt på utbildning av
ungdomar till it-handledare och ökar således på de
deltagande ungdomarnas pedagogiska kompetenser samt
bidrar med grundläggande arbetserfarenhet inför framtiden.
Den primära målgruppen är ungdomar i andra stadiets
läroinrättningar samt seniorer som är i behov av handledning
i informations- och kommunikationstekniska frågor. Den
sekundära målgruppen består av kommuner, tredje sektorns
10 348 samt för verksamheten väsentliga privata sektorns aktörer.
Ei esitetä

För lågtröskelverksamhet och kamratstöd till målgruppen
3 245 teckenspråkiga finlandssvenskar
5 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Avanne- ja vastaavasti leikattujen ja anaaliinkontinenssipotilaiden sekä heidän läheistensä tukemiseen
sairauden käsittelyssä, omahoidon toteuttamisessa sekä
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kurssitoiminnan
3 avulla.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 953 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
För att främja kommunikativt- och specialpedagogiskt
tillgängliga miljöer för barn, unga och vuxna med
funktionsvariationer eller andra särskilda behov samt
utveckla nya metoder inom alternativ och kompletterande
kommunikation (AKK) samt specialpedagogik och
informations- och kommunikations teknologi (IKT) och sprida
dem i samhället. Verksamhetsform: lågtröskelverksamhet,
6 192 utveckling, spridning och kamratstöd.
Riktat stöd till individer och familjer med barn som har en
6 181 funktionsvariation med en utmanande livssituation
Projektets mål är att ge stärkta förutsättningar för
barnfamiljer med olika levnadsvillkor, såsom nyinflyttade och
socioekonomiskt utsatta, samt personal i offentliga kök att
praktiskt kunna tillreda måltider med mera vegetabilier och
inhemska spannmål. Utveckla hälsofrämjande
verksamhetskoncept, Kökshäng, för barnfamiljer som tar
fasta på matlagning, delaktighet och gemensam tid. Projektet
vill arbeta för förbättrad förståelse, motivation, attityd och en
större roll som hälsofrämjare hos målgruppen föräldrar och
kökspersonal för att uppnå ett hållbart ätande ur ett
hälsofrämjande och miljömässigt perspektiv. På ett
kostnadseffektivt sätt ta vara på och implementera det utbud
av material som finns om hållbar matlagning till
målgrupperna på svenska, via nätverk, sociala medier och
digitala lösningar. Ökad samverkan mellan organisationer,
för att utveckla, genomföra och marknadsföra verksamhet för
lokala föreningar samt frivillig verksamhet att samlas till
10 192 trevlig samvaro kring maten.
För att förbättra barns uppväxtvillkor genom att stöda
föräldrars delaktighet och inkludering i barnets vardag. Med
engagerade föräldrar som tar gemensamt ansvar får barn en
positiv utveckling, både psykiskt och socialt. Nya
verksamhetsformer utvecklas och medvetenheten om jämlikt
föräldraskap stärks hos föräldrar och professionella
möjliggörs att föräldrar får det stöd de behöver i sitt
föräldraskap, oberoende kön, familjekonstellation eller
kulturell bakgrund. (Barn mår bättre om alla är med - jämlikt
7 346 föräldraskap främjar hälsa 2020-2022)
Genom lågtröskelverksamhet, stödsamtal,
informationsmaterial, hemsida, kamratstöd och nätverkande,
tillgodose att personer med sällsynta och genetiskt betingade
sjukdomar, deras närstående och de som arbetar med eller
är i kontakt med personer med sällsynta, genetiska
sjukdomar får adekvat stöd och information på svenska
7 542 (2020-2022)
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För att främja psykisk hälsa och gemenskap hos unga vuxna
(17-25 år) som är i ett nytt livsskede inför studier/arbetsliv.
Projektet förebygger ensamhet, ökar delaktighet och stärker
förutsättningarna att påverka den egna hälsan. En ny form
för frivilligverksamhet etableras med kortvariga engagemang
och arbetet utformas så att den unga har nytta av det som
merit på arbetsmarknaden (Projekt Växthuset - för unga
vuxnas psykiska hälsa 2022-2024)
För mentaliseringsbaserat föräldrastödsarbete och
föräldragruppsverksamhet som stöder tidig interaktion
För att främja en trygg skolmiljö genom koordinering,
spridning och utveckling av vänelevs- och tutorverksamhet
som stöder skolor och utbildningenheters
mobbningsförebyggande verksamhet
För att förbättra välmående för närståendevårdare och
–vårdtagare genom kamratstödsgrupper, rekreation och
information
Som allmänt understöd för förbundets allmännyttiga
verksamhet
Ruoanlaitosta kiinnostuneille 16 -29 vuotiaille nuorille
(maahanmuuttajataustaiset, koulu -ja työelämän ulkopuolella
olevat ja ravintola-alasta kiinnostuneet nuoret) suunnattujen
itsetuntoa, ryhmätyötaitoja, työelämätaitoja ja
elämänhallintaitoja kehittävien ruoanlaittokurssien, vierailujen
ja uraohjauksen toteuttamiseen. Ohjaajina toimivat
ravintoloitsijat, huippukokit ja uraohjaajat.
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Järjestölähtöinen kriisi- ja mielenterveystyötyö,
kriisikeskustoiminta Lounais-Hämeessa. Ammatillinen ja
vapaaehtoispohjainen keskustelu- ja kriisiapu sekä
10 090 ammattilaisten ohjaamat ryhmät. (Forssan kriisikeskus)
Vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnan ylläpitämiseen,
2 koordinointiin ja kehittämiseen Forssan seudulla
Ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen ja toimintakyvyn
ylläpitämiseen vapaaehtoistyön avulla Forssassa (Ystävän
1 kammari 2021)

Ei esitetä

123 000

0

Esitetään

121 300

117 000

Ei esitetä

28 000

0

105 872

105 872

76 625

0

Esitetään

55 990

55 990

Esitetään

168 988

168 988

271 806

271 806

435 000

423 000

322 000

312 526

C

Som allmänt understöd för förbundets allmännyttiga
1 verksamhet
Esitetään
Verksamhetens mål är att utföra en kartläggning angående
det upplevda psykiska välbefinnandet inom målgruppen och
kartlägga de faktorer som inverkar på den upplevda psykiska
hälsan inom målgruppen. Via analysering av data och
sammanställning av kartläggningen strävar vi efter att stöda
målgruppens resurser inom psykisk hälsa långt in i framtiden
genom att implementera kunskapen i ordinarie verksamheten
och ordna verksamhet anpassad i enlighet med
kartläggningen i både Förbundet Finlands Svenska
9 666 Synskadade och Svenska hörselförbundet.
Ei esitetä
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För handledning och rådgivning för svenskspråkiga
3 synskadade

För kommunikations- och punktskriftsverksamhet samt
utgivning av svenskspråkiga tal- och punktskriftstidningar för
4 svenskspråkiga synskadade i Finland
Esitetään
För att minska känslor av utanförskap och ovillig ensamhet
och förbättra förmågan att stöda sina barn i skollivet bland
föräldrar för skolbarn i 1. och 7. klasser med hjälp av
mentorverksamhet i svenskspråkiga skolor. (Föräldramentor i
9 784 skolan 2022-2024)
Esitetään
Som allmänt understöd för understödstagarens allmännyttiga
1 verksamhet
Esitetään
För psykosocialt stöd med låg tröskel för svenskspråkiga
unga med hjälp av digitala rådgivnings- och chat-tjänster
10 245 Ärligt talat & Våga fråga (2022-2023).
Esitetään
10 306 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
För språk- och kulturöverskridande mötesplats med låg
tröskel med informations- och vägledningstjänster samt
mentor- och frivilligverksamhet för invandrare i
2 huvudstadsregionen, Borgå och Kyrkslätt
Koronakriisin seurauksena haastavassa elämäntilanteesä
olevien yli 60-vuotiaiden henkilöiden toimintakyvyn
tukemiseen ja yksinäisyyden tunteen vähentämiseen etsivän
vanhustyön ja osallisuutta lisäävän ryhmätoiminnan avulla
(Yksinäisten ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen
10 031 koronakriisin jälkeen 2022-2023)
Tietoisuuden lisäämiseen glaukoomasta. Toimintamuotoina
3 762 tiedottaminen, tilaisuudet, vertaistuki ja ryhmätoiminta
Nivelvaiheessa olevien sekä ammatillisessa koulutuksessa
opiskelevien ja keskeyttämisuhan alla olevien
maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemiseen
ryhmätoiminnan ja yksilöllisen tuen avulla Turun seudulla
4 502 (Aqoon-toiminta)
Osallistavan lahjoittamisen eri muotojen toteuttamiseen,
järjestöjen varainhankinnan osaamisen tukemiseen sekä
toiminnan tunnettuuden lisäämiseen potentiaalisten
5 748 lahjoittajien parissa (Lahjoittamo 2019-2022)
Haemme rahoitusta nuorten syrjäytymistä ja polarisaatiota
ehkäisevän Gutsy Go -toimintamallin valtakunnallistamiseen.
Gutsy Go voitti 2017 säätiöiden Vuosisadan rakentajat kilpailun, jossa etsittiin merkittäviä ratkaisuja nuorten
yhteiskunnallisen osallisuuden ja hyvinvoinnin
vahvistamiseen. Kehittämisrahoituksella luotiin
yhteisömenetelmä, joka on testattu 3000 nuoren ja 300
pedagogian ammattilaisen kanssa 15 kaupunkikohteessa.
Malli on nyt skaalattavissa kymmenille paikkakunnille. Se
tarjoaa kokonaisille yläkoululaisten ikäluokille
merkityksellisen kokemuksen osallisuudesta. Toiminnassa
nuoret kehittävät satoja yhteiskuntarauhaa, hyvinvointia ja
luottamusta vahvistavia videoituja ratkaisuja yhteisöjen arjen
ongelmiin, eriarvoisuuteen ja yksinäisyyteen. Videoidut
ratkaisut julkaistaan paikallisissa ensi-illoissa, somessa ja
Gutsy Go -videopankissa käyttöönotettavaksi koko
Suomessa. Toiminta tavoittaa vuosittain tuhansia nuoria ja
10 432 median kautta yli miljoona suomalaista.
Endometrioosia, adenomyoosia, PCOS:ää sekä vulvodyniaa
sairastavien naisten hyvinvoinnin lisäämiseen ja
edunvalvonnan edistämiseen toteuttamalla vapaaehtois- ja
vertaistukitoimintaa sekä kehittämällä vaikuttamistyötä
2 (Yhdessä olemme enemmän)
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Hankkeen tavoitteena on tukea gynekologisten sairauksien
ja oireyhtymien kanssa elävien työkykyä lisäämällä
sairastavien tietoa sairauden moninaisista vaikutuksista
työkykyyn, tarjoamalla työkaluja oman työkyvyn ylläpitoon ja
valmiuksia toimia työkyvyn jo vaarantuessa. Hankkeen
puitteissa mahdollistetaan myös työssä jaksamista edistävän
vertaistuen vastaanottaminen ja antaminen. Tavoitteena on
myös lisätä ja monipuolistaa työpaikkojen ja oppilaitosten
ymmärrystä gynekologisten sairauksien vaikutuksista työ- ja
opiskelukykyyn sekä tarjota työterveyshuollon tarpeisiin
tietoa, kokemuspuhetta ja koulutusta. Endometrioosin,
adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian kanssa elää
Suomessa jopa 600 000 ja heistä valtaosa on työikäisiä.
Työkyvyn edistäminen tuo lukuisia työvuosia. Hanke tarttuu
gynekologisten sairauksien kanssa elävien vahvaan
toiveeseen saada tukea työelämään vaikeiden ja intiimien
10 394 oireiden kanssa.
Ei esitetä
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Avustusta haetaan ESR-hankkeen omarahoitusosuuteen
Tavoitteena on tunnistaa terveydenhuollon ammattilaisten
digivalmiudet gynekologisten sairauksien hoidon
seurannassa, vahvistaa ammattilaisten valmiuksia hyödyntää
digitaalisia ratkaisuja työssään sekä kuvata ammattilaisten
näkökulmasta digitaalinen palvelupolku. Tavoitteet
saavutetaan kartoittamalla ammattilaisten nykyisiä
digivalmiuksia, digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton esteitä
sekä motivaatiotekijöitä. Sote-ammattilaisten nykyisistä
työprosesseista gynekologisten oireyhtymien kanssa elävien
palveluissa luodaan prosessikuvaus ja lopulta muotoillaan
visualisoitu gynekologisten oireyhtymien kanssa elävien
digitaalinen palvelupolku. Digitaitojen parantuminen antaa
työntekijöille laajemmat mahdollisuudet käyttää erilaisia
ilmaiseksi hyvinvointiin liittyviä sovelluksia uudenlaisia työ- ja
palvelutapoina. Uudenlaiset työtavat tukevat työntekijöiden
työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä parantavat
potilaiden kohtaamista työssä.
Kehittämishankkeen työpari vahvistaa ja kehittää
ikääntyneiden asukkaiden arjen toimintakykyä ja hyvinvointia
yhdessä asukkaiden kanssa. Tavoitteena hankkeella on
luoda alueelle uusi vapaaehtoistyön toimintamalli. Sen
kehittäminen tapahtuu asukkaiden lisäksi myös yhteistyössä
alueen muiden toimijoiden kanssa, sillä nykyinen toiminta,
jolla on tuettu iäkkäiden asukkaiden arjessa selviytymistä, on
vahvasti nyt jo huonokuntoisten ikääntyneiden
vapaaehtoisten varassa ilman jatkumoa tulevaisuuteen.
Samaan aikaan paikkakunnalla käynnissä olevassa
ikääntyneiden asumisen kehittämishankkeessa on
suunniteltu uudenlaisia yhteistiloja, jotka mahdollistaisivat
monenlaisen uudentyyppisen, hyvinvointia tukevan toiminnan
kehittämisen. Vanhainkotiyhdistyksen työpari voisi hyödyntää
myös näitä tiloja, ja toiminta olisi avointa kaikille ikääntyneille.
Tuleva toimintamalli hyödyntääkin kaupungista löytyvien
yhteistilojen verkostoa. Toiminta voi tapahtua talojen
yhteistilojen lisäksi myös kodeissa.
Maahanmuuttajataustaisten kotoutumista edistävään
neuvontaan ja vertaistukitoimintaan sekä
maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön kohtaamisten ja
yhteisen toiminnan edistämiseen. Toimintapisteet
Hakunilassa ja Länsimäessä.
Maahanmuuttajataustaisten digitaitojen vahvistamiseen
matalan kynnyksen digituen avulla (Etädigituki ja sen
mahdollisuudet 2022-2024)
Hankkeella koulutetaan kokemusasiantuntijoita
vertaistukihenkilöiksi nuorille huumeidenkäyttäjille ja
järjestetään kokemusasiantuntijoiden johdolla kohderyhmälle
tavoitteellista vertaistuki- ja ryhmätoimintaa.
Hankerahoituksella palkataan kaksi työntekijää, hankevetäjä
ja ohjaaja, ajalle 01.2022 - 12.2023 vastaamaan
vertaistukitoiminnan käynnistämisestä, koordinoimisesta,
vetämisestä ja toimintamallin juurruttamisesta osaksi
paikallista palveluverkostoa yhteistyössä Haminan
kaupungin, Kymsoten ja muiden yhteistyötoimijoiden kanssa.
Toisella työntekijöistä on oma huumekuntoutujan
kokemustausta ja valmiudet toimia kokemusasiantuntijana
kohtaavassa työssä. Hankkeen ohjausryhmässä ovat
mukana kaikki oleelliset nuoriso- ja päihdetyön paikalliset
tahot.
Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten matalan kynnyksen
kohtaamispaikka- ja vertaisryhmätoimintaan (Sininen Tupa)
Vähävaraisille lapsiperheille, nuorille tarkoitettu tietokone
keskuksen avaaminen, jossa on mahdollisuus tutustua
nykyaikaisiin tietokoneisiin ja kehittää omia atk-taitoja. Esim:
ohjelmointia, internetin turvallista käyttöä, e-sports
(elektroniseen urheiluun) tutustuminen. Vähävaraisilla
lapsiperheillä joilla ei ole varaa nykyaikaiseen
tietokoneeseen jolla pääsisi tekemään nykyaikaisia asioita,
kuten: ohjelmistokehitystä, suoratoistoa, virtuaalista
toimintaa, pelaamaan. Meidän Tietokoneilla on myös
mahdollista pelejä jotta heidän sosiaaliset taidot kehittyvät ja
tiimitaito kasvaa. Nuoret oppivat striimaamaan pelejä
internettiin käyttäen esim twitch.tv:tä ja oppimaan uusia
taitoja. Koulukiusaaminen voi myös vähentyä, kun
mahdolliset riitatilanteet viedään tietokonepelien maailmaan
ja selvitetään siellä välit turvallisesti ilman henkilövahinkoja.
Teemapäivinä ohjelmistokehitystä, pilvipalvelut &
virtualisointia mitä se tarkoittaa, virtuaali-maailma, e-urheilu,
tietokoneet tutuksi
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Vanhemmille henkilöille tietokonekerhon perustaminen
Käyttötarkoitus, tietokoneiden hankkiminen opetus ja
koulutustarkoitukseen Tietokoneilla voidaan pitää yhteyttä
sukulaisiin ja ystäviin, tarkoitus on saada yksinäisille
vanhuksille kavereita sekä jutteluseuraa. Kohderyhmän
henkilöt oppivat mitä ovat huijausviestit, jotta heiltä ei huijata
rahaa "internet rakkauden, lottovoiton tai paketin" muodossa.
He oppivat myös mitä tietokoneilla voi tehdä, sekä oppia
uusia kiinnostavia asioita joita lähdemme viemään eteenpäin
erilaisissa teemapäivissä esim 3D virtuaalimatka ympäri
maailman. Tarkoitus on saada vanhuksille ns. päiväkerho
jossa he tapaavat uusia ystäviä sekä oppivat turvallista
tietokoneenkäyttöä
Ammatillisesti koordinoitua vapaaehtoisten aikuisten
tukihenkilötoimintaa lasten ja nuorten tukiverkoston
laajentamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi Lahden
seudulla (OmaKamu)
Matalan kynnyksen tukea, neuvontaa ja jälkihoitoa
kiusaamista kokeneille, läheisille sekä eri alojen
ammattilaisille (Valopilkku)
Olopiste tarjoaa tukea arkeen ja muutokseen työikäisille
päijäthämäläisille. Ohjatun ja tavoitteellisen yksilö- ja
ryhmätoiminnan lisäksi tarjotaan matalan kynnyksen
vertaistuellinen yhteisötila, neuvontaa ja ohjausta sekä
avointa ryhmä- ja retkitoimintaa. Toimintaan osallistuminen
edistää työ- ja toimintakykyä, osallisuutta sekä hyvinvointia.
Osallistumisella on myönteinen vaikutus asiakkaan tulkintaan
omista voimavaroistaan ja mahdollisuuksistaan. Asiakas saa
uusia työkaluja arkeensa oman tilanteensa edistämiseen.
Vertaistuki ja sosiaalisten verkostojen vahvistuminen
lieventävät yksinäisyyden kokemusta. Ensisijaisena
kohderyhmänä on 18-64 vuotiaat päijäthämäläiset, jotka ovat
osa-työkykyisiä, osa-aikatyössä, sairauslomalla,
määräaikaisella sairauseläkkeellä tai olleet pitkään
työttöminä sekä kaipaavat elämäntilanteeseensa muutosta.

Harvinaissairauksien- ja vammojen yhdistysten
valtakunnallisen kattojärjestön toiminnan kehittämiseen ja
jäsenyhdistysten tukemiseen (HARSO - Mahdollisuus
kasvuun versosta vehreyteen 2020-2022)
Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
kohtaamispaikkatoimintaan (Lappeenrannan klubitalo
Heikintalo)
Köyhyys kyykkyyn-hankkeella tavoitellaan Etelä-Karjalaan
köyhyyttä kokevien ihmisten hyvinvoinnin ja oikeuksien
toteutumisen vahvistamista sekä sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden lisäämistä vaikuttajaryhmätoiminnan
avulla. Tavoitteena on luoda köyhyyttä kokeville
paikallisverkostoja ja järjestää tilaisuuksia, joissa köyhät ja
kunnalliset päättäjät sekä viranhaltijat kohtaavat
tasavertaisina. Tavoite on tuoda köyhien ääni kuuluviin
päätöksenteossa sekä vahvistaa ihmisten autonomiaa,
yhdenvertaisuutta ja toimintavalmiuksia,syrjäytymisen
ehkäisy, heikossa asemassa olevien osallisuuden ja
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen, lisätä
kohderyhmän yhteiskuntaosallisuutta.Kohderyhmään
kuuluvat ovat eri syistä vaikeassa sosioekonomisessa
tilanteessa.Hanke pyrkii tavoittamaan sellaisia kohderyhmiä,
jotka ovat yhteiskunnassamme kaikkein heikoimmassa
asemassa, haastavassa elämäntilanteessa tai
vähemmistönä suhteessa valtaväestöön.Yhteistyön
vahvistaminen julkisen, yksityisen ja 3. sektorin kanssa
Päihteettömän vertais- ja vapaaehtoistoiminnan ja
matalakynnyksisen kohtaamispaikkatoiminnan
järjestämiseen ja kehittämiseen
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
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Allergisisille ihmisille suunnatun kosmetiikan Allergiaportaaliverkkopalvelun ylläpitoon ja kehittämiseen sekä
2 valtakunnalliseen kosmetiikkaneuvontapalveluun
Esitetään
Hankkeessa kehitetään haitallisesti päihteitä käyttävien
kehitysvammaisten hoito- ja palvelupolkuja yhteistyössä
julkisen, yksityisen ja järjestötoimijoiden kanssa.Tarvitaan
vammais- ja päihdepalveluiden yhteistyötä, jotta koko
palveluketju varmistaa vaikuttavan ja yksilöllisen tuen
toteutumisen.Tarkoituksena on tukea kehitysvammaisten
parissa toimivia työntekijöitä tunnistamaan varhaisessa
vaiheessa päihteiden ongelmakäyttöä ja ennakoivasti
ehkäistä päihdeongelmia. Sekä edistää päihdetyössä
toimivien työntekijöiden osaamista tunnistaa
kehitysvammaisuuteen liittyviä asiakkaan erityistarpeita.
Hankkeessa kehitään malli, jossa päihdetyö jalkautuu
asumisen tuen yksiköihin. Sekä kehitetään päihteiden käytön
haittoja vähentävää matalankynnyksen yksilö- ja
ryhmätoimintaa. Yksilötasolla hankkeen asiakastyö edistää
kehitysvammaisten oikeutta saada tarvitsemaansa tukea ja
vahvistaa hyvinvointia. Hanke lisää tietoisuutta
kehitysvammaisten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä
10 054 lieveilmiöistä.
Ei esitetä
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Nuorten toimijuuden vahvistamiseen ja
mielenterveyspalveluiden yhteiskehittämisen edistämiseen
kokemusasiantuntijatietoa hyödyntämällä (1000 mielen
10 115 tarinaa - nuorten asiakaskokemukset näkyväksi, 2022-2024) Esitetään
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Hankkeessa kehitetään tapoja lisätä työn ja koulutuksen
ulkopuolella olevien tai muutoin haastavassa
elämäntilanteessa olevien 18–29-vuotiaiden nuorten
osallisuutta kansalaisyhteiskunnalliseen toimintaan
(kansalaistoimintaan) osallistumalla. Hanke toimii Helsingissä
ja Turussa v. 2022–2024. Hankkeessa organisoidaan
nuorten kansalaistoimintaryhmiä. Ryhmät toteuttavat nuorten
kiinnostuksenkohteista ja arjentilanteista nousevaa,
moninaista kansalaisyhteiskunnallista toimintaa. Ryhmissä
nuoret pääsevät hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja
vaikuttamistapojaan. Hanke tekee myös nuorten
minäpystyvyyttä tukevaa yksilötyötä. Hankkeessa seurataan
toiminnan vaikutuksia nuorten elämään ja osallisuuden
kokemuksiin. Hankkeen laajempi tarkoitus on kehittää
toimintaan osallistuvien nuorten kanssa työote, jonka avulla
vahvistaa haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten
omista lähtökohdista nousevia osallistumisen tapoja.
Työotetta levitetään yhdessä nuorten kanssa julkispalveluihin
10 103 ja järjestöihin.
Ei esitetä
Päihde- ja mielenterveysongelmaisten matalan kynnyksen
päiväkeskustoimintaan, koko asukasyhteisöä osallistavaan
monikulttuuriseen yhteistoimintaan ja jalkautuvaan työhön
Kannelmäessä sekä lähialueilla (Kannelmäen yhteisötoiminta
6 812 ja osaaminen 2020-2022)
Esitetään
Kidutettujen pakolaisten psykiatriseen kuntoutustoimintaan
1 (2018-2022)
Toiminnassa yhdistetään ja ystävystytetään suomalaisia tai
kotoutuneita perheitä pakolaistaustaisten
maahanmuuttajaperheiden kanssa. Toiminnan tarkoituksena
on tukea kaksisuuntaista kotoutumista, lisätä eri taustoista
tulevien ihmisten välistä kommunikaatiota, vertaisuutta ja
kulttuurista ymmärrystä; lapsiperheiden hyvinvointia ja
vähentää lasten ja lapsiperheiden kokemaa yksinäisyyttä.
Toiminnan tarkoituksena on myös tuottaa tietoa
pakolaisperheiden kotoutumisesta ja vapaaehtoistyön
merkityksestä. Toiminnassa rekrytoidaan, koulutetaan ja
tuetaan vapaaehtoisperheitä toimimaan kummiperheinä
pakolaistaustaisille perheille. Pakolaistaustaiset perheet
ohjataan toimintaan kuntien sosiaalitoimen kautta.
Toiminnassa yhdistetään samanlaisessa elämäntilanteessa
olevat perheet ja tuetaan heitä ystävystymisessä. Lisäksi
järjestetään vertaistoimintaa. Tuki kestää vuoden. Toiminta
mallinnetaan ja juurrutetaan osaksi pakolaisperheitä lähellä
9 810 olevia toimijoita tai turvataan jatkuvuus muulla tavalla.
Kummiperhetoimintaan alaikäisille ja itsenäistymisvaiheessa
oleville yksin maahan tulleille turvapaikanhakijoille ja
pakolaisille Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa
3 630 (Kummiperhetoiminta 2017-2022)
Vaikeasti työllistyvien 16–29-vuotiaiden nuorten yksilöllisen
urapolun rakentamiseen ja ohjaamiseen työelämään tai
2 233 opiskelemaan (Vamos Urapalvelut)
Katuympäristössä aikaansa viettävien päihde- ja
mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten elämän- ja
arjenhallinnan tukemiseen sosiaalisella kärjellä tehtävän
jalkautuvan työn sekä alueellisten yhteistyömallien
kehittämisen ja juurruttamisen avulla Helsingin, Lahden ja
10 049 Tampereen alueella (Tukialus 2022-2024)
Hankkeessa kehitetään korkeamman toimintakyvyn
autisminkirjon henkilöille kevyen tuen ammatillinen malli sekä
vapaaehtoistoiminnan malli. Korkean toimintakyvyn autismia
hoidetaan lapsuus- ja nuoruusiän ongelmana, vaikka kyse on
elinikäisestä haasteesta. Tavallisesti tukitoimet loppuvat
aikuistumisvaiheessa. Tästä johtuen tämä hanke keskittyy
aikuisiin yli 30-vuotiaisiin. Liian usein kohderyhmän henkilöt
jäävät yksin, kun varhaisen avun tarvetta ei tunnisteta ja he
eivät itse osaa ilmaista tuen tarvettaan. Tukimuodoissa ja
palveluissa tarvitaan enemmän tietoa kohderyhmän tuen
tarpeista. Kehitettävä kevyen tuen malli auttaa arjen
tilanteissa ja toimii tulkkina muiden tukimuotojen ja
kohderyhmän välillä. Sosiaaliset tilanteet sekä pärjäämisen
odotukset kuormittavat kohderyhmää ja kasautuessa voivat
viedä toimintakyvyn. Kustannustehokkaalla mallilla
vähennetään kohderyhmän kuormitusta, vahvistetaan
elinikäistä toimintakykyä ja näin vähennetään yhteiskunnan
10 056 ulkopuolelle jäämistä.
Hanke etsii ratkaisuja tamperelaisten turvallisuudentunteen
parantamiseksi. Tavoitteena on vähentää päihteiden
käytöstä aiheutuvaa syrjäytymistä ja lieveilmiöitä, purkaa
päihteitä käyttäviin kohdistuvia ennakkoluuloja ja parantaa
väestösuhteita. Päihteitä käyttäville hanke tarjoaa
yhteisövalmennusta, vertaispalveluohjausta, tilaisuuksia
toimia ja kohdata muita kaupunkilaisia. Kohderyhmä
tavoitetaan mm. avohuumepalveluiden ja jalkautuvan
päihdetyön kautta sekä suoraan kaduilta. Hanke toimii
keskustassa ja yhteisötilat ovat auki myös iltaisin. Hanke
tunnistaa myös kansalaiskeskustelun ja julkisuuden
merkityksen turvallisuuden kokemusten ja väestösuhteiden
rakentumiselle sekä hankkeen toimintaedellytyksille. Hanke
tarjoaa kaikille kaupunkilaisille mahdollisuuksia kohdata
toisiaan ja vahvistaa vuorovaikutus- ja yhdessä elämisen
taitojaan. Monikanavainen, sovittelun menetelmiä soveltava
viestintä eri yhteisöjen kanssa integroituu toimintaan.
9 809 Toimintaa juurrutetaan alueen verkostoihin.
Päihde- ja mielenterveysongelmaisten sekä
syrjäytymisvaarassa olevien voimavarojen ja sosiaalisten
verkostojen vahvistamiseen yhteisövalmennuksen ja
3 vapaaehtoistoiminnan keinoin (D-asemat Kallio ja Kontula)
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EXIT2022 -hankkeen tarkoituksena on ehkäistä väkivaltaista
radikalisoitumista ja väkivallan tekoja tukemalla ihmisiä, jotka
haluavat irrottautua väkivaltaiseen ekstremismiin liittyneestä
uskonnollisesti tai poliittisesti motivoituneesta toiminnasta ja
aatemaailmasta tai rikollisjärjestöistä. Tavoitteena on EUSA
ISFP:n ja SM:n rahoittamassa EXIT2020-hankkeessa
(SMDno-2020-1096, päättyy 11/2021) aloitetun toiminnan
jatkuvuuden turvaaminen, erityisesti käynnistyneessä
asiakastyössä ja sitä palvelevassa verkosto- ja
arviointityössä. Arvioimme, että verkostojen luottamuksen
saavuttaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen edellyttää
kokonaisuudessaan vähintään viiden vuoden hanketukea.
Nyt haettavan hankkeen aikana kerätään vaikuttavuustietoa
ja rakennetaan toimivia verkostoja ja käytäntöjä jatkuvuuden
9 790 ja juurruttamisen tueksi.
Ei esitetä
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten tukemiseen osallistavan
kohtaamispaikkatoiminnan, kadulle jalkautuvan toiminnan ja
8 711 yksilöllisen tuen keinoin Jyväskylän alueella (2021-2022)
Esitetään
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Taitavissa kummeissa kehitetään yhdessä nuorten ja
kummien kanssa kansalaistoiminnan malli, jossa
vapaaehtoiset alan taitajat, usein eläköityneet opettajat,
antavat valmennuksellista ja intensiivistä oppimisen ohjausta
erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle. Nuori saa tukea
tehtäviinsä ja oppiaineesta nouseviin kysymyksiinsessa
oman kummin avulla, jolloin vähennetään koulupudokkuutta,
syrjäytymistä ja huono-osaisuuden periytymistä. Nuori saa
oman Vamos - valmentajan joka tukee, valmentaa ja auttaa
tarvittaessa hakemaan lisätukea nuoren kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin. Kummit toimivat Vamoksella Turussa,
Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Oulussa sekä
Jyväskylässä ja apua saa valtakunnallisesti etäopetuksen
avulla. Kummien ja nuorten yhteisöllisyyttä lisätään
järjestämällä yhteisiä kehittämispäiviä ja lisäksi kummeilla on
vertaiskahvihetket, joilla on säännöllisesti asia-alustuksia.
Hankkeessa etsitään tulevaisuuden toimintamuotoja sekä
9 858 kehitetään vaikuutavuutta mittaava mittari.
Ei esitetä

Nuorten syrjäytymistä ehkäisevän yhteisöllisen Amigomentorointiohjelman toteuttamiseen ja levittämiseen
Suomessa paperittomina oleskelevien toimintakyvyn ja
elämänhallinnan tukemiseen etsivän työn, yhteisötoiminnan
ja verkostoitumisen avulla
Hanke keskittyy Itä-Euroopan romanien työllisyyteen ja
terveyteen kehittäen näin heidän toimijuuttaan,
yhdenvertaisuuttansa ja voimavaroja. Työllisyyttä edistävä
toiminta muotoutuu asiakkaiden toiveiden mukaisten ja
käytännössä parhaiksi havaittujen toimintamallien
kehittämiseen ja implementoimiseen. Romanien heikon
terveyden parantamiseksi keskitytään jo tehtävän yhteistyön
syventämiseen ja toimitaan yhdessä julkisen
terveydenhuollon saatavuuden kynnyksen madaltamaiseksi.
Tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia romaneille
hankkia elantonsa kerjäämisen sijaan sekä kohottaa heidän
terveydentilaansa, jotta he kykenevät toimimaan entistä
tasavertaisempina toimijoina. Tämän toiminnan rinnalla
kulkee naapurustotyö ja yhteisöllisyyden rakentaminen
Vallilassa vaikuttavien ihmisten välillä. Vallila erottuu
Helsingissä turvattomuudentunteen kasvussa ja tavoitteena
on toisaalta edistää väestönosien rinnakkaiseloa, mutta
myöskin kohottaa alueen turvallisuutta ja vähentää
lieveilmiöitä.
Vankilasta vapautuvien turvapaikanhakija- tai
maahanmuuttajataustaisten vankien arjenhallinnan ja
osallisuuden vahvistamiseen (UNIT 2019-2022)
Vauvaperheiden vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen
tukemiseen päiväryhmäryhmätoiminnan keinoin, uni- ja
vuorovaikutusongelmiin keskittyvään neuvontaan,
perhetapaamisiin ja ryhmätoimintaan sekä vapaaehtoisdoulatoiminnan koordinointiin erityistä tukea tarvitseville
lapsiperheille
Sikiövaurioiden ehkäisemiseen ja syntyneen lapsen terveen
kehityksen turvaamiseen vertaisryhmä-, perhe- ja
yksilötyöskentelyllä sekä etsivän ja matalan kynnyksen
toimintamallin kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on
vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteen sekä
vauvaperheiden päihteettömyyden tukeminen (Pidä kiinni
–hoitojärjestelmän avopalveluyksiköt Pesä ja Esmiina)
Näkövammaisten itsenäisen elämän tukemiseen ja
osallisuuden lisäämiseen vertaistuen, ryhmätoiminnan, ICTtuen, palveluohjauksen sekä viestinnän ja
vaikuttamistoiminnan avulla.

Näkövammaisten käsityötoimintaan yksilöllisen
6 022 kurssitoiminnan avulla
Esitetään
Uudenmaan alueella toimivien pienten, lähinnä
vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen ja yhteisöjen sekä
niiden toimintaa toteuttavien vapaaehtoisten tukeminen
saavutettavien etätoimintamuotojen käyttöönotossa ja
kehittämisessä. Hankkeessa järjestetään pienille yhteisöille
suunnattuja työpajoja, joissa yhteisön toimintaa pyörittävät
henkilöt perehdytetään saavutettavan etätoiminnan
järjestämiseen omalle kohderyhmälle. Työpajoihin voi hakea
Uudenmaan alueella toimivat yhteisöt. Tavoitteena on tukea
pieniä yhteisöjä toiminnan uudistamisessa niin, että myös
heikoimmassa asemassa olevat jäsenet voivat hyötyä eri
10 373 tavoin järjestettävästä etätoiminnasta.
Ei esitetä
9 463 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen Helsingin ja
Itä-Uudenmaan alueella - vertaisryhmätoiminnalla ohjauksella ja neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla
2 263 (Muistiluotsi)
Esitetään

HELSINGIN
NUORTEN
MIESTEN
KRISTILLINEN
YHDISTYS RY
HELSINGIN
NUORTEN
MIESTEN
KRISTILLINEN
YHDISTYS RY
HELSINGIN
NUORTEN
MIESTEN
KRISTILLINEN
YHDISTYS RY
HELSINGIN
NUORTEN
MIESTEN
KRISTILLINEN
YHDISTYS RY
HELSINGIN
NUORTEN
MIESTEN
KRISTILLINEN
YHDISTYS RY
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Sosiaalisista haasteista ja yksinäisyydestä kärsivien nuorten
psykososiaaliseen tukeen ja vahvistamiseen yksilöllisen tuen,
vertaisryhmätoiminnan ja vertaismentoroinnin keinoin
10 101 Helsingissä. (Kiintopisteitä vertaisuudesta 2022-2024)
Esitetään

541 470

541 470

Maahanmuuttajanuorten osallistavaan viikonlopputoimintaan
ja osallistumisen edistämiseen jalkautuvan ryhmätoiminnan
2 avulla (Yökoripallo)
Esitetään

185 768

171 024

Esitetään

100 000

94 143

Esitetään

183 432

161 094

Esitetään

127 174

60 000

Esitetään

150 000

150 000

Esitetään

300 000

202 800

Esitetään

58 000

58 000

315 000

300 000

779 078

0

185 630

154 155

Esitetään

29 502

29 502

Ei esitetä

509 119

0

Esitetään

150 000

147 900

Ei esitetä

394 470

0
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6 477

Ak

3 890

Ak

6 478

HELSINGIN
NUORTEN NAISTEN
KRISTILLINEN
YHDISTYS RY
Ak

4 241

Helsingin Pelastakaa
Lapset ry
C

10 097

Helsingin
Pelastusliitto ry
Ak
HELSINGIN
SEUDUN
ERILAISET OPPIJAT
RY
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RY
C

HELSINGIN
SEUDUN
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HELSINGIN
SEUDUN
ERILAISET OPPIJAT
RY
C

Helsingin Työkanava
HeTy ry
C

Helsinki Pride yhteisö ry

Ak

HELSINKIMISSIO
RY

C

5 489

Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten
elämänhallinnan vahvistamiseen turvallisen yhdessäolon ja
tekemisen kautta (09 - Sports for social change 2022-2023)
Maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten aktiivisuutta,
osallisuutta, yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta ja
työllistymistä edistävään toimintaan vertaistuen, yksilöllinen
tuen ja ryhmätoiminnan avulla pääkaupunkiseudulla
(Toiminnan Avulla Työelämään - TAT)
Ohjaajien osaamisen lisäämiseen eri kulttuurien
merkityksestä monikulttuurisella koulutuksella sekä
kampanjoimalla rasismiin ja stereotypioihin liittyen (MOK
Intercultural competence training, kulttuurienvälisen
osaamisen koulutus 2020-2021)
Vuosaaren alueella asuvien 9-18 -vuotiaiden
syrjäytymisvaarassa olevien ujojen, yksinäisten ja
monikulttuuristen tyttöjen itsetunnon, vertaissuhteiden ja
osallisuuden tukemiseen turvallisen tilan toimintamallilla
(Vuosaaren tytöt -toiminta)
Yläasteen ja toisen asteen opiskelijoille suunnattujen
mentorituntien järjestämiseen matematiikassa syntyneen
oppimisvajeen kuromiseksi vapaaehtoisten opiskelijoiden
avulla (Arvosanat ylös -hanke 2022-2024)
Asuinturvallisuusympäristön parantamiseen arjen
turvallisuuskoulutuksen avulla yhdessä
asuinkiinteistötoimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja
maahanmuuttajayhteisöjen kanssa

Eri ikäisten erilaisten oppijoiden tukemiseen ja hyvinvoinnin
lisäämiseen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan, viestinnän
1 sekä kurssien ja koulutusten avulla
Esitetään
Yksilöllinen tuki ja apu – yhteistyössä oppilaitosten kanssa 15-20-vuotiaille oppimisvaikeuksisille nuorille, joilla on
haasteita opinnoissaan/arjessaan. Hankkeessa kehitetään
yksilöllisen tuen toimintamalli jatko-opintokelpoisuuden
varmistamiseksi ja opintojen keskeytymisen ehkäisemiseksi
sekä työelämään siirtymisen varmistamiseksi. Syrjäytymistä
ehkäisevä toimintamalli koostuu vahvuus- ja
osaamiskartoituksista, yksilöllisistä räätälöidyistä
tukitoimenpiteistä. Malli toteutetaan osin digitaalisena
verkkopalveluna ja se on kopioitavissa hankkeessa
toteutetun pilotoinnin jälkeen valtakunnallisesti eri
9 589 toimijatahoille.
Ei esitetä
Oppimisvaikeuksia kokevien 15 - 29-vuotiaiden nuorten
syrjäytymisen ehkäisyyn ja NEET-nuorten
syrjäytymiskierteen katkaisuun, oppimisen, arjenhallinnan,
sosiaalisten taitojen sekä jatkokoulutus- ja
työelämävalmiuksien edistämiseen yksilö- ja ryhmäohjauksen
avulla (KITE Kohti itsenäistä elämää -kurssi, VANU-kurssi ja
6 176 Vertsu -nuorten vertaisryhmä)
Esitetään

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 698 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Hanke järjestää osallistavaa, aktivoivaa ja hyvinvointia
lisäävää, maksutonta toimintaa työttömille Helsingissä,
Keskisessä suurpiirissä ajalla 1.4.2022-31.3.2025.
Toiminnan painopistealueet ovat 1. taiteet, 2. hyvinvointi ja
liikunta sekä 3. työelämä- ja digitaidot. Toiminta on kaikille
avointa, mutta pääkohderyhmiä ovat koronan takia
syrjäytymisvaaraan joutuneet nuoret, maahanmuuttajat ja yli
50-vuotiaat työttömät. Ohjelma järjestetään yhdessä
ohjaajien, vapaaehtoisten ja osallistujien kanssa. Hanke
tarjoaa työtä työttömille taiteilijoille, liikuntaohjaajille ja
työelämä- ja digitaitojen opettajille. Ideana on käynnistää
toiminta ammattilaisten avulla ja jatkaa sitä
vapaaehtoisvoimin. Hanke tuo yhteen eri väestönosia ja lisää
näin keskinäistä ymmärrystä, yhteisöllisyyttä ja
suvaitsevaisuutta. Hankkeessa kiinnitetään erityistä
huomiota tiedottamiseen, jotta kohderyhmät saadaan
9 783 tavoitettua.
Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lhbtiq+ -ihmisten
osallisuuden tukemiseen, yksinäisyyden ja syrjäytymisen
ennaltaehkäisyyn yksilöllisen tuen, yhteisöllisen toiminnan ja
3 257 koulutustyön avulla
Hankkeessa käynnistetään ja kehitetään uudenlaista
Aikuismentorointitoimintaa, jonka tarkoituksena on vähentää
aikuisväestön yksinäisyyttä ja vahvistaa heidän sosiaalista
hyvinvointiaan. Aikuismentorointi pohjautuu
vapaaehtoisuuteen, jossa koulutetut vapaaehtoistoimijat ovat
asiakkaan tukena vuoden ajan. Aikuismentoroinnissa
hyödynnetään HelsinkiMission tukihenkilötoiminnoissa
käytössä olevia toimivia rakenteita. Asiakas löytää
aikuismentoritoimintaan muun muassa HelsinkiMission
yksinäisyystyön ammattilaisen kautta. HelsinkiMission
tukihenkilötoiminnassa ei ole tällä hetkellä 30-59-vuotiaille
aikuisille suunnattuja palveluita. Tarve toiminnalle on noussut
yksinäisyystyön ja tukihenkilötoiminnan käytännön
kokemusten kautta ja suullisen asiakaspalautteen
perusteella. Aikuisväestön haitallisen yksinäisyyden
vähentäminen on tutkimusten mukaan erityisen tärkeää, jotta
voidaan vähentää yksinäisyydestä aiheutuvia
yhteiskunnallisia haittoja ja vahvistaa aikuisväestön
10 014 sosiaalisia suhteita.
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Yli 60-vuotiaiden yksinäisyyden, alakuloisuuden ja lievien
psykososiaalisten ongelmien vähentämiseen ammatillisesti
ohjatun ryhmätoiminnan ja yksilöllisen tuen avulla
(Senioripysäkki)
Aikuisten yksinäisyyden tunteen vähentämiseen
keskusteluavun ja työkirjatyöskentelyn keinoin haitallisiin
ajatusmalleihin vaikuttamalla (Yksinäisyystyön keskus, 20202022)
Kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden tai
syyllistymisriskissä olevien väkivaltaisen käyttäytymisen
vähentämiseen ja ehkäisemiseen yksilöllisen asiakastyön ja
verkostotyön avulla sekä valtakunnallisen toiminnan
koordinointiin (Aggredi, 2022)
Kehitysvammaisten ja erilaisten oppijoiden osallisuutta ja
toimijuutta edistävään toimintaan musiikkiin perustuvien
menetelmien avulla (Musiikkikeskus Resonaari)
Ikääntyneiden, nuorten ja lapsiperheiden yksinäisyyden
kokemusten vähentämiseen sekä osallisuuden edistämiseen
ammatillisesti koordinoidun vapaaehtoistoiminnan avulla
(2022)
Vapaaehtoisten vertaisuuteen perustuvan digituen
toteuttamiseen ja koordinointiin ikääntyneiden,
liikuntarajoitteisten ja toimintakyvyltään heikentyneiden
sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi (Koti- ja
etädigitukimallin kehittäminen järjestö- ja
kaupunkiyhteistyössä 2022 - 2024)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Nuorten toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia
ylläpitävän kriisipisteen toimintaan
Palvelu- tai ympärivuorokautisissa yksiköissä asuvien
iäkkäiden voimavarojen vahvistaminen ja yksinäisyyden
vähentäminen lisätyn todellisuuden (AR)-luontokokemuksilla.
Keskiössä on yhdessä tekeminen, kokeminen ja
kohtaaminen. Toimintamuodot: työpajatoiminta, Ilahduttava
luonto -ryhmät, verkko-osallisuus ja vaikuttamistoiminta.
Työpajoissa iäkkäät suunnittelevat ja toteuttavat
ensimmäisenä vuonna luontoaiheiset AR-luontokortit.
Korteissa luonto herää mobiililaitteen kautta eloon äänineen,
eläin- ja kasvihahmoineen. Valmiita kortteja hyödynnetään
jatkossa Ilahduttava luonto -pienryhmissä (vuosina 20232024). Tukena ryhmissä on VR-teknologiaa. Verkkoosallisuus mahdollistaa avoimen osallistumisen
suunnitteluun, ryhmätoimintaan ja korttien käyttämiseen.
Vaikuttamistoiminnalla lisätään ammattilaisten tietoisuutta
lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden (AR/VR)
mahdollisuuksista iäkkäiden voimavarojen vahvistamisessa
ja edistetään positiivista suhtautumista näihin teknologioihin.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien ihmisten
itsenäisen elämän tukemiseen vaikuttamistyön, tiedon,
neuvonnan ja vertaistuen avulla (2022-2023)
Sisäilmaneuvontaan, sisäilmaongelmien
ennaltaehkäisemiseen ja vähentämiseen sekä sisäilmasta
sairastuneiden tukemiseen vertais- ja vaikuttamistoiminnalla
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
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9 469

Ak

1 419 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Harvinaista hengityssairautta sairastavien neuvontaan,
vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaan sekä ammattilaisten
5 tiedon lisäämiseen
Aikuisten nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tukeen
8 verkko-, puhelin- ja vertaistuen avulla
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Ak
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HETAHENKILÖKOHTAIST
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TYÖNANTAJIEN
LIITTO RY
C
HIIDEN ALUEEN
KLUBITALOT RY
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212 500

178 000

Esitetään

285 365

202 000

Esitetään

363 500

328 000

Esitetään

105 450

78 000

Esitetään

820 000

606 000

Esitetään

594 100

594 100

Esitetään

576 900

359 000

Esitetään

155 000

134 000

Ei esitetä

456 600

0

Esitetään

45 013

43 213

Esitetään

110 000

110 000

Esitetään

340 000

340 000

Esitetään

1 039 500

982 370

Esitetään

35 760

32 511

Esitetään

60 000

60 000

Esitetään

94 000

94 000

Esitetään

157 000

157 000

Esitetään

211 000

211 000

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 046 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

44 623

44 623

Ei esitetä

88 605

0

Esitetään

99 500

99 500

Esitetään

160 000

150 000

Esitetään

147 000

147 000

Henkilökohtaisen avustajan työnantajamallin toimivuuden
vahvistamiseen työnantajamalliin liittyviin oikeudellisiin
kysymyksiin keskittyvällä neuvontapuhelintoiminnalla (Heta5 Help)

10 279
1

Hiiden Omaishoitajat
ry
Ak

1 918

Hilman Järjestöt ry

7 821

Ak

Esitetään

Tietopaketti sisältää: printtioppaan ja päivittyvän digioppaan
äänitteen näkövammaisia varten materiaalia nettiin ja
someen. Tietopaketissa on laajasti ohjeita sekä vinkkejä
siihen, mitä tulee ottaa huomioon avun käyttäjänä. Luomme
sisältöä esim: • henkilökohtaisen avun hakemisesta •
työsuhteesta ja kommunikaatiosta (perehdyttäminen,
johtaminen, konfliktit jne) • henkilökohtaisen avun
järjestämistavoista ja niiden eroista • työnantajuuteen
liittyvistä velvoitteista • vertaistuellisia kokemuksia, joita
pyydämme avun käyttäjiltä. Hyödynnämme projektissa myös
Hetan ja yhteistyökumppaneiden vanhempaa materiaalia.
Opas kirjoitetaan selkeällä kielellä, ja siitä löytää helposti sen
tiedon, mitä tarvitsee. Järjestämme työpajoja, joissa
käsitellään oppaan teemoja + kerätään osallistujilta ideoita
oppaan sisältöön. Lisäksi järjestämme webinaareja ja
jaamme sisältöä some-kanavien ja verkkosivujen kautta.
Mielenterveyskuntoutujien jäsenyhteisötalon toimintaan
(Lohjan Klubitalo)
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla
Lohjalla, Vihdissä ja Karkkilassa (OmaisOiva)
Kumppanuustalo Hilman toiminnan toteuttamiseen, sotejärjestöille tarjottavaan tukeen ja koordinointiin, järjestötyön
kehittämiseen sekä kolmannen sektorin toimintaedellytysten
parantamiseen (2020-2022)

HIV-SÄÄTIÖ

Ak

HIV-SÄÄTIÖ

C

Hivin ja muiden seksitautien ennaltaehkäisyyn homo-, bi ja
muilla miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa. Toiminnan
tavoitteena on, että kohderyhmän seksuaaliterveys paranee,
kun hiv- ja muissa seksitautitesteissä käyminen lisääntyy ja
tiedot hivin ja muiden seksitautien ennaltaehkäisystä,
testaamisesta ja hoidosta paranevat. Erityisenä tavoitteena
vuodelle 2022 on hiviä tehokkaasti ennaltaehkäisevän preplääkityksen käytön edistäminen korkeassa hiv-riskissä
olevien kohderyhmään kuuluvien keskuudessa. Toiminnan
kohderyhmänä ovat sekä Suomessa syntyneet että maahan
muuttaneet homo-, bi- ja muut miehet, joilla on seksiä
miesten kanssa. Toimintaa kohdennetaan erityisesti
henkilöihin, jotka ovat seksuaalisesti aktiivisia ja joilla on
useita seksikumppaneita. Toimintamuotoina ovat mm.
neuvontapalvelut, etsivä työ ja kohdennettu viestintä sekä
materiaalit. Lisäksi pyritään aktiivisesti vaikuttamaan julkisen
terveydenhuollon käytäntöihin prep-lääkityksen saatavuuden
10 140 parantamiseksi.
Ei esitetä
Hivpointissa STEA:n rahoituksella vuosina 2018-2020
suunniteltujen ja toteutettujen seksuaalikasvatusmateriaalien
(Seksuaalikasvattajan käsikirja ja Seksuaaliterveyden
työkalupakki) siirtämiseen muiden seksuaalikasvatustyötä
tekevien ja seksuaalikasvattajia kouluttavien tahojen
toimintaan. Hankkeen tavoitteena on siirtää muille toimijoille
Hivpointin seksuaalikasvatustyössä vuosien varrella kertynyt
erityisosaaminen menetelmällisestä ja moninaisuuden
huomioivasta nuorten seksuaalikasvatustyöstä ja
seksitautien ehkäisystä. Hankkeen kohderyhmänä ovat
seksuaaliterveyden edistämistyötä tekevät järjestöt, nuorisoohjaajia ja seksuaalikasvattajia kouluttavat tahot sekä
opetushallituksen vastuuhenkilöt, jotka vastaavat
terveystiedon opetuksen kehittämisestä. Toimintamuotoina
ovat verkosto- ja kehittämistyö, yhteistyökumppanuuksien
luominen sekä kouluttaja-koulutus, jonka avulla
yhteistyökumppanitahot pystyvät hyödyntää materiaaleja
10 146 omassa työssään.
Ei esitetä
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Hivin ja muiden seksitautien ennaltaehkäisyyn maahan
muuttaneilla. Toiminnan tavoite on ennaltaehkäistä hiv- ja
seksitautitartuntoja sekä parantaa kohderyhmän
seksuaaliterveyttä lisääämällä tietoja hivin ja muiden
seksitautien ennaltaehkäisystä, testaamisesta ja hoidosta.
Kohderyhmä osallistetaan sekä työn suunnitteluun,
toteuttamiseen että arviointiin. Toiminnan kohderyhmänä
ovat Suomessa syntyneet maahan muuttaneet henkilöt, jotka
ovat hivin ja muiden seksitautien suhteen haavoittuvassa
asemassa. Työtä kohdennetaan erityisesti korkean hivesiintyvyyden maista muuttaneisiin, turvapaikanhakijoihin,
naisiin sekä miehiin, joilla on seksiä miesten kanssa.
Toimintamuotoina ovat kohderyhmää osallistava yhteisöllinen
koulutustoiminta (Terveyskaveritoiminta), kohdennetut
koulutukset vastaanottokeskusten asukkaille ja työntekijöille,
neuvontapalvelut sekä kohdennetut materiaalit ja viestintä.
Avustusta haetaan hivin ja muiden seksitautien
ennaltaehkäisyyn matkailijoilla, joilla matkustamiseen liittyy
hivin ja seksitautien riski. Toiminnan tavoitteena on, että
kohderyhmän seksuaaliterveys paranee, kun hiv- ja muissa
seksitautitesteissä käyminen lisääntyy ja tiedot hivin sekä
muiden seksitautien ennaltaehkäisystä, testaamisesta ja
hoidosta paranevat. Erityisenä tavoitteena vuodelle 2022 on
hiviä tehokkaasti ennaltaehkäisevän prep-lääkityksen käytön
edistäminen korkeassa hiv-riskissä olevien matkailijoiden
keskuudessa. Toiminnan kohderyhmänä ovat on
heteroseksuaalisesti orientoituneet Thaimaassa ja Venäjällä
matkailevat miehet, joiden matkailuun liittyy hivin ja
seksitautien riskiä lisääviä tekijöitä. Toimintamuotoina ovat
turvaseksipartiot, neuvontapalvelut,materiaalien jako
keskeisissä matkakohteissa, etsivä työ verkossa sekä
kohdennettu viestintä. Lisäksi pyritään vaikuttamaan julkisen
terveydenhuollon käytäntöihin matkailijoiden prep-lääkityksen
saatavuuden parantamiseksi.
Ammatillisesti ohjattuun, tavoitteelliseen hiv-tartunnan
saaneiden kurssi- ja ryhmätoimintaan ja yksilöllisiin
tukipalveluihin hiv-tartunnan saaneille (2022)
Hiv- ja seksitautiriskissä olleiden sekä tartunnasta
huolestuneiden tuki- ja neuvontatoimintaan puhelimessa ja
chatissa sekä heidän ohjaukseensa tarvittaviin palveluihin.
Hiviin liittyvän stigman ja syrjinnän vähentämiseksi tehtävään
sekä tiedon lisäämiseksi viestintään nettisivujen,
mediaviestinnän, sosiaalisen median ja Maailman aidspäivän yhteiskampanjan avulla. Verkostoyhteistyöhön
Pohjoismaissa parhaiden hivin ennaltaehkäisytyön
käytäntöjen välittämiseksi. Kansalliseen hiv-politiikkaan ja
tulevien sote-alueiden hiviin liittyviin käytäntöihin
vaikuttamiseen Kohderyhmät: 1. ihmiset, jotka ovat hiv-tai
seksitautiriskissä tai muusta syytä tarvitsevat oikeaa ja
ajantasaistatietoa hivistä ja/tai seksitaudeista. 2. Hivistä
Suomessa viestivät toimittajat ja muut tiedon välittäjät, joiden
tekemällä viestinnällä on vaikutusta kansalaisten asenteisiin
hiviä ja hiv-tartunnan saaneita kohtaan. 3. Päättäjät
valtakunnan ja maakunnan tasolla sekä sote-alueiden
suunnittelijat ja päättäjät
Hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä ammatillisesti
ohjattuun järjestölähtöiseen kurssi- ja ryhmätoimintaan sekä
hiv-tartunnan saaneiden yksilöllisiin tukipalveluihin. Lisäksi
avustusta haetaan hiv-tartunnan saaneiden edunvalvontaan
viranomaisasioinnissa ja syrjintätilanteissa sekä hv-tartunnan
saaneiden oikeuksien edistämiseen ja puolustamiseen
yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja käytäntöihin vaikuttamalla.
Kohderyhmänä ovat kaikki Suomessa asuvat hiv-tartunnan
saaneet, eirtyisesti pyritään tavoittamaan henklöitä, jotka
eivät ole palvelujen piirissä, mutta voisivat hyötyä niistä.
Hiv-tartuntojen ehkäisemiseen sekä hiv-tartunnan saaneiden,
heidän läheistensä sekä hiv-tartunnasta huolestuneiden
tukemiseen, neuvontaan ja ohjaukseen
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Hivin ja muiden seksitautien testauksen edistämiseen
julkisessa terveydenhuollossa sekä terveydenhuollon
ammattilaisten valmiuksien kehittämiseen hivin ja muiden
seksitautien testaukseen liittyvissä asiakastilanteissa.
Toiminnan tavoitteena on lisätä ammattilaisten tietoa hivistä
ja muista seksitaudeista, edistää heidän taitoaan ottaa
seksitaudit puheeksi ja lisätä valmiuksia ohjata asiakkaita hivja muihin seksitautitesteihin. Tavoitteena on myös kehittää
hivin ja muiden seksitautien testauskäytäntöjä
terveysasemilla. Toiminnan kohderyhmänä ovat terveysalan
ammattilaiset ja opiskelijat, erityisesti terveysasemilla
työskentelevät ja terveydenhoitajat. Testauskäytäntöjen
kehittämistyö kohdennetaan terveysasemille
pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Karjalassa, joissa hivin
esiintyvyys on suurinta. Toimintamuotoina ovat
koulutustoiminta, ammattilaisille suunnatut testauskampanjat
ja materiaalit sekä verkosto- ja kehittämistyö julkisen
10 144 terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
Ei esitetä
Hankkeen tarkoituksena on suomentaa Stanislav Grofin
elämäntyön tiivistävä tietokirja "The Way of the Psychonaut.
Encyclopedia for Inner Journeys" (Multidisciplinary
Association for Psychedelic Studies, Santa Cruz 2019).
Psykiatri, tieteellisen psykedeelitutkimuksen ja -terapian
pioneeri ja transpersoonallisen psykologian perustaja
Stanislav Grof (s.1931) on tutkinut yli 60 vuotta ihmismieltä ja
koonnut elämänkokemuksensa tähän ensyklopediaan. Grof
on kehittänyt muun muassa Holotropic Breathwork menetelmän ja on yksi transpersoonallisen psykologian
perustajista, joiden tunnetuksi tekeminen Suomessa on
yhdistyksen päätavoitteita. Grofin uusi teos on tärkeä lisä
psykologian ja henkisyyden kentällä, ja toimii
psykoedukaationa yhteiskunnallisesti vähemmän
huomioidulla alueella. Teoksen suomentaa Valde Orrenmaa
(FM, tietokirjailija), joka on erikoistunut Grofiin yliopistoopinnoissaan ja käynyt kansainvälisen Grof Transpersonal
9 565 Training -koulutuksen. Teoksen kustantaa Sammakko.
Ei esitetä
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Avustus käytetään luennon "Epätavallisten kokemusten
ihmeissä ja haasteissa" järjestämiseen. Luento toimii
psykoedukaationa yhteiskunnallisesti vähemmän
huomioidulla kentällä: sen tarkoituksena on auttaa
epätavallisia kokemuksia kokeneita ihmisiä käsittelemään ja
integroimaan kokemuksiaan arkielämäänsä sekä tuomaan
uskottavaa tietoa muille aihepiiristä kiinnostuneille. Luento on
kaikille avoin ja ilmainen. Se pyritään järjestämään Turussa
ja Helsingissä yleisötapahtumana, mutta on mahdollista pitää
myös etänä koronatilanteen niin vaatiessa. Luento
valmistellaan loppuvuodesta 2021 ja toteutetaan
alkuvuodesta 2022. Spiritual Emegence Network Finland ry
ja Holotropic Breathwork Finland ry järjestävät
luentotapahtumat yhteistyössä. Luennot pitää Valde
Orrenmaa (Uskontotieteen FM, Grof Transpersonal Training,
Holotropic Breathwork -fasilitoija, tietokirjailija), joka on eri
opinnoissaan keskittynyt epätavallisten kokemusten
problematiikkaan teoreettisesti ja käytännöllisesti.
Hankkeen tarkoituksena on luoda artikkelitietokanta
transpersoonallisen psykologian perusteemoista suomeksi.
Transpersoonallinen psykologia on 1970-luvulta lähtien
vakiintunut tieteellinen suuntaus, joka yhdistää länsimaista
tiedettä henkisyyteen ja ihmisen potentiaalin tutkimiseen.
Aiheesta ei löydy suomenkielistä kirjallisuutta, joten
suomenkielinen artikkelitietokanta olisi monelle aiheesta
kiinnostuneelle iloksi ja hyödyksi. Artikkeleita on suunnitteilla
vähintään kuusi (n.10-40 sivua /artikkeli), jotka kirjoitetaan
puolen vuoden aikana. Tietokanta toimii psykoedukaationa
yhteiskunnallisesti vähemmän huomioidulla kentällä ja
kykenee avaamaan esimerkiksi tärkeitä näkökulmia
tieteellisesti perusteltuun ja tutkittuun henkisyyteen ja
psykologiaan. Tietokanta julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla ja on siten kaikkien saatavilla. Tietokannan tuottaa
Valde Orrenmaa (FM, tietokirjailija, Grof Transpersonal
Training), joka on erikoistunut aiheeseen eri opinnoissaan.
IkäDigi -uskalla kokeilla! -hankkeessa tuetaan Ruovedellä
asuvien yli 64-vuotiaiden ja vapaaehtoisten toimijuutta ja
digitaalista osallisuutta. Hankkeessa tuetaan ikäihmisten ja
vapaaehtoisten digitaalisten taitojen kehittymistä ja
digitaalisten palveluiden käyttöönottoa. Ikääntyneitä
motivoidaan käyttämään digilaitteita omassa arjessaan,
sähköisen asioinnin lisäksi myös iloksi ja virkistykseksi.
Ruovedelle perustettavassa liikkuvassa digikahvilassa saa
sekä ryhmämuotoista että henkilökohtaista opastusta
digilaitteiden ja verkkopalveluiden käyttöön. Digikahvila on
avoinna kaikille ikäihmisille. Kahvilan digilainaamosta voi
lainata tablettitietokoneita omaan käyttöön. Toiminta
rohkaisee oppimaan uutta ja vahvistaa ikäihmisten
itsemääräämisoikeutta. Hanke kouluttaa vapaaehtoisia
vertaisohjaajia digiystäviksi. Heiltä saa henkilökohtaista apua
niin digikahviloissa kuin tukea tarvitsevan kotona. Toiminta
jatkuu vapaaehtoisen voimin hankkeen päätyttyä.
Neurologisia, neuropsykiatrisia ja sosiaalisen kehityksen
häiriöitä omaavien lasten ja nuorten sekä heidän
perheidensä voimavarojen tukemiseen sekä osallisuuden ja
arjen hallinnan lisäämiseen kasvatuksellisen kehittämistyön
avulla - Matalan kynnyksen ohjaukseen ja neuvontaan Vertaistukitoimintaan - Asiakaslähtöisen työskentelytavan
edistämiseen koulutusten avulla (PERPE-keskus)
Henkilökohtaisen avun käyttäjien tukemiseen vertaistuen ja
neuvonnan avulla - Henkilökohtaisten avustajien ammattiidentiteetin tukemiseen - Henkilökohtaisen avun järjestelmän
asiakaslähtöiseen kehittämiseen (ESE-keskus)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen
vapaaehtoistoiminnan organisoinnilla ja vapaaehtoisten
tukemisella
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Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 206 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Haemme avustusta valtakunnallisen HSP Voimaryhmät hankkeen jatkuvuuden turvaamiseksi. Hankkeen päättyessä
vuoden 2021 lopussa toiminta ei voi jatkua pelkästään
vapaaehtoisvoimin. Palkattua henkilöstöä tarvitaan muun
muassa kouluttamiseen, koordinointiin ja vapaaehtoisten
tueksi. HSP Voimaryhmät -hankkeessa on kehitetty
emotionaalisesti reaktiivisille erityisherkille sopiva
vertaisryhmätyöskentelyn malli. Lisäksi hankkeessa on
kehitetty ryhmänohjaaja-, kokemusasiantuntija- sekä puhelinja chat-vapaaehtoisten, vertaiskouluttajien ja -mentorien
koulutukset ja toiminta. Syksyllä 2021 teemme
pilottikoulutuksen järjestöjen työntekijöille. Erityisherkät
aikuiset ovat keskimääräistä väestöä yksinäisempiä ja
stressaantuneempia. Heillä on korkeampi riski sairastua
kakkostyypin diabetekseen ja masennukseen.
Ratkaisukeskeisissä, toiminnallisissa matalan kynnyksen
vertaisryhmissä ja vapaaehtoistyössä toimintakyky ja
osallisuuden kokemus ovat parantuneet sekä yksinäisyys ja
10 227 stressi vähentyneet.
Erityisherkkien 16-29-vuotiaiden nuorten tukemiseen
vertaisryhmätoiminnan, luovien menetelmien, viestinnän
sekä vapaaehtoistoiminnan keinoin (HSP Nuoret aikuiset
10 343 2022 – 2024)
Kaikille avoimessa kohtaamispaikassa järjestetään
ryhmätoimintaa, digitukea, tuetaan asiakkaita yksilöllisesti
arjessa sekä rakennetaan yhteistyössä julkisen ja 3.sektorin
välistä matalan kynnyksen palvelupolkua. Kohderyhmään
kuuluvat Jyväskylässä asuvat työikäiset aikuiset (30–65 vuotta) ja ikäihmiset (yli 65-vuotta) valtaväestö, romanit ja
maahanmuuttajat, joilla on vaikeuksia lähteä kotoa, haasteita
sosiaalisessa kanssakäymisessä, arjessa selviytymisessä tai
he ovat pudonneet palveluiden piiristä tai jääneet palveluiden
väliin. Kynnyksetön auttaminen mahdollistuu, kun
kohtaamispaikkatoiminta voi jatkua. Asiakkaiden tarpeisiin
vastataan yhteisötyön menetelmin, joilla mahdollistetaan
ihmisten kohtaaminen ja toimijuus.
Kohtaamispaikkatoimintaa ylläpidetään ja tarvittaessa
edelleen kehitetään yhteisen pöydän menetelmällä yhdessä
10 116 asiakkaiden ja yhteistyöverkoston kanssa.
9 987 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen
verkostomaisesti toimivan matalan kynnyksen
kohtaamispaikan ja kohdennettujen ryhmätoimintojen avulla
9 971 (Siilinjärven Perheentalo)
Henkirikoksen uhrien läheisten hyvinvoinnin ja sosiaalisen
toimintakyvyn lisäämiseen valtakunnallisen
palveluohjauksen, vertais-, vaikuttamis- ja kurssitoiminnan
2 kautta
Syöpään tai vakaviin veritauteihin sairastuneiden lasten ja
heidän perheidensä psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin ylläpitäminen ja tukeminen ammatillisen tuen,
2 vertaistuen ja virkistystoiminnan avulla
Nuorten 18-29-vuotiaiden asumistaitojen, arjen- ja
elämänhallinnan sekä osallisuuden vahvistamiseen
vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan avulla Hyvinkäällä,
6 952 Riihimäellä, Järvenpäässä ja Keravalla (Wörtti 2020-2022)

10 128 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten asunnottomuuden
ehkäisyyn tukemalla asumista ja elämänhallintaa
asumisohjauksella ja -neuvonnalla sekä ryhmätoiminnalla
1 Hyvinkäällä
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla
Hyvinkäällä, Riihimäellä, Hausjärvellä, Lopella ja
1 Janakkalassa (OmaisOiva)
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintakeskuksen toimintaan,
yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistyön tukemiseen ja matalan
1 kynnyksen kohtaamispaikan toimintaan Hyvinkäällä
Sosiaaliseen lomatoimintaan vähävaraisille ja erityisen tuen
tarpeessa oleville lapsiperheille, erityisryhmille ja
1 aikuisväestölle.
Hankkeen tavoitteena on yhdistyksen toiminnallisuuden
kehittäminen ja kohderyhmänä olevien asiakkaiden työ- ja
toimintakyvyn edistäminen toiminnan avulla. Kohderyhmänä
ovat syrjäytyneet ja syrjäytymisuhan alla olevat,
pitkäaikaistyöttömät henkilöt. Hankkeessa pilotoidaan
toimintamallia terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi.
Toimintamuotoja hankkeessa ovat yhdistyksen toimintojen
opinnollistaminen ja työvalmennus, johon sisältyy
9 489 poluttamista työmarkkinoille tai opintoihin.
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Mielenterveydellisesti oireilevien ja tukea tarvitsevien
toimintaan matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa Espoossa
Mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa
kohtaamispaikka-, vertais- ja vapaaehtoistoimintaan
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden nuorten aikuisten
voimavaroja ja selviytymistä vahvistavaan matalan
kynnyksen toimintaan Oulun kaupungin alueella
Koronakriisin takia vakavaa psyykkistä kuormitusta
kokeneiden ihmisten hyvinvoinnin tukemiseen yksilö- ja
ryhmätoiminnalla (2022-2024)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Mielenterveyskuntoutujien kokemustoiminnan ja
koulutustoiminnan vahvistamiseen Hyvän mielen talossa
(2020-2022)
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Urheiluseuroissa tehdään kasvatustyötä tukevaa lasten ja
nuorten ohjaamista terveellisiin ja liikunnallisiin
elämäntapoihin. Kiusaaminen ilmenee yhteiskunnassa eri
tavoin ja aiheuttaa eriarvoisuutta. Urheiluseurat ovat myös
osa yhteiskuntaa, joissa on tunnistettu saman verran
kiusaamista kuin muissakin yhteiskunnan osa-alueissa.
Tämä aiheuttaa eriarvoisuutta sekä syrjintää.
Urheiluseuroissa on yleensä samaa tavoittelevia sitoutuneita
ihmisiä, joten kiusaaminen havaitseminen voi jäädä
pienemmälle tasolle tai ryhmään kuulumisen vuoksi jopa
näkymättömiin. On myös havaittu, että monessa asiassa
urheiluseuroissa saadaan lapsille ja nuorille, jopa koulua
tehokkaammin viestittyä joitakin asioita (etiketti,
kohteliaisuus, muiden huomioon ottaminen), koska
tilanteissa ollaan läsnä vapaaehtoisesti. Haluamme tehdä
urh.seuroista edelläkävijöitä kiusaamisen kitkemiseksi
yhteiskunnasta ja luoda uuden, erilaisuuden hyväksymistä
10 347 tukevan ajattelutavan Lika Olika – metodin avulla.
Ei esitetä
Asuinturvallisuusympäristön parantaminen Turvallisuuskoulutuksella tiedot ja taidot turvalliseen
asumisen arkeen. • Maahanmuuttajayhteisöihin kohdistuva
turvallisuuskoulutus. Turvallisuuskoulutuksen jalkautus
hyödyntäen verkostoja, jotka luotiin v. 2021 päättyneessä
hankkeessa. • Poikkeustilanteeseen varautumiseen liittyvät
tapahtumat, kuten 72-h luennot. Toiminnassa painottuu eri
vapaaehtoisten yhdistysten yhdyshenkilöiden ja kouluttajien
osallistaminen ja kouluttaminen. Kyläyhteisötoimijoiden
kouluttamisessa pääpaino on vuosina 2022-2024
poikkeustilanteisiin varautumisessa. • Asuinkiinteistöjen
vapaaehtoisille turvallisuustoimijoille/- vastaaville järjestetyt
9 755 kurssit.
Ei esitetä

1 175 371

0

32 000

0

Ei esitetä

52 100

0

Esitetään

161 854

118 088

Esitetään

221 016

182 222

Esitetään

144 900

141 502

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 504 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
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9 670 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Kansalais- ja kehittämistoiminnan, järjestöyhteistyön sekä
tuki- ja ohjauspistetoiminnan koordinointiin Hämeenlinnan
3 seudulla ja Kanta-Hämeessä
Osallisuutta ja arjenhallintaa edistävän matalan kynnyksen
kohtaamispaikka Kaarisillan toimintaan ja
5 vapaaehtoistoiminnan koordinoimiseen
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla
2 Hämeenlinnan seudulla (OmaisOiva)

7 566 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä vertaistuen
saannin parantamiseen osana hoitopolkua sekä
vertaistukitoimintaan Keski-Suomen Sydänpiirin ja
Hämeenmaan Sydänpiirin alueella (Sydämestä sydämeen –
10 362 voimaa vertaistuesta 2022-2024)
Hankkeen tarkoituksena on tehostaa yhdistyksen toimintaa
sosiaalisessa mediassa (some). Toimimalla aktiivisesti
somessa vahvistamme yhdistyksen somekanavien paikkaa
yhtäläisenä tiedon ja vertaistuen kanavana perinteisten
viestintäkanaviemme rinnalla. Hankkeen avulla tarjotaan
vertaistukea entistä laajemmin kaikille eri suolistosairautta
sairastaville ja heidän läheisilleen. Aktiivinen somessa
toimiminen toteutetaan ottamalla entistä aktiivisemmin
yhdistyksen kohderyhmään kuuluvia vapaaehtoisia mukaan
sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen. Hankke tarjoaa
suolistosairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen
aktiivisesti mahdollisuuksia päästä vertaiskokemusten ja tarinoiden pariin somessa. Hanke tarjoaa aktiivisesti
mahdollisuuksia siihen, että eri suolistosairauksia
sairastavien ja heidän läheistensä ääni pääsee entistä
voimakkaammin kuuluviin somessa. Hanke tarjoaa
vapaaehtoisillemme ja kohderyhmälle ajasta ja paikasta
9 594 riippumattomia osallistumisen mahdollisuuksia.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Sairastavien yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien
edistämiseen sekä yksinäisyyden vähentämiseen
järjestämällä eri ikäisille IBD:tä tai muuta suolistosairautta
sairastaville ja heidän läheisilleen monimuotoista
vertaistukea ja ylläpitämällä tukihenkilöverkostoa
2 508 (Valtakunnallinen vapaaehtois- ja vertaistoiminta)
Tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavien ja
heidän läheistensä ammatillisesti ohjattuun, vertaistuelliseen
2 ja tavoitteelliseen sopeutumista tukevaan kurssitoimintaan.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 440 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Ikääntyvien IBT:tä ja muita suolistosairauksia sairastavien
arjessa jaksamisen ja voimavarojen lisäämiseen vertaistuen,
voimavarakurssien, teemapäivien ja neuvonnan avulla
(Tukea ikääntyvän IBD:tä sairastavan elämään TIISE 20206 982 2022)
Tyttöjen sukuelinten silpomisen ja kunniaan liittyvän
väkivallan ehkäisyyn sekä maahanmuuttajataustaisten
henkilöiden seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien ja
itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen. Toimintamuotoina
1 asennemuutos- ja vaikuttamistyö, kouluttaminen ja viestintä.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
4 545 toimintaan

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 615 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Mielenterveyskuntoutujien matalan kynnyksen
kohtaamispaikan, vertaisryhmien ja vapaaehtoistoiminnan
1 toteuttamiseen
Esitetään
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Avustusta haetaan ratkaisukeskeiseen toiminnalliseen
pienryhmätoimintaan, jota tarjotaan koululaisille ja
opiskelijoille (peruskoulun 7-9 luokat ja toinen aste).
Toimintaa toteutetaan kouluihin ja oppilaitoksiin
jalkautumalla. Toiminta on interventio jo syntyneisiin
koululaisten ja opiskelijoiden haasteisiin, jotka estävät tai
hidastavat koulunkäyntiä. Toiminnalla ennaltaehkäistään
kouluakäymättömyyttä sekä opintojen keskeytymistä.
Toiminta tukee nuorten tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja,
itsetuntoa, elämänhallinnantaitoja sekä vahvistaa opiskelu- ja
koulunkäyntimotivaatiota, kouluun kiinnittymistä ja lisää
10 070 oppilaiden ja koulun välistä vuorovaikutusta.
Ei esitetä
Nuorten tukemiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen
luontomenetelmin (Iloa, Eloa ja Osallisuutta Luonnosta 7 721 hanke 2020-2022)
Esitetään
Sopua Suhteisiin -hankkeen tarkoituksena on
ennaltaehkäistä ja vähentää 13-29-vuotiaisiin Ylä-Savon
seutukunnan nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa jalkautuvan
työmenetelmän ja vertaisryhmätyöskentelyn avulla.
Jalkautuvasta työstä luodaan malli, jota nuorten kanssa
toimivat ammattilaiset voivat helposti toteuttaa osana omaa
työtään. Jalkautumalla pyritään lisäämään nuorten
tietoisuutta turvallisesta ihmissuhteesta, väkivallan muodoista
ja väkivaltatyön palveluista, sekä ymmärrystä väkivallan
seurauksista, jotta nuoret tunnistavat heihin kohdistuvan
väkivallan ja uskaltavat ja osaavat hakea siihen apua.
Jalkautumalla tietoa viedään nuorten ajanviettopaikkoihin ja
palveluihin, sekä nuorten kanssa työskenteleville
ammattilaisille, ja näin pyritään tavoittamaan laajasti
kohderyhmää ja erityisesti niitä nuoria, joita muut palvelut
eivät tavoita. Nuorten väkivaltatietoisuuden lisääntyessä riski
ajautua väkivaltaiseen ihmissuhteeseen vähenee, ja
9 969 mahdollinen väkivallan ylisukupolvisuus katkeaa.
Ei esitetä

10 065 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Juuri eläkkeelle siirtyneiden, 60-69-vuotiaiden hyvinvoinnin
vahvistamiseen Elämäni eläkevuodet -valmennuksen avulla.
Liikuntatoimijoiden, kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöjen ja
kohderyhmän kanssa aiemmin kehitetyn Elämäni
eläkevuodet -valmennuskokonaisuuden levittämiseen ja
juurruttamiseen yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.
Olemassa olevan valmentajaverkoston (vapaaehtoiset
vertaisvalmentajat ja sote- ja liikunnan ammattilaiset)
ylläpitämiseen ja koordinoimiseen, koulutettujen valmentajien
tukemiseen paikallisten valmennusryhmien,
vertaiskaveritoiminnan ja verkkovalmennuksen
käynnistämisessä ja toteuttamisessa sekä
10 403 kouluttajakoulutuksen rakentamiseen.
Toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneiden, kotona
asuvien ikäihmisten toimintakyvyn, osallisuuden ja itsenäisen
selviytymisen edistämiseen terveysliikunnan keinoin (Voimaa
vanhuuteen - hyvien terveysliikunnan toimintatapojen
1 247 juurrutus)
Yksinäisten ja ulkona liikkumisen vaikeaksi kokevien
ikääntyneiden osallisuuden lisäämiseen ja toimintakyvyn
ylläpitämiseen vapaaehtoistyön avulla (Tossut ja tassut
10 370 liikkeelle 2022-2024)
Kaupunkien lähiöissä asuvien iäkkäimpien asukkaiden
osallisuuden vahvistamiseen sekä yhdessä olon ja
liikkumisen lisäämiseen kodin välittömässä läheisyydessä.
Taloyhtiöiden sisä- ja ulkotiloissa toimintaa järjestävien
vapaaehtoisten kouluttamiseen. Iäkkäiden hyvinvointia
tukevan yhteistyön käynnistämiseen ja lisäämiseen
kaupungin eri sektoreiden sekä paikallisten yhdistysten ja
7 385 taloyhtiöiden kesken (Yhdessä kotikulmilla)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Ikääntyneiden osallisuuden vahvistamiseen ja yksinäisyyden
1 075 vähentämiseen koordinoidun vapaaehtoistoiminnan avulla

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 760 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Maahanmuuttajataustaisten osallisuuden sekä
maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön
vuorovaikutuksen lisäämiseen. Toimintamuotoina: vertaistuki,
ryhmätoiminta, neuvonta- ja ohjaus, vapaaehtoistoiminta,
kaikille avoin matalankynnyksen toiminta ja digitaalinen
olohuonetoiminta (Imatran Monikulttuurinen toimintakeskus
1 Kipinä).
Matalan kynnyksen kohtaamispaikan toimintaan ja
2 389 kehittämiseen (Puutalo, Imatran Puutalo ry)
Avustusta haetaan odottaville, imettäville ja alle 2-vuotiaan
lapsen vanhemmille suunnatun sosiaalisen median yhteisön
ja kohtaamispaikan rakentamiseen. Yhteisö lisää imetystä ja
vanhempien hyvinvointia tarjoamalla säännöllisesti
luotettavaa tietoa imetyksen ja vanhemmuuden tueksi,
vahvistamalla myönteisiä imetysasenteita sekä rakentamalla
tukea, yhteisöllisyyttä ja myötätuntoa eri tavoin toimivien ja
9 909 ajattelevien vanhempien välillä.
Imetyksen edistämiseen ja tukemiseen vertaistukitoiminnalla
sekä tietoa ja tukimateriaaleja tuottamalla (Tietoa ja tukea
4 imetykseen äidiltä äidille)

403 500

0

55 300

55 300

413 394

0

Ei esitetä

119 630

0

Ei esitetä

155 000

0

Esitetään

364 444

364 444

Esitetään

435 000

435 000

Esitetään

235 000

235 000

Esitetään

847 000

847 000

Esitetään

47 000

47 000

Esitetään

20 200

20 200

Esitetään

106 000

106 000

Esitetään

47 764

41 738

Ei esitetä

214 100

0

Esitetään

289 450

289 450

IMETYKSEN TUKI
RY

C

INKERIKESKUS RY Ak

INKERIKESKUS RY C

INTER CENTER RF C

INTER CENTER RF C

International Working
Women of Finland
Ry
C

International Youth
Cooperation Suomi
ry

Ay

INTERPEDIA RY

Ak

Avustusta haetaan imetyksen lisäämiseen ja osallisuuden
vahvistamiseen räätälöidyn vertaistuen avulla niiden äitien ja
perheiden joukossa, jotka ovat haavoittuvassa asemassa ja
joilla on kohonnut riski imetyksen varhaiseen lopettamiseen.
Avustuksella toteutettavan hankkeen päämääränä on lisätä
haavoittuvassa asemassa olevien ja imetyksen suhteen
riskiryhmään kuuluvien vauva- ja pikkulapsiperheiden
hyvinvointia ja osallisuutta tarjoamalla perheille räätälöityä
tietoa ja tukea imetykseen ja vanhemmuuteen. Tätä kautta
edistetään lisäksi niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä äidin ja
lapsen terveyttä sekä kavennetaan perheiden välisiä
9 817 terveyseroja.
Ei esitetä
Inkerinsuomalaisten sekä viron- ja venäjänkielisten
henkilöiden syrjäytymisen ehkäisemiseen ja suomalaiseen
yhteiskuntaan integroitumisen tukemiseen matalan
kynnyksen tiedotuksen, neuvonnan, ryhmätoiminnan sekä
1 vertaistuki- ja tukihenkilötoiminnan keinoin
Esitetään
Hankkeen avulla koitetaan uutta mallia, joka tarjoaa
Pääkaupunkiseudun venäjänkielisille omaishoitajille
perheineen kohtaamispaikan oman lähipiirin laajentamiseksi
ja tietoisuuden parantamiseksi, ehkäisemiseksi loppuun
palamista, uupumista ja masentumista. Kohtaamispaikka on
auki jokaiselle, joka toimii tai pyrkii hoitaa omaista kotona ja
kokee tarvitsevansa tukea. Omaishoitajat voivat osallistu
kaikkeen toimivan jo Inkerikeskuksen toimintaan oman
lähipiirin laajentamiseksi, mutta mikäli kokevat sen omaan
aikatauluun sopimattomaksi tai heillä on tarve keskustelulle
kahden kesken, he voivat asioida Inkerikeskuksen tiloissa
koska vain saaduksi tukea yksityisesti. Tiedottamisen
parantamiseksi säännöllisesti (omaishoitajien toivieden
mukaan, joulukuussa 2020 suoritettu kysely) järjestetään
vertaistukiryhmät, tarpeiden mukaan koulutukset. Luennot
ajankohtaisista aiheista, lain muutoksista pidetään
10 135 yhteistyössä Suomen omaishoidonverkoston kautta.
Ei esitetä
Planen är att anställa två coacher som skall jobba med två
olika grupper. Deltagarnas ålder 15 till 30 år
gamla.Grupperna måste vara studeranden unga vuxna med
utländsk bakgrund, bosatta i H:fors eller Esbo. Syftet är att
öka på deltagarnas mående och stöda deras
integrationsprocess. Verksamhetens form skulle ske i form
av COACHNING (både individuell och i grupp) där fokus
sätts på de ungas personliga utveckling och målsätting samt
deras ork, välmående och studieframgång. Båda coacherna
har erfarenhet av handledningstjänster tidigare och de har
utländsk bakgrund själva. Coacherna är båda överens om att
det kommer att vara till målgruppens fördel att
handledaren/coachen är av samma kön som de själva. Detta
förstås för att sänka tröskeln för deltagarna i respektive
grupp och skapa lättare tillit för samarbete sinsemellan.
Planen är att två grupper körs pararellt en för kvinnor en för
män i respektive kommuner. Individuell coachning erbjuds åt
9 925 alla som ytterligare önskar och har behov.
Ei esitetä
Corona pandemin har fört med sig olika förändringar.
Isolationen har skapat oro och ensamhet är också ett
problem för många . De stränga restriktionerna har gjort att
positionen för svaga målgrupper i vårt samhälle har blivit
ännu svagare. Målgrupper som 1.Invandrare med svaga
språkkunskaper 2. Personer med psykiska
funktionsnedsättningar och 3. Allmänt äldre människor, är
idag efter pandemin ännu mera beroende av systemet.
Efterfrågan av olika stödtjänster ökar markant samt mycket
har blivit digitaltaliserat. Projektets plan är att anställa tre
personer som kommer att fungera som personliga ombud åt
ovannämnda målgrupper i samhället, inom
H:fors,Esbo,Vanda och Vasa. Ombudens uppgift är att
hjälpa målgrupperna nå utbudet av olika vård och
stödtjänster framför allt i den alltmera digitala världen efter
coronan. Detta skulle ske i form av individuella möten online
och/ eller besök i personens hemmiljö. Ombuden(PO) är
fristående från vården och myndigheter och arbetar för
9 926 målgruppen.
Ei esitetä
Yhdistyksemme pyrkii edistämään maahanmuuttajanaisten
työllisyyttä ja hyvinvointia järjestämällä seminaareja,
työpajoja, yhteisiä tapahtumia ja tietoiskuja. IWWOF pyrkii
myös tietoisesti parantamaan maahanmuuttajanaisten
asemaa työmarkkinoilla rakentamalla sillan työantajien ja
maahanmuuttajanaisten välille. STEAn avustuksen
käyttötarkoitukset ovat seuraavat: 1. "Monimuotoisuus ja
osallistavuus" (Diversity and Inclusion"- toimintojen
suunnittelu ja toteutuminen 2. Monimuotoisuuden ja
osallistavuuden pelikirja (D&I playbook) ja sen edistaminen
työnantajayhteisössä 3. Hyvinvointiin ja työllisyyteen liittyvien
9 541 yhteisten tapahtumien ja työpajojen järjestäminen
Ei esitetä
Haemme avustusta nuorten solidaarisuusalustan
laajentamiseen ja koordinointiin. Youth Revolution -nimisen
alustan tarkoitus on toimia kohtaamispaikkana, jossa nuoret
löytävät solidaarisuus projekteja ja apua omien hankkeiden
toteuttamiseen. Alustaan listataan
vapaaehtoismahdollisuuksia sekä tapahtumia, joissa
solidaarisuudesta kiinnostuneet nuoret löytävät toisiaan.
Youth Revolution -alusta on vuonna 2020-2021 ollut
kokeiluvaiheessa pääkaupunkiseudulla. Kokemus on ollut
hyvä, sillä se tarjoaa nuorille helpon ja joutavan tavan auttaa
muita matalalla kynnyksellä. Hankkeen ja koordinaattorin
rooli on laajentaa toiminnan määrää ja laatua,
valtakunnallista saavutettavuutta sekä nuorten tavoittamista
esimerkiksi tarjoamalla alustaa oppilaitoksille ja
nuorisojärjestöille nuorten aktivoimiseksi. Projektin
päätarkoitus on kehittää tätä nuorille suunnattua
hyväntekeväisyysalustaa sekä palkata ryhmäjohtajan, joka
voi johtaa vapaaehtoisia ja kouluttaa uusia kohtaamaan
9 711 tarpeessa olevia ihmisiä.
Ei esitetä
Suomalaisten adoptiohakijoiden tukemiseen tiedotuksen ja
3 ohjauksen keinoin (kansainvälinen adoptiotoiminta)
Esitetään
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Kaksi BTF-taidenuorisotyöntekijää/taidekummia tukemassa
kahden JOPO-ryhmän arkea rakentavalla tavalla. Joustava
perusopetus on tarkoitettu nuorille, joiden kohdalla
tavoitteena on ennaltaehkäistä koulumotivaation
heikkenemistä ja koulusta putoamista toiminnallisella ja
työpainotteisella opiskelulla. BTF- taidekummit tukevat
ryhmäprosesseja ja kehittävät ryhmädynamiikkaa ja yhdessä
tekemisen taitoja yhdessä oppilaiden kanssa. BTFtaidekummi on helposti lähestyttävä aikuinen, jolle nuoret
voivat tulla kertomaan omasta elämästään ja ajatuksistaan.
BTF- taidekummitoiminnan pidemmässä prosessimallissa
ajatuksena on, että Break the Fight! -taiteilijat toimisivat
koulunuorisotyöntekijän työpareina tai
koulunuorisotyöntekijän puuttuessa täyttäisivät tätä paikkaa
kouluyhteisössä. Heitä voisi hyödyntää myös valinnaisten
taideaineiden laaja-alaisemman tarjonnan mahdollistajina,
jotka keskittyisivät nuorten osallisuuden ja oman äänen
10 463 vahvistamiseen.
Ei esitetä
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktivoimiseen ja
osallistamiseen liikuntavammajärjestöjen yhteistoimintana
järjestettävällä tapahtumatoiminnalla (Nuorisoyhteistyö Seitti)
Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Harvinaisiin tuki- ja liikuntaelinsairaus- ja vammaryhmiin
kuuluvien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja
osallistumismahdollisuuksien edistämiseen vertaistuen,
koulutusten, ohjauksen ja neuvonnan avulla (Harvinaisetyksikkö)
Fyysisesti toimintarajoitteisten henkilöiden ja heidän
läheistensä voimavarojen vahvistamiseen ja arjen
sujuvuuden parantamiseen teema, -pari- ja perhekurssien
avulla
Hankkeen tarkoituksena on - tukea yhdistystoimijoiden
osaamista ristiriitojen ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa
sekä kehittää vapaaehtoistoimintaan soveltuva tapa sovitella
vaikeita ja pitkittyneitä ristiriitatilanteita - kehittää
yhdistystoiminnan moninaisissa kohtaamisissa tarvittavia
avoimeen vuorovaikutukseen tarvittavia taitoja ja lisätä
yhdistysten jäsenten kokemuksia osallisuudesta - tukea
aktiivitoimijoiden motivaatiota ja jaksamista toimia
vapaaehtoisina, jäsenten pysymistä mukana toiminnassa ja
tätä kautta yhdistysten elinvoimaisuutta tulevaisuudessa
Hanke toteutetaan yhteiskehittämisen keinoin, seitsemän
järjestön yhteistyönä. Hankejärjestöt ovat Invalidiliitto ry,
Aivoliitto ry, Allergia-, iho- ja astmaliitto ry, Hengitysliitto ry,
Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Reumaliitto ry ja Suomen
Sydänliitto ry. (Hakijajärjestöihin kuuluu kaikkiaan 766
yhdistystä ja n. 261 000 henkilöjäsentä).
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Fyysisesti toimintarajoitteisten henkilöiden toimintakyvyn
edistämiseen avustajakoirien hankinnalla,
käyttöönottotestauksella, käyttöön luovuttamisella sekä
avustajakoiran saajien opastuksella ja neuvonnalla (20222023)
Maahanmuuttajataustaisten naisten työelämävalmiuksien
edistämiseen läksyavun ja suomen kielen kehitystä tukevien
vertaistukiryhmien sekä yksilö- ja palveluohjauksen avulla
pääkaupunkiseudulla.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Hankkeen tavoitteena on helsinkiläisten läheisten
hyvinvoinnin kasvu ja mielenterveyden haasteiden
väheneminen haastavassa elämäntilanteessa.
Läheiskokemusasiantuntija ja vertaistoiminta tukee läheisiä
ja he tulevat tutuksi kaupungin ammattilaisille ja läheisille.
Palaset mallin toteutumisen myötä läheisten ja perheiden
voimavarat lisääntyvät ja he löytävät turvallisia rajoja
suhteessa huumeita käyttävään. Kohderyhmänä ovat
huumeidenkäyttäjien läheiset ja perheet Helsingin kaupungin
psykiatria- ja päihdepalvelujen päättäjät ja työntekijät sekä
sotealan muut ammattilaiset. Helsingin kaupunki tarjoaa
toiminalle tilat ja yhteistyötä aiesopimuksen mukaisesti.
Toiminta: Strukturoidun läheistyönkeskuksen - ja palaset mallin täydentämään Helsingin kaupungin lakisääteistä
toimintaa ja läheisille tarjotaan ammatillista jatkotukea ja
ohjausta elämänhallintaan ja kriisin käsittelemiseen.
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9 842 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Huumeidenkäyttäjien, toipujien ja heidän läheistensä
ammatillisesti ohjattuun matalan kynnyksen tukeen
3 vapaaehtoispohjaisen vertaistyön ja koulutusten avulla
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Tämä on Irti Huumeista ry:n huume-, läheis- ja vertaistyön
ydintoimintaa. Avustuksella eriytetään IH:n
vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja läheistyönkeskus
hallinnollisesti toisistaan. Avustuksella täydennetään kuntien
palveluja tarjoten huumeita käyttävien, läheisille ja toipuville
ammatillista, kokemusasiantuntijuutta ja kriisiauttamista.
Kohderyhmänä ovat huumeita käyttävät ihmiset, toipuvat ja
heidän läheisensä. Läheisiä ovat huumeita käyttävien ja
toipuvien lapset, puolisot, sisarukset, vanhemmat ja
isovanhemmat sekä ihmiset, joiden läheinen on kuollut
huumeisiin. Tavoitteena on läheisten ja perheiden
hyvinvoinnin kasvu ja mielenterveyden haasteiden
vähentäminen, kun perheenjäsen käyttää huumeita.
Kriisityötä tehdään kasvotusten yksilö-, pari ja
perhetapaamissa, valtakunnallisissa läheisten, toipujien ja
surupäivillä sekä verkossa ja somekanavilla sekä leireillä.
Huumeperheille tarjotaan tukea vanhemmuuteen sekä tukea
9 850 niin aikuisille kuin lapsille ja nuorille.
Asemaseuduille ja julkisiin liikennevälineisiin jalkautuvaan,
turvallisuudentunnetta ja osallisuutta lisäävään Huudikoutsi7 762 toimintaan (Irti Huudeista 2020-2022)

IRAKIN NAISTEN
YHDISTYS RY
IRTI HUUMEISTA
RY

IRTI HUUMEISTA
RY
IRTI HUUMEISTA
RY
IRTI HUUMEISTA
RY
IRTI HUUMEISTA
RY

Ak
Ay

IRTI HUUMEISTA
RY

Ak

IRTI HUUMEISTA
RY

C

10 108

75 000

0

Esitetään
Esitetään

122 000
35 000

122 000
35 000

Esitetään

130 000

129 286

Esitetään

465 000

398 000

Ei esitetä

587 600

0

Esitetään

1 590 000

1 429 000

Esitetään

150 000

150 000

Esitetään

160 105

108 000

Esitetään

32 725

32 725

Ei esitetä

387 655

0

Ei esitetä

32 725

0

Esitetään

331 430

154 736

Esitetään

386 962

325 760

Ei esitetä

210 925

0

Esitetään

188 748

155 000

Isot Tekijät ry

C

ISÄT LASTEN
ASIALLA RY

C

Itä-Uudenmaan
Omaishoitajat ja
Läheiset - Östra
Nylands
Närståendevårdare
och Vänner ry

C

ITÄ-UUDENMAAN
SOSIAALIPSYKIATR
INEN YHDISTYS RY Ak

Asunnottomien ja vaikeasti työllistyvien suomalaisten ja
maahanmuuttajien osallisuuden, toimijuuden ja
arjenhallinnan kartoittamiseen ja lisäämiseen mm.
koulutusohjelman ja palveluohjauksen avulla (Ison Numeron
myyjäohjelman osallistujien hyvinvoinnin ja osallisuuden
kartoittaminen ja kehitystyö myyjäohjelman parantamiseksi
10 349 2022-2024)
Esitetään
Vanhempien ja lasten tukemiseen eron jälkeisissä
vieraannuttamistilanteissa yksilö- ja ryhmätoiminnalla,
10 294 neuvonnalla ja tiedottamalla (Vertu-hanke 2022-2024)
Esitetään
Toiminta-alueellamme tällä hetkellä noin 22 000 henkilöä
auttaa läheistään, joka ei selviydy arjesta omin avuin,
esimerkiksi sairauden, pitkäaikaisen vamman tai korkean iän
takia. Pääasiallisia omaishoitajia on arviolta 6000. Raskaita
omaishoitotilanteita, joissa hoidettava olisi laitoshoidossa
ilman omaishoitoa, on noin 1200. Tarvittava tuki tulee
omaishoitajalle joskus sattumanvaraisesti ja usein liian
myöhään. Omaishoitajat tarvitsevat hyvinvointinsa tueksi
laaja-alaista toimijakenttää. Järjestölähtöinen tuki on
osoittautunut heille yhdeksi keskeiseksi tuen muodoksi.
Tarkoituksena on rakentaa omaishoitajan tueksi pitävämpää
polkua ja mennä heitä siellä enemmän vastaan. Käytännön
työhön, toiminnan kehittämiseen ja koordinointiin tarvitaan
palkattuja työntekijöitä. Toimintamme laajenee
Kymenlaakson kuntiin (yhteensä 12 kuntaa), koska
Kymenlaakson omaishoidon yhdistyksen toiminta lakkaa.
Muutoksen myötä kohderyhmä (em. luvut) lukumäärällisesti
9 823 yli kaksinkertaistuu.
Ei esitetä

210 000

210 000

551 892

407 000

450 000

0

98 000

74 000

Esitetään

185 000

160 000

Esitetään
Ei esitetä

340 000
45 000

306 000
0

Esitetään

165 000

154 956

Ei esitetä

278 251

0

Ei esitetä

172 500

0

Esitetään

158 500

128 000

9 804 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Stean rahoituksen turvin voisimme palkata yhdistykseemme
toiminnanjohtajan hoitamaan tehokkaammin jokapäiväistä
arkeamme, talouttamme, tiedottamista, verkostoitumista ja
selviytyä vuokrista ym. kiinteistä kuluista sekä turvata ja
kehittää toimintaamme tulevaisuus tähtäimessämme.
Yhdistyksemme toiminnan perusta on matalan kynnyksen
toimintakeskus, jossa voimme yhteisöllisesti yhdessä
olemalla ja tekemällä puuttua ja vaikuttaa yksinäisyyden ja
yksinasumisen tuomiin haasteisiin. Tavoitteenamme on
yhdistyksessämme ja tiloissamme jo toimivien palveluiden ja
käytännön toimien ylläpitäminen ja kehittäminen sekä uusien
keinojen ja tapojen ideointi ja niiden toteutus yhteistyössä
vapaaehtoisten toimijoidemme, jäsentemme,
10 029 kohderyhmiemme sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Ei esitetä
Yksinäisten tai kaverisuhteissa ongelmia kokevien lasten ja
nuorten pienryhmätoiminnan järjestämiseen (Minä olen
tärkeä -pienryhmätoiminta) sekä Myö yhessä! 1 perheretkitoiminnan järjestämiseen
Esitetään

35 000

0

64 334

0

90 000

90 000

30 000

30 000

5 271

5 271

162 000

159 826

Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
4 212 kohtaamispaikkatoimintaan (Loviisan klubitalo)
Esitetään

ITÄ-UUDENMAAN
SOSIAALIPSYKIATR
INEN YHDISTYS RY Ak
JAATINENVAMMAISPERHEID
EN
MONITOIMIKESKUS
RY
Ak
Jade yhteisö ry
C

1
9 695

Jade yhteisö ry

Ak

9 572

JALMARI JYLLIN
SÄÄTIÖ

C

10 155

JOEN SEVERI RY

Ak

10 439

JOEN SEVERI RY
JOENSUUN 4HYHDISTYS RY

Ak

Joensuun ArjestaSelviytyjät ry
JOENSUUN
PELASTAKAA
LAPSET RY
JOENSUUN
PELASTAKAA
LAPSET RY

C

Ak

Ak

C

JOENSUUN
REUMAYHDISTYS
RY

B

JOENSUUN
SETLEMENTTI RY

Ak

Mielenterveyskuntoutujien jäsenyhteisötalon toimintaan
2 (Porvoon FH-klubitalo)

1

Vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä
hyvinvoinnin tukemiseen matalan kynnyksen
kohtaamispaikkatoiminnan, vertaistuen, vaikuttamistoiminnan
ja neuvonnan avulla
Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Maahanmuuttajataustaisten ikääntyneiden hyvinvoinnin,
osallisuuden ja toimijuuden edistämiseen
kohtaamispaikkatoiminnan, omakielisen
vertaisryhmätoiminnan, yksilöllisen tuen ja neuvonnan sekä
vapaaehtoistoiminnan avulla pääkaupunkiseudulla (JADEosaamiskeskus).
Luomme neuvonnan ja löytävän työn tueksi toimintamallin,
jossa mallinnamme ikäihmisten yhteistyöverkoston
alueellisen toiminnan tavoittaen ikäihmisiä alueen
erityisalayhdistysten ja yhteisöjen toimintaan sekä
sosiaalisen tuen piiriin. Yhteistyössä asiakasohjauksen
kanssa tarjoamme tukea ennakoivasti ennen varsinaisen
palvelutarpeen syntymistä. Lisäämme osallisuutta ja
turvallisuutta, ehkäisemme syrjäytymistä ja autamme koronaajan vaikutusten ohella muita kriisejä kohdanneita. Osa
palveluista ja osallistumisen mahdollisuuksista on siirtynyt
etäyhteyksin tavoitettaviksi, joten tuemme sähköisessä
asioinnissa ja tuen ohessa opastamme medialukutaidossa,
vähentäen mediastressiä. Koronaepidemian vaikutuksien
ulottuessa suoraan sekä välillisinä pitkäaikaisesti lisäämme
osallistumistaan vähentäneiden ikäihmisten sosiaalista
aktiivisuutta ja osallisuutta. Toteutamme yhteistyöverkoston
kanssa alku- ja loppukartoitukset ja käytämme seurantatietoa
toiminnan pitkäaikaiseen kehittämiseen.
Ikäihmisten tietotekniikka- ja digitaitojen kehittäminen
vertaisohjauksen avulla Pohjois-Karjalan alueella.
Ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen ja tietotekniikkataitojen
edistämiseen vertaisohjauksen avulla Pohjois-Karjalassa

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 434 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Takautuvasti yhdistyksen omistaman toimitilan osuuteen
Kiinteistöyhtiö Joensuun Metsätalo Oy:ssä suoritettuun hissija pihasaneeraukseen, jätekatoksen muutokseen ja
9 904 pyöräkatoksen hankintaan (muutostyöt tehty vuonna 2020)
Esitetään
Erityistä sosiaalista tukea tarvitsevien tyttöjen ja poikien sekä
ei-binääristen nuorten yhteisöllisyyden, toimijuuden ja
osallisuuden lisäämiseen. Toimintamuotoina erityisesti
matalan kynnyksen toiminta (Tyttöjen Tupa, Poikien Tupa ja
teematorstait), pienryhmätoiminta sekä Isosisarus1 225 vapaaehtoistoiminta.
Esitetään

JOENSUUN
SETLEMENTTI RY

C

Huono-osaisuuden vähentämiseen lähiöiden vuokrataloissa
yhteisöllistä toimintakulttuuria ja asukasosallisuutta
kehittämällä (Hyvä me! Yhteisökeskeisen asumisen
kehittämishanke 2018–2020) (Huono-osaisuuden
4 016 vähentämisen teemarahoitus)

JOENSUUN
SETLEMENTTI RY

C

9 976

JOENSUUN
SETLEMENTTI RY

Ak

6 906

JOENSUUN
SEUDUN
ERILAISET OPPIJAT
RY
Ak

1 594

JOENSUUN
SEUDUN
ERILAISET OPPIJAT
RY
C
JOENSUUN
SEUDUN
ERILAISET OPPIJAT
RY
C

JOENSUUN
SEUDUN
MONIKULTTUURIYH
DISTYS RY
JOENSUUN
SEUDUN
MONIKULTTUURIYH
DISTYS RY
JOENSUUN
SEUDUN
NUORISOASUNTOY
HDISTYS RY
JOENSUUN
SEUDUN
NUORISOASUNTOY
HDISTYS RY
JOENSUUN
SEUDUN
OMAISHOITAJAT
RY

JOENSUUN
SEUDUN
OMAISHOITAJAT
RY
JOENSUUN
SEUDUN
OMAISHOITAJAT
RY
Jokilaaksojen
omaishoitajat ja
läheiset ry
JOKILAAKSOJEN
TIIMI RY

C

C

Ak

Ak

C

Ak

Ak

Ak

Ak

10 333

Avustusta haetaan Joensuun Utran ja Marjalan alueilla sekä
Outokummussa asuvien perheiden ja asukasyhteisöjen
hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseen omassa
asuinympäristössä. Toiminnan kautta vahvistetaan perheiden
ja asukkaiden yhdenvertaisuutta, mahdollistetaan matalan
kynnyksen ennaltaehkäisevä tuki sekä edistetään
vuorovaikutustaitoja elinvoimaisen ja viihtyvän naapuruston
toteuttamiseksi. Hankkeen kohderyhmää ovat toimintaalueiden asukkaat sekä sellaiset perheet, jotka ovat jääneet
muiden tukipalveluiden ulottumattomiin. Hankkeessa
hyödynnetään toimijuutta edistävää asiantuntija- ja
tunnetyötä, joka kannustaa matalan kynnyksen
vapaaehtoisuuteen asuinyhteisöissä myönteisten
kokemusten ja yhdenvertaisen vuorovaikutuksen kautta.
Hankkeessa hyödynnetään kohtaamisen ja valtaistamisen
toimintamallia: jalkautuvaa ja etsivää asukastyötä, aktivoivaa
kohtaamispaikkatoimintaa sekä kohdennetun tuen
pienryhmiä, joissa osallistujat saavat yksilöohjausta ja
vertaistukea.
Ikäihmisten osallistumismahdollisuuksia ja hyvinvointia
tukevaan yhteisölliseen toimintaan Joensuun alueella
kohtaamispaikkatoiminnan, vapaaehtoistoiminnan sekä
tapahtuma-, teemailta- ja pienryhmätoiminnan avulla
(Rajaton Ikä! - Seniorien kohtaamispaikka- ja
vapaaehtoistoiminta)
Oppimisvaikeuksia kokevien vertaistukeen, arjen tukemiseen
ja vahvistamiseen antamalla tietoa oppimisvaikeuksista sekä
oppimisen apuvälineistä, tarjoamalla oppimisen ohjausta,
lukitestausta ja kurssitoimintaa sekä mahdollisuutta kokeilla
erilaisia oppimisen apuvälineitä ja saada tukea niiden
käytössä (Opinpesä)
Toiminnan tarkoituksena on tukea oppimisvaikeuksisten
lasten perheiden hyvinvointia ja jaksamista, mahdollistamalla
heille tietoa oppimisvaikeuksista ja niiden tukemisesta,
tarjoamalla harrastus- ja virkistystoimintaa sekä
vertaistoimintaa, kuten myös tukemalla perheitä
palveluverkostossa toimimisessa. Toiminta sisältää
perheohjausta ja ryhmätoimintaa, joita on pilotoitu
Opinpesätoiminnassa (Ak). Opinpesätoiminta keskittyy
oppimisvaikeuksisten aikuisten tukemiseen (suuren
kohderyhmän vuoksi) ja nyt haettavalla hankkeella
kehitetään perheille suunnattua toimintaa maakunnallisesti.
Toiminnassa kehitetään myös perheohjausta
työparityöskentelyn muotoon, jossa toinen toimija (esim.
Perpe-keskus) osallistuu ohjausprosessiin tarvittavilta osin.
Vertais- ja virkistystoiminnassa otetaan huomioon kaikkien
perheiden (esim. yksinhuoltajat) osallistuminen huolehtimalla
lastenhoidosta ja toteuttamalla toimintaa samanaikaisesti
(esim. lapsille ja vanhemmille).

Ei esitetä

146 160

0

Ei esitetä

272 000

0

Esitetään

149 000

149 000

Esitetään

277 900

143 538

Ei esitetä

477 800

0

37 053

37 053

120 000

120 000

Ei esitetä

35 952

0

Esitetään

56 000

54 000

Esitetään

54 000

52 000

49 000

49 000

119 000

92 400

133 000

132 000

110 000

65 570

62 191

0

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 870 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Yhteiskunnallisen osallistumisen esteitä purkavaan
toimintaan turvapaikanhakija-, pakolais- ja
venäläistaustaisille nuorille aikuisille. Toimintana harrastus-,
vapaaehtoistyö- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen
sekä työnhaussa ohjaaminen, kaksisuuntaisesti integroiva
toiminta kantaväestölle ja maahanmuuttajataustaisille sekä
rasisminvastainen työ. Toiminta-alueena Pohjois-Karjala
7 662 (Goals 2020-2022).
Esitetään

10 177 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Asunnottomuuden ehkäisemiseen ja vähentämiseen
ammatillisen tukihenkilö-, vertaisryhmä- ja
vapaaehtoistoiminnan keinoin lastensuojelutaustaisten
7 587 18–29-vuotiaiden keskuudessa (SOMA Joensuu)
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten asunnottomuuden
ehkäisyyn asumisohjauksella ja -neuvonnalla sekä
1 ryhmätoiminnalla Joensuun seudulla (2020-2022)

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 492 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Hoivaajan asemassa olevien alle 18-vuotiaiden lasten ja
nuorten sekä heidän perheidensä kuormittumisen ja
syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen
vertaistuen, yksilöllisen tuen ja
virkistäytymismahdollisuuksien avulla (ALISA-toiminta 202210 461 2023)
Esitetään
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla
2 Joensuun seudun alueella (OmaisOiva)
Esitetään
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla kuuden
1 kunnan alueella Kalajokilaaksossa (OmaisOiva)
Esitetään
Paikallisten mielenterveysjärjestöjen yhteistyön lisäämiseen
koulutuksilla ja viestinnällä mielenterveyskuntoutujien
1 vertaistukitoimintaan
Ei esitetä

JOROISTEN
PALVELUASUNNOT
RY
JUUAN
MIELENTERVEYSY
HDISTYS
MIELEKÄS RY
JUUAN
VANHUSTENTALOY
HDISTYS RY
JYRÄNKÖLÄN
SETLEMENTTI RY
JYRÄNKÖLÄN
SETLEMENTTI RY

JYRÄNKÖLÄN
SETLEMENTTI RY
JYRÄNKÖLÄN
SETLEMENTTI RY

JYVÄLÄN
SETLEMENTTI RY
JYVÄLÄN
SETLEMENTTI RY

C

Ak

Ak
C
Ak

C
C

C
C

JYVÄLÄN
SETLEMENTTI RY

C

JYVÄSKYLÄN AKILTA RY

Ak

JYVÄSKYLÄN
HOIVAPALVELUYH
DISTYS RY
C
JYVÄSKYLÄN
KATULÄHETYS RY

Ak

JYVÄSKYLÄN
NUORISO- JA
PALVELUASUNNOT
JNP RY
Ak
JYVÄSKYLÄN
NUORISO- JA
PALVELUASUNNOT
JNP RY
C

JYVÄSKYLÄN
ROMANINUORET
RY
JYVÄSKYLÄN
ROMANINUORET
RY

Syrjäytymisen- tai yksinäisyyden vaarassa oleville ikäihmisille
suunnatun verkon ja mobiililaitteiden kautta toteutettavan
matalankynnyksen virtuaalisen vapaa-ajantoimintojen
palvelun toteuttamiseen Joroisten kunnan sekä Varkauden
kaupungin alueella. Hankkeessa osallistetaan kohderyhmää
sekä vapaaehtoisia. Ikäihmisten yksinäisyys ja syrjäytyminen 9 791 Kun olen yksin, niin olenko olemassa? (2022-2024)
Esitetään

Mielenterveyskuntoutujien matalan kynnyksen
1 kohtaamispaikkatoimintaan ja vertaistoimintaan
Eri ikäryhmien osallisuuden lisäämiseen ja syrjäytymisen
2 866 ennaltaehkäisyyn kohtaamispaikkatoiminnalla (Ellinkulma)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
7 670 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2020-2022)
Vapaaehtois- ja järjestötyönkeskuksen toimintaan sekä
5 matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan
Syrjäytymisvaarassa olevien ikääntyneiden löytämiseen ja
heidän tarpeidensa kuuntelemiseen työmuotoina yksilö- ja
pienryhmäkohtaamiset, liikkuva yhteisökahvila ja kohdatuiksi
tulleiden ikäihmisten omien toiveiden mukaisen toiminnan
7 680 luominen (Minä elän! 2020-2022)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 534 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022 – 2023)
Hanke järjestää tuettua vapaaehtoistoimintaa. Hankkeen
pääasiallisena kohderyhmänä ovat ne aikuiset työttömät,
eläkeläiset ja maahanmuuttaneet, jotka kokevat
elämäntilanteensa mukanaan tuomaa yksinäisyyttä ja
merkityksettömyyden tunnetta. Hankkeen toiminta pohjautuu
osallistujien itsetunnon ja osaamisen vahvistamiseen, omiin
mielenkiinnon kohteisiin sekä vapaaehtoistoimintaan, jota
osallistujat luovat yhdessä. Tavoitteena on vahvistaa
osallistujien omaehtoista aktiivisuutta ja toimijuutta, sekä
tukea ja edistää samanhenkisten, samoja arvoja ja
mielenkiinnon kohteita jakavien ihmisten kohtaamista ja
heistä muodostuvien tuttava ja ystäväpiirien eli “heimojen”
syntymistä. Toimintaa toteutetaan viikoittain
vapaaehtoistoiminnan, yksilöllisen ohjauksen ja oman
työskentelyn tasoilla, joista muodostuu kullekin osallistujalle
yksilöllinen polku. Toimintamuodot ovat ryhmätoiminta,
10 342 yksilöohjaukset ja koulutukset.
9 606 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Työttömien ja työkyvyttömien voimaantumisen, osallisuuden
ja omaehtoisen aktiivisuuden vahvistamiseen keskusteluilla,
toiminnallisilla menetelmillä, osallistujien välisellä
vuorovaikutuksella sekä keskinäiseen innostamiseen
perustuvilla ryhmämuotoisilla vertaistoiminnoilla Jyväskylän
seudulla (Löytöretki 2018-2021) (Arvokas-avustusohjelman
5 319 osahanke)
Vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaan matalan
kynnyksen kohtaamispaikka- ja ryhmätoimintaan
1 päihdekuntoutujille sekä heidän läheisilleen

438 680

438 680

Esitetään

70 500

43 208

Esitetään

77 000

70 000

Esitetään

37 233

35 688

Esitetään

217 880

111 710

Esitetään

99 717

99 717

Esitetään

65 530

65 530

Ei esitetä

133 003

0

Ei esitetä

37 671

0

Ei esitetä

130 000

0

Esitetään

112 016

81 000

111 000

0

103 836

51 918

57 138

54 972

36 278

0

86 530

86 530

29 050

29 050

151 000

151 000

70 000

70 000

Lutakon alueelle on avattu uusi Senioritalo entisen
palvelutalon tilalle. Tarkoituksena on integroida senioritalon
asukkaat osaksi Lutakon kaupunginosan ikääntyvien yhteistä
osallisuutta, toimijuutta sekä aloitetaan koronapandemian
aikana syntyneiden psykososiaalisten ongelmien korjaavat
toimenpiteet. Toimintamuotoina käytetään yhteiskehittämisen
menetelmiä ja psykososiaalista ryhmä- ja yksilötoimintaa
sekä oppilaitosyhteistyö. Projektin tavoitteet kohdentuvat
kohderyhmäläisten asukasosallisuuden ja yhteistoimijuuden
tunnistamiseen, koetun osallisuuden ja mielen hyvinvoinnin
vahvistamiseen, arjenhallinnan ongelmien lievittämiseen ja
yhteistyöverkoston aktiivisuuden lisäämiseen, osallisuuden,
toimijuuden ja arjenhallinnan vahvistajana. Osallisuuden ja
yhteisöllisyyden mahdollistaminen vahvistaa mielen
hyvinvointia, jonka avulla ennaltaehkäistään syrjäytymistä,
sosiaali- ja terveysalan palvelutarpeita ja mahdollistetaan
10 085 sosiaalisten suhteiden uudelleen rakentamista.
Ei esitetä
Päihdeongelmaisten ja vankilataustan omaavien henkilöiden
toimintakyvyn edistämiseen kädentaitojen ja
6 kohtaamispaikkatoiminnan avulla (Kannustin)
Esitetään
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten asunnottomuuden
ehkäisyyn ja itsenäisen asumisen tukemiseen
asumisohjauksella ja -neuvonnalla, ryhmätoiminnalla sekä
nuorten asumistietoutta edistämällä Jyväskylän, Laukaan ja
2 581 Muuramen alueella
Esitetään

Ak

10 002 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Erityistä tukea tarvitsevien romaninuorten elämänhallinnan
parantamiseen yksilöllisen ohjauksen ja
vertaisryhmätoiminnan sekä vanhemmille tarjotun neuvonnan
avulla Jyväskylässä ja Muuramessa. (Valoa Huomiseen 2 006 toiminta)
Esitetään

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
7 757 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2020 – 2022)
Esitetään

JYVÄSKYLÄN
SEUDUN
MIELENTERVEYSS
EURA RY
Ak
JYVÄSSEUDUN
TYÖLLISTÄMISYHDI
STYS - JST RY
Ak

Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville sekä väkivaltaisesti käyttäytyneiden
henkilöiden ja väkivaltaa kokeneiden henkilöiden
auttamiseen - puhelimitse, kasvokkain, verkkoauttamisen ja
jalkautuvan työn keinoin - yksilö ja ryhmämuotoiseen tukeen 1 vapaaehtoistyöhön (Kriisikeskus Mobile)
Esitetään
Työttömien arjenhallinnan ja osallisuuden vahvistamiseen
matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- ja ryhmätoiminnoilla
6 034 Jyväskylän seudulla
Esitetään

JYVÄSSEUDUN
TYÖLLISTÄMISYHDI
STYS - JST RY
Ak

JYVÄSSEUDUN
TYÖLLISTÄMISYHDI
STYS - JST RY
C
JYVÄSSEUDUN
TYÖLLISTÄMISYHDI
STYS - JST RY
C

JÄMSÄN
MUISTIYHDISTYS
RY

C

Jämsän Seudun
Omaishoitajat ry.

Ay

JÄRJESTÖKESKUS
KITINEN RY
Ak
JÄRJESTÖKESKUS
KITINEN RY
C

Järvilakeuden
kansalaisopiston
kannatusyhdistys ry

C

Järviseudun
Omaishoitajat ry

Ak

K3 Strength +
Endurance
KAAKKOISSUOMEN
NÄKÖVAMMAISET
RY

Ak

Ak

KAAKKOISSUOMEN
SININAUHA RY

Ak

KAAKKOISSUOMEN
SININAUHA RY

C

KAAKKOISSUOMEN
SOSIAALIPSYKIATR
INEN YHDISTYS RY Ak

Työttömien arjenhallinnan ja osallisuuden vahvistamiseen
matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- ja ryhmätoiminnoilla
9 687 Jyväskylän seudulla (2022-2024)
Ei esitetä
Työttömien kohtaamisen ja harrastaminen mahdollistaminen
digitaalisissa kanavissa sekä kasvokkain. Osallistujien
tarpeelliseksi kokeman tuen ja opastuksen tarjoaminen
ryhmässä sekä yksilövastaanotoilla. Lähtökohtana on ottaa
osallistujat mukaan mahdollisimman paljon itse ehdottamaan
ja suunnittelemaan toimintaa. Hankkeen tehtävänä on
kokeilla ja tarjota erilaisia alustoja osallistujien käyttöön,
pyrkiä vakiinnuttamaan niissä Jyvässeudun työttömien
kohtaamista ja kommunikointia, toimia yhdyshenkilönä
yhteistyötahoihin toimintaa järjestettäessä sekä järjestää itse
osallistujien kaipaamaa toimintaa. Keskeinen tekijä on
tavoitettavuus, johon pyritään jatkuvalla digitaalisella
olohuonetoiminnalla ja toistuvalla oikean maailman
tapaamisilla ja tapahtumilla. Lisäksi työntekijä on
tavoitettavissa mahdollisimman monipuolisesti perinteisin
9 692 viestikanavin kalenterinsa puitteissa.
Ei esitetä

9 689 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Jämsäläisten eläkeläisten aivoterveyden vahvistamiseen ja
psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen vapaaehtois- ja
vertaisryhmätoiminnan, tiedottamisen ja yksilöllisen tuen
avulla (Porukassa parempi - aivoterveyttä eläkevuosiin 2022
9 876 – 2024)
Rahoitusta haetaan James -tilan vuokraamiseen sekä tilassa
toimivan palveluohjaaja/järjestöavustajan palkkaukseen. Tila
on siirtynyt yhdistykellemme 2/2021 päättyneeltä James
Koskisen Vapaapäivä -hankkeelta kalustettuna, esteettömä
ja toimintavalmiina ja sijaitsee aivan Jämsän keskustassa.
Kohderyhmänä on omaishoitajayhdistys sekä muut
yleishyödylliset yhdistykset jäsenineen ja toimijoineen, sillä
olohuoneessa riittää tilaa monille vapaaehtoistoimijoille. Näin
saamme luotua uutta innostusta ja sykettä ja ehkä kehitettyä
kokonaan uusia toimintamuotoja vapaaehtoistoiminnan
kentälle. Uskomme tätä kautta löytävämme myös "piileviä"
omaishoitajia esim. potilasyhdistysten kanssa yhdessä
puuhastellessamme. Työntekijä olisi lähihoitaja, joka ohjaa ja
avustaa, tiedottaa ja koordinoi sekä pitää huolta tilojen
yleisestä kunnosta. Avustusta haetaan kuitenkin
ensisijaisesti Jamestilan vuokraamiseen yhdistysten
10 329 toimitilaksi.
Järjestökeskustoiminnan ja kohtaamispaikan ylläpitämiseen
ja kehittämiseen, järjestöjen toimintaedellytysten tukemiseen
ja mahdollistamiseen sekä kuntalaisten osallistumisen ja
vapaaehtoistyön aktivointiin Sodankylässä (Järjestökeskus 3 960 hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistajana)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 472 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Käynnistetään netin/TV:n kautta seurattava kaikille avoin
"Kyläkanava", jolla esitetään paikallisten toimijoiden
tuottamaa ohjelmaa. Kanava on tarkoitettu etenkin niille,
jotka jäävät helposti sivuun yhteisön elämästä: hoivakotien
ikäihmiset, koti- ja omaishoidon sekä vammaisten
palveluyksiköiden asukkaat ja omaishoitajat. Tavoitteena on
vahvistaa ryhmien osallisuutta ympäröivään yhteisöön sekä
lisätä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä
sosiaalista pääomaa. Kanavalta voi seurata esimerkiksi
kotiseutuseuran tallentamaa kyläkierrosta tai osallistua
kansalaisopiston tuolijumppaan. Ohjelmiston lähtökohtana
ovat kohderyhmän tarpeet ja toiveet. Ohjelmaa saadaan
alueella jo olemassa olevan toiminnan kautta tai tuottamalla
sitä erikseen kanavaa varten. Keskeisiä kumppaneita ovat
alueen yhdistystoimijat. Hankkeessa kehitetään
monistettavissa oleva toimintamalli, jossa kansalaisopisto
toimii rajapintana tai "saranana" yhdistäen jo olemassa olevia
10 033 resursseja uudella tavalla.
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla
Ähtärissä, Alajärvellä, Vimpelissä, Evijärvellä, Lappajärvellä,
1 Soinissa, Alavudella ja Kuortaneella (OmaisOiva)
Projektin päätavoite on innostaa toipuvia narkomaaneja
liikunnan, erityisesti luonnossa tapahtuvan polkujuoksun
pariin. Monipuolinen ohjattu liikunta tukee
kuntoutusprosessia ja parantaa osallistujien itsetuntoa ja
elämänhallintaa. Konkreettisia tavoitteita ovat mm. ryhmän
jäsenten kuntoutumisen tukeminen ja narkomaaneihin
kohdistuvien ennakko-asenteiden vähentäminen. Projektin
aikana painotetaan vahvasti yhteisöllisyyttä ja vertaistukea.
Valmennus sekä laadukkaat liikuntavälineet ja -puitteet
takaavat innostavan ja turvallisen harjoittelun. Projekti
perustettiin vuonna 2018 ja valmennusryhmä on ollut
9 558 yhtäjaksoisesti toiminnassa siitä lähtien.

70 000

0

180 000

0

Ei esitetä

37 000

0

Esitetään

365 000

363 150

Ei esitetä

6 000

0

Esitetään

113 380

102 700

Esitetään

37 069

37 069

Ei esitetä

48 389

0

Esitetään

142 500

79 380

Ei esitetä

58 000

0

81 000

81 000

324 668

291 000

241 200

241 200

118 500

118 500

Näkövammaisten hyvinvoinnin lisäämiseen ja toimintakyvyn
ylläpitämiseen vertaistuen ja toimintakykyä ylläpitävän
1 028 ryhmätoiminnan, tietotuen ja saavutettavan tiedon avulla.
Esitetään
Päihde- ja mielenterveysongelmaisten asunnottomuuden
vähentämiseen ja puutteellisesti asuvien asumistilanteen
kohentamiseen sekä päihde-, mielenterveys- ja
peliongelmaisille suunnattuun kohtaamispaikkatoimintaan ja
3 jalkautuvaan työhön Kotka-Haminan alueella
Esitetään
Päihteidenkäyttäjien osallisuuden ja arjentaitojen
parantamiseen sekä ympäristölle aiheutuvien häiriöiden
vähentämiseen Kuusankosken ja Kouvolan keskustassa
matalan kynnyksen tukitoimintoja kehittämällä (Raiteilla 20229 749 2023)
Esitetään

Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
2 kohtaamispaikkatoimintaan (Karhulan FH-klubitalo)
Esitetään

KAAKKOISSUOMEN
SOSIAALIPSYKIATR
INEN YHDISTYS RY Ak
KAAKKOISSUOMEN
SOSIAALIPSYKIATR
INEN YHDISTYS RY C
KAAKKOISSUOMEN
SOSIAALIPSYKIATR
INEN YHDISTYS RY Ak

KAAKKOISSUOMEN
SOSIAALIPSYKIATR
INEN YHDISTYS RY C
KAAKKOISSUOMEN
SOSIAALIPSYKIATR
INEN YHDISTYS RY C
KAAKKOISSUOMEN
SOSIAALIPSYKIATR
INEN YHDISTYS RY Ak

KAAKKOISSUOMEN
SYDÄNPIIRI RY
KAAKONKULMAN
KULTTUURIMYLLY
RY

KAAKONKULMAN
KULTTUURIMYLLY
RY

Ak

C

C

KAAKONKULMAN
KULTTUURIMYLLY
RY
Ak
KAAPATUT LAPSET
RY
C

KAAPATUT LAPSET
RY
Ak

Kaarinan
Kansalaistoiminnan
keskus ry

C

KAARISILTA RY

Ak

Päihde- ja mielenterveysongelmia vähentävään kulttuuri- ja
liikuntapajatoiminnan järjestämiseen Kouvolassa työ- ja
10 200 opiskeluelämän ulkopuolella oleville 18-35-vuotiaille

Esitetään

130 802

98 000

18- 35- vuotiaiden työelämän ja opintojen ulkopuolella
olevien osallisuuden ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen
yhteistyössä paikallisten media-alan yritysten kanssa. (Osku
7 644 mediatalo 2020-2022)
Esitetään

175 720

175 720

189 633

189 633

496 620

0

74 500

0

100 000

100 000

172 000

172 000

Ei esitetä

97 248

0

Ei esitetä

383 998

0

Esitetään

133 110

111 980

Esitetään

32 940

32 940

Esitetään

163 472

159 466

Ei esitetä

308 214

0

Esitetään

55 000

52 936

Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia kohdanneiden omaisten
ja läheisten hyvinvoinnin parantamiseen Kotkassa ja
6 426 Haminassa perhe- ja läheistyöllä (2022-2023)
Esitetään
Toiminnan tavoitteena on vahvistaa nuorten
mielenterveystietoja- ja taitoja, lievittää yksinäisyyttä,
madaltaa avun hakemisen kynnystä ja ehkäistä haasteiden
kasaantumista. Tavoitteena on vahvistaa nuorten sosiaalisia
taitoja ja yhteistyötaitoja. Lisäksi vahvistetaan nuorten
läheisten sekä nuorten kanssa toimivien aikuisten
mielenterveystaitoja, alueellista verkostoyhteistyötä ja jaettua
asiantuntijuutta mm. harrastusseurojen aikuist ja
ammattilaisten välillä. Kohderyhmä ovat Hamina-KotkaPyhtää-alueen 15-29-vuotiaat, heidän läheisensä sekä muut
aikuiset ja ammattilaiset, jotka toimivat kohderyhmän kanssa.
Järjestetään mielenterveystietoja -ja taitoja vahvistavia
koulutuksia, mielenterveyden teemoihin liittyviä tapahtumia ja
tilaisuuksia, jalkautumalla ja verkosto- ja viestintäyhteistyöllä,
vertaisryhmätoiminnalla ja sähköisen keskustelu-,
työskentely- ja kehittämisalustan avulla. Yksinäisyyden
lievittämiseen päästään vahvistamalla ihmissuhdetaitoja ja
10 442 kannustamalla harrastamiseen.
Ei esitetä

Kulttuuri- ja liikuntapajatoiminnan järjestämiseen
kouvolalaisille 18-35-vuotiaille työ- ja opiskeluelämän
6 411 ulkopuolella oleville (KULTA 2019-2021)

Ei esitetä

Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
5 kohtaamispaikkatoimintaan (Haminan FH-klubitalo)
Esitetään
Valtimotautipotilaiden ja korkeassa sairastumisriskissä
olevien henkilöiden, heidän läheisensä sekä muiden
terveydestään kiinnostuneiden henkilöiden terveyden
edistämiseen ja osallistumismahdollisuuksien tukemiseen.
Eteläkarjalalaisten sydän-, diabetes- ja avh-yhdistysten
vertaistukitoiminnan koordinointiin, yhdistysten
ryhmätoimintojen tukemiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen
5 763 yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Sydäntuki-toiminta)
Esitetään

10 154 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Päätavoite: Myllyn palvelujen saatavuuden laajentaminen
Kymenlaakson alueella. Saatavuus ja tasaveroisuus ovat
tärkeitä. Osatavoitteita 1. Mylly palveluita on viety
Kymenlaakson alueella maahan muuttaneiden ja muiden
asiakkaiden luokse lähiöihin, heidän
kokoontumispaikkoihinsa, koteihinsa, kouluihin ja
päiväkoteihin. 2. Palveluautoon on luotu soveltuva
palvelukonsepti ja palvelujen tuottajaverkosto 3.
Kymenlaaksoon/Kotkaan muuttaneille on tarjottu ohjattua ja
hankkeen aikana säännöllistä tukea arkielämän sujumiseen.
Lisäksi ihmisille on tuotu esim. musiikkia ja erilaisia
tapahtumia paikanpäälle. Pääkohderyhmä ovat maahan
muuttaneet. Lisäksi palveluautosta saavat iloa ja apua,
palvelua ja tietoa muutkin ihmiset esimerkiksi
pitkäaikaistyöttömät ja Myllyn toiminnasta tai
maahanmuutosta lisää tietoa haluavat aikuiset, koululaiset ja
10 269 päiväkoti-ikäiset.
Monikulttuurisen toimintakeskus Myllyn toimintaan (2022).
Toimintamuotoina yksilötyö, vertaistuki-, ryhmä- ja
kerhotoiminta, kurssit ja tapahtumat sekä
1 vapaaehtoistoiminta.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 775 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Lapsikaappauksen kokeneiden, sen uhan alla tai keskellä
vaikeaa kansainvälistä huolto- tai tapaamiskiistaa elävien
perheiden auttamiseen ohjauksen, neuvonnan, vertaistuki- ja
vapaaehtoistoiminnan keinoin sekä lapsikaappausilmiöstä
1 tiedottamiseen (Toivon Talo)
Luodaan struktuuri, jolla turvataan jatkossa
järjestöyhteistyönä toteutettava ja ylläpitämä kaikkien
saavutettavissa ja käytössä oleva Kansalaistoiminnan
keskus. Varmistetaan pilotoinnissa hyväksi todetun tuloksen
pysyvyys ja kestävyys. Tavoite: -tarjota esteetön, hyvien
kulkuyhteyksien päässä oleva, toimiva ja riittävät fasiliteetit
omaava maksuton tila kansalaisjärjestöjen, neljännen
sektorin ja kuntalaisten käyttöön. -laajentaa
Kansalaisareenan verkostoon kuuluvaa Kaarinan
valikkoryhmää , jonka tehtävänä on vahvistaa paikallisten
järjestöjen ja kansalaisten sekä julkisen sektorin välistä
yhteistyötä -lisätä kaikille ikään, toimintakykyyn ja
elämäntilanteeseen katsomatta avoimen
toimintamahdollisuuden kautta tasa-arvoista, yhdenvertaista
kohtaamista sekä osallisuutta tukevaa toimintaa -vahvistaa
yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta -lisätä kansalaisten
voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja
ympäristöstä -rakentaa malli koronan jälkeiseen uuteen
9 898 normaaliin
Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden sosiaalisten ja
ilmaisutaitojen sekä hyvinvoinnin vahvistamiseen kulttuurin
5 keinoin (Kulttuurikehrä)

KAARISILTA RY

Ak

KAATUNEITTEN
OMAISTEN LIITTO
RY
C
KAINUUN
MIELENTERVEYSS
EURA KAMI RY
Ak
KAINUUN
MIELENTERVEYSS
EURA KAMI RY
Ak
KAINUUN
MIELENTERVEYSS
EURA KAMI RY
C
KAINUUN
MUISTIYHDISTYS
RY
C
KAINUUN
MUISTIYHDISTYS
RY
KAINUUN
MUISTIYHDISTYS
RY
KAINUUN NUOTTA
RY

KAINUUN NUOTTA
RY
KAINUUN NUOTTA
RY
KAINUUN
NÄKÖVAMMAISET
RY
KAINUUN
NÄKÖVAMMAISET
RY
KAINUUN
OMAISHOITAJAT JA
LÄHEISET RY
Kainuun sosiaali- ja
terveysturvayhdistys
ry
KAINUUN
SYDÄNYHDISTYS
RY

Kaipuu ry
KAJAANIN HYVÄ
MIELI RY
KAJAANIN
TYÖVOIMAYHDISTY
S RY
KAJAANIN
TYÖVOIMAYHDISTY
S RY
KAJAANIN
TYÖVOIMAYHDISTY
S RY
KAJAANIN
TYÖVOIMAYHDISTY
S RY

Ak

C
Ak

C
C

Ak

C

7

6 551

1

2 502

Erityistä tukea tarvitsevien vammaisten henkilöiden ja heidän
läheistensä ja avustajiensa sosiaalisen kanssakäymisen
edistämiseen kesäkohtaamispaikkatoiminnan avulla
(Kaarisillan avoin kesäkohtaamispaikka)
Sotaorpojen osallisuuden edistämiseen, yksinäisyyden
tunteen lievittämiseen ja orpoudesta johtuvien psyykkisten
oireiden purkamiseen ohjatun ryhmätyöskentelyn,
toimintapäivien ja vertaisryhmätoiminnan avulla (Sotaorpojen
tuki 2020-2022)
Nuorten ja nuorten aikuisten (14-29v) mielenterveyden
tukemiseen tukihenkilötyön ja ryhmätoimintojen avulla
(Nuorimieli-toiminta 2022-2023)
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville tarjoamalla matalan kynnyksen
keskusteluapua ja ammatillisesti ohjattuja ryhmiä (Kainuun
kriisikeskus)

Ei esitetä

2 800

0

Esitetään

220 000

220 000

Esitetään

82 000

60 000

Esitetään

200 000

167 000

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 273 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021-2023)
Esitetään

26 000

26 000

4 506

79 110

0

264 338

264 338

Ei esitetä
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen Kainuussa vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja neuvonnalla 2 tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)
Esitetään

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 620 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

44 800

44 800

1 Kainuun monikulttuuristen toimintakeskusten toimintaan
Esitetään
OLKA-toimintamallin mukaiseen vapaaehtoistoiminnan
suunnitteluun, koordinointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen
sekä sairaalan ja järjestöjen yhteistyöhön Kainuun
7 317 keskussairaalassa (OLKA toiminta Kainuu 2020-2022)
Esitetään

172 139

85 003

115 000

57 500

10 309 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Näkövammaisten itsenäisen elämän tukemiseen vertaistuen,
vapaaehtoistoiminnan, ICT-tuen sekä matalan kynnyksen
1 348 palveluiden avulla.
Esitetään

92 073

0

105 000

99 500

Ei esitetä

28 275

0

Ak

9 537 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla
1 Kainuun alueella (OmaisOiva)

Esitetään

141 588

123 200

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 962 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

42 650

40 300

48 420

0

600 000

0

62 000

61 000

C

C
Ak

C

9 454 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Hankkeen sisältönä ensimmäisenä vuonna on matalan
kynnyksen tuki- ja tietopisteen perustaminen vanhemmaksi
haluaville Turun seudulla sekä toiminnan käynnistäminen.
Tuki- ja tietopiste lisää vanhemmaksi haluavien tietoa
mahdollisuuksista, käytänteistä ja tarjoaa yksilöllistä tukea
tarvittaessa lapsettomuuteen liittyen. Matalan kynnyksen
tukipisteen tulee sijaita keskeisellä paikalla, hyvien
yhteyksien päässä ja olla helposti saavutettavissa, kuitenkin
siten, että sinne on helppo tulla anonyymisti asioimaan. Tukija tietopisteen toiminta tarjoaa oikeaa tietoa
lapsettomuudesta ja vanhemmaksi tulemisen vaihtoehdoista
sekä madaltaa ja rohkaisee kohderyhmän kynnystä käyttää
alueen muita palveluita. Hankkeen aikana verkostoidutaan
alueellisesti muiden palveluntarjoajien ja sidosryhmien
9 503 kanssa.
Ei esitetä
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien vertaisryhmä- ja
2 matalan kynnyksen kohtaamispaikan toimintaan
Esitetään

Ei esitetä

37 800

0

Ak

9 559 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Työttömien ja ikääntyvien elämänhallinnan ja toimintakyvyn
vahvistamiseen matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- ja
5 ryhmätoiminnoilla Kajaanissa

Esitetään

60 540

51 918

C

9 590 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

96 100

0

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
5 277 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2020-2022)
Esitetään

13 660

13 060

KAJAANIN
TYÖVOIMAYHDISTY
S RY
C

Vapaaehtoistyön kehittämiseen Kajaanin työvoimayhdistys
ry:ssä ja Kajaanin Päiväkeskus ry:ssä. Vapaaehtoistyön
tehtävät monipuolistuvat, niitä on mahdollista suorittaa
ottamalla huomioon erilaisia rajoitteita. Vapaaehtoistoimintaa
toteutetaan eri muodossa (pienet ryhmät, henkilökohtainen
apu, etätyö, kertaluonteinen tai pitkäkestoinen työ).
Vapaaehtoiseksi hakeminen helpottuu, yhdistysten
nettisivuilla on palsta "Tule meille vapaaehtoiseksi", joka
mahdollista vapaaehtoistyöhön hakemisen netin kautta.
Palsta toimii integroidusti vapaaehtoistyö.fi -sivuston ja
Kajaanin Vapaaehtoistyö.fi -Facebook-sivun kanssa, jota
kehitetään yhteistyössä Kajaanin Seurakunnan kanssa.
Yhdistyksillä on hyvin toimiva perehdyttäminen ja
vapaaehtoisten valmennus. Yhdistysten toimihenkilöillä on
9 699 valmiudet tukea vapaaehtoisten hyvinvointia.
Ei esitetä

152 500

0

Kajaanin VenäjäSeura ry

C

KALAJOKILAAKSON
MIELENTERVEYSY
HDISTYS MIELIKIT
RY
Ak

Kalliolan Setlementti
ry
C

Kalliolan Setlementti
ry
Ak

Kalliolan Setlementti
ry
Ak
Kalliolan Setlementti
ry
Ak

540 632

0

Esitetään

140 000

110 000

Ei esitetä

92 674

0

Esitetään

109 717

109 717

Ei esitetä

165 640

0

Esitetään

161 800

151 918

Esitetään

109 891

109 891

Esitetään

162 754

162 754

Esitetään

314 223

275 000

Esitetään

546 433

546 433

Esitetään

261 870

209 000

Ei esitetä

49 992

0

Esitetään

27 000

27 000

Esitetään

116 884

114 384

Esitetään

292 386

260 000

Esitetään

495 581

312 933

Esitetään

120 784

115 500

Esitetään

57 803

57 803

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 772 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

38 344

38 344

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sosiaalisten taitojen
ylläpitämiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen matalan
1 kynnyksen kohtaamispaikan ja vertaisryhmätoiminnan avulla
Mellunmäen alueen asukkaiden psyykkisen, fyysisen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin sekä alueellisen turvallisuuden ja
yhteisöllisyyden vahvistaminen kehittämällä tarpeisiin
vastaava setlementtipohjainen naapuruustalotoiminnan malli
10 086 yhteistyössä asukkaiden ja kumppaniverkoston kanssa.
Suur-Matinkylän alueen asukkaiden elämänlaadun ja
osallisuuden vahvistamiseen, yksinäisyyden kokemuksen
vähentämiseen sekä alueellisen turvallisuuden edistämiseen
12 (Naapuruustalo Matinkylä)
Päihdetaustaisten henkilöiden hyvinvoinnin,
yhteiskunnallisen osallisuuden, aktiivisen toimijuuden,
päihteettömyyttä tukevan sosiaalisen verkoston ja
työelämätaitojen vahvistamiseen. Tämä tehdään erilaista
oppijuutta tukevan tapahtumatuotannon valmennuksen sekä
erilaisten taide- ja kulttuuripainotteisten tapahtumien avulla,
joiden suunnittelussa ja toteutuksessa kohderyhmä on
mukana eri osa-alueilla ja prosessin eri vaiheissa. Lisäksi
avustuksella tuetaan erilaisten ihmisten välisten yhteyksien
rakentamista ja koetun turvallisuuden lisääntymistä. Tämä
toteutuu valmennusten ja tapahtumatuotantoon keskittyvän
vapaaehtoistoiminnan puitteissa, heijastuen tapahtumien
yleisön asiakaskokemukseen. Avustusta käytetään myös
toimintamallin ja sen sisältämien, kohderyhmät mukaan
ottavien tapahtumatuotannon menetelmien levittämiseen
muiden järjestöjen ja kuntien järjestämien tapahtumien
10 082 käyttöön.
Vapaaehtoisten ja asiakkaiden hyvinvointia edistävään
4 vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinointiin

Ak

Päihde- ja mielenterveystaustaisten elämänhallintaa ja
osallisuutta vahvistavaan matalan kynnyksen
5 kohtaamispaikkatoimintaan Espoossa (Askel-toiminta, 2022)
Pasilan alueen asukkaiden psyykkisen, fyysisen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin sekä alueellisen turvallisuuden ja
10 hyvinvoinnin edistämiseen (Naapuruustalo Pasila)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 037 toimintaan
Rikostaustaisten päihderiippuvaisten hyvinvointia ja
osallisuutta edistävän kokonaisvaltaisen avokuntoutusmallin
10 069 kehittämiseen Varsinais-Suomessa (Kajari, 2022-2024)
Rikosseuraamustaustaisten päihderiippuvaisten
elämänhallinnan tukemiseen sekä päihdehaittojen ja
11 uusintarikollisuuden vähentämiseen (Vahvasti tukien)

C

10 075 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Kalliolan Setlementti
ry
Ak
Kalliolan Setlementti
ry
Ak
Kalliolan Setlementti
ry
Ay
Kalliolan Setlementti
ry
C
Kalliolan Setlementti
ry
Kalliolan Setlementti
ry
KALLON- JA
KASVONLUIDEN
KASVUHÄIRIÖTÄ
SAIRASTAVIEN
TUKI, CRANIO, RY
KANSAINVÄLINEN
KEHITTÄMIS- JA
YHTEISTYÖYHDIST
YS BALTIC REGION
RY
KANSALAISAREEN
A RY

Hankkeen kohderyhmä on venäjänkieliset ja muut vieraita
kieliä puhuvat maahanmuuttajat ja nuoret
syrjäytymisvaarassa olevat suomenkieliset. Erityistä tukea
kaipaavat venäjänkieliset naiset ja tytöt sekä ikäihmiset.
Kainuussa on noin 2200 ulkomaalaistaustaista
maahanmuuttajaa, josta noin 1000 on venäjänkielistä. Suurin
osa Kainuuseen muuttaneista venäjänkielisistä on naisia,
koska yleisin syy maahanmuuttoon on perhesiteet. Kainuun
alueella ei toimi muita toimintakeskuksia maahanmuuttaneille
naisille. Hankkeen avulla synnytetään uusi toimintaympäristö
venäjänkielisten, muiden vieraita kieliä puhuvien ja
suomalaisen kantaväestön välille. Hankkeen avulla voidaan
tukea lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä sekä ehkäistä
syrjäytymistä. Hanke lisää ikäihmisten hyvinvointia ja
osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeella
vaikutetaan ennaltaehkäisevästi yleistä rasistista toimintaa
venäjänkielisiä kohtaan. Hanke kohdistuu pääosin
10 351 maahanmuuttajanaisiin.
Ei esitetä

Ay

Ak
Ay

KANSALAISAREEN
A RY
C
KANSALAISAREEN
A RY
Ak
KANSALAISTALO
MANSIKKAPAIKKA
RY
Ak
KANSALAISTALO
MANSIKKAPAIKKA
RY
C

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan (2022)
Venäjänkielisten kotona asuvien ikääntyneiden osallisuuden
ja hyvinvoinnin lisäämiseen Turun seudulla.
Toimintamuotoina on yhteiset tapaamiset kantaväestön
kanssa, pienryhmätoiminta, kotikäynnit ja matalan kynnyksen
9 647 toiminta.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
5 toimintaan
Tehdään demokraattisen ennakointityön kautta
vapaaehtoistoiminnasta tulevaisuuskestävää ja löydetään
uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja uusiin yhteisöihin ja
vapaaehtoistoiminnan arvo hyvinvoinnin ja osallisuuden
tuottajana vahvistuu, tehdään ennakointityökaluja järjestöjen
käyttöön (Ennakoinnilla kohti tulevaisuuskestävää
10 316 vapaaehtoistoimintaa 2022-2024)
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden
yhteistyöverkostojen eli Valikkoverkostojen toiminnan
1 352 kehittämiseen
Erityistä tukea tarvitsevien pienten lasten äitien ja isien yksilöja vertaistukeen Tampereella (LAIDALLA- tukea tarvitsevien
9 764 vanhempien saattaminen yhteisöön- toiminta)

KANSALLINEN
LASTENLIITTO RY

KANSALLINEN
SENIORILIITTO RY
KANSALLINEN
SENIORILIITTO RY
KANSALLINEN
SENIORILIITTO RY

C

Ak
Ak
Ay

KANSALLINEN
SENIORILIITTO RY

C

Kansalliskielet ry

C

Kanta-Hämeen AVHyhdistys ry
C
KANTA-HÄMEEN
MUISTIYHDISTYS
RY
C
KANTA-HÄMEEN
MUISTIYHDISTYS
RY

Ak

KANTA-HÄMEEN
PERHETYÖ RY

C

Lastenliitto hakee avustusta vapaaehtoistoiminnan
kehittämiseen. Päätavoitteenamme on saada
vapaaehtoistoiminta näkyväksi, pysyväksi ja merkittäväksi
osaksi järjestön toimintaa ja prosesseja.
Vapaaehtoistoimintaa kehittämällä voidaan samanaikaisesti
lisätä alueellisia kansalaistoiminnan mahdollisuuksia sekä
luoda lisää lapsille ja perheille suunnattua toimintaa.
Avustuksen avulla voidaan palkata työntekijä, joka pystyy
keskittymään yksinomaan tähän aiheeseen ja tukemaan
kaikkia Lastenliiton yhdistyksiä. Vapaaehtoistoiminnan
kehittäminen vaatii oikeanlaisia toimintamalleja, materiaaleja,
koulutusta ja viestintätapoja. Palkattava työntekijä,
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, keskittyy näihin
aiheisiin. Koordinaattori luo sopivia materiaaleja yhteistyöllä
ja osallistaen järjestön henkilöstöä kehittämistyöhön. Lisäksi
koordinaattori huolehtii vapaaehtoistoimintaan liittyvästä
viestinnästä ja mahdollisesta koulutustoiminnasta eri puolilla
9 956 Suomea.
Ei esitetä
Eläkkeelle siirtymisen ahdistavana kokevien senioreiden
elämänhallinnan tukemiseen etsivän työn ja ryhmätoiminnan
avulla (Rohkeasti seniori -toiminta 2022–2024). Rohkeasti
seniori -hanke (RoSe) on tuottanut erinomaisia tuloksia
vuosina 2019–2021, minkä vuoksi haemme Ak-rahoitusta
toiminnan jatkamiseksi. RoSe-toiminnan toteuttamat kurssit
ja muut toiminnat parantavat valmiuksia sopeutua uuteen
elämänvaiheeseen eläkkeellä ja ehkäisevät syrjäytymistä.
Toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti ne, jotka ovat
toimineet asiantuntija - ja johtotehtävissä, jotka ovat
kokeneet työnsä tärkeäksi osaksi elämäänsä ja/tai ovat
joutuneet eläkkeelle tahtomattaan ja kokeneet siirtymän
ahdistavana. Rohkeasti seniori -toiminnan vapaaehtoiset
toteuttavat valtakunnallisesti etsivää työtä ja matalan
kynnyksen tapahtumia, joissa kohdataan jokin aika sitten
eläkkeelle jääneitä tai sitä suunnittelevia. Kannustamme
toiminnan kohderyhmää aktiiviseen yhteiskunnan
9 483 jäsenyyteen, vapaaehtois- ja senioritoimintaan.
Ei esitetä

18 110

0

212 000

0

Esitetään

30 000

30 000

Esitetään

284 000

264 000

Ei esitetä

99 000

0

Ei esitetä

350 000

0

Ei esitetä

329 930

0

10 163 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen KantaHämeen alueella - vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja
2 neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)
Esitetään
Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden tai sitä lähisuhteissaan
käyttäneiden lasten ja nuorten matalan kynnyksen tukemisen
monialaiseen kehittämiseen turvallisen vanhemmuuden
10 431 näkökulmasta (2022-2024)
Esitetään

43 639

0

245 000

219 888

569 000

502 411

7 147 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Seniorin virtuaalikahvila -toiminnalla ehkäistään eläkeläisten
syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, ja kannustetaan ikääntyneitä
yhteisöllisyyteen virtuaalisesti. Hankkeella luodaan uusi
toimintamuoto, seniorin virtuaalikahvila. Toiminnan avulla
etenkin yksinäiset ikääntyneet saavat mahdollisuuden
kohtaamisiin, jotka vahvistavat sosiaalista turvallisuutta ja
terveyttä. Osallistuja saa yhteyden muihin ikääntyneisiin ja
samalla tilaisuuden saada ajankohtaista tietoa ja mukavan
yhdessäolohetken. Säännöllinen kohtaaminen ylläpitää
ikäihmisen toimintakykyä ja terveyttä. Hankkeen
kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat henkilöt, jotka kärsivät
yksinäisyydestä esimerkiksi huonon liikuntakyvyn, pelon,
sijainnin ym. vuoksi. Toimintaan etsitään yhteistyössä
kumppaneiden kanssa erityisesti henkilöitä, jotka ovat
yksinäisyyden vuoksi vaarassa syrjäytyä. Toiminnan
järjestäjinä ja ydinryhmänä ovat Kansallisen senioriliiton
vapaaehtoiset. Toimintaa ja sen sisältöä kehitetään
9 486 osallistujen tarpeista lähtien.
Kiinnostus opiskella kieliä on laskenut voimakkaasti
Suomessa, ja me tarvitsemme toimijoita, jotka voivat aidosti
parantaa oppilaiden asenteita ja motivaatiota. Kielitaito voi
avata täysin uusia ovia ja moni nuori voi kielen avulla
saavuttaa esimerkiksi opiskelupaikan tai ensimmäisen työn.
Kielilähettiläät – Språkambassadörerna toteuttaa vierailuja
koulujen kieltentunneille. Avustuksen avulla tulemme
jatkamaan hyväksi havaittua toimintaa ja haluamme
avustuksen avulla rakentaa Kielilähettilästoiminnasta
pysyvän osan kieltenopetusta. .95 % on ilmoittanut
halukkuuden tilata Kielilähettilään vierailemaan
oppitunneillaan. Olemme rakentaneet toimivat käsikirjat sekä
fyysisille että etävierailuille. Vierailujen tueksi tulemme
rakentamaan virtuaalisen kielikahvilatoiminnan ja
kielimentoriverkoston. Nämä toimintamuodot tukevat
vierailujen sisältöä ja tukevat tavoitteessa herättää oppilaiden
sisäinen motivaatio oppia toista kotimaista. Uusi
9 894 opetussuunnitelma tukee tätä tavoitetta.
Uniapneaa sairastavien kiertävällä lähikuntoutustoiminnalla
luodaan toimintamalli, jossa tuetaan kantahämäläisten
uniapneaa sairastavien omahoitoa asiantuntija- ja
kokemustiedolla, vertaistuella ja ohjatulla toiminnalla.
Toimintamallin sisällöt; taajamissa toteutettavat kiertävät
infotilaisuudet lähellä sairastavan asuinpaikkaa, sillä
sairaanhoidon etävastaanotot ja videopuheluneuvonta eivät
tavoita kaikkia sairastavia.Vertaistuella tiedetään olevan
merkittävä rooli potilaan minäpystyvyyteen
elämäntapamuutosta tehtäessä.Toimintamallissa luotavassa
pienryhmävalmennuksessa kartoitetaan osallistujan
tilanne,luodaan tavoitteet ja lisätään osallistujan tietoisuutta
omahoidon tavoitteista ja hoitokeinoista sekä valmiutta ottaa
vastuu omahoidosta ja elintavoistaan samoin kuin uskoa
omiin voimavaroihin ja pystyvyyteen. Toiminnalla
vankistetaan ja tuodaan näkyväksi uniapnean palvelupolkua
Kanta-Hämeessä yhteistyössä muiden ammattilaisten
9 562 kanssa.

KANTA-HÄMEEN
PERHETYÖ RY

Kanta-Hämeen
Romaniyhdistys ry
Kanta-Hämeen
Romaniyhdistys ry

Ak

C
C

Karhuseutu ry
Karjalohjan Kylätalo
ry

C

KARPATIAT RY

Ak

KARUNGIN
PALVELUKOTI RY
Kasper - Kasvatusja perheneuvonta ry

C

Ak
C

Kasper - Kasvatusja perheneuvonta ry

Ak

Kasper - Kasvatusja perheneuvonta ry

Ak

Kasper - Kasvatusja perheneuvonta ry
Kasper - Kasvatusja perheneuvonta ry

C
Ay

KATAJAPARISUHDEKESKU
S RY
Ak
KATAJAPARISUHDEKESKU
S RY
C
KATAJAPARISUHDEKESKU
S RY
C
KAUHAVAN
SEUDUN
VANHUSTENKOTIY
HDISTYS RY
Ak

KAUHAVAN
SININAUHA RY

172 649

164 916

317 400

0

9 941 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa olevien ihmisten
talouden haasteista selviytymiseen ja ongelmien
ennaltaehkäisyyn jalkautuvan talousneuvonnan, -ohjauksen,
vertaisryhmien ja koulutustilaisuuksien avulla Porin seudulla
7 764 (Fyffee! - matkalla oman talouden hallintaan 2020-2022)
Esitetään

123 510

0

70 000

70 000

9 927 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Sydänlihassairaiden ja heidän läheistensä vertaistuki- ja
2 tiedotustoimintaan (2022)
Esitetään
Yli 60-vuotiaiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja
hyvinvoinnin vahvistamiseen vertaistuellisen ryhmätoiminnan
ja vapaaehtoistoiminnan avulla (Torniotupa - Senioreiden
5 609 olohuone)
Esitetään

26 692

0

45 000

34 000

9 671 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Sijoitettujen lasten vanhempien hyvinvoinnin ja
vanhemmuuden vahvistamiseen kouluttamalla ammattilaisia
ja vanhempia vertaistukiryhmien ohjaajiksi ja tukihenkilöiksi
sekä ylläpitämällä toimintaan liittyvää verkostoa (VOIKUKKIA1 367 toiminta)
Perheiden hyvinvoinnin edistämiseen ja toimivien
perhesuhteiden vaalimiseen yleisesti vanhemmuutta
tukemalla sekä erityisesti vanhempien eron kokeneiden
5 lasten ja nuorten tukemiseen
Matalan kynnyksen osallisuuden mahdollistamiseen
lastensuojelun asiakasvanhemmille ja vanhempien entistä
laajemman ja moniäänisemmän kokemuksen esiin
nostamiseen lastensuojelusta (Vanhempien ääni
7 405 lastensuojeluun -osallisuushanke 2020-2022)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 874 toimintaan
Parisuhteen ja perheen hyvinvointia vahvistavaan ja
parisuhdeongelmia ennaltaehkäisevään työhön koulutuksen,
viestinnän, neuvonnan ja muun toiminnan keinoin.
4 Erityiskohderyhmänä parit, joiden perheessä on sairautta.
Vaikeassa asemassa olevien nuorten aikuisten ihmissuhdeja parisuhdetaitojen vahvistamiseen kehittämällä ja
tuottamalla toimintamalleja (Nuorten aikuisten (18-29 v.)
9 741 ihmissuhdetaidot mielenterveyttä tukemassa 2022-2024)

129 000

129 000

Ei esitetä

36 500

0

Esitetään

254 000

254 000

Esitetään

191 400

180 186

Esitetään

206 000

206 000

Esitetään

177 800

170 000

Esitetään

297 000

297 000

Esitetään

236 000

236 000

Esitetään

39 224

37 026

Esitetään

250 000

231 000

Esitetään

67 200

50 000

Esitetään

199 000

199 000

Esitetään

214 000

214 000

Esitetään

273 000

273 000

Esitetään

758 000

758 000

Esitetään

269 238

269 238

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 603 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen
matalan kynnyksen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan avulla
Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven alueilla (Aijjoos4 109 kumppanuustoiminta - yhdessä enemmän hyvinvointia)
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä muiden
syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden tukemiseen
päiväkeskustoiminnan ja palveluohjauksen avulla Kauhavalla
2 ja Lapualla
Väkivaltaisesti käyttäytyvien, erityistä tukea tarvitsevien alle
25-vuotiaiden lasten ja nuorten ja heidän perheidensä
tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen ohjauksen ja
neuvonnan, vertaistuen, mentoroinnin ja palvelujärjestelmän
kehittämisen avulla Pirkanmaalla (Kun lapsi satuttaa 20207 472 2022)
Kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien
ihmisten osallisuuden vahvistamiseen henkilökohtaista
budjetointia, henkilökohtaista apua, kokemusasiantuntijuutta
20 ja itsemääräämisoikeutta kehittämällä ja vahvistamalla
Kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ja
heidän läheistensä tukemiseen elämän eri muutosvaiheissa Aikuisuuden kynnyksellä, Ikäperhe ja Edelläkävijät 21 toimintoihin - Muuttovalmennukseen (Elämänmuutostoiminta)
Vammaisten lasten ja heidän perheidensä tukemiseen ja
arjen helpottamiseen kokonaisvaltaisella kotiin vietävällä
2 lomituspalvelulla (Perhelomitus 2021-2022)
Tuetusti asuvien kehitysvammaisten tai muun syyn vuoksi
tukea tarvitsevien henkilöiden arjen ympäristövalintojen- ja
tekojen tukemiseen ja mahdollistamiseen kurssitoiminnan,
virtuaalitapahtumien ja selkomateriaalin avulla (Viisas valinta
9 816 2022-2023)

B

Erityisryhmien tukiasuntojen hankinta- ja korjausmenoihin
7 475 olemassa olevasta asuntokannasta koko Suomen alueelta

Ei esitetä

850 000

0

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 814 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

16 338

16 338

310 000

285 000

Ak

KEHITYSVAMMAIST
EN
PALVELUSÄÄTIÖ
C
KEHITYSVAMMAIST
EN
PALVELUSÄÄTIÖ
Ak
KEHITYSVAMMAIST
EN
PALVELUSÄÄTIÖ
Ak
KEHITYSVAMMAIST
EN
PALVELUSÄÄTIÖ
Ak

KEHITYSVAMMAIST
EN
PALVELUSÄÄTIÖ
KEHITYSVAMMAIST
EN
PALVELUSÄÄTIÖ
KEHITYSVAMMAIST
EN
PALVELUSÄÄTIÖ
KEHITYSVAMMAIST
EN
PALVELUSÄÄTIÖ

Yksilö- ja ryhmämuotoiseen avokriisityöhön perhe- ja
lähisuhdeväkivallan uhrien ja tekijöiden kanssa sekä
lapsiperheitä tukevaan järjestölähtöiseen erotyöhön
1 (Kriisityön avopalvelut)
Esitetään
Kanta-Hämeen romaniyhdistys ry:llä tavoitteena on auttaa
romaninuoria parempaan elämään, löytävän,
ennaltaehkäisevän ja korjaavan toiminnan kautta.
Kohderyhmänä ovat 15-29 vuotiaat romanit, joiden
elämäntilanteet kartoitamme ja joita uskomme voivamme
auttaa. Samalla olemme kiinteästi yhteydessä nuorten
vanhempien kanssa, jotta voimme paremmin auttaa sekä
nuorta että vanhempia. Yhteistyötahoina ovat poliisien,
vartijoiden, sosiaali- ja päihdealan, seurakuntien,
koululaitosten sekä kuntien nuorisotyöyksiköt, joiden kanssa
rakentuu selkeä ja yhteinen näkemys tarjolla olevista
9 970 palveluista.
Ei esitetä

Ay

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
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Kehitysvammaisten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien
ihmisten aseman ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden
vahvistamiseen aktiivisen tuen alueellisen kehittämismallin
avulla - Kohderyhmän osallisuuden lisäämiseen ja heihin
kohdistuvien palvelujen parantamiseen Itsemääräämisoikeutta tukevien mallien ja toimintatapojen
kehittämiseen (Aktiivisen tuen alueellinen kehittämismalli ATAK)
Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja
liikkuvuuden edistämiseen Suomessa EU:n Vammaiskorttia
ylläpitämällä ja kehittämällä (Vammaiskortti 2021-2022)
Tukiasuntoja kehitysvammaisille Ostamme 6 rivitalo-yksiöitä
maaseudun rauhasta, jossa kehitysvammaisilla on rauhallista
ja turvallista asua. Tarjoamme asumista maaseudulla, mutta
samalla myös harrastuksia ja toimintaa. Elämä on
virikkeellistä, mutta silti rauhallinen koti on taattu.
Yhdistyksemme henkilökunta käy 5 kertaa viikossa
katsomassa onko kaikki kunnossa. Tämän lisäksi
yhdistyksemme auto hakee harrastuksiin ja iltamenoihin.
Asunnot ovat maaseudun rauhassa, mutta ei silti liian
kaukana, jotta työtoimintaan pääseminen pysyy edelleen
helppona. Asunnon hankinnassa tärkeintä on rauhallinen
ympäristö, luonto lähellä, vähäinen liikenne ja terapeuttinen
rauhallisuus.
Lisäämään ihmisten koulutusta, virkistystä, jaksamista ja
erityisesti mielen hyvinvointia. Hyvinvointikeskus on
leiri/koulutuskeskus, jossa on koko ajan tarjolla ohjelmaa eri
teemalla. Jokaisella toiminnalla on tarkoitus lisätä ihmisten
hyvinvointia. mm. Kehitysvammaisten koulutus- ja
leiritoiminta. Kursseja: Englanninkielen ja historian kurssi
kodinhoito arjessa Eläintenhoito Ruoanlaitto- ja yrtttikursseja
Erätaidot ja ensiapu Luovan kirjoittaminen Yrityksten teko ja
ylläpito Itsestä huolehtimisen kurssi Musiikki/taiteen
tuottaminen Leiritoiminnassa on vaihtuva teema. Leirejä
järjestetään viikonloppuisin ja lomakaudella. Kotieläinpiha:
Saloon perustetaan pieni kotieläinpiha, joka mahdollistaa
eläinterapiatoiminnan ja työelämään tutustumistoimintaa
kehitysvammaisille. Kehitysvammaiset oppivat pitämään
eläimistä huolta ja tutustumaan asiakaspalvelun saloihin.
Kotieläinpiha opettaa kehitysvammaisille vastuuta ja muiden
huomioon ottamista.
Huuli- ja/tai suulakihalkiolasten ja heidän perheidensä,
halkionuorten sekä harvinaista sairautta sairastavien nuorten
ja heidän perheidensä voimavarojen tukemiseen, tiedon
lisäämiseen ja vertaistukeen tavoitteellisen ryhmämuotoisen
kurssitoiminnan avulla
Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä
itsemääräämisoikeuden, tuetun päätöksenteon ja
osallisuuden edistämiseen oikeuksienvalvonnalla,
lakineuvonnalla ja palvelujärjestelmän ja lainsäädännön
sisältöihin vaikuttamalla
Harvinaista ja perinnöllistä sairautta sairastavien, heidän
läheistensä ja heidän kanssaan työskentelevien
ammattilaisten tiedon ja tuen tarpeeseen vastaamiseen
tiedon, seminaarien, vertais- ja keskustelutuen sekä
neuvonnan avulla
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Vaikeavammaisten ja heidän läheistensä osallistumisen
edistämiseen toimintavälineiden, tapahtuma-, kurssi- ja
koulutustoiminnan avulla sekä alan ammattilaisten
osaamisen lisäämiseen vaikuttamistyöllä (Malike-toiminta)
Kehitysvammaisten aikuisten ja nuorten sekä heidän
perheidensä voimavarojen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen
koulutustoiminnan, vertaistuen sekä tuettujen lomien avulla Ammattilaisten osaamisen lisäämiseen Kokemustoimijaverkoston kehittämiseen
INCL-perheiden ja vastaavien harvinaisten, etenevien,
varhaiseen kuolemaan johtavien diagnoosiryhmien
perheiden kokonaisvaltaiseen tukeen erityisperhetyön,
vertaistuen, tiedon ja konsultoinnin avulla (Erityisperhetyötä
INCL-perheille ja vastaaville diagnoosiryhmille)

16 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Kehitysvammaisten ja vammattomien nuorten ja aikuisten
yhdenvertaisen kohtaamisen edistämiseen
vapaaehtoistoiminnan keinoin (Yhdenvertainen
17 kaveritoiminta)
Kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden,
työelämäosallisuuden ja kansalaisuuden edellytysten
12 parantamiseen
Uusia tuulia -hankkeessa lisätään vaikeasti
kehitysvammaisten ihmisten toimijuutta vuorovaikutuksen,
yhteistoiminnallisuuden ja lähiyhteisöihin liittymisen keinoin.
Hankkeessa työskennellään vaikeimmin kehitysvammaisten
ihmisten kanssa, jotka ovat päivätoiminnan asiakkaita
(jatkossa "osallistujat") sekä päivätoiminnan työntekijöiden
kanssa (jatkossa "työntekijät") kehittäen päivätoimintaa
osallisuutta tukevaksi toiminnaksi. Hankkeessa on tärkeää
työskennellä läheisesti työntekijöiden kanssa, joilla on suuri
vaikutus osallistujien toimijuuden lisääntymiseen.
Hankkeessa hyödynnetään yhteistoiminnallista suunnittelua,
liikkumisen apu- ja toimintavälineitä sekä kommunikaation
tuen muotoja. Hankkeessa tuotetaan toimintamalli sekä
9 799 selkeää materiaalia toimijuuden lisäämisestä.
Perhe- tai lastensuojelupalveluiden asiakkaina olevien,
oppimiseen ja ymmärtämiseen tukea tarvitsevien
vanhempien vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen
vahvistamiseen ohjauksen, vertaistuen, kokemustoiminnan ja
selkokielisen materiaalin avulla - Palveluiden kognitiivisen
saavutettavuuden parantamiseen Vuorovaikutustulkkauksen toteuttamiseen (Tilke-hanke 202210 321 2024)
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Harvinaisiin kehitysvammaryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten
sekä heidän perheidensä vertaistukeen, järjestötoimintaan ja
tiedon jakamiseen
Hankkeen omarahoitusosuuteen vuosille 2021-2023.
Hankkeen tarkoituksena on tukea vammaisten ja
ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviytymistä ja
toimintamahdollisuuksia poikkeus- ja kriisitilanteissa.
Hankkeessa kehitetään ohjeita ja suunnitelmia sekä
toimintamalleja kuntatason poikkeus- ja kriisitilanteiden
hoitoon. Kehittämistyössä ovat mukana
ulkomaalaistaustaiset ja vammaiset ihmiset, omaishoitajat,
vammaisalan järjestöt ja Kuntaliiton asiantuntijaverkostot
sekä palveluntuottajat. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa
sekä ulkomaalaistaustaisten että vammaisten ihmisten
tarpeet on otettu entistä paremmin huomioon poikkeus- ja
kriisitilanteissa. Hankkeen kohderyhmään kuuluu myös
ihmisiä, jotka edustavat molempia ryhmiä (vammaisuus,
ulkomaalaistausta). Hanketta hallinnoi Kehitysvammaliitto ja
osatoteuttajina ovat THL ja Kuntaliitto. Kehitysvammaliiton
osuudessa kerätään kokemustietoa vammaisten ihmisten,
omaishoitajien ja vammaisperheiden tilanteesta sekä
palvelumuotoillaan ratkaisuja.
Vertaistoiminnan ja neuvonnan tarjoamiseen ihmisille, joilla
on raskaudenaikaisesta alkoholinaltistuksesta aiheutuneita
kehityshäiriöitä (FASD) - Sijais- ja adoptiovanhempien
arjessa selviytymisen tukemiseen - Ammattilaisten
osaamisen lisäämiseen ja FASD-tietoisuuden lisäämiseen
(FASD-toiminta 2022-2023)
Kehitysvammaisten ja muiden suuria oppimisen ja
ymmärtämisen haasteita omaavien henkilöiden
arkipärjäämisen, lukutaidon, osallisuuden ja digiosaamisen
tukemiseen saavutettavien oppimateriaalien kehittämisen,
tuottamisen ja jakamisen avulla (Oppimateriaalikeskus
Opike)
Puhevammaisten sekä ymmärtämisessä ja
kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten
vuorovaikutuksen ja osallistumisen tukemiseen
helppokäyttöisten, saavutettavien materiaalien ja sovellusten
avulla - Läheisten ja alan ammattilaisten osaamisen
lisäämiseen - Kohdataan-somepalvelun ylläpitämiseen Verkkopalvelujen saavutettavuuden edistämiseen (Papunetverkkopalvelut)
Puhevammaisten ihmisten osallisuuden,
itsemääräämisoikeuden ja vuorovaikutusmahdollisuuksien
edistämiseen ohjaus- ja toimintamallien, materiaalien,
neuvonnan, vertaistuen ja vaikuttamistyön avulla (Tikoteekki)
Hankkeen tarkoitus on vahvistaa kehitysvammaisten
osallisuutta ja hyvinvointia tukemalla osallistumista
luontotoimintaan lähiyhteisöissä. Luonnossa virkistyminen ja
ympäristöstä ja eläimistä huolehtiminen antavat monia
mahdollisuuksia kuntalaisten yhteiseen toimintaan ja tukevat
koettua hyvinvointia. Kehitämme toimintatapoja ja
vapaaehtoistoimintaan liittyvää yhteistyötä, jotka tukevat
osallistumista paikallisten yhteisöjen luontotoimintaan ja
toipumista koronapandemiasta. Kehittämistä tehdään
toiminnallisilla kokeiluilla, joissa luonto on toiminnan kohde,
väline tai toimintaympäristö. Toiminta suunnitellaan ja
toteutetaan kehitysvammaisten ja paikallisten
vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Lisäksi kehitämme
selkokielistä materiaalia ja arviointivälineitä, jotka tukevat
kehitysvammaisia hyödyntämään luontoa hyvinvointinsa
tukena. Toiminnassa sovelletaan Green care-menetelmiä.
Kehittämistä tehdään kehitysvammaisten ihmisten, heidän
läheistensä ja tukea antavien ammattilaisten kanssa.
Selkokieltä tarvitsevien ihmisten tukemiseen selkokielisen
tiedonvälityksen, ajankohtaistiedon, neuvonnan ja
koulutusten avulla - Selkoaineistojen kehittämiseen ja laadun
varmistamiseen - Selkokielen näkyvyyden lisäämiseen
(Selkokeskus)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Asumispalveluiden piirissä olevien, ikääntyneiden ja
muistisairaiden kehitysvammaisten elämänlaadun
parantamiseen kehittämistyön, webinaarien, aistityön ja
kurssitoiminnan avulla - Asumispalveluiden ohjaajien tiedon
ja osaamisen lisäämiseen (Hetkittäin - hyviä hetkiä
ikääntyneille ja muistisairaille kehitysvammaisille
aistityöskentelyn ja tiedon lisäämisen avulla 2022-2024)
Kehitysvammaisten ja vastaavaa laaja-alaista tukea
tarvitsevien lasten ja nuorten vanhempien arjen tilapäiseen
helpottamiseen ja jaksamisen tukemiseen parkkitoiminnan ja
vertaistuen avulla
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Laaja-alaista tai erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden
vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen yksilötuen,
palvelumuotoilun ja koulutuksen keinoin (Perhekamut 20222023)
Kehitysvammaisten nuorten, aikuisten, seniori-ikäisten ja
seksuaalivähemmistöihin kuuluvien matalan kynnyksen klubija vapaa-ajan virkistystoimintaan (Ystävätupatoiminta ja
vapaa-ajan virkistystoiminta)
Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden ja
kansalaisvaikuttamisen vahvistamiseen sekä kognitiivisen
saavutettavuuden parantamiseen Saavutettavuustestausten- ja iskujen toteuttamiseen Kognitiivisen saavutettavuuden arviointityökalujen
kehittämiseen (Selkeästi meille 2020-2022)
Kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden ja vapaa-ajan
toimintoihin osallistumisen mahdollistamiseen ja sosiaalisen
verkoston laajentamiseen kaveri-, vertais- ja
vapaaehtoistoiminnan sekä tuetun vapaaehtoistoiminnan
avulla
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Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 047 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Keliakialiiton arkistonmuodostamissuunnitelman luomiseen,
sähköisen arkistointijärjestelmän alkuinvestointiin,
arkistoitavan materiaalin digitalisointiin (viim. 15 vuodelta)
sekä paloturvallisen arkistokaapin hankintaan. Liiton
neuvotteluhuoneiden (2 kpl) äänieristyksen parantamiseen
sekä työntekijöiden työskentelyolojen ja työergonomian
10 044 parantamiseen.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Keliakiaan sopeutumista ja gluteenittoman ruokavaliohoidon
toteutusta tukevaan ammatillisesti ohjattuun, vertaistuelliseen
ja tavoitteelliseen ryhmämuotoiseen toimintaan.
Kohderyhminä keliakia- tai ihokeliakiadiagnoosin saaneet ja
2 Päätavoitteena
heidän läheisensä.
on perusterveydenhuollon ja
työterveyshuollon lääkäreiden keliakiatietämyksen
lisääminen. Tavoite jakaantuu 3:een osatavoitteeseen: 1.
Diagnoosiviiveen lyhentäminen (n. 70 000 suomalaista
sairastaa keliakiaa tietämättään). 2. Keliakian jatkoseuranta tietämyksen lisääminen 3. Yleinen keliakian käypä hoito suosituksen tunnettuuden lisääminen. Hankkeen
edunsaajina ovat keliaakikot. Koulutus-/tiedotustoiminnan
kohderyhmänä ovat perusterveydenhuollon ja
työterveyshuollon lääkärit. Avustusta haetaan tietämyksen
kasvattamiseen tiedotustoiminnan ja koulutusten avulla.
Toimintamuotoina mm. koulutuskiertueen järjestäminen
sairaanhoitopiireihin ja suurimpiin yksityisiin
työterveyshuollon toimijoihin, webinaarit, koulutusvideot,
tiedotuskampanja sekä Lääkäripäiville osallistuminen. Hanke
on valmisteltu ja toteutetaan Tampereen yliopiston
Keliakiatutkimuskesk. kanssa. Koulutuksen luennoijat ovat
lääkäreitä ja hankkeen materiaalit työstetään yht.työssä lääk.
10 303 kanssa.
2 393 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Erityisesti vähävaraisten keliakiaa sairastavien
ruokavaliohoidon tukemiseen tuottamalla reseptejä,
opetusvideoita sekä tuottamalla tietoa gluteenittomien
elintarvikkeiden kustannuksista. Vapaaehtoisten
kouluttamiseen edullisen ja terveellisen gluteenittoman
ruokavalion vertaisneuvojiksi alueellisiin Keliakiayhdistyksiin
10 281 (Keliakian hoitoa terveellisesti ja edullisesti 2022)
Keravalaisten mielenterveyden, riippuvuussairauksien ja
sosiaalisten haasteiden parissa olevien henkilöiden,
syrjäytymisen ja sen lieveilmiöiden ennaltaehkäisy sekä
vähentäminen. Kohderyhmän toimintakyvyn ja hyvinvoinnin
vahvistaminen sekä tukeminen ratkaisukeskeisellä
9 893 palveluohjauksella matalan kynnyksen päiväkeskuksessa.
Yli 65-vuotiaiden ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen ja
heidän kotona asumisensa edistämiseen ravitsemus- ja
kotitalousneuvonnalla sekä ryhmätoiminnoilla Keski- ja EteläPohjanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa
7 708 ja Kainuussa (Seniorin eväät 2020-2022)
Yhdistyksen toiminta on kehittynyt viime vuosina
eksponentiaalisesti. Tämä on vaatinut yhdistyksen
vapaaehtoisilta luottamushenkilöiltä paljon. Näin suuren
toimijajoukon pyörittäminen, rahoitusten hakeminen,
kirjanpidon, raportoinnin ja viestinnän tekeminen on
onnistunut tehokkaan puheenjohtajan, osaavien palkkatuella
työllistettyjen ja vapaaehtoisten ansiosta. Jatkon kannalta
olisi kuitenkin tärkeää pystyä luomaan kestävä malli, jonka
avulla yhdistykseen voidaan palkata edes yksi pysyvä
työntekijä. Vaikka itse toimintaan onkin löytynyt hyvin tekijöitä
ja vapaaehtoisia, ei tässäkään yhdistyksessä ole tunkua
hallitukseen. Osittain tämä johtuu siitä, että suomalainen
yhdistystoiminta – ja lainsäädäntö on vierasta ja pelottavaa
10 087 osalle maahanmuuttajista.
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Keski3 Pohjanmaalla (OmaisOiva)
Keski-Pohjanmaan alueen mt-kuntoutujien osallisuuden,
yhdenvertaisuuden, kohtaamisten ja voimavarojen
lisääminen sekä eriarvoisuuden ja stigman vähentäminen
laadukkaan sekä koordinoidun vapaaehtoistoiminnan ja
viestinnän keinoin. Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin
tavoitteena on lisätä mt-kuntoutujien ja kansalaisten
osallistumismahdollisuuksia sekä keskinäisiä kohtaamisia.
Toimintamuotona on toimivan vapaaehtoistoiminnan mallin
luominen ja ylläpitäminen sekä sen jatkuva kehittäminen,
uusien vapaaehtoistoiminnan muotojen luominen ja käyttöön
otto. Viestinnän koordinoinnin tavoitteena on vähentää mtasiakkaisiin kohdistuvaa stigmaa ja eriarvoisuutta sekä lisätä
yleistä tietoisuutta mt-asioista sekä tuoda mt-asiakkaiden
ääntä kuuluviin. Toimintamuotona on säännöllinen,
suunnitelmallinen, monipuolisesti eri ihmisiä osallistava,
yleishyödyllinen ja yhteistyöhakuinen viestintä eri kanavia
9 727 hyödyntäen.

Mielenterveyskuntoutujien elämänhallinnan ja hyvinvoinnin
vahvistamiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikan ja
7 vertaisryhmätoiminnan avulla (Kulmakartano)
Mielenterveyskuntoutujien ja neuropsykiatristen haasteiden
kanssa elävien henkilöiden kokemusasiantuntija- ja
vertaistoimijatoimintamallin kehittämiseen (Yhdessä
10 071 kokemuksella eteenpäin 2022-2024)
Sikiövaurioiden ehkäisemiseen ja syntyneen lapsen terveen
kehityksen turvaamiseen vertaisryhmä-, perhe- ja
yksilötyöskentelyllä sekä etsivän ja matalan kynnyksen
toimintamallin kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on
vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteen sekä
vauvaperheiden päihteettömyyden tukeminen (Pidä kiinni
5 657 –hoitojärjestelmän avopalveluyksikkö Aino)

Esitetään

45 000

45 000

Ei esitetä

39 000

0

Esitetään

716 000

629 192

Esitetään

157 000

157 000

Ei esitetä

97 000

0

Esitetään

25 000

25 000

Esitetään

79 000

79 000

Ei esitetä

670 800

0

Esitetään

97 650

97 650

Ei esitetä

108 760

0

Esitetään

119 440

47 300

Ei esitetä

92 000

0

Esitetään

204 618

204 618

Esitetään

517 500

517 500

Esitetään

132 000

132 000

KESKI-SUOMEN
ENSI- JA
TURVAKOTI RY

Ak

KESKI-SUOMEN
ENSI- JA
TURVAKOTI RY

C

Esitetään

112 998

112 998

Ei esitetä

89 900

0

Esitetään

176 114

176 114

10 213 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Eläkeikäisten elämänlaadun kohentamiseen elämänhallinnan
ja osallisuuden lisääntymisen kautta, työpajojen, seminaarien
ja vapaaehtoistoiminnan avulla (Elämänlaatua eläkeikään
2018-2020). Toiminnalla edistetään eläkeikäisten
elämänhallintaa uudessa elämäntilanteessa ja erityisesti
koronapandemian muutettua arkea oleellisesti. Toiminnalla
pyritään ehkäisemään talousongelmien lisääntymistä ja
kehitetään osallisuudentoimintatapoja koronapandemian
myötä lisääntyneen yksinäisyyden helpottamiseksi.
Tutkimusten mukaan ruualla ja arkiruokailulla on merkittäviä
terveys-ja hyvinvointivaikutuksia ikääntyville. Ruoka, oikea
ravitsemus ja yhdessä syöminen vaikuttavat terveydentilaan,
toimintakykyyn ja elämänlaatuun (THL 2019: FinRavinto
2017) ja ruokakursseilla, sekä pienryhmätapaamisilla
3 894 saavutetaan toiminnan tavoitteet.
Eläkeikäisten elämänlaadun kohentaminen elämänhallinnan
ja osallisuuden lisääntymisen kautta, työpajojen, seminaarien
ja vapaaehtoistoiminnan avulla. Toiminnalla edistetään
eläkeikäisten elämänhallintaa uudessa elämäntilanteessa,
pyritään ehkäisemään talousongelmien lisääntymistä ja
kehitetään osallisuuden toimintatapoja koronapandemian
myötä lisääntyneen yksinäisyyden helpottamiseksi.
Tutkimusten mukaan ruualla ja arkiruokailulla on merkittäviä
terveys-ja hyvinvointivaikutuksia ikääntyville. Ruoka, oikea
ravitsemus ja yhdessä syöminen vaikuttavat terveydentilaan,
toimintakykyyn ja elämänlaatuun (THL 2019: FinRavinto
9 597 2017).
Aivovammasta tai aivoverenkiertohäiriöstä (AVH)
kuntoutuvien työikäisten ja yli 65-vuotiaiden sekä heidän
omaishoitajiensa ja läheistensä voimavarojen
vahvistamiseen kotitalousneuvonnan keinoin (Toimintakykyä
9 452 ravinnosta 2022-2024)
Mielenterveysomaisten osallisuuden ja toimintakyvyn
vahvistamiseen henkilökohtaisen tuen ja neuvonnan,
vertaistuen ja muun ryhmätoiminnan sekä vapaaehtoistyön
koordinaation ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen avulla Keski3 Suomen alueella

Ei esitetä

42 000

0

Ei esitetä

66 000

0

Ei esitetä

460 200

0

Esitetään

234 140

234 140

Esitetään

132 000

123 178

Ei esitetä

29 593

0

Esitetään

214 709

214 709

Esitetään

76 000

76 000

Esitetään

133 000

133 000

Ak

9 889 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen KeskiSuomessa - vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja
2 neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)
Muistisairaiden ikääntyneiden miesten toimintakyvyn
säilyttämiseen ja vahvistamiseen vertaisryhmätoiminnan,
liikunnan ja aivotreenien sekä kotiin vietävän
juttukaveritoiminnan avulla Keski-Suomessa. (Parasta
7 025 miesmuistiin 2020-2022)
Näkövammaisten vapaaehtoistoiminnan koordinointiin,
vertaistuen ja toimintakykyä ylläpitävän ryhmätoiminnan,
1 644 tietotuen ja saavutettavan tiedon mahdollistamiseen.
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Keski2 Suomen alueella (OmaisOiva)

Esitetään

137 430

137 430

C

Mielenterveyskuntoutujien arjen ja osallisuuden
parantaminen sekä tukeminen erilaisen tukitoiminnan,
verkostojen rakentamisen ja vapaaehtoisten tekemän
kumppanuuden avulla Keski-Suomessa (Meijän Mieli 20207 616 2022)

Esitetään

175 000

175 000

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 062 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

KESKI-SUOMEN
ENSI- JA
TURVAKOTI RY
Ak
KESKI-SUOMEN
KEHITYSVAMMAIST
EN TUKI RY
C

KESKI-SUOMEN
MARTAT RY

C

KESKI-SUOMEN
MARTAT RY

C

KESKI-SUOMEN
MARTAT RY

C

KESKI-SUOMEN
MIELENTERVEYSO
MAISET - FINFAMI
RY
Ak
KESKI-SUOMEN
MUISTIYHDISTYS
RY
C
KESKI-SUOMEN
MUISTIYHDISTYS
RY

KESKI-SUOMEN
MUISTIYHDISTYS
RY
KESKI-SUOMEN
NÄKÖVAMMAISET
RY
Keski-Suomen
Omaishoitajat ry
KESKI-SUOMEN
SOSIAALIALAN
OSAAMISKESKUKS
EN
KANNATUSYHDIST
YS RY
KESKI-SUOMEN
SOSIAALIALAN
OSAAMISKESKUKS
EN
KANNATUSYHDIST
YS RY
KESKI-SUOMEN
SYDÄNPIIRI RY
KESKI-SUOMEN
SYÖPÄYHDISTYS
RY

Vanhempien ja yhden vanhemman perheiden jaksamisen
tukemiseen neuvonnan sekä yksilö- ja
vertaisryhmätoiminnan keinoin, eroa harkitsevien tai
eronneiden tukemiseen ammatillisesti ja vertaistoiminnalla
sekä vapaaehtoisdoula-toiminnan järjestämiseen erityistä
tukea tarvitseville lapsiperheille (Baby Blues-,
vapaaehtoisdoula- ja ero lapsiperheessä -toiminta sekä
yhden vanhemman vauva- ja pikkulapsiperheille suunnattu
7 tuki)
Järjestössä olevan osaamisen saamiseksi lasten,
lapsiperheiden ja nuorten avuksi sekä alueilla toimivien
ammattilaisten tueksi Huhtasuolla ja Kuokkalassa.
Kehitettävän systemaattisen yhteistyön avulla ehkäistään
nuorten ja lapsiperheiden ongelmia kuten koulu-, perhe- ja
lähisuhdeväkivaltaa, vauvaperheiden haasteita ja
erotilanteista johtuvia vaikeuksia. Hankkeen avulla alueiden
asukkaat saavat apua tilanteeseensa oikea-aikaisesti ja
matalalla kynnyksellä. Alueilla toimivien ammattilaisten
tietoisuus järjestön osaamisesta lisääntyy. Julkisen
palvelujärjestelmän ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön
luodaan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita tullaan
10 166 tarvitsemaan asiakaslähtöisessä hyvinvointialueiden työssä.
Yksilö-, pari- ja ryhmämuotoiseen avokriisityöhön perhe- ja
lähisuhdeväkivallan kokijoiden, tekijöiden ja altistuneiden
kanssa sekä ennaltaehkäisevään työhön nuorten parissa ja
lähisuhdeväkivaltatyön jalkauttamiseen maakuntaan
9 (Lähisuhdeväkivaltatyö)

Ak

C

Ak

C
Ak

Ak

5 529 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tuki- ja
1 neuvontatoimintaan sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintaan

32 353

31 063

Esitetään

12 000

11 000

Esitetään

57 000

57 000

KESKI-SUOMEN
VAMMAISPALVELU
SÄÄTIÖ
C
KESKI-SUOMEN
YHTEISÖJEN TUKI
RY
C

KESKI-SUOMEN
YHTEISÖJEN TUKI
RY
KESKI-SUOMEN
YHTEISÖJEN TUKI
RY
KESKI-SUOMEN
YHTEISÖJEN TUKI
RY

KESKI-SUOMEN
YHTEISÖJEN TUKI
RY
KESKI-SUOMEN
YHTEISÖJEN TUKI
RY
KESKIUUDENMAAN
NUORISOASUNTOY
HDISTYS RY
KESKIUUDENMAAN
NUORISOASUNTOY
HDISTYS RY
Keski-Uudenmaan
Omaishoitajat ry
Keski-Uudenmaan
vertais- ja
kokemusasiantuntijat
oiminnan tuki
WERKKO ry
Keski-Uudenmaan
vertais- ja
kokemusasiantuntijat
oiminnan tuki
WERKKO ry
KESKIUUDENMAAN
YHDISTYSVERKOS
TO RY

Palvelujärjestelmän ja työ- tai opiskeluelämän ulkopuolelle
jääneiden, neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien nuorten
ja nuorten aikuisten tukemiseen yksilöllisen tuen ja
vertaistukitoiminnan keinoin (MIITTI – tukea nepsy-nuorille ja
9 994 nuorille aikuisille 2022-2024)
Esitetään

336 000

336 000

47 829

23 915

103 284

0

314 845

232 000

Esitetään

173 060

173 060

OODI-hankkeen kohderyhmänä ovat 18-60 vuotiaat
työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat käytännön kokemusta
ja oppia digitaalisista menetelmistä. Osallistujista
muodostetaan tiimi, jossa opetellaan yhdessä työelämässä
tarvittavia digitaalisia taitoja käytännön projektien kautta.
Projektit voivat liittyä esimerkiksi sosiaaliseen mediaan,
videoiden tekemiseen tai muuhun digitaalisen ohjelman
käyttöön. Tiimi tuottaa myös sisältöä sosiaaliseen mediaan,
jotta voimme jakaa oppimisen iloa. Hankkeeseen
osallistutaan vapaaehtoisena tai työkokeilijana. Hankkeella
pyritään edistämään työttömien digitaalisia taitoja ja näin
edistämään heidän työllistymismahdollisuuksiaan.
Tarjoamme osallistujille merkityksellisyyden kokemusta,
minäpystyvyyden tunnetta sekä osallisuutta ja vertaistukea.
Vahvistamme osallistujien itsevarmuutta ja uskoa omaan
pärjäämiseen. Hanke edistää tasa-arvoa työmarkkinoilla,
nostaa työvoiman taitotasoa sekä ehkäisee työttömyyden ja
9 577 toimettomuuden pitkäaikaistumista.
Ei esitetä

180 111

0

Esitetään

153 718

153 718

Esitetään

54 972

34 000

37 000

0

119 000

100 800

C

9 542 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla kuuden
2 441 kunnan alueella Keski-Uudellamaalla (OmaisOiva)
Esitetään
Mielenterveys-ja päihdekuntoutujien, pitkäaikaistyöttömien,
sairaiden, osatyökykyisten sekä paljon sote-palveluita
käyttävien yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseen
palvelujärjestelmässä kokemustietoa hyödyntämällä.
7 766 (KOKEVA-hanke 2020-2022)
Esitetään

113 950

113 950

C

9 819 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

48 940

0

Esitetään

45 000

45 000

Esitetään

175 000

160 000

Esitetään

307 800

305 000

Ei esitetä

287 411

0

Esitetään

101 000

101 000

Ei esitetä

158 000

0

C

Ak

Ak

C

Ay

Ak

C

Ak

C

KESKIUUDENMAAN
YHDISTYSVERKOS
TO RY
Ak
KESÄLUKIOSEURA
RY
Ak

Key ry

C

Kide-säätiö sr

C

Kide-säätiö sr

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 465 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Haavoittuvassa asemassa olevien naismaahanmuuttajien
voimavarojen vahvistamiseen sekä tukiverkostojen ja
vuorovaikutuksen lisäämiseen luonto- ja taidelähtöisin
menetelmin Jyväskylän seudulla (Luontovoimaa 2018-2021)
4 927 (Arvokas-avustusohjelman osahanke)
Ei esitetä
Kansalaistoiminnankeskus Mataran toimintaan alueen sotejärjestöjen tukemiseksi, vapaaehtoistyön kehittämiseen ja
koordinointiin sekä OLKA - toiminnan toteuttamiseen
3 Jyväskylän keskussairaalassa
Esitetään

1 Järjestöjen tuki- ja kehittämispalveluihin Keski-Suomessa

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 957 toimintaan
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten asunnottomuuden
ehkäisyyn ja arjenhallinnan parantamiseen
asumisohjauksella ja -neuvonnalla sekä ryhmätoiminnoilla
1 Keravalla ja Järvenpäässä

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 511 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Keski-Uudenmaan alueen sosiaali- ja
terveysjärjestöverkoston toimintaan ja sen kehittämiseen,
vapaaehtois- ja vertaistuen mahdollistamiseen, järjestötalon
ylläpitoon Järvenpäässä sekä OLKA- toimintamallin
1 mukaiseen toimintaan Hyvinkään sairaalassa
Pakolaistaustaisten lasten ja -nuorten tukemiseen kurssi- ja
1 lomatoiminnalla
Hankkeen tarkoitus on kehittää ja monipuolistaa digitaitoja
oppivelvollisuusiän ylittäneiden heikkojen digitaitoja
omaavaien maahanmuuttaja aikuisten sekä nuorten
elämänhallintaa, työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan
mahdollisuuksia, ja samalla vahvistavat heidän täysipainoista
9 501 osallistumista yhteiskuntaan.
Vaikeassa sosiaalisessa asemassa olevien, psykiatrisesti
oireilevien, lasten syrjäytymisriskin pienentämiseen.
Toiminnan välineenä on karateharjoittelu, jonka avulla
lisätään lasten osallisuutta ja vähennetään syrjäytymisriskiä.
Lisäksi luodaan kuormittuneille vanhemmille vertaistukimalli.
7 544 (Voimaa elämään 2020-2022)
Kotona Kontulassa -hanke vahvistaa akuutissa
syrjäytymisvaarassa olevien perheiden hyvinvointia ja
osallisuutta yksilöllisellä varhaisvaiheen tuella.
Ydinkohderyhmän muodostavat maahanmuuttajaperheet,
joiden lapsilla on erityishaasteita, ja jotka etnisen ja
sosiaalisen käpertymisen vuoksi uhkaavat jäädä alueensa
yhteisöjen ja riittävien tukipalvelujen ulkopuolelle. Hanke
yhdistää psykososiaalisen tuen ja kulttuurisensitiivisen
tavoitteellisen työskentelyn niin, että perheiden oma
selviytyminen ja toimijuus vahvistuvat, jolloin järeiden
lastensuojelutoimenpiteiden tarve vältetään. Alueellisesti
hanke kohdistuu Itä-Helsinkiin, erityisesti Kontulan alueelle.
Hankkeessa kohdataan koko perhe. Tukikohtana on Kidesäätiön toimitila Kontulassa. Hankkeella on käytössään
teknologinen palvelualusta kielimuuritilanteiden
ratkaisemiseksi. Päätyömuotona on ilmiöpohjainen lähityö,
jonka sisältö määräytyy perheiden yksilöllisten tarpeiden
10 185 mukaisesti.

Kide-säätiö sr

C

KIINTYMYSVANHEM
MUUSPERHEET RY C

KIIPULASÄÄTIÖ
C
KILPI - Suomen Kilpija lisäkilpirauhasliitto
ry, SKÖLD - Finlands
sköldkörtel- och
bisköldkörtelför
Ay

KILPI - Suomen Kilpija lisäkilpirauhasliitto
ry, SKÖLD - Finlands
sköldkörtel- och
bisköldkörtelför
C
KILPI - Suomen Kilpija lisäkilpirauhasliitto
ry, SKÖLD - Finlands
sköldkörtel- och
bisköldkörtelför
Ak
KILPI - Suomen Kilpija lisäkilpirauhasliitto
ry, SKÖLD - Finlands
sköldkörtel- och
bisköldkörtelför
Ak

Kipinä ry

Ak

Kipinä ry

C

KIRKKOPALVELUT
RY

C

KIRKKOPALVELUT
RY

C

KIRKKOPALVELUT
RY
KIRKKOPALVELUT
RY

Ak
Ak

KIRKKOPALVELUT
RY

C

KIRKKOPALVELUT
RY

Ak

Radikalisoitumisriskissä olevien maahanmuuttajanuorten
kestävän hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi
järjestäytyneessä yhteiskunnassa. Toimintamuotoina: etsivän
työ, henkilökohtainen asiantuntijaneuvonta,
harrastusmahdollisuuksien ja tuettujen välivuokra-asuntojen
tarjoaminen sekä räätälöity tuki työllistymiseen ja
koulutukseen. Hankkeessa luodaan uusi malli psykiatrisisesti
oireilevien kohderyhmän jäsenten saamiseksi
tarpeenmukaisen hoidon piiriin. (Toivoa tulevaisuuteen 20207 531 2022)
Esitetään
Suomessa on tämän hetken kasvatuskeskustelun keskiössä
tunnetaidot, joiden kehittyminen on tutkitusti arjen
voimavaroja ja hyvinvointia lisäävää. Haluamme olla
ensimmäisinä järjestämässä tehostettua tunnetaito-ohjausta
nimeomaan perheen aikuisille.
Kiintymysvanhemmuusperheet ry on tarjonnut tietoa ja tukea
sekä aikuisen, että lapsen tunnetaitojen kehittämiseksi jo
useamman vuoden ajan. Nyt avustusta haetaan perheille
suunnatun kurssin kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman paljon perheitä,
joilla ei ole mahdollisuutta kalliisiin kursseihin asian tiimoilta,
mutta jotka eivät vielä myöskään ole perheneuvoloiden tai
vastaavien tuen piirissä. Kurssit toteutetaan ympäri Suomen
eri paikkakunnilla, ainakin niillä 20 paikkakunnalla, joilla
Kiintymysvanhemmuusperheet ry:llä on toimintaa. Kurssi on
mahdollista tarpeen tullen toteuttaa osin tai kokonaan
verkossa. Tarkoituksena on myös laatia Lempeän
10 278 kasvatuksen kirja, jota hyödynnetään kurssimateriaalina.
Ei esitetä
Sisäilmasta oireilevien elämänhallinnan sekä työ- ja
toimintakyvyn vahvistamiseen neuvonta-, ohjaus- ja
kuntoutuspalveluiden avulla (Työkykyä yhdessä –
6 998 kuntoutumisen tukea sisäilmasta oireilevalle 2020 - 2022)
Esitetään

223 000

223 000

358 711

0

155 664

155 664

213 000

213 000

279 253

279 253

Esitetään

15 000

14 000

Esitetään

45 600

45 600

Esitetään

141 350

141 350

Esitetään

166 000

166 000

Ei esitetä

86 819

0

Ei esitetä

103 023

0

Esitetään

160 000

90 000

Esitetään

113 314

113 314

Ei esitetä

150 000

0

Esitetään

143 395

143 395

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Esitetään
Ensisijaisesti tieteelliseen näyttöön perustuvan, sairauksiin ja
niiden hoitoon sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
edistämiseen liittyvän tiedon jakamiseen tekstien,
tietoiskujen, kuvien, videoiden, livetilojen ja pelillisyyden
muodossa sekä vapaaehtoistoiminnan keinoin (OPET ja
OPIT - Osallistava tiedeviestintä, pelillisyys ja kilpiluotsit
kilpirauhassairaiden opastajina ja hyvinvoinnin edistäjinä
10 007 2022 – 2024)
Esitetään

3 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairaiden ja heidän läheistensä
tiedon sekä vertaistuen lisäämiseen liittyen sairauteen ja sen
hoitovaihtoehtoihin sekä liitännäissairauksien (mm. sydän- ja
verisuonisairaudet) ennaltaehkäisemiseen/hoitoon
2 voimavarakurssien avulla.
Huumeita käyttävien ihmisten osallisuuden lisäämiseen,
sisäisen motivaation ja oman elämän
vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen haittoja
vähentävällä ja kuntouttavalla kohtaamispaikka- ja
9 742 ryhmätoiminnalla sekä yksilöllisellä tuella (Mesta)
Huumeita käyttävien ihmisten voimavarojen vahvistamiseen,
toimintakyvyn lisäämiseen ja ongelmanratkaisutaitojen
kehittämiseen ratkaisukeskeisen ja motivoivan lyhytkestoisen
10 384 yksilötyöskentelyn avulla (Voima 2022-2024)
Syrjäytymisuhan alla elävien ikäihmisten osallisuuden
lisäämiseen etsivää vanhustyötä hyödyntäen (IkäArvokas etsivä ja osallistava vanhustyö 2018-2021) neljäs hankevuosi
4 974 2022
Ruoka-avun tasa-arvoisen tavoittavuuden lisäämiseen ja
tiedolla johtamisen edistämiseen Ruoka-apu.fiverkkopalvelun avulla, ruoka-aputoiminnan hyvinvointia,
osallisuutta ja kestävää kehitystä vahvistavien käytäntöjen ja
toimintamallien jakamiseen ja vakiinnuttamiseen sekä ruokaaputoimijoiden valtakunnallisen ja paikallisen
verkostoyhteistyön vahvistamiseen (Osallistava yhteisö 20192022). Rakennetut toimintamallit ja valtakunnallinen yhteistyö
tukevat kansallisen järjestökoordinaation kehittämistä, josta
vastaa Suomen Punainen Risti STM:n myöntämällä
valtionavustuksella. C-avustusta hankkeen jatkovuodelle
haetaan turvaamaan toiminnan, tiedonkulun ja
verkostoyhteistyön jatkuminen vuonna 2022, mikäli haettua
Ak-avustusta ei myönnetä. Hakemus on valtaosin
6 325 samansisältöinen kuin keväällä 2021 jätetty Ak-hakemus.
Ruoka-aputoiminnan tavoittavuuden ja tiedolla johtamisen
edistämiseen ruoka-apu.fi-verkkopalvelun jatkokehittämisen,
10 308 ylläpidon ja levittämisen avulla
Vapaaehtoistoiminnan kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen
7 754 edistämiseen Vapaaehtoistyö.fi-verkkoalustan avulla
Vaikeasti tavoitettavien erakoituneiden, yhteiskunnan
marginaalissa elävien 40–60-vuotiaiden osallisuuden
kokemuksen vahvistamiseen, kokeilemalla ja kehittämällä
kohtaamisenmalleja luonnon tai kulttuurin avulla Lahdessa
sekä matalankynnyksen toimijoiden kokemusten ja hyvien
käytänteiden kokoamista sekä levittämistä valtakunnallisesti
matalankynnyksen toimintaa järjestävien toimijoiden
keskuuteen Erakkopolku -mallin avulla (Erillisyydestä
osallisuuteen luonnon, kulttuurin ja musiikin avulla (ERAKKO
10 305 2022-2024).
Päihde- ja riippuvuustyötä tekevien järjestöjen ja päihteitä
käyttäviä asiakkaita kohtaavien ammattilaisten keskinäisen
yhteistyön edistämiseen, vaikuttamistoimintaan,
asiantuntijuuden vaihtoon sekä osaamisen ja menetelmien
kehittämiseen yli sektori- ja kuntarajojen Keski-Suomen sekä
1 Pohjois- ja Etelä-Savon alueilla

KIRKKOPALVELUT
RY

Ak

Kisakeskussäätiö sr.
/ Urheiluopisto
Kisakeskus
C
Kisakeskussäätiö sr.
/ Urheiluopisto
Kisakeskus
C

Kiteen Evankelisen
Kansanopiston
kannatusyhdistys ry
KIURUVEDEN
VARAPÄRE RY
KIURUVEDEN
VARAPÄRE RY
KIURUVEDEN
VARAPÄRE RY
KIVIRANNAN
SENIORITALO RY
KIVIRANNAN
SENIORITALO RY

C
C

Ak
C

Ak
C

Kohtaus ry

Ak

Kohtaus ry
KOILLIS-LAPIN AKILTA RY
KOILLIS-LAPIN AKILTA RY

Ak
C
Ak

KOILLISMAAN
OMAISHOITAJAT JA
LÄHEISET RY
Ak
KOILLISMAAN
OMAISHOITAJAT JA
LÄHEISET RY
Ak

KOIVUPIRTIN
SÄÄTIÖ
KOIVUPIRTIN
SÄÄTIÖ

Ak
Ak

KOKKOLAN ENSIJA TURVAKOTI RY

Ak

KOKKOLAN ENSIJA TURVAKOTI RY

Ak

KOKKOLAN ENSIJA TURVAKOTI RY

Ak

Päihteitä käyttävien miesten isyyden parempaan
huomioimiseen palvelujärjestelmässä sekä päihteiden
käytöstä johtuvia haittoja kokevien isien päihteettömyyden
tukemiseen, isyyden ja osallisuuden vahvistamiseen sekä
vanhemmuuden tukemiseen, jotta päihteistä kuntoutuminen
ja kohtaaminen tapahtuisi ensisijaisesti isänä ja vanhempana
2 649 (Erityisesti isä)
Esitetään
Avustusta haetaan Urheiluopisto Kisakeskuksen terveyttä ja
hyvinvointia edistävän kurssitoiminnan, asiantuntijuuden ja
laadunhallinnan kehittämiseen ja jalkauttamiseen osaksi
opiston pysyvää toimintaa. Liikunnan merkitys ihmisen
hyvinvointiin ja aivoterveyteen on ilmeinen.Dementoivat
sairaudet koskevat suurta joukkoa, noin 13 000 suomalaista
vuodessa joista noin 5000-7000 ovat työikäisiä.
Muistiystävällinen Suomi-ohjelman tavoitteet huomioiden ja
palvenluntarpeisiin vastaaminen. Hankkeen tavoitteet: aivoterveyden edistäminen kaikissa ikäryhmissä; erityisesti
työikäisten ja eläköityvien ikäryhmissä - soveltavan liikunnan
toimintaympäristöjen ja kurssien suunnittelu ja toteutus,
erityisesti luontoliikunnan tarjoamat rikkaudet ja
mahdollisuudet huomioiden - hanketyöntekijän palkkaaminen
ja tarvittaessa kouluttaminen liittyen aivoterveyden
edistämiseen ja soveltavaan liikuntaan - opetushenkilöstön
koulutus liittyen aivoterveyden edistämiseen ja soveltavan
10 264 liikunnan opetustehtäviin
Ei esitetä

137 044

137 044

190 290

0

10 318 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Hankkeessa kehitetään osallistavien luontomenetelmien
kokonaisuus ikäihmisten elämänlaadun, hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn lisäämiseksi. Osana kokonaisuutta tehdään
”Minun metsäni” digitaalinen luontoelämyssovellus
yhteiskehittämisen menetelmin. Hankkeen aikana pilotoidaan
LuontoMenetelmäOsaaja (LuMO)-toimintaa kouluttamalla
LuMO-osaajia ja toteuttamalla toimintaa Pohjois-Karjalaisissa
omaishoito- ja perhehoitokodeissa. Pilotoinnin yhteydessä
kerätään perinnetietoutta yhteistyössä perinne- ja
veteraaniyhdistysten kanssa ja tuotetaan se digitaaliseen
helposti saavutettavissa olevaan muotoon.
Yhteistyöverkoston luominen luontomenetelmien ympärille on
yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista. Näin varmistetaan,
että hankkeessa tuotettu tieto ja menetelmät leviävät
valtakunnallisesti. Kohderyhmänä hankkeella on Ikäihmiset,
omaishoitoperheet, ikäihmisten perhekodit,
vapaaehtoistoimijat. Kohderyhmässä on henkilöitä jotka
10 366 pääsevät luontoon ja henkilöitä jotka eivät enää pääse ulos.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 471 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa matalan
kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan ja positiivisen
1 mielenterveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen paikkakunnalla.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 418 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022-2024)
Senioreiden hyvinvointia edistävän, Tornion alueella
kiertävän kohtaamispaikan ryhmä-, retki- ja yksilötoimintaan
2 (SenioriPiste)

Ei esitetä

20 124

0

Ei esitetä

260 427

0

Esitetään

31 130

30 000

Esitetään

69 380

69 380

Esitetään

32 700

30 750

Esitetään

101 190

100 000

9 498 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajataustaisten ja
muiden nuorten aikuisten (18-35 vuotta) yksinäisyyden
vähentämiseen ja arjen hyvinvoinnin lisäämiseen
ryhmätoiminnan ja yksilöllisen tuen avulla Helsingin ja
9 829 Vantaan lähiöissä. (Kohtaus Malmi)
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten aikuisten hyvinvoinnin
parantamiseen ja varhaiseen tukeen matalan kynnyksen
toiminnalla sekä yksilö- ja ryhmätoiminnalla Helsingin
7 151 Vallilassa (Kaupunkiolohuone Kohtaus Vallila 2020-2023)

Ei esitetä

49 800

0

Esitetään

249 000

207 000

Esitetään

267 000

263 500

9 523 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Päihteettömyyden ja mielenterveyden tukemiseen
1 vertaistuellisen päivä- ja työtoiminnan avulla
Kumppanuustalo Nuotan toiminnan ylläpitämiseen, sotejärjestöjen toiminnan koordinointiin, tukemiseen ja
yhteistyöhön, alueellisen vapaaehtoistoiminnan tukemiseen
ja koordinointiin Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella
10 487 (Kumppanuustalo Nuotta 2022-2023)
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla
Kuusamossa, Taivalkoskella, Posiolla ja Pudasjärvellä
3 130 (OmaisOiva)
Kalevan alueella asuvien yli 60-vuotiaiden hyvinvoinnin ja
osallisuuden vahvistamiseen, yksinäisyyden ehkäisemiseen
sekä itsenäisen kotona asumisen tukemiseen ryhmä- ja
kohtaamispaikkatoiminnan avulla (Kalevan kulman Iloa
5 746 arkeen -pysäkit)
Ikääntyvien mielenterveyskuntoutujien kotona tapahtuvaan
2 tukitoimintaan
Avokriisityöhön väkivallan kokijoiden, tekijöiden ja
altistuneiden kanssa sekä eroperheiden tukemiseen yksilö3 305 ja ryhmätoiminnan keinoin (avopalvelutoiminta ja kriisityö)
Vauvaperheiden vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen
tukemiseen intensiivisen ryhmätoiminnan keinoin sekä
vanhempien jaksamisen tukemiseen tarjoamalla
lyhytkestoista unineuvontaa (Vanhemmuuden tukiyksikkö
5 658 Helmi)
Sikiövaurioiden ehkäisemiseen ja syntyneen lapsen terveen
kehityksen turvaamiseen vertaisryhmä-, perhe- ja
yksilötyöskentelyllä sekä etsivän ja matalan kynnyksen
toimintamallin kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on
vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteen sekä
vauvaperheiden päihteettömyyden tukeminen (Pidä kiinni
5 649 –hoitojärjestelmän avopalveluyksikkö Liina)

Ei esitetä

34 750

0

Esitetään

69 000

63 000

Esitetään

259 389

160 000

Esitetään

136 412

116 360

Esitetään

190 000

165 000

Esitetään

63 000

45 000

Esitetään

225 000

179 168

Esitetään

157 500

120 000

Esitetään

314 100

309 000

KOKKOLAN
TYÖTTÖMÄT RY
Ay
KOKKOLANSEUDU
N OMAISHOITAJAT
RY
Ak

KoKoA- Koulutetut
Kokemusasiantuntija
t ry
C

KokoTeatteriyhdistys ry
KONTIOLAHDEN
TYÖTTÖMÄT RY

10 098

Kokkolan työttömät ry:n uudistuneeseen ja laajentuneeseen
toimintaan. Toiminnan päämäärä on työttömien fyysisen ja
psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen, työkyvyn ylläpito,
työttömien digitaitojen kehittäminen ja työttömien
syrjäytymisen estäminen erilaisten kurssien ja
ryhmätoiminnan avulla. Työttömille tehdään sähköinen opas
jota päivitetään jatkuvasti.
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla
Kokkolan seudulla (OmaisOiva)
Kansallisen kokemusasiantuntijatyöryhmän toimintaan. Tällä
hetkellä eri kokoisia jäsenorganisaatioita on 43. Työryhmällä
on nimetty ohjausryhmä ja mukaan otetaan jatkuvasti uusia
organisaatioita. Kaikki ovat demokraattisesti "saman pöydän
äärellä" sairaanhoitopiireistä pienempiin yhdistyksiin.
Yhteistyöllä jaetaan tietoa ja kehitetään toimintatapoja.
Työryhmässä vahvistetaan ja kehitettään
kokemusasiantuntijatoimintaa. Vaikutetaan
yhteiskunnallisesti kokemusasiantuntijuuden eteenpäin
viemiseen ja tunnetuksi tekemiseen työn hyötyjä, tuloksia ja
tarvetta esiin nostellen. Yhteiskehitetään
kokemusasiantuntijapankkeja ja toimeksiantosopimuksia
sekä käytäntöjä, jotka tällä hetkellä ovat kovin vaihtelevia.
Tavoitteiden saavuttaminen auttaa kaikkia
asiakasosallisuuden parissa työskenteleviä osapuolia.
Hankeavustusta haetaan osallisuuden rakenteiden ja
osallistavan toimintamallin kehittämiseen soveltavan taiteen
keinoin. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa osallisuuden;
oman elämän merkityksellisyyden ja yhteisöllisyyden
kokemusta. Hanke kehittää valtakunnallisen, helposti
skaalautuvan vuorovaikutusmallin, joka kasvattaa
ymmärrystä yksilöiden välillä, lisää osallisuuden kokemusta,
vahvistaa yhdenvertaisuutta ja ehkäisee yksinäisyyttä.
Toiminnan kohderyhmänä ovat 18-29-vuotiaat
mielenterveystoipujat- ja päihdekuntoutujat, myös akuutissa
avun tarpeessa olevat yksilöt. Toiminta mukautuu
kohderyhmän tarpeisiin. Kehitettävän toimintamallin kautta
nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi, saa kokemuksia
kuulumisesta osallistavaa taidetta tekevään yhteisöön. Hän
saa myös mahdollisuuden kuunnella ja vaikuttua toisen
nuoren tarinasta. Toiminnan myötä yksilön itsetunto ja
aktiivinen toimijuus vahvistuvat. Toiminta mahdollistaa myös
kohderyhmän jatkopolun opintojen tai työelämän pariin.

Ei esitetä

75 000

0

Esitetään

152 000

130 000

Ei esitetä

368 657

0

Ei esitetä

190 402

0

Ei esitetä

30 000

0

Ei esitetä

3 000

0

Esitetään

119 000

115 000

Esitetään

224 400

170 000

Ei esitetä

343 100

0

1 143 Yleisavustuksena järjestön yleishyödylliseen toimintaan
Esitetään
Avustusta haetaan KOTA-ryhmätoiminnan jatkamiseen
Turun seudulla. Toiminta (kerhot) on suunnattu yksinäisille ja
syrjään jääville, haavoittuvassa asemassa ja tuen tarpeessa
oleville 4.–6. luokkalaisille lapsille. KOTA-kerhot ovat
toiminnallisia, ammattilaisten ohjaamia ja määräaikaisia
ryhmiä, joissa hyödynnetään seikkailukasvatuksen
toiminnallisia elementtejä. Toimintaan osallistuminen tuottaa
myönteisiä kokemuksia ryhmään kuulumisesta, vahvistaa
lapsen sosiaalisia taitoja, osallisuutta ja toimijuutta sekä
madaltaa kynnystä osallistua jatkossakin ryhmätoimintoihin.
Toiminta lisää lapsen yhteisöön kuulumisen tunnetta ja
opettaa keinoja sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen. KOTAkerhot kokoontuvat viikoittain ja ryhmään valitaan enintään
10 oppilasta opettajien ja oppilashuollon ammattilaisten
tunnistamille yksinäisille, luokassa sivuun jääville sekä
sosiaalisissa taidoissa haasteita omaaville lapsille.
Osallistumisesta päättävät lapsi ja lapsen huoltaja. Toiminta
9 723 on maksutonta.
Ei esitetä

103 500

103 500

95 000

0

24 641

0

1 495

10 132

C

10 481

C

10 285 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Työttömien yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja toimintakyvyn
ylläpitämiseen matalan kynnyksen ohjaus-, vertais- ja
ryhmätoiminnoilla. Korona-aika ja rajoitukset ovat asettaneet
uudet haasteet yhteisöllisen toiminnan toteuttamiselle ja
erityisesti sisätiloissa tapahtuvalle toiminnalle. Sen vuoksi
yhdistyksen ulkotilaan hankittuja ympärivuotiseen käyttöön
tarkoitettuja kestopuisia kalusteryhmiä huomattavasti
vapauttaisi yleishyödyllisen toiminnan toteuttamista sekä
helpottaisi matalan kynnyksen sekä ryhmätoiminnan
9 443 järjestämistä työttömille.
OLKA-toimintamallin mukaiseen vapaaehtoistoiminnan
suunnitteluun, koordinointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen
sekä sairaalan ja järjestöjen yhteistyöhön Keski-Pohjanmaan
keskussairaalassa (OLKA toiminta Keski-Pohjanmaa 20207 467 2022)
Kansalaistoimintakeskuksen kohtaamispaikan koordinointiin
tukemaan yhdistysten toimintaa, kehittämään
vapaaehtoistoimintaa ja verkostotyötä sekä tarjoamaan
1 alueen eri asukasryhmille kohtaamispaikka Kokkolassa
Keski-Pohjanmaan järjestökentän digitaalisten
toimintamahdollisuuksien tukemista sekä sisäisen ja ulkoisen
viestinnän lisäämistä vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin
opastamalla heitä digitaalisten verkkoympäristöjen sekä
digitaalisen viestinnän käytössä. Jalkautetaan alueelle
verkkopalvelu, joka jatkaa alueella pitkään toimineen eViljo
yhdistysrekisterin elinkaarta. Verkkopalvelu tukee alueen eri
toimijoita tarjoamalla tietoa alueen yhdistyskentästä ja heidän
toiminnoistaan. Tuetaan alueen sote-järjestöjä tekemään
yhteistyötä alueen kuntien ja sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymän kanssa luomalla ja
juurruttamalla alueelle yhteistyömallit. Digiosaamisen tarpeet
myös muuttuvat koko ajan digitaalisten menetelmien nopean
uudistumisen myötä. Yhdistyksillä on tarve ja halu hyödyntää
digitaalisia menetelmiä, mutta resurssia tai koulutusta niiden
hyödyntämiseen on hyvin vähän, jos ollenkaan. Julkisella
puolella yhteistyön ylläpitämiseen resursseja on käytössä
10 462 hyvin vähän.

KORSON
TYÖTTÖMÄT RY

Ak
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C
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Ak
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C

9 645 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

KOTIEN PUOLESTA
KESKUSLIITTO RY C

KOTIEN PUOLESTA
KESKUSLIITTO RY Ak
KOTIKARTANOYHDI
STYS RY
C

KOTIKARTANOYHDI
STYS RY
Ak

KOTIKARTANOYHDI
STYS RY
C

KOTILO RY

Ak

Kotimaisen
avustustyön liitto ry

Ak

Kotimaisen
avustustyön liitto ry

C

Kotimajoituksen Tuki
ry
Ak

Markkinointiin, projektikoordinaattorin palkkaan,
puhelin/some, toteutuspaikkojen palvelupaketteihin,
ohjaajien palkkioihin ja työtarvikkeisiin. Tavoite 1. on saada
aikuisen Motivaattorin vahva tuki Murkun elämään koti- ja
koulupäivien sekä vapaa-ajan viettoon, sekä läsnä ollen, että
taustavaikuttajana - aina tavoitettavissa olevana. 2. Murkun
välttyminen kiusaamisen ja siitä pahemmaksi juontuvan
rikollisuuden piiristä, uhrina tai tekijänä 3. Hyvien omien tai
yhteisten harrastusten löytäminen Keinoina järjestetään 2
valmennusjaksoa 5:lle koordinaattorin ja paikallisjärjestöjen
etsivän työn kautta löytämille työpareille vuosittain.
Yhdistykset ovat 1.vuonna Joensuu, Keski-Suomi,
Satakunta, Etelä-Häme ja Pääkaupunkiseudun yhteisryhmä.
Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon liitetään e.m.
yhdistysten lisäksi kutsuttavat kouluttajat sekä toimintoa
keskitetysti johtava ja työhön osallistuva pk. Tavoite on
laajentaa toiminto hankeajan puitteissa koskemaan kaikkia
10 169 KP:n yhdistyksiä.
Ei esitetä
Avustusta haetaan yhdistysten toimintaedellytysten
vahvistamiseksi. Jäsenjärjestöavustusta tarvitaan
paikallisyhdistyksille mahdollistamaan toimintoja.
Vahvistetaan vuosikymmeniä vapaaehtoisvoimin toimineiden
yhdistysten osaamista ja verkostoitumista sekä edistetään
vapaaehtoisten jaksamista. Ikääntyneiden vapaaehtoisten
jaksamista tuetaan opastuksella toiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen sekä tehtäviin, joihin he voivat osallistua
taitojensa ja kiinnostuksensa mukaan. Koulutukset ja
kokoukset toteutetaan fyysisesti tai hybridimallilla.
Kohderyhmänä yhdistysten vapaaehtoiset ja toiminnasta
kiinnostuneet. Vapaaehtoisten ohjaama toiminta on kaikille
avointa; kerhot, retket ja tapahtumat. Kohderyhmänä
vähävaraiset, ikääntyneet, lapsiperheet, maahanmuuttajat,
syrjäytyneet ja sen uhan alla olevat. Suunnittelija raportoi
rahoittajalle, tukee toimintaa, opastaa raporttien ja
palautteiden kirjaamista. Tätä hallinnollista työtä ei voi hoitaa
10 210 vapaaehtoisvoimin.
Ei esitetä
9 672 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukemiseen,
koulutustoimintaan sekä vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnan
edistämiseen Pohjois-Karjalassa (Elinvoimaa
3 järjestötoimintaan Pohjois-Karjalassa 2020-2021)
Ei esitetä
Vapaaehtoistoiminnan saavutettavuuden parantaminen
mielenterveys- ja päihdetaustaisille henkilöille
voimavaralähtöisen tuetun vapaaehtoisuuden avulla
Joensuussa. Toimintamuotoina käytetään vahvaa yksilöllistä
tukea, yksilövapaaehtoisuutta ja ryhmävapaaehtoisuutta.
Hankkeessa kehitetään Joensuun toimintaympäristöön
sopivia yhteistoimintatapoja ja työkäytänteitä tuetun
vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseksi laajalla
toimijaverkostolla. Hankkeessa vapaaehtoistoiminnalla
tarkoitetaan yleisesti hyväksyttyjen vapaaehtoistoiminnan
periaatteiden mukaan toisen ihmisen tai yhteisön hyväksi
tehtyä toimintaa. Tuettu vapaaehtoistoimina mahdollistaa
vapaaehtoistoimintaan osallistumisen heille, jotka tarvitsevat
enemmän perehdytystä, apua ja neuvoja. Hankkeessa
työntekijä madaltaa kynnystä yksilöllisten, tunnistettujen
tarpeiden mukaan. Vapaaehtoiseksi haluava pystyy olemaan
toiminnassa mukana omilla edellytyksillään. Osallistujien
osallisuus ja hyvinvointi kasvavat ja kokemus
9 734 yksinäisyydestä vähenee.
Ei esitetä
Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
3 kohtaamispaikkatoimintaan (Savonlinnan Klubitalo)
Esitetään
KÄYTTÖTARKOITUS - Toiminnan tavoite on 1)
humanitäärisen työn (ruoka-apu) kehittämisessä saavutetun
tason ylläpito ja jatkokehitys. 2) Kerättyjen hyvien
käytäntöjen, kehittäminen ja levittäminen. 3) järjestökentällä
rakennetun verkoston ylläpito ja uusien järjestöjen
ohjaaminen nykyisen verkoston piiriin. 4) muiden toimijoiden
tavoittaminen yhteistyön piiriin kuten esimerkiksi kunnat
(jalkautuvan sosiaalityön kutsuminen ruoka-avun asiakkaita
tavoittamaan). - Kohderyhmänä on humanitaarista työtä
tekevät järjestöt, muut kattojärjestöt, sekä siihen liittyvät
yhteistyötahot maakunnittain ja valtakunnallisesti. Toiminnan muotona käytämme erittäin hyväksi havaittua
jalkautumista järjestöjen pariin, että myös
Verkostohankkeessa kehitettyä ja vakiintuvaa
maakuntakoordinaatiota, jonka avulla voimme mm.
selkeämmin ymmärtää maakuntakohtaisia eroja ja tämän
tiedon avulla kehittää työtä. - Järjestöille suunnattua helposti
10 477 tavoittavaa puhelinpalvelua.
Ei esitetä
Ruoka-aputoimijoiden verkostotyön kehittämiseen sekä
ruoka-aputoiminnan hyvien käytäntöjen levittämiseen (Ruoka6 450 apuverkosto 2019-2022)
Esitetään
Turvapaikanhakijoiden kotimajoituksen järjestämiseen ja
tukemiseen suomalaisissa kodeissa. Lisäksi mahdollistetaan
ja tuetaan paikallisyhteisöissä tapahtuvia aktiviteetteja sekä
toimintaan yhteistyössä viranomais- ja järjestöyhteistyössä.
7 677 (Kotimajoituksella kohtaamisia 2020-2022)
Esitetään
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Tampereen Käräjätörmässä sijaitsevan Kotipirtti ry:n
palvelukodin ja nykyisen vuokratalovaltaisen naapuruston
innostaminen monisukupolviseen yhteistoimintaan,
vuorovaikutteiseen naapuruuteen ja omatoimiseen
aktiivisuuteen. Tarkoitus on toteuttaa monisukupolvista,
myös etniset ryhmät mukaanottavaa toimintaa siten, että
alueen kaikenikäille asukkaille on tarjolla kiinnostavia
osallistumisen paikkoja ja mahdollisuuksia toimia
monipuolisissa vapaaehtoistehtävissä. Näin estetään
asukkaiden yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja lokeroitumista.
Alueelle on suunnitteilla yhteisökylä, jonka rakentaminen on
viivästynyt. Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä hanke on tehnyt alueella alustavasti juurruttamistyötä
yhteisöllisyyden ja muistiasumisen kehittämiseksi. Uuden
hankkeen tarkoituksena on synnyttää alueelle hyvän
9 939 naapuruuden kehä, joka alkaa itse vahvistaa itseään.
Kumppanuustalo Viikarin toiminnan kehittämiseen ja
koordinoimiseen, koulutuksien ja tapahtumien
järjestämiseen, yhdistystoiminnan tukemiseen ja alueen
asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen
2 478 (Viikari kiikaroi tulevaisuuteen 2022-2023)

Ei esitetä

140 000

0

Esitetään

72 000

72 000

Hyvinvointi mielessä- hanke vahvistaa lasten, nuorten ja
perheiden mielenterveyttä. Hankekokonaisuus pitää sisällään
vuosittaisia oppitunteja 9- 13-vuotiaille lapsille/nuorille.
Oppituntien sisältönä ovat mielen hyvinvointia lisäävät sekä
tunne- ja sosiaalisia taitoja edistävät teemat. Tunnit
järjestetään etäyhteyksiä ja nykyaikaisia digitaalisia välineitä
hyödyntäen. Tämä mahdollistaa tavoittaa lapsia ja perheitä
ympäri Suomen ja valikoida mukaan kouluja tietyiltä alueilta,
joissa toiminnalle on tarvetta. Hanke myös välittää kumppani
järjestöjen mielenterveyttä edistävää materiaalia kouluille
luokanopettajien hyödynnettäväksi sekä
oppilashuoltohenkilöstön käyttöön. Mielen hyvinvointia
edistävän hankkeen kohderyhmänä on lasten/nuorten lisäksi
myös heidän vanhempansa. Vanhemmuuden tukea tarjotaan
vanhempainiltoja järjestämällä sekä vanhempia tiedottamalla.
Perhe saa tukea ja ohjausta mielen hyvinvoinnin
10 170 edistämiseksi.
Ei esitetä
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Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 651 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

35 000

35 000

89 000
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179 000

247 900

0

576 963
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Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 995 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston
hankkeen "Yhdessä ilman rasismia - osallistava koulutus
alakoululaisille" omarahoitusosuuteen / muun julkisen tuen
10 130 osuuteen järjestölle (2022)
3-13 -vuotiaiden lasten terveiden elämäntapojen
edistämiseen ja päihteidenkäytön kokeilu- ja aloitusiän
siirtämiseen eteenpäin itsetuntoa vahvistavan
1 terveyskasvatusohjelman keinoin
Kouvolan seudun vammais- ja pitkäaikaissairaus-, sekä
hyvinvointialalla toimivien yhdistysten toimintaedellytysten,
yhteistyön ja kehittämisen tukemiseen. Kaikille suunnatun
1 avoimen toiminnan ja osallisuuden lisäämiseen
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen
Kymenlaaksossa - vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja
3 neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)

Mielenterveyskuntoutujien matalan kynnyksen
5 kohtaamispaikan toimintaan
Esitetään
Som allmänt understöd för understödstagarens allmännyttiga
1 verksamhet
Esitetään
Projektet Casa Donna omfattar köp av fyra stödbostäder
bestående av tre enrumslägenheter och en tvårumslägenhet
i östra Helsingfors. Den större bostaden är avsedd för
kvinnor med barn. Stödbostäderna riktas i första hand till
kvinnor, eftersom kvinnor med missbruksproblematik är
speciellt utsatta. Kvinnors utsatthet består av olika former av
våld. Fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld. Våld
som män i kvinnans närhet utsätter henne för. De primära
målgrupperna är: 1. Myndiga kvinnliga rehabiliteringsklienter
inom missbrukarvården 2. Kvinnliga fångar med bakgrund i
missbruk som friges Bostäderna är ämnade för personer
som är motiverade att förändra sitt liv till det bättre och förbli
drogfria. Som en f d bostadslös kvinna sade. - Allting börjar
med ett hem. Vår samarbetspartner är Vva ry, dessutom
driver KRAN rf två lågtröskelmottagningar i Helsingfors med
anställda erfarenhetsexperter vilka också kommer att erbjuda
9 960 psykosocialt samtalsstöd till de boende.
Ei esitetä
Som en följd av coronaläget med nedstängningar har
situationen för bostadslösa kraftigt försämrats. Därför är
bostadslösa nu i behov av fler stödtjänster. Projektet
Roof4All omfattar såväl en fysisk servicepunkt i Helsingfors
som en virtuell hemsida. Inom ramen för Roof4All vill vi
förstärka, utveckla och möjliggöra tillgången på såväl
psykosocialt som fysiskt stöd riktat till bostadslösa personer
och personer som riskerar att bli bostadslösa. I den senare
gruppen ingår missbrukare, personer som lider av psykisk
ohälsa, unga, personer med invandrarbakgrund, f d fångar
och låginkomsttagare. Roof4All strävar dessutom till att
minska på stigmat och öka medvetenheten kring
bostadslöshet. Detta förverkligas bl a via föreläsningar
riktade till unga på andra stadiet av erfarenhetsexperter med
egna erfarenheter av bostadslöshet. Vi avser anställa tre
personer för projektet, en projektchef och två
projektanställda. Därutöver kommer erfarenhetsexperter att
10 469 anställas på timbasis.
Ei esitetä
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För anställning av unga/partiellt arbetsföra personer i
9 464 allmännyttiga arbetsuppgifter i organisationen (2022)
Rikostaustaisten uusintarikollisuuden ehkäisyyn ja
elämänhallinnan tukemiseen sekä päihde- ja
mielenterveyskuntoutujien elämänhallinnan tukemiseen.
Toimintamuotoina vertaistukitoiminnot päivällä sekä ilta- ja
viikonloppuaikoina, yksilöllinen tuki, ryhmätoiminta sekä
vankilainfot (Vertaistoiminnot Redis, Raittila ja nuorten
3 toiminta)
Vankilasta vapautuvien rikostaustaisten naisten päihteistä ja
rikollisuudesta irtaantumisen tukeen naiserityiseen
asiantuntemukseen ja vertaisuuteen perustuvan tuen sekä
kuntoutumispolun rakentamisen avulla (Naiset näkyviksi 9 765 tukea rikosseuraamuksesta vapautuville naisille 2022-2023)
Rikoksilla oireilevien, rikos- ja/tai päihdetaustaisten nuorten
aikuisten syrjäytymisen sekä vahingolliseen elämäntapaan
ajautumisen tai palaamisen ennaltaehkäisyyn ja osallisuuden
vahvistamiseen kuntouttavilla toiminnallisilla menetelmillä,
yhteisöllisyyden vahvistamisen sekä vertaistuen keinoin
9 766 Uudellamaalla (Kadulta salille - CASA 2022 - 2024)
Rikostaustaisten oppimisvalmennustyöhön koulutuksen,
verkostokoordinoinnin sekä yksilö- ja ryhmämuotoisen
8 toiminnan avulla (Oppimisvalmennustyön koordinaatio)
Rikosseuraamusasiakkaiden ja heidän omaistensa tiedon
lisäämiseen oikeuksistaan neuvonnalla, vankilainfoilla ja
1 vaikuttamistyöllä (Kriminaaliasiamiestoiminta)
Rikostaustaisten läheis- ja perhetyön koordinointiin sekä
vankien ja heidän omaistensa tukemiseen yksilöohjauksella
7 sekä vertaisryhmä- ja leiritoiminnalla (Ehjä perhe)
Asunnottomana vankilasta vapautuvien ja muiden
rikosseuraamustaustaisten henkilöiden asunnottomuuden ja
uusintarikollisuuden vähentämiseen asumispalveluohjauksen
5 sekä Vapautuvien Asumisen Tuen (VAT) -verkoston avulla
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
4 toimintaan
9 767 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Rikos- ja päihdetaustaisten henkilöiden auttamiseen ja
tukemiseen vertaisuuteen perustuvan toimintakeskus- ja
vankilatyön sekä erityisnuorisotyön keinoin Porissa ja
10 211 muualla Satakunnassa (2022-2023)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 480 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022 – 2023)
Rikos- ja päihdetaustaisten yhteiskuntaan kiinnittymisen
edistämiseen ja osallisuuden lisäämiseen
1 toimintakeskustyön, vertaistoiminnan ja vankilatyön kautta
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 929 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Lainrikkojataustaisten henkilöiden kiinnittymiseen takaisin
yhteiskuntaan ItäSuomen alueella KRIS-vertaistyön,
toimintakeskus- ja vankilatyön avulla. Toiminnan kautta
tarjotaan mahdollisuuksia työhön vertaisena ja
kokemusasiantuntijana toimimiseen että
vapaaehtoistoimintaan. Työ- ja toiminta tukevat
rikoksettomuutta ja edistää vuorovaikutusta asiakkaiden
kesken. Toiminta parantaa osaltaan asiakkaiden motivaatiota
ja osallisuutta. Toiminta tukee yhdistyksen tavoitteita
sosiaalisesta vahvistamisesta, osallisuudesta ja
yhteisöllisyydestä.Erityisen keskeistä kohderyhmän
edustajien kanssa työskentelyssä on osallistaminen ja
osallisuusmahdollisuuksien parantaminen.Osallisuus on
kokemus kuulumisesta johonkin, tunne oman toiminnan ja
ajatusten merkityksestä ja vaikutuksesta sekä mahdollisuus
10 312 toimia oman kiinnostuksen mukaan.
10 275 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 435 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Rikosseuraamusasiakkaina olevien naisten hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn lisäämiseen sekä yhteiskuntaan
integroitumisen vahvistamiseen vertaisuuteen ja
kokemusasiantuntijuuteen perustuvilla naiserityisillä
ryhmätoiminnoilla ja yksilöllisellä tuella Oulun alueella (Ladies
9 529 First 2022-2024)
Rikos- ja päihdetaustaisten yhteiskuntaan kiinnittymisen
edistämiseen ja osallisuuden lisäämiseen
5 526 toimintakeskustyön, vertaistoiminnan ja vankilatyön kautta
Rikos- ja päihdetaustaisten rikoksettoman ja päihteettömän
elämän vahvistamiseen ja tukemiseen vertaistoiminnan,
toimintakeskustyön ja vankilayhteistyön keinoin KeskiSuomessa (KRIS - Keski-Suomen vankila- ja avotyö 202210 301 2024)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
2 toimintaan
Rikos- ja päihdetaustaisten rikoksettoman ja päihteettömän
elämän sekä yhteiskuntaan osallistumisen edistämiseen
vertais- ja kokemusasiantuntijatyönä toteutettavin vankila- ja
avotyön menetelmin Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella
10 453 (KRIS-Stadi 2022-2024)
Digitaidoiltaan heikkojen rikostaustaisten osallisuuden
vahvistamiseen tarjoamalla yksilölliset tarpeet huomioivaa
yksilö- ja ryhmämuotoista digivertaistukea ja koulutuksia
10 465 (Digitrippi - Vertaisuudella verkkoon 2022 -2024)
10 438 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Rikostaustaisten henkilöiden elämänhallinnan lisäämiseen ja
sosiaalisten taitojen kehittämiseen kulttuuripajatoiminnoilla
10 466 Pirkanmaalla (Kulttuuripaja KRIS 2022-2024)
Rikos- ja päihdetaustaisten rikoksettoman ja päihteettömän
elämän vahvistamiseen toimintakeskustoiminnan,
vertaistyön, perhetyön ja vankilayhteistyön keinoin (KRIS1 Tampereen vankila- ja lainrikkojataustaisten vertaistukityö)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 697 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021-2023)
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Jyväskylän alueelle vapautuvien pitkäaikais- ja/tai
monikertaisvankien tukemiseen ja palveluohjaukseen (VaHa2 630 toiminta) (2022)
Esitetään
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Esitetään
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Haemme avustusta ikäihmisille tarkoitettuun hankkeeseen,
jossa ikäihmiset saavat tuoda esiin tietoaan, muistojaan ja
taitojaan. Osallistamisen, yhdessä tekemisen ja kuulluksi
tulemisen kautta he voivat kokea merkityksellisyyttä
elämässään, luoda sosiaalisia suhteita ja kokea olevansa
positiivisella tavalla näkyvä osa yhteiskuntaa. Tarkoitus
palkata projektivastaava/mediaosaaja, joka työstää yhdessä
ikäihmisten kanssa materiaalia ääni-, kuva (esim. elävää
kuvaa) ja printtimateriaaliksi sekä teatterikäsikirjoituksen
muotoon. Valmiita tuotoksia lähetetään eri mediakanavilla
kuten esimerkiksi podcasteissä ja radiossa. Aineistoa
hyödynnetään pienryhmätoiminnassa. Tarkoitus myös tehdä
teatteriesityksiä, joissa ikäihmiset ovat luomassa tarinaa ja
myös esittämässä sitä.
Arvokasta antiikkia -osiossa kehitetään sellaisia hoivakotien
ja palvelutalojen toimintakäytäntöihin istuvia malleja, joissa
ryhmä-, virike- ja vapaaehtoistoiminnan keinoin rakennetaan
asukkaille yksilöllisiä rooleja, joissa he voivat olla yhteisön
muille jäsenille tarpeellisia subjekteja – eikä vain erilaisten
sote-toimenpiteiden ym. interventioiden kohteita.
Hankkeessa selvitetään, miten asukkaiden fyysisten,
psyykkisten, sosiaalisten ja eksistentiaalisten tarpeiden
lisäksi heidän vahvuuksiaan ja elämänhistoriansa pohjalta
nousevia erityispiirteitään voidaan virittää näkyväksi ja
voimauttavaksi osaksi yhteisön jokapäiväistä elämää. Tässä
käytetään apuna mm. logoterapian ja MuistiMontessorin
periaatteita. Valmiin, useassa maassa testatun suomalaisen
konseptin mukaan tuotetaan yhteislauluun houkuttelevia
Kuvagramofoneja vapaasti kaikkien hoivakotien käyttöön
soivan hoivan mahdollistamiseksi. Kuvagramofoneja
tallennetaan VTKL:n Vahvike-aineistopankkiin, jossa niille on
jo valmis paikka.
Huono-osaisten arjesta selviytymisen tukemiseen matalan
kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan, ryhmämuotoisen
toiminnan ja yksilöllisen tuen avulla Pelkosenniemellä ja
Savukoskella
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Syrjäytyneiden ja syrjäytymisriskissä olevien nuorten
aikuisten, mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten
henkilöiden osallisuuden ja voimavarojen vahvistamiseen
verkossa toimivan kulttuuripajan avulla (2020-2022)
Kulttuurikongi tukee vankien ja rikostaustaisten kuntoutusta,
vahvistaa voimavaroja sekä osallisuuden ja toimijuuden
kokemuksia kulttuuripajamallin avulla. Hanke tekee työtä
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja negatiivisten asenteiden
vähentämiseksi ja jatkaa vuosien 2018-21 hanketta.
Lisävuoden käyttötarkoitus on palata etätoiminnasta
kasvokkaiseen kohtaamiseen sekä tuoda näkyviin tulokset,
joita koronavuotena emme voineet saavuttaa.
Kulttuuripajamallin juurruttamista jatketaan vankiloissa ja
rikostaustaisten parissa toimivissa järjestöissä.
Järjestöyhteistyö käynnistyi koronan suljettua vankilat ja on
osoittautunut toimivaksi. Yhteistyö tukee rikollisuudesta
irrottautumisessa ja uuden elämäntavan omaksumisessa.
Yksi yhteistyökumppaneista, KRIS Tampere, hakee erillistä
rahoitusta kulttuuripajan perustamiseen ja Kulttuurikongin
jatkohanke tukee tätä päämäärää myönteisen päätöksen
tullessa.
Erityistä tukea tarvitsevien hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistämiseen matalan kynnyksen liikunnan keinoin sekä
toiminnan levittämiseen (2022-2023)
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Kulttuurikoutsit- hankkeen tarkoituksena on, että hankkeessa
koulutetut erityistä tukea tarvitsevat nuoret toimivat
muutosagentteina toisille nuorille ja jalkautuvat yhdessä
etsivän nuorisotyön työntekijöiden kanssa tavoittamaan toisia
nuoria toiminnan piiriin. Fyysisen toiminnan ohessa
kulttuurikoutseiksi koulutettavat toimivat verkossa mm.
sosiaalisen median alustoilla ja viestintäsovellus Discordissa.
Erityistä tukea tarvitsevat nuoret kokevat toiminnan lisäävän
mielekästä tekemistä. Toiminta mahdollistaa vertaisuuden
kokemuksen sekä keskinäisen sosiaalisen vuorovaikutuksen
että osallisuuden kautta ennakoiden myös koronakriisistä
aiheutuva jälkihoito. Kohderyhmänä ovat erityistä tukea
tarvitsevat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työelämän
10 405 ulkopuolella Pertunmaalla ja Vantaalla.
Ei esitetä
Kävelyfutista kaiken ikää - Ikäihmisten merkityksellisen
osallisuuden edistämiseen matalan kynnyksen liikunnan
keinoin. Kukunorin nykyisen päihde- ja
mielenterveyskuntoutujille suunnatun Kävelyfutis-hankkeen
aikana kävelyfutis on osoittautunut erinomaiseksi
toimintamuodoksi. Kävelyfutis on sosiaalista liikuntaa, joka
vähentää merkittävästi yksinäisyyttä, lisää merkityksellisten
ihmissuhteiden määrää sekä edistää terveyttä ja fyysistä
toimintakykyä. Kävelyfutis soveltuu rauhallisen pelitemponsa
ja vähäisten kontaktien ansiosta erittäin hyvin myös
ikääntyneille. Hankkeen tavoitteena on käynnistää
yhteistyössä Valli ry:n ja etsivän vanhustyön, Eläkeliiton sekä
kuntien kanssa ikääntyneille omia kävelyfutisjoukkueita, joilla
on viikoittaista harjoitustoimintaa. Joukkuetoiminnassa
mukana olevista eläkeläisistä koulutetaan kävelyfutisohjaajia,
jotta joukkueet pystyvät toimimaan tulevaisuudessa
itsenäisesti. Harjoitustoiminnan lisäksi hankkeen aikana
10 416 järjestetään joukkueille pelitoimintaa
Ei esitetä
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Leba Bäkkiin- hankkeen käyttötarkoitus on koulutuksen,
palveluiden ja työelämän ulkopuolella olevien erityistä tukea
tarvitsevien nuorten arjen hallinnan, yhteisöllisyyden sekä
osallisuuden vahvistaminen etsivän kulttuurisen nuorisotyön
avulla. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä
erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa vajaakäytöllä
oleville kulttuurihistoriallisille tiloille uusiokäyttöä. Hankkeessa
työskennellään yhdessä nuorten, pilottikuntien (Heinola ja
Vantaa) nuorisopalveluiden, kulttuuriperinnön ja
rakennussuojelun ammattilaisten kanssa. Nuoret osallistuvat
hankkeessa työpajoihin, joissa rakennuksia ja ympäristöjä
kunnostetaan, hoidetaan ja niille tuotetaan uudenlaisia
merkityksiä ja käyttötarkoituksia. Osallistumalla hankkeen
työpajoihin nuoret kartuttavat arjen hallintaan liittyviä
voimavaroja ja taitoja, jotka vahvistavat heidän kokemustaan
osallisuudesta, kuuluvuuden tunnetta sekä itsestään ja
10 381 ympäristöstä huolehtimista.
Ei esitetä
Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien oikeuksien
edistämiseen edunvalvontatyön, tiedottamisen, maksuttoman
7 136 neuvonnan sekä koulutusten avulla
Esitetään
Asumisesta aiheutuvien sosiaalisten, taloudellisten ja
oikeudellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn sekä ristiriitojen
ratkaisemiseen ja vähentämiseen eri toimijoiden kesken
2 asumisasiamiehen neuvonta- ja koulutustoiminnalla
Esitetään

9 427 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Huijausten ennaltaehkäisy ja huijattujen auttaminen Huijarit
kuriin! -hankkeen (STEA 2019-2021) jalanjäljissä.
Lähtökohtana on ihmisten digitaalisen arjen turvallisuuden
edistäminen kouluttamalla, neuvomalla, viestimällä ja
tarjoamalla vertaistukea. Toiminnan tavoitteena on
ennaltaehkäistä ihmisten rahojen sekä henkilö- ja
käyttäjätietojen joutumista rikollisille. Toiminnalla
vahvistetaan turvallista netinkäyttöä ja tuetaan ihmisten
itsenäistä pärjäämistä digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
Tuetaan ja rohkaistaan vähän nettiä käyttäviä ihmisiä
kouluttamalla huijauksista. Koulutuksia tarjotaan erityisesti
ikäihmisille ja digitukea antaville vapaaehtoisille. Viestitään
laajasti eri medioissa kohdennetusti kaikille eri kohderyhmille
sekä käynnistetään vertaistukitoiminta huijatuille ja heidän
läheisilleen. Vertaistuen ja neuvonnan avulla tuetaan
kriisissä olevan ihmisen selviytymistä ja toimintakykyä.
Toiminta on avointa, maksutonta ja sitä on tarjolla ympäri
10 215 Suomen ja eri kanavissa.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 705 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kansalaisten
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja työstä
syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä oppilaitosyhteistyöhön
6 (2020 - 2022)
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen oman toiminnan
systemaattiseen kehittämiseen tukemalla järjestöjä arvioinnin
kehittämisessä sekä vaikutusketjujen ja konkreettisten
arviointi- ja seurantatyökalujen luomisessa (Artsi-toiminta sosiaali- ja terveysalan järjestöjen oman toiminnan
1 527 systemaattiseen arviointiin ja kehittämiseen)
Oppimisen ja mielenterveyden ongelmia koskevan tiedon
tuottamiseen, kokoamiseen ja levittämiseen, ammattilaisten
tukemiseen sekä matalan kynnyksen tuen tarjoamiseen
oppimisvaikeuksia ja mielenterveyden ongelmia kokeville
4 394 henkilöille
Yli 70-vuotiaiden suomalaisten toimintakyvyn haasteet
pandemian jälkeisessä yhteiskunnassa. Kuntien
ikäneuvoloiden ja järjestöjen toiminnan yhteistyön
kehittäminen. Suunnataan kerätyn (kyselyin ja haastatteluin)
tiedon pohjalta, palvelumuotoilua hyödyntäen ja yhteistyötä
kehittämällä sekä kuntien ikäneuvoloiden että järjestöjen
toimintaa paremmin ikääntyneiden kansalaisten tarvetta
vastaavaksi. Kehittämistyön painopisteitä ovat ikäihmisten
preventiivinen tavoittaminen ja ennaltaehkäisevän työotteen
vahvistuminen yhteistyöhön ja -työssä. Järjestötoimijat
osaavat parantaa ja tuotteistaa toimintojaan sekä viemään
niitä osaksi valtakunnallsia neuvoloita. Ikäneuvolat ja
eläkeläisjärjestöt tuntevat paremmin toistensa toiminnan ja
kehittävät omia toimintojaan paremmin toisiaan tukeviksi
rinnakkain kulkeviksi prosesseiksi Lopulta järjestöjen
osaaminen juurtuu kiinteämmäksi osaksi neuvoloiden
toiminnallista rakennetta ja neuvoloista tulee siten parempia
10 298 toimijoita kansalaisten näkökulmasta.
Hankkeen tarkoituksena on tarjota sote- ja liikuntajärjestöille
osaamista, tietoa ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksia
osatyökykyisten työllistämiseen liittyvissä asioissa, erityisesti
niiden osatyökykyisten kohdalla, joiden työkyky on
tapaturman tai vammautumisen vuoksi alentunut sekä joilla
on mahdollisesti liikunta- tai urheilu-urataustaa. Hankkeen
osatavoitteena on mallin rakentaminen osatyökykyisten
henkilöiden kuntoutumis- ja työhönvalmennusprosessiin, jota
voidaan hyödyntää laajasti vammais-, potilas- ja
liikuntajärjestöissä. Samalla hankkeella luodaan uutta tietoa
kuntoutumisesta sekä pysyviä verkostoja ja yhteistyön
muotoja sote- ja liikuntajärjestöjen välille, jotka toimivat
edelleen liian erillään toisistaan, vaikkakin
samansuuntaisesti. Hankkeella luodaan toimintamalli myös
kuntien sosiaalitoimen ja liikuntajärjestöjen yhteistyöhön.
Toimintamuotoina ovat kysely liikuntajärjestöille, järjestöjen
yhteiskehittämispajat, kehittävä arviointi sekä kokemustarinat
10 307 järjestöistä.
Toimintakykyä tukevien mallien kehittämiseen ja
järjestölähtöisen, osallisuutta tukevan ryhmätoiminnan
5 vaikuttavuuden parantamiseen sekä verkostotyöhön
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
9 toimintaan
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Esitetään

52 400
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Ei esitetä

262 349

0
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236 000

121 000
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134 000
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287 500

254 500

Ei esitetä
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0
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383 923

0
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275 000
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537 000
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1

Lapsiperheitä tukevaan järjestölähtöiseen
avopalvelutoimintaan (vauvaperheiden hyvinvointia tukeva
Baby blues- ja uniohjaustoiminta, ero lapsiperheessä -työ ja
vauvaperheiden kohtaamispaikka, vapaaehtoisdoula-toiminta
erityistä tukea tarvitseville lapsiperheille, kokemusasiantuntijasekä vapaaehtoinen lastenhoitaja- ja
vanhemmuuskaveritoiminta)
Esitetään
Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn, loppumiseen ja
kokemuksista toipumiseen tarjoamalla tukea avopalvelun
keinoin Pohjois-Savon alueella ennen kaikkea
lähisuhteissaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille (Pelotta väkivaltatyön avopalvelu)
Esitetään
Sikiövaurioiden ehkäisemiseen ja syntyneen lapsen terveen
kehityksen turvaamiseen vertaisryhmä-, perhe- ja
yksilötyöskentelyllä sekä etsivän ja matalan kynnyksen
toimintamallin kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on
vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteen sekä
vauvaperheiden päihteettömyyden tukeminen (Pidä kiinni
–hoitojärjestelmän avopalveluyksikkö Amalia)
Esitetään
Odottavien ja vauvaperheiden vanhemmuuden ja
vuorovaikutuksen ryhmämuotoiseen tukemiseen
(Päiväryhmä Kehrävä)
Esitetään
Kuopion alueen vammais- ja kansanterveysjärjestöjen
yhteistoiminnan sekä tukihenkilö- ja vapaaehtoistyön
edistämiseen ja kehittämiseen verkosto-, ryhmä-, koulutus- ja
viestintätoiminnoilla sekä OLKA toiminnan toteuttamiseen
KYS:ssa (Kansalaistoimintakeskus Tukipilari)
Esitetään

283 000

266 000

295 406

142 200

295 690

241 200

117 000

117 000

238 970

238 970

187 400

116 000

172 000

172 000

Esitetään

289 197

266 716

Esitetään

151 000

141 000

Esitetään

207 991

197 110

Ei esitetä

73 434

0

Esitetään

150 000

127 000

Esitetään

301 000

278 000

Esitetään

300 000

153 000

Esitetään

51 000

51 000

Esitetään

195 000

195 000

Esitetään

60 000

52 418

Esitetään

40 000

39 000

Esitetään

36 000

36 000

Esitetään

110 000

80 000

4 Mielenterveyskuntoutujien vapaaehtois- ja vertaistoimintaan Esitetään
Toimintamallin kehittämiseen mielenterveystyötä tekevien
vapaaehtoisten tukemiseen ja vapaaehtoisvoimin toimivien
mielenterveysjärjestöjen hallinnollisen taakan keventämiseen
9 595 Pohjois-Savossa. (2022-2024)
Esitetään
Maahanmuuttajien kotoutumista, yhteisöllisyyttä ja
3 osallisuutta edistävään toimintaan (Kompassi)
Järjestölähtöiseen yksilö- ja ryhmämuotoiseen tukitoimintaan
rikostaustaisten ja heidän läheistensä parissa (Tukikeskus
6 Mahku)
Erityistä tukea tarvitsevien tyttöjen, nuorten naisten ja
sukupuoli-identiteettiään pohtivien hyvinvoinnin ja
osallisuuden tukemiseen, seksuaaliterveyden edistämiseen
7 Monikultuurisen
sekä seksuaaliväkivaltatyöhön
vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja
uusien vapaaehtoistoimintamuotojen pilotointi Kuopion
alueella. Toiminnan tavoitteet: Kehittää vapaaehtoistoimintaa
palvelemaan yhteiskuntaa ja sen ihmisiä entistä paremmin.
Lisätä maahanmuuttajataustaisten tai heihin rinnastettavien
ihmisten osallisuutta ja toimijuutta vapaaehtoistoiminnoissa.
Vahvistaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden
monipuolisen osaamisen näkyvyyttä
vapaaehtoistoiminnassa. Kohderyhmä:
Maahanmuuttajataustaiset henkilöt, heihin rinnastettavat
henkilöt kuten heidän jälkeläisensä tai kansainvälisen
adoption kautta tulleet ja opintojen tai perhesuhteiden myötä
Suomeen muuttaneet ja Suomessa asuvat. Toissijaisena
kohderyhmänä alueen järjestökenttä ja sen edustajat.
Toimintamuodot: Perehdytyskoulutus
vapaaehtoistoimintoihin Yhteisötapahtumat (live&etä)
Työpajat (live&etä) Alueen järjestökentän ja kumppaneiden
10 420 kanssa tehtävä yhteistyö
Kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden tai
syyllistymisriskissä olevien väkivaltaisen käyttäytymisen
vähentämiseen ja ehkäisemiseen yksilöllisen asiakastyön ja
4 087 verkostotyön avulla (Aggredi Kuopio 2018-2022)
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville puhelimitse, verkossa, kasvokkain
1 ja ammatillisesti ohjatuissa ryhmissä (Kuopion kriisikeskus)
Lähisuhdeväkivallan loppumiseen tähtäävään
turvallisuusfokusoituun väkivaltatyöhön (yksilö-, pari- ja
ryhmätapaamiset sekä mobiilisovellus) kohderyhmänä
Pohjois-Savon alueen pariskunnat ja perheet, joissa on
9 680 lähisuhdeväkivaltaa (Turvallinen perhe 2022-2023)
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Erityistä tukea tarvitsevien nuorten asunnottomuuden
ehkäisyyn asumisohjauksella ja -neuvonnalla Kuopiossa
18-29-vuotiaiden yksinäisyydestä ja muista korona-aikana
kärjistyneistä sosiaalisen elämän vaikeuksista kärsivien
nuorten sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen
ryhmätoiminnan ja yksilöllisen tuen keinoin Kuopiossa.
(Takamatkalta tasoitukseen TASO 2022-2024)
Jälkihuollon ulkopuolella olevien lastensuojelutaustaisten 1829 -vuotiaiden nuorten aikuisten asunnottomuuden
ehkäisemiseen ja vähentämiseen yksilötuki- ja
vertaisryhmätoiminnan avulla (SOMA Kuopio 2020-2022)
Vammaisten henkilöiden hyvinvointia sekä vammais- ja
kansanterveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä vahvistavaan
neuvontapalvelutoimintaan Kurikan seudulla (2020-2022)
Työttömien nuorten /osatyökykyisten palkkaamiseen
järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Kuulovammaisten digiopastuksen kehittämiseen ja
vertaisopastajien kouluttamiseen (2022)
Kuulovammaisten, erityisesti ikääntyneiden huonokuuloisten
toimintakyvyn tukemiseen sekä kuuloyhdistysten ja
vapaaehtoisten yhdistystoiminnan osaamisen ja
voimavarojen vahvistamiseen. Toimintamuotoina
kuulotilaisuudet, kuuloautotapahtumat, henkilökohtainen
neuvonta sekä alueellinen vaikuttamistyö.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
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Vertaistoiminnan järjestämiseen kuulovammaisten lasten
perheille. Vertaistoiminta sisältää vertaisperhekurssit, leirit ja
3 tapahtumat.
Esitetään

135 000

125 000

Esitetään

5 000

5 000

Esitetään

384 000

384 000

Esitetään

810 000

690 000

Esitetään

324 800

250 000

10 183 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Vertaistukitoiminnan kursseihin sekä avomuotoisiin
kursseihin. Toiminnan kohderyhmänä ovat viittomakieliset
15 aikuiset, perheet sekä lapset ja nuoret.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan

Ei esitetä

45 000

0

Esitetään

183 240

183 240

Esitetään

1 000 000

900 000

4 080 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Viittomakieliä käyttävien sekä niitä opiskelevien
kommunikoinnin vahvistamiseen ja tukemiseen avoimen
9 verkkosanakirjapalvelun avulla
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2 605 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Kuurojen tiedonsaannin kehittämiseen, liiton ulkoiseen ja
sisäiseen viestintään, jäsenyhdistysviestintään sekä
14 kohdennettuun viittomakieliseen viestintään.
Viittomakielisten arjessa selviytymisen tukemiseen ja
viittomakielisen yhteisön sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämiseen sekä paikallisesti että virtuaalisesti.
Toimintamuotoina viittomakielisten palveluohjaus ja
työnohjaus, oikeuksien varmistaminen, digitaitojen tukeminen
6 sekä vapaaehtoistoiminta.
Kuurojen, huonokuuloisten, kuulonäkövammaisten sekä
puhe- ja kehitysvammaisten asioinnin ja yhteydenpidon
turvaamiseen tekstipuheluiden välityspalvelun avulla (20206 670 2022)

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
21 toimintaan
Kuurojen lasten perheiden kommunikaation ja
vuorovaikutuksen tukemiseen. Toimintamuotoina
vertaisperhekurssit sekä yksilö- ja ryhmätoiminnot (Juniori4 ohjelma)
Kuurojen ja kuurosokeiden arjenhallinnan, opiskelun ja
työllistymisen tukemiseen viittomakielisen yksilö- ja
ryhmämuotoisen työvalmennuksen ja verkostoyhteistyön
17 avulla (Poveri)
Pitkäaikaissairaiden kuurojen ja kuurosokeiden
viittomakieliseen vertaisryhmätoimintaan, terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvään tukeen ja tiedonsaantiin sekä
12 Viittomakielisen Auttavan Linjan toteuttamiseen (Passi)
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja heidän läheistensä
elämänhallintataitojen sekä yhteisöllisyyden lisäämiseen
matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan ja erilaisten
1 ryhmien avulla

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 752 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
För att förebygga och minska pyskisk ohälsa bland 13-29åriga unga och unga vuxna som upplevt sexuellt våld i
Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby med hjälp av
individuella stödsamtal och stödgrupper (Respect! 20207 402 2022)
Esitetään

Ak

Vauvaperheiden vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen
9 ryhmämuotoiseen tukemiseen (Päiväryhmä Untuva)
Esitetään
Perheiden syrjäytymisen ehkäisemiseen ja voimavarojen
lisäämiseen sekä lapsen ja vanhemman välisen
vuorovaikutuksen vahvistamiseen yksilö-, ryhmä-,
vapaaehtois- ja vertaistoiminnan keinoin (Baby Blues toiminta, Ero lapsiperheessä -työ, lasten yökylä- ja
tenavatupatoiminta, vapaaehtoisdoula-toiminta erityistä tukea
tarvitseville lapsiperheille, ryhmätoiminnat, leiri- ja
8 retkitoiminta)
Esitetään
Sikiövaurioiden ehkäisemiseen ja syntyneen lapsen terveen
kehityksen turvaamiseen vertaisryhmä-, perhe- ja
yksilötyöskentelyllä sekä etsivän ja matalan kynnyksen
toimintamallin kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on
vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteen sekä
vauvaperheiden päihteettömyyden tukeminen (Pidä kiinni
5 739 –hoitojärjestelmän avopalveluyksikkö Kymenlaakso)
Esitetään

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 471 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021)
Ei esitetä

KYMENLAAKSON
ENSI- JA
TURVAKOTIYHDIST
YS RY
Ak

KYMENLAAKSON
ENSI- JA
TURVAKOTIYHDIST
YS RY
KYMENLAAKSON
ENSI- JA
TURVAKOTIYHDIST
YS RY
KYMENLAAKSON
ENSI- JA
TURVAKOTIYHDIST
YS RY
KYMENLAAKSON
SYDÄNPIIRI RY

214 100

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan

Ak

KUUROJEN LIITTO
RY
KUUROJEN LIITTO
RY
KUUROJEN LIITTO
RY

Työttömien nuorten /osatyökykyisten palkkaamiseen
9 582 järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)

224 000

Ay

KUUROJEN LIITTO
RY

KUUROJEN LIITTO
RY
KUUROJEN LIITTO
RY

Ryhmämuotoiseen vertaistukipainotteiseen
kuulokurssitoimintaan ikääntyneille huonokuuloisille,
tinnituksesta kärsiville, työikäisille kuulovammaisille ja heidän
läheisilleen sekä kuulovammaisten lasten ja nuorten leiri- ja
9 vertaistoimintaan.
Esitetään

Ak
Ak

Yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmämuotoiseen avokriisityöhön
perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien ja tekijöiden kanssa
11 (Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki)
5 545 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin

KYMENLAAKSON
SYÖPÄYHDISTYS
RY

KYMIJOEN
NUORISOYHDISTY
S RY
KYMIJOEN
NUORISOYHDISTY
S RY
KYMIJOEN
NUORISOYHDISTY
S RY
KYNNYS RY

Ak

C

420 731

0

Ei esitetä

27 236

0

C
C

9 733 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
9 792 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Henkilökohtaiseen apuun liittyvän tietoisuuden lisäämiseen
neuvontatoiminnalla, koulutuksilla, tiedontuotannolla sekä
asiantuntija- ja osaamisverkoston koordinoinnilla
7 (assistentti.info)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden
vanhemmuuden tukemiseen perhetyöllä sekä lasten ja
nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen
1 347 vertaistuen, ohjauksen ja neuvonnan avulla
Läheisen varhaista tai äkillistä kuolemaa surevien tuen
saannin edistämiseen valtakunnallisesti
kokemusasiantuntijatoiminnan, tiedonvälityksen ja
surujärjestöjen keskinäisen yhteistyön keinoin (Surevan
9 881 kohtaaminen)

Ei esitetä
Ei esitetä

27 236
50 000

0
0

Esitetään

180 000

180 000

Esitetään

476 424

442 316

Esitetään

106 000

53 000

Esitetään

92 200

92 200

Esitetään

240 000

172 660

Ei esitetä

210 600

0

Esitetään

188 000

188 000

Ei esitetä

291 000

0

Esitetään

3 000

3 000

Esitetään

26 500

26 500

Esitetään

90 000

90 000

Esitetään

299 000

299 000

Esitetään

147 500

123 178

Esitetään

173 000

151 682

Esitetään

371 000

271 900

Esitetään

278 000

242 000

Esitetään

39 000

39 000

Esitetään

133 500

112 998

Esitetään

138 000

135 000

31 750

31 750

154 000

154 000

KYNNYS RY

Ay

KYNNYS RY

Ak

KÄPY LAPSIKUOLEMAPE
RHEET RY
Ak
KÄPY LAPSIKUOLEMAPE
RHEET RY
Ay
LAHDEN
DIAKONIASÄÄTIÖ
C

Ak

C
C
C
Ak

LAHDEN
DIAKONIASÄÄTIÖ

Ak

LAHDEN ENSI- JA
TURVAKOTI RY

Ak

LAHDEN ENSI- JA
TURVAKOTI RY

Ak

LAHDEN ENSI- JA
TURVAKOTI RY

Ak

LAHDEN ENSI- JA
TURVAKOTI RY
LAHDEN ENSI- JA
TURVAKOTI RY
LAHDEN ENSI- JA
TURVAKOTI RY
LAHDEN
LÄHIMMÄISPALVEL
U RY
LAHDEN
LÄHIMMÄISPALVEL
U RY

70 200

9 735 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ak

LAHDEN
DIAKONIASÄÄTIÖ
LAHDEN
DIAKONIASÄÄTIÖ
LAHDEN
DIAKONIASÄÄTIÖ
LAHDEN
DIAKONIASÄÄTIÖ

70 200

C

KYNNYS RY

LAHDEN
DIAKONIASÄÄTIÖ

Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tuki- ja
1 neuvontatoimintaan sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintaan
Esitetään
Suomessa on jo n. 60t syrjäytynyttä nuorta. Riski
syrjäytymisen kasvaa, kun nuori joutuu tilanteeseen, jossa
normaalit tukiverkot puuttuvat. Kymenlaakson elinvoimaisuus
hiipuu ja nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla. Siksi
paikallisen nuoren on usein muutettava paikkakunnalta
paikallisten tukiverkostojen ulottumattomiin. Nyt
aloitettavassa hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan
kohderyhmämme omista tarpeista ja ideoista kumpuava
nuorten keskinäinen verkostomaista vertaistukea,
ulkopuolista ammattimaista substanssiosaamista ja
digitalisuutta yhdistävä toimintamalli, jota voidaan skaalata
jatkossa myös laajempaan käyttöön. Toimintamalli vahvistaa
nuorten kokemusta arjessa pärjäämisestä ja osallisuudesta,
kehittää kykyä positiiviseen vuorovaikutukseen, auttaa
kehittämään omia voimavaroja sekä poistaa tunnetta
yksinäisyydestä. Se kohdistuu erityisesti hauraaseen tukea
tarvitsevaan ryhmään, joka ei kuitenkaan enää ole TEpalveluiden, Etsivän nuorisotyön tai työpajatoiminnan
10 326 piirissä.
Ei esitetä

Ak
C
Ak

Ak

C

LAHDEN
LÄHIMMÄISPALVEL
U RY
Ak

Yleisavustuksena avustuksena saajan yleishyödylliseen
3 toimintaan
9 685 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Vuorovaikutukseen keskittyvän tuen tarjoamiseen äitiyttä tai
vauvaa kohtaan ristiriitaisia tunteita kokeville äideille
4 049 pienryhmä- ja yksilötyöskentelyn keinoin (Vauvan Taika)
Avustusta haetaan Lahden Kärpäsen ja Metsäkankaan
asuinalueiden asukkaiden yhteisöllisyyden ja toimijuuden
vahvistamiseen Lahdessa. Toiminnan tavoitteena on
osallisuuden lisääminen, sosiaalisen eriarvoisuuden
vähentäminen sekä alueen asukkaiden päihteettömien
toimintamahdollisuuksien lisääminen. Lisäksi parannetaan
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä ja
9 690 elinympäristöönsä.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
5 536 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2019-2022)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
6 796 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2020 - 2022)
Erityistä tukea tarvitsevien tuetun vapaaehtoistoiminnan
9 686 laajentamiseen ja valtakunnalliseen koordinointiin
Pikkulapsiperheiden, nuorten ja ikääntyneiden hyvinvoinnin
edistämiseen ja yksilölliseen tukemiseen arjen haasteissa
6 vapaaehtoistoiminnan keinoin (Särö-vapaaehtoistoiminta)
Erokriisissä olevien perheiden ja uusperheiden auttamiseen
ja tukemiseen vertaisryhmätoiminnan, asiakastyön ja
erotukihenkilötoiminnan keinoin huomioiden erityisesti lapsen
1 221 ja nuoren asema ja tarpeet.
Lapsiperheitä tukevaan järjestölähtöiseen
avopalvelutoimintaan (Baby Blues-, perhetupa- ja
mieskaveritoiminta sekä vapaaehtoisdoula-toiminta erityistä
2 tukea tarvitseville lapsiperheille)
Sikiövaurioiden ehkäisemiseen ja syntyneen lapsen terveen
kehityksen turvaamiseen vertaisryhmä-, perhe- ja
yksilötyöskentelyllä sekä etsivän ja matalan kynnyksen
toimintamallin kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on
vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteen sekä
vauvaperheiden päihteettömyyden tukeminen (Pidä kiinni
5 652 –hoitojärjestelmän avopalveluyksikkö Päijät-Häme)
Yksilö-, pari- ja ryhmämuotoiseen väkivalta- ja
turvallisuustyöhön perhe- ja lähisuhdeväkivallan kokijoiden ja
tekijöiden kanssa sekä lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöhön
(Väkivaltatyön avopalvelu sekä Turvallisten perheiden Päijät8 Häme)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 719 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Vauvaperheiden vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen
13 ryhmämuotoiseen tukemiseen (Päiväryhmä Peukaloinen)
Seutukunnallisen vapaaehtoistyön koordinoimiseen sekä
yksinäisyyttä kokevien ikääntyneiden osallisuuden tunteen
3 lisäämiseen Päijät-Hämeessä (Virtaa vapaaehtoistyöhön)

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 588 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden lahtelaisten yksinäisyyden
kokemuksen vähentämiseen sekä osallisuuden lisäämiseen
etsivän vanhustyön, kerhotoiminnan ja ylisukupolvisen
7 523 oppilaitosyhteistyön avulla (Kiinni elämässä -toiminta)
Esitetään

LAHDEN
SININAUHA RY
C
LAHDEN
VANHUSTEN
ASUNTOSÄÄTIÖ
B
LAITILAN
NUORISOVERSTAS
RY
C

LAKEUDEN
OMAISHOITAJAT
RY
LAKEUDEN
OMAISHOITAJAT
RY

C

Ak

LAKEUDEN
OMAISHOITAJAT
RY
C
LAKEUDEN
OMAISHOITAJAT
RY
C
Lampinsaaren
Koulun
Kannatusyhdistys ry. C

Osallisuuden ja arjentaitojen vahvistamiseen täysi-ikäisille
moniongelmaisille suunnatun kynnyksettömän
10 138 kohtaamispaikkatoiminnan avulla (Tuulensuoja 2022-2024)

Esitetään

461 134

461 134

Ikäihmisten asuintalon peruskorjauksen perustamismenoihin
5 472 (Elokatu 2, Lahti)
Esitetään

65 198

58 230

9 444 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

70 000

0

150 000

0

195 000

144 700

460 666

460 666

41 388

39 259

26 800

0

131 000

119 106

53 141

0

37 000

35 000

Esitetään

185 800

182 222

Esitetään

243 500

243 500

Esitetään

42 803

42 803

Esitetään

121 500

119 106

Esitetään

246 000

224 168

Tuetaan entisten omaishoitajien eheytymistä ja muutoksessa
selviytymistä sekä vertaistoiminnan avulla vahvistetaan
omaishoitajuuden merkitystä elämänkokemuksena ja
voimavarana. Kohderyhmänä ovat entiset omaishoitajat, joita
voimautetaan, tuetaan ja rohkaistaan kokemustiedon
jakamiseen vertaisena nykyiselle omaishoitajalle.
Vahvistetaan kohderyhmien myönteistä ajattelua arjessa
sekä osallisuutta omaisyhteisössä. Hankkeen viitekehyksenä
on positiivinen psykologia ja siinä hyödynnetään myös
muiden toimijoiden sisältöjä, joita sovelletaan kohderyhmän
erityistarpeisiin. 1.Järjestetään entisille omaishoitajille
myönteisen muistelun VOIMA-voimavarapajoja, tuetaan
roolimuutoksessa, kerätään kokemustietoa. 2. Luodaan
VertaisVOIMA-toimintamalli, joka kehittää kokemusperäisiä
a) POSITIIVISIA vertaistoiminnan sisältöjä ja b) sen
JOUSTAVAA toteuttamista sekä luodaan VOIMA-työkalu. 3.
Koulutetaan entisistä omaishoitajista VOIMA-vertaisia. 4.
10 317 Tuotetaan VOIMA-vertaistukea nykyisille omaishoitajille.
Ei esitetä
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Etelä2 993 Pohjanmaan alueella (OmaisOiva)
Esitetään
Alle 18-vuotiaiden erityislasten vanhempien jaksamisen
tukemiseen yksilö- ja ryhmäohjauksen sekä kehittämis-,
vapaaehtois- ja kohtaamispaikkatoiminnan avulla (Oivaltajat 10 319 Kuormittuneesta erityisvanhemmasta toimijaksi 2022-2024) Esitetään
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 320 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

9 528

LAPCI RY

Ak

5

LAPCI RY

Ak

9 931

LAPCI RY

C

9 525

LAPIN ENSI- JA
TURVAKOTI RY

LAPIN ENSI- JA
TURVAKOTI RY
LAPIN ENSI- JA
TURVAKOTI RY

Ei esitetä

Ak

8

Ak

6 312

C

9 626

LAPIN ENSI- JA
TURVAKOTI RY

Ak

4

LAPIN ENSI- JA
TURVAKOTI RY

Ak

9

Rakenteilla olevan palvelu- ja lomakeskuksen
esteettömyysrakentaminen
Ei esitetä
Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja nuorten sekä heidän
perheidensä toimintakyvyn ja identiteetin vahvistumiseen ja
hyvinvoinnin lisääntymiseen. Toimintamuotoina vertaistuki ja
tapahtumajärjestäminen, edunvalvonta, tiedon tuottaminen
sekä muu viestintä.
Esitetään
Kuulovammaisten (jatkossa KV) lasten puhemuskari- sekä
etäpuhemuskaritoimintaan. Kohderyhmänä 0-6-vuotiaat KV
lapset ja heidän huoltajansa. Jatketaan CIsumusatoiminnassa kehitetyn toimintamallin ja välineistön avulla
puhemuskareiden järjestämistä. Puhemuskareiden avulla
voidaan parantaa KV lapsen puheen ja kielen kehitystä,
antaa vertaistukea, jonka avulla perhe oppii hyväksymään
KV:n ja hyvinvointi lisääntyy. -Kolme puhemuskariryhmää
vuoden aikana, sisältää 30 tuokiota ja 3 vanhempainiltaa
vuodessa. Toteutetaan etä/lähiryhminä valtakunnallisesti. 4-6vanhempi-lapsi-paria/ryhmä. Myös KV lapsen sisaruksen on
mahdollisuus osallistua toimintaan. Kaksi ohjaajaa/ryhmä.
Musiikin käytön juurruttaminen osaksi KV lapsen perheen
itseavun kuntoutuspolkua varhaislapsuudesta asti. -Kaksi
vertaisviikonloppua vuodessa ryhmien perheille. -Yksi
puhemuskarikoulutus/ohjaaja. Koulutus kaksiosainen kerran
vuodessa. -Etämuskarituokioita 3-5 vuodessa (1 ohjaaja). Kuulomusiikkiryhmä 2 kertaa vuodessa.
Ei esitetä
Työttömien nuorten /osatyökykyisten palkkaamiseen
järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin (2022).
Esitetään
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville tarjoamalla matalan kynnyksen
keskusteluapua, ammatillisesti ohjattuja ryhmiä ja
tukihenkilötoimintaa (Lapin ensi- ja turvakoti ry:n kriisikeskus)
Sikiövaurioiden ehkäisemiseen ja syntyneen lapsen terveen
kehityksen turvaamiseen vertaisryhmä-, perhe- ja
yksilötyöskentelyllä sekä etsivän ja matalan kynnyksen
toimintamallin kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on
vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteen sekä
vauvaperheiden päihteettömyyden tukeminen (Pidä kiinni
–hoitojärjestelmän avopalveluyksikkö Tuulia)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Lasta odottavien, vauva- ja pikkulapsiperheiden vanhempien
tukeen sekä neuvontaan odotusajan, vauvan uni- ja
vuorokausirytmin, lasten ja vanhempien välisen
vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteen sekä kuormittavan perheelämän haasteissa, yksilöllisen tuen, vertaisryhmä- sekä
vapaaehtoistoiminnan avulla.
Aikuisten, lasten ja nuorten lähisuhteisiin,
lähisuhdeväkivaltaan ja perheen sisäiseen
vuorovaikutukseen liittyvien ongelmien ehkäisyyn sekä niistä
selviytymiseen yksilö-, pari- ja perhetapaamisten sekä
ryhmätoiminnan keinoin (Lähisuhde- ja väkivaltatyön
avopalvelu)

Lapin
Kilpirauhasyhdistys
ry

LAPIN
MUISTIYHDISTYS
RY
LAPIN
MUISTIYHDISTYS
RY
LAPIN
MUISTIYHDISTYS
RY
LAPIN
MUISTIYHDISTYS
RY
LAPIN
NÄKÖVAMMAISET
RY

Ak

C

C

Ak

Ak

Ak

LAPIN SOSIAALI- JA
TERVEYSTURVAYH
DISTYS RY
C
LAPIN SOSIAALI- JA
TERVEYSTURVAYH
DISTYS RY
Ak
LAPIN SOSIAALI- JA
TERVEYSTURVAYH
DISTYS RY
Ak
LAPIN SYDÄNPIIRI
RY
Ak

LAPIN SYDÄNPIIRI
RY

Ak

LAPSEN KENGISSÄ
RY
C
LAPSEN KENGISSÄ
RY
LAPSETTOMIEN
YHDISTYS
SIMPUKKA RY
LAPSETTOMIEN
YHDISTYS
SIMPUKKA RY
LAPSETTOMIEN
YHDISTYS
SIMPUKKA RY

Ak

C

C

Ay

Hyvinvointia ja arjen voimavaroja vahvistavan, osallistumisen
mahdollisuuksia lisäävän, vertaistuellisen ja tietoa lisäävän
toiminnan järjestäminen ja koordinointi kilpirauhassairaille
Lapissa. Tiedon jakaminen kilpirauhassairauksista ja niihin
vaikuttavista asioista. Toiminta tapahtuu kasvokkain ja
verkossa sekä sisältää viestintää ja tiedottamista. Toiminta
kohdistuu Lapin alueen kilpirauhassairaisiin sekä heidän
läheisiinsä, terveydenhuollon ammattilaisiin ja opiskelijoihin,
toiminnan kannalta oleellisiin yrityksiin (kuten apteekit ja
lääkäriasemat) sekä Lapin alueen asukkaisiin, jotka ovat
kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta tai kilpirauhaseen
liittyvistä asioista. Toimintamuodot: Opiskelija-harjoittelijoiden
ja yhdistyksen vertaistukiohjaajien rekrytointi, toiminnan
koordinointi, ohjaus, tuki ja koulutus. Viestintä ja
tiedottaminen. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen.
Verkko ja kasvokkain tapaavien ryhmien ohjaaminen.
10 377 Seuranta, arviointi, kehittäminen ja raportointi.
Ei esitetä
Kehitetään ja pilotoidaan järjestölähtöinen
läheisneuvonpidon toimintamalli Lapin maakuntaan
muistioireita poteville (kognitiivinen toiminta lievästi
heikentynyt) ja muistisairauden lievässä vaiheessa oleville ja
heidän läheisilleen. Mallia kehitetään soveltaen erityisesti
lastensuojeluun ja vanhustyöhön kehitettyä toimintatapaa
(THL). Läheisneuvonpidossa muistisairautta poteva tai
muistiongelmistaan huolestunut henkilö, omaiset, läheiset
ihmiset kokoontuvat keskustelemaan ja suunnittelemaan
kyseisen henkilön arjen turvaamista osana perheen ja
läheisten tavallista arkea. Lähineuvonpidon ajatus perustuu
laajaan ja monipuoliseen tiedon jakamiseen, omaa tietoa
itsestään, perheen ja läheisverkostojen tietoa ja kokemuksia
sekä muiden toimijoiden tietoa kohdehenkilöstä.
Läheisneuvonpidon avulla kohderyhmään kuuluvalla on
mahdollisuus jatkaa omannäköistä elämäänsä, liikkua ja
osallistua sosiaaliseen ja mielekkääseen toimintaan.
Toiminta tukee yhteisöllisenä toimintamallina kaikkia
9 947 toimijoita.
Ei esitetä

86 930

0

453 600

0

Ei esitetä

37 700

0

Esitetään

340 000

300 000

Esitetään

124 000

104 000

Esitetään

164 900

154 900

10 452 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Valtakunnallisen Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden
määräaikaiseen toteuttamiseen, ylläpitoon ja tekniseen
kehittämiseen, verkoston yhteistyön koordinointiin, toiminnan
6 338 laajentamiseen uusiin toimijoihin sekä alueille
Esitetään
Järjestörakenteen toimintaan koordinoimalla ja kehittämällä
järjestöjen osallisuutta edistävää toimintamallia Lapissa ja
kokoamalla Lapin järjestötoimijoita maakunnalliseen sosiaali1 ja terveysalan kehittämistyöhön
Esitetään

60 000

0

408 640

140 000

187 000

139 000

Esitetään

22 500

22 500

Ei esitetä

15 000

0

Ei esitetä

165 000

0

Esitetään

165 000

92 593

Esitetään

519 500

369 200

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 499 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

36 000

34 000

234 550

207 672

9 978 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen Lapissa vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja neuvonnalla 4 tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)
Kohdennettuun, järjestölähtöiseen aivoterveyden
edistämistyöhön tiedottamalla ja kouluttamalla vapaaehtoisia
Aivoterveyslähettiläitä ja MuistiKummeja Lapissa (MUKU 2
6 929 2020-2022).
Näkövammaisten itsenäisen elämän tukemiseen ja
toimintakyvyn edistämiseen ICT-tuen, vertaistuen,
2 vapaaehtoistoiminnan sekä saavutettavan tiedon avulla.

7 614 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Avustusta haetaan Sydänpiirin jäsenyhdistyksille toiminnan
tueksi. Tavoitteena on avustuksella saada jäsenyhdistyksiä
aktivoitumaan paikallisesti ja mahdollistamaan jäsenien
osallisuutta ja osallistumista eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Koronavuoden aikana jäsenet ovat kaivanneet järjestötyötä
ja vuonna 2022 toiminta toivottavasti on jo normaalimmalla
tasolla ja kasvokkain kohtaamisia voidaan järjestää.
Toimintatonni auttaa jäsenyhdistyksiä pääsemään taas
toiminnassaan käyntiin ja aktivoimaan jäsenistöään
10 238 toimintaan rankan korona-ajan jälkeen.
Lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen
perustamalla Varkauteen verkostomaisesti toimiva matalan
5 760 kynnyksen yhteisötalo (Varkauden Perheentalo 2019-2021)
Lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen
verkostomaisesti toimivan kynnyksettömän yhteisötalon
9 954 avulla (Varkauden Perheentalo)
Lahjasoluperheiden ja lahjasolujen avulla syntyneiden
ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen vertaistuella,
10 096 kouluttamalla ja viestinnällä (Helminauha 2022 - 2024)

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
2 toimintaan

Esitetään

LAPTUOTE-SÄÄTIÖ C

10 186

LAPTUOTE-SÄÄTIÖ C

9 959

LAPTUOTE-SÄÄTIÖ C

6 914

LAPTUOTE-SÄÄTIÖ Ak
Lasten ja nuorten
keskus ry
Ak

Lasten ja nuorten
keskus ry
Ak
LASTEN JA
NUORTEN
PUUTARHAYHDIST
YS RY
C

Lasten ja nuorten
säätiö - Barn och
ungdomsstiftelsen sr C
Lasten ja nuorten
säätiö - Barn och
ungdomsstiftelsen sr C

Lasten ja nuorten
säätiö - Barn och
ungdomsstiftelsen sr C

Lasten ja nuorten
säätiö - Barn och
ungdomsstiftelsen sr C
Lasten ja nuorten
säätiö - Barn och
ungdomsstiftelsen sr Ak

LASTEN KESÄ RY

Ak

LASTEN KESÄ RY Ak
LASTEN
KESÄLEIRIYHDISTY
S -76 RY
Ak

Vammaisten henkilöiden yhteisöllisyyden ja
osallistumismahdollisuuksien edistäminen
kulttuurihyvinvointia tukevalla kerhotoiminnalla. Hanke
kehittää kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta
yhteiskunnassa digitaalista kulttuuriosallisuutta edistävällä
kerhotoiminnalla. Hankkeen kautta kehitysvammaisille
henkilöille syntyy mahdollisuus tuottaa ja tuoda tekemäänsä
kulttuuria näkyväksi suurelle yleisölle sekä päästä osalliseksi
muiden tuottamasta kulttuurista digitaalisesti. Hankkeessa
hyödynnetään kulttuurihyvinvoinnin lisäämisessä digitaalisia
alustoja ja tuetaan näin kohderyhmähenkilöiden aiemmin
hankittujen digi-taitojen kehittymistä seuraavalle taitotasolle.
Hankkeen seurauksena kohderyhmään kuuluvien
henkilöiden valmiudet hyödyntää digitaalisia palveluja
arkielämän eri osa-alueilla vahvistuvat ja opitut valmiudet
siirtyvät yhteiskuntaosallisuutta tukeviksi taidoiksi. Hanke
tekee yhteistyötä alueella olevien kulttuuripalvelujen kanssa.
Avustusta haetaan osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia
vahvistavan vertaistukiliikuntaryhmätoiminnan
käynnistämiseen ja toteuttamiseen Lappeenrannan alueella.
Toiminnalla vahvistetaan osattomien ja syrjään joutuneiden
henkilöiden toimintakykyä, yhteisöllisyyttä rakentavalla
vertaistukiliikuntaryhmätoiminnalla, johon kuuluu laajasti
myös muuta osallistujien tarvitsemaa ohjattua tukea ja
valmennusta. Toiminnan kautta osallistujien arkeen syntyy
uusia vertaistukea tarjoavia sosiaalisen hyvinvoinnin ja
osallisuuden soluja, jotka toimivat helposti saavutettavissa
olevina yhteisöllisyyden voimavaroina ja tukiverkostoina arjen
haasteissa.
Vammaisten henkilöiden yhteisöllisyyden ja
osallistumismahdollisuuksien edistämiseen ja tukemiseen
uutta teknologiaa hyödyntävällä kerhotoiminnalla sekä
yhteisöllisyyttä ja arjenhallintaa vahvistavilla vertaistuellisilla
ryhmätoiminnoilla Lappeenrannan seudulla (Mie ITe 20202021)
Osatyökykyisten henkilöiden työelämäosallisuuden
edistämiseen ja tukemiseen yksilöohjauksella sekä
sosiaalisesti vahvistavilla vertaistukiryhmätoiminnoilla
Lappeenrannassa (2021)
Palveluoperaatio Saappaan vapaaehtoistyön
koulutustoimintaan ja koordinointiin.
Nuorten sosiaalisia taitoja vahvistavan moottoripajatoiminnan
valtakunnalliseen koordinointiin ja moottoripajatoiminnassa
toimivien vapaaehtoisten koulutukseen.
(Moottoripajatoiminta)

Ei esitetä

83 454

0

Ei esitetä

63 308

0

Ei esitetä

57 031

0

Ei esitetä

63 981

0

Esitetään

144 015

88 871

Esitetään

140 000

136 000

Ei esitetä

35 461

0

Toisen asteen koulutuksen keskeyttäneiden 18–24vuotiaiden nuorten tulevaisuususkon ja työelämäosallisuuden
vahvistamiseen (Mahdolliset maailmat – koulutuksen
7 040 keskeyttäjästä työelämän tulevaisuuden tekijäksi 2020-2022) Esitetään

147 078

141 873

46 991

0

212 970

212 970

586 411

0

179 993

179 993

1
3 739

3 923

9 966 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

10 080 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Ammattioppilaitosten VALMA-ryhmiin kuuluvien nuorten
talous- ja tunnetaitojen sekä omaan taloudenhoitoon liittyvien
myönteisten asenteiden vahvistamiseen (Kestävä rahasuhde
– talous- ja tunnetaitoja nuorille digitarinan keinoin -hanke
7 739 2020-2022)
Esitetään
Työ 2035 -hanke vahvistaa ammatillisiin opintoihin
valmistavassa opetuksessa (Valma ja Tuva) opiskelevien
sekä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 18–29vuotiaiden nuorten osaamista ja osallisuutta tulevaisuuden
työelämässä. Tarjoamme haastavassa työmarkkinaasemassa oleville nuorille tietoa tulevaisuuden työelämästä,
tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja sekä
mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuuden työelämään.
Hyödynnämme tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä
hankkeessa järjestettävissä työpajoissa ja hankkeessa
rakennettavassa verkkokurssissa. Osallistamme sisältöjen
tuotantoon hankkeen toimintaan osallistuvia nuoria, opettajia,
ohjaajia sekä aihealueisiin perehtyneitä
yrityskumppaneitamme. Luomme korkealaatuisen ja
skaalautuvan toimintamallin, jonka avulla kohderyhmään
kuuluvat nuoret saavat valmiuksia tehdä tulevaisuuden
työelämässä kantavia päätöksiä tänä päivänä. Hanke toimii
valtakunnallisesti. Haemme avustusta hankkeen toiminnasta
10 286 aiheutuviin kuluihin.
Ei esitetä
Valma-koulutuksessa olevien nuorten yksilölliseen
6 359 tukemiseen opintojen nivelvaiheessa (Taidot elämään)
Esitetään
Tavoitteena on monipuolisen perheleiritoiminnan avulla lisätä
perheiden hyvinvointia vertaistuen, virkistyksen ja perheen
yhteisen ajan kautta, sekä tarjota järjestöille mahdollisuus
leirimuotoisen toiminnan toteuttamiseen. Kohderyhmänä on
haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat lapsiperheet, sekä
järjestöt, joiden kohderyhmänä on leiritoiminnan vaikutuksista
ja vertaistuesta hyötyvät perheet. Toimintamuotona on
lapsilähtöinen perheleiritoiminta ja pienimuotoisesti
yhteistyöjärjestöille tarjottava lasten ja nuorten leiritoiminta.
Yhteistyöleireillä korostuu vertaistuen mahdollistaminen.
Avoin perheleiritoiminta on suunnattu perheille, joilla on
haavoittuvuutta taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten
syiden vuoksi. Ensisijainen toimintamuoto on
viikonloppuleirit, mutta ajankohdan salliessa myös pidemmät
10 456 leirit ja verkkovälitteiset etäleirit ovat mahdollisia.
Ei esitetä
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden leirimuotoiseen
1 lomatoimintaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
Esitetään
Lasten lomatoimintaan terveyden ja hyvinvoinnin
2 edistämiseksi

Esitetään

171 000

0

450 000

411 000

154 000

151 000

LASTEN
PERUSOIKEUDETCHILDRENS
FUNDAMENTAL
RIGHTS RY
C
LASTENSUOJELUN
KESKUSLIITTO RY Ay

10 063
1

LASTENSUOJELUN
KESKUSLIITTO RY C

10 181

LASTENSUOJELUN
KESKUSLIITTO RY Ak

10 182

Learning for
Integration ry

C

9 928

LEIJONAEMOT RY

C

9 476

LEIJONAEMOT RY

C

10 093

LEIJONAEMOT RY

Ak

LEIJONAEMOT RY
LEIKKIVÄKI RY

C
C

10 240
10 356

LEIKKIVÄKI RY

Ak

10 346

LEIKKIVÄKI RY

Ak

1

LEIRIKESÄ RY

Ak

1

Ak

1

LEPPÄVIRRAN MTTUKI RY
LIEKSAN
KRISTILLISEN
OPISTON
KANNATUSYHDIST
YS RY
LIEKSAN SEUDUN
OMAISHOITAJAT JA
LÄHEISET RY
Lieksan Somali
perheyhdistys ry

C

Ak
C

1

VELVOLLISUUS AUTTAA 1) Vakavan väkivallan kohteeksi
joutuneiden ilman apua jääneiden lasten auttaminen
oikeudellisen kriisineuvonnan ja tietopalveluohjauksen
kautta; 2) Koulutuksen järjestäminen ja keskustelun
herättäminen lasten auttamisen velvollisuudesta, mm.
lapsioikeudellinen seminaari Helsingin yliopistolla ja siihen
liittyvä tiedotus; 3) Lainsäädäntöön vaikuttaminen lasten
auttamisen tehostamiseksi: lausunnot ja aloitteet; 4) EUyhteistyö nettiturvallisuuden lisäämiseksi EU-komission
kutsusta ja kansallinen lapsikaupan vastainen
verkostoyhteistyö; 5) EU-lapsistrategian kehittämiseen
osallistuminen sekä suoraan että MCE-järjestön kautta; 6)
Erityisongelmien esiin nostaminen ja ennaltaehkäiseminen
koulutuksen ja verkostotyön kautta mm. lapsikauppa ja
kadonneet lapset, lapsikaupan erityiset ilmenemismuodot; 7)
Asiantuntijayhteistyö julkisen sektorin kanssa: EU, STM
(FGM), OM (lainsäädäntö), UM (ihmisoikeudet ja EIT) ja SM
ja Vaasan kaupunki Lasten turvallisuus ja turvataidot.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Lastensuojelujärjestöihin kertyneen lastensuojelua koskevan
kokemuspohjaisen tiedon keräämiseen ja
toimenpidesuositusten laatimiseen lastensuojelutyön
palvelupolkujen kehittämiseksi hyvinvointialueille.
(Kokemustiedosta kokonaisvaltaiseen tietoon 2022-2023)
Lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen
valtakunnallisen perhekeskusverkoston koordinointiin sekä
perhekeskustoimijoiden yhteistyön vahvistamiseen
verkostotyön, osaamisen vahvistamisen sekä viestinnän
avulla.
Haluamme käynnistää hankkeen vertaistuutoroinnin
aloittamiseksi albaniaa puhuville maahanmuuttajille. Suomen
kielen opiskelu ja harjoittelu on oleellista kaikille
maahanmuuttajille ja pakolaisille Suomeen integroitumisen
kannalta ja työpaikan löytämiseksi, mutta monilla
maahanmuuttajilla on ongelmia niin suomen kuin englannin
kielen kanssa. Haluamme tarjota albaniankielisille
maahanmuuttajille natiivin albanialaisen vertaistuutorin, joka
auttaa ja tukee oppijoita näiden äidinkielellä suomen
opiskelussa sekä integraatiossa suomalaiseen
yhteiskuntaan. Järjestöllämme on myös yhteyksiä
albaniankielisiin yhteisöihin pääkaupunkiseudulla, joten
projektille olisi varmasti tarvetta. Uskomme
vertaistuutoroinnista olevan suuresti hyötyä albaniankielisten
maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen ja integraation
kannalta, ja samalla testaamme vertaistuutorointia
menetelmänä, jota voidaan soveltaa myös muihin
kieliryhmiin.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Haemme avustusta kolmivuotiseen hankkeeseen, jossa
huomio kiinnittyy erityislasten iseihin. Hankkeessa kehitetään
tapoja, joilla isejä saadaan osallistumaan erityislapsiperheille
suunnattuun toimintaan ja joissa isien ääni saataisiin
kuulumaan tasvertaisena vanhempana. Hankkeen aikana
kehitetään menetelmiä sekä tuetaan erityislapsiperheiden
isiä vertaistuen avulla. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan
sekä yksilöihin että voimassaoleviin käytäntöihin. Hankkeen
avulla pyritään mallintamaan niitä toimintamalleja, joita isät
kokevat omikseen ja joiden avulla he voivat innostua
vertaistoiminnasta ja tätä kautta saavuttaa parempaa
elämänhallintaa, elämäniloa eivätkä he ole
syrjärytymisvaarassa. Hankkeessa selvitetaän myös
erilaisten digiosallistumistapojen mahdollisuutta.
Erityislasten vanhempien ja erityislapsiperheiden
hyvinvoinnin tukemiseen vertaistuen, vapaaehtoistoiminnan
ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen avulla
Haemme avustusta kolmivuotiseen hankkeeseen, jossa
autetaan syrjäytymisvaarassa olevia tai jo syrjäytyneitä
erityislasten vanhempia löytämään menetetty hallinnan tunne
elämässään. Hankkeen tavoitteena on tukea syrjäytyneitä tai
syrjäytymisvaarassa olevia lasten omaishoitajia löytämään
polku takaisin ansiotyöhön tai opintoihin. Hankkeessa
luodaan tietoa ja tietoisuutta ymmärrettävällä tavalla,
tunnistetaan syrjäytymisriskin alla olevat yksilöt sekä pyritään
vaikuttamaan suoraan heihin tiedon ja vertaistuen
menetelmillä. Hankkeessa tuetaan myös oman osaamisen
tunnistamista ja kehittymiskohteiden määrittämistä sekä
osaamisen todentamista digitaalisin osaamismerkein.
Hankkeessa luodaan positiivisia, realistisia uratarinoita, jotka
tulevat kestämään aikaa ja joita voidaan käyttää
vertaistukena, tietona ja rohkaisuna myös hankkeen jälkeen.
Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Nuorten 18-30-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien
vahvistavaan ohjattuun päivätoimintaan Helsingin Malmilla.
(Leikkiväki Malmi)
Nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien tukemiseen ja
ohjaamiseen ryhmätoiminnan avulla Helsingin Hermannissa.
(Leikkiväki Hermannin pajatoiminta)
Lasten lomatoimintaan terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi
Mielenterveyskuntoutujien arjen tukemiseen (Avustusta ei
saa käyttää kotona tapahtuvaan, kotiavun kaltaiseen,
ammatilliseen auttamistyöhön)

Ei esitetä

205 150

0

Esitetään

260 000

178 150

Esitetään

195 675

176 108

Esitetään

416 554

207 578

Ei esitetä

85 540

0

Esitetään

51 300

40 700

Ei esitetä

112 115

0

Esitetään

324 736

274 880

Ei esitetä
Ei esitetä

98 576
38 990

0
0

Esitetään

326 280

252 000

Esitetään

243 600

203 600

Esitetään

479 500

468 000

Esitetään

47 000

46 828

346 719

0

122 000

122 000

70 000

0

Avustuksella käynnistetään järjestäytynyt ja
10 454 suunnitelmallinen miestyö Lieksassa.
Ei esitetä
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Lieksan
1 seudulla (OmaisOiva)
Esitetään
9 618 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

Lieksan Somali
perheyhdistys ry

Ak

9 660

LIEKSAN
TUKIPISTE RY

Ak

10 188

Liepeen Hoiva ry

C

9 657

Liepeen Hoiva ry

Ak

3 808

Ak

9 730

Ay

1

Ak

2

LIHASTAUTILIITTO
RY
LIHASTAUTILIITTO
RY

LIHASTAUTILIITTO
RY
LIHASTAUTILIITTO
RY
LIHASTAUTILIITTO
RY

Ak
Ak

Liikuntaneuvonnan ja
päihdetyön yhdistys
ry
Ak
Liikuntaneuvonnan ja
päihdetyön yhdistys
ry
Ak

LILINKOTISÄÄTIÖ

C

LILINKOTISÄÄTIÖ

C

LINK Lahden
järjestökeskus ry
LINNALAN
SETLEMENTTI RY
LINNALAN
SETLEMENTTI RY

C
Ak

Ak

Maahanmuuttajataustaisten ja alueen muiden asukkaiden
hyvinvoinnin, osallisuuden ja arjen hallinnan edistämiseen
matalan kynnyksen vertaistoiminnalla Lieksassa sekä
digitaalisella neuvontapalvelulla maakunnassa (Verneritoiminta)
Lieksan Tukipisteen jo vakiintuneen vapaaehtoistyön
koordinointi, mikä sisältää avustuspyyntöjen
vastaanottamista, vapaaehtoisten rekrytointia, ohjausta,
tilaisuuksien suunnittelua, vapaaehtoisten koulutusta ja
tukemista sekä vapaaehtoisten virkistystoiminnan
järjestämistä. Lisäksi pidetään kirjaa ja tilastoidaan toimintoja
sekä kävijämääriä. Kohderyhmänä ovat vapaaehtoiset,
vanhukset, vammaiset, maahanmuuttajat,
mielenterveyskuntoutujat sekä haastavassa sosiaalisessa
tilanteessa olevat lapset ja nuoret. Lisäksi toimintaa
kehitetään yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden
kanssa. Toimintamuotoina ovat ystävä- ja avustajapalvelut,
musiikin järjestäminen vanhusten ja
mielenterveyskuntoutujien sekä erityisryhmien
asumisyksiköihin. Vanhusten asukaskerhot sekä yhdistyksen
omissa tiloissa järjestettävät ryhmätoimet ja tilaisuudet.
Lisäksi järjestetään sosiaalineuvontaa ihmisille, joiden tieto ei
riitä perusteltujen etuuksien hakemiseen.
Yksinäisyyttä kokevien ja arkeen erilaista tukea tarvitsevien
yli 60-vuotiaiden hyvinvoinnin lisäämiseen sekä itsenäisen
elämän tukemiseen vapaaehtoisuuteen perustuvan
kaveritoiminnan avulla (HYKARI - Hyvinvointikaveri iäkkäälle
2022-2024)
Ikääntyneiden kotona asuvien yksinäisyyden vähentämiseen,
osallisuuden lisäämiseen sekä toimintakyvyn edistämiseen
vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten avulla (Eloisaa!-toiminta)
Kohderyhmänä ovat lihastautia sairastavat henkilöt, heidän
läheisensä ja kaikki lihassairauksista kiinnostuneet.
Tarkoituksena on lisätä kohderyhmään kuuluvien
mahdollisuuksia osallistua lihastautien tutkimuksesta,
lääkehoidoista sekä potilasvaikuttamisesta käytävään
keskusteluun. Toiminta vahvistaa 1) kohderyhmään
kuuluvien tietämystä tutkimuksesta ja kehittyvistä hoidoista
sekä heidän osallisuuttaan niistä käytävään keskusteluun 2)
lihastautia sairastavien ihmisten osallisuutta hoitojen ja
tutkimuksen prosesseihin liittyen. Järjestössä otetaan
käyttöön kansainvälisen mallin mukainen toimintatapa, jossa
järjestö toimii välittäjän ja vaikuttajan rooleissa: järjestö
välittää kansantajuistettua tutkimustietoa kohderyhmälle ja
kokoaa potilaan äänen vaikuttavammaksi viranomaisten ja
lääketeollisuuden suuntaan potilasvaikuttaja-toiminnan ja
potilasvaikuttajatiimien avulla. Näin tuetaan lihastautia
sairastavia tavoittelemaan heille tärkeitä asioita tutkimukseen
ja lääkehoitoihin liittyen.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Läsnäolo-, verkko- ja oma-apukursseihin sekä lasten
vertaistuellisiin leireihin joilla parannetaan lihassairaan
henkilön ja hänen läheisensä toimintakykyä, elämälaatua,
voimavaroja ja vahvuuksien tunnistamista.

14 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Lihastautia sairastavien henkilöiden koulunkäynnin ja
7 opiskelun tukemiseen sekä työllistymisen edistämiseen
yhdistys on ennnen koronaa tehnyt tuloksellista
ennaltaehkäisevää päihdetyötä luennoimalla kouluissa ja
kunnissa, luennot ehtivät tavoittaa noin 100 000 oppilasta ja
opettajaa, koronan vuoksi koulukiertue jäi pahasti kesken,
luentoja on testattu tehdä etänä, joka on onnistunut myös,
mutta koska oppilaat ovat olleet etänä, ei tätäkään
mahdollisuutta voitu jatkaa, nyt haetaan tukea, jotta luennot
voitaisiin aloittaa taas ja ensisijaisesti käydä kouluissa joissa
ei ehditty vielä luennoida, myös etänluentoja jatketaan
,koska ne koettiin myös toimiviksi. tukea haetaan laitteisiin,
jotta etäluentoa voidaan pitää, myös ulkoisiin kustannuksiin
esim.kuvaajan palkkio, luennoitsijan palkkio ja matkakulut
kouluihin. Luentoja on myös tarkoitus jatkaa urheiluseuroihin,
nuorille urheilijoille esim.jääkiekkoseuroille, seurat ovat olleet
paljon yhteydessä ja toivoneet luennoita. oma kassavaranto
on käytetty, toimintaa ei jatkaa ilman mitään tukea.
9 445 Yhdistyksellä on myös yhteistyökumppaneita
ennaltaehkäisevä koulukiertue jäi kesken vuonna 2020,
tarkoitus suorittaa kiertue loppuun. kiertue ehti tavoittaa jo
100 000 oppilasta ja opettajaa 7-9luokkalaisia ja
9 462 ammattioppilaitoksia
Yli 35-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin
tukemiseen kulttuuripajatoiminnalla (Kulttuuripaja Itis -hanke
10 131 2022-2024)
Kehitetään toipumispeli päihde- ja mielenterveystoipujien
muuttovalmennukseen, itsenäisen asumisen ja arjen taitojen
harjoittelun tueksi. (The World of Recovery -toipumispeli
6 944 2020-2022)
OLKA-toimintamallin mukaiseen vapaaehtoistoiminnan
suunnitteluun, koordinointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen
sekä sairaalan ja järjestöjen yhteistyöhön Päijät-Hämeen
7 021 keskussairaalassa (OLKA toiminta Lahti 2020-2022)
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170 000
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3 Omaishoidon tukemiseen ja vapaaehtoistyön koordinointiin
Esitetään
Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteen
ylläpitämiseen maahanmuuttajille sekä vapaaehtoistoiminnan
4 organisointiin
Esitetään

40 000

37 666

55 000

53 954

LINNALAN
SETLEMENTTI RY C
LINTULAMMEN
ASUKASYHDISTYS
RY
C

LINTULAMMEN
ASUKASYHDISTYS
RY
Ak
Lohjan
Monitoimikeskus ry C

Lohjan
Monitoimikeskus ry Ak
LOIMAAN SEUDUN
OMAISHOITAJAT JA
LÄHEISET RY
Ak

Tarkoituksena on perustaa Linnalan tupa, joka on yhteinen
matalan kynnyksen avoin kohtaamis- ja kokoontumispaikka
seudun vapaaehtoisille toimijoille, kohderyhmille ja pienille
yhdistyksille. Linnalan tupa -mahdollistaa uusien
vertaisryhmien toiminnan käynnistämisen ja kokoontumisen lisää erilaisten ihmisten ja ryhmien kohtaamista
vapaamuotoisessa ympäristössä -tekee kävijöille tutuksi
erilaisia toimintamuotoja -tarjoaa toimintaympäristön mm.
kuntoutujille, tukityöllistetyille ja työharjoittelijoille.
Kohderyhmät: vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet, seudulle
muuttaneet, tekemistä, seuraa ja ryhmätoimintaa kaipaavat,
maahanmuuttajat, ikääntyneet, kuntoutujat, vertaistukea
kaipaavat, yhdistykset Toimintamuodot: toimintatila ryhmille
aamupäivisin ja illalla, kaikille avoin juttutupa, jossa
teemallisia iltapäiväkahveja, tupaemännän/isännän palvelut,
tiedotus, koordinointi, vapaaehtoisten rekrytointi, perehdytys,
tuki uusien ryhmien perustamiseksi, tapahtumien
9 659 järjestäminen.
Ei esitetä

9 751 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

3
9 553

2

2

Loisto setlementti ry

Ay

1 303

Loisto setlementti ry

Ak

5 757

Loisto setlementti ry

Ak

6

Loisto setlementti ry

Ak

1

Loisto setlementti ry

C

6 963

Loisto setlementti ry

Ak

9 886

Loisto setlementti ry

Ak

4 230

Loukko ry
Lounais-Suomen SYLI ry

C

10 012

Ak

9

LOUNAIS-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDIST
YS RY
Ak

1

LOUNAIS-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDIST
YS RY
C

10 246

LOUNAIS-SUOMEN
MARTAT RY
C

7 494

Matalan kynnyksen toiminta- ja osallistumispaikkatoimintaan,
yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentämiseen, kohtaamisen
lisäämiseen ikääntyneille, työttömille, lapsiperheille ja
syrjäytyneille Kaukovainiossa Oulussa
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Lohjan ja lähialueen maahanmuuttajien osallisuuden ja
sosiaalisen vahvistumisen edistämiseen,
työelämävalmiuksien ja työllistymisen tukemiseen matalan
kynnyksen toiminnalla sekä vapaaehtoistoiminnan
kehittämiseen ja tukemiseen. Toimintamuotoina: yksilöohjaus
ja ryhmätoiminta, oppilaitos- ja työnantajayhteistyö,
asiantuntija- ja verkostoitumistyö sekä vapaaehtoistoiminnan
kehittäminen.
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla
Loimaan seudulla (OmaisOiva)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Ryhmä- ja yksilömuotoiseen kulttuurisensitiiviseen toimintaan
espoolaisille 10-28 vuotiaille maahanmuuttajataustaisille
tytöille ja nuorille naisille Espoossa (Sorella)
Yksinäisten, kiusattujen ja syrjäytettyjen poikien tukemiseen,
seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden poikien auttamiseen
sekä poikien seksuaaliterveystyöhön Helsingin Poikien
talolla. (Poikien Talo)
Yksinäisten, masentuneiden, sosiaalisesti syrjäytyneiden,
monikulttuuristen, psyykkisesti oireilevien ja muiden erityistä
tukea tarvitsevien tyttöjen ja nuorten naisten matalan
kynnyksen toimintaan sekä ryhmä- ja yksilötukeen
(Kumppanuustalo Tyttöjen Talo)
Kaltoinkohtelun vähentämiseen sekä yksilöllisen ja
ryhmämuotoisen tuen antamiseen kaltoinkohdelluille nuorille
digitaalisissa ympäristöissä (Sua varten Somessa Sosiaalista nuorisotyötä sosiaalisessa mediassa -hanke
2020-2022)
Yksilölliseen ja yhteisölliseen tukeen kunniaan liittyvän
väkivallan vuoksi taustayhteisöstään irtaantuville tai
ulossuljetuiksi tulleille nuorille ja nuorille aikuisille
pääkaupunkiseudulla. (Bahar)
Kunniaan liittyvien konfliktien ja väkivallan
ennaltaehkäisemiseen ryhmätoiminnan, yksilö- ja
perhekohtaisen tuen sekä koulutuksen avulla sekä
yksilölliseen ja yhteisölliseen tukeen kunniaan liittyvän
väkivallan vuoksi taustayhteisöstään irtaantuville tai
ulossuljetuille nuorille Helsingissä. (SOPU)
Kolmivuotinen hanke on luovan toiminnan sekä käytännön
taitojen ympärille kehitettyjen työpajojen, tilaisuuksien ja
toimintojen kattava kokonaisuus. Ylhäältä ohjatun toiminnan
sijaan osallistamme kohderyhmiä kokonaisuuden
suunnitteluun ja toteutukseen poikkeuksellisen
kokonaisvaltaisella tavalla, jota olemme pilotoineet
erinomaisin tuloksin neljän vuoden ajan. Taidetyöpajoissa
korostetaan yhteiskunnassa aliedustettujen ryhmien ilmaisun
kehittymisen tukemista ja näkyväksi tulemista. Lisäksi
kokonaisuuteen kuuluu arjen taitoja ja yhteisöllisyyttä
edistäviä työpajoja ja vertaistoiminnallista palveluohjausta.
Tavoitteena on tuoda eri syistä syrjäytymisvaarassa oleville
työkaluja, mielekkyyttä ja voimavaroja henkilökohtaisen arjen
pyörittämiseen, kehittää ja ylläpitää sosiaalisia taitoja
yhteisöllisyyden ja osallisuuden avulla sekä vähentää
yksinäisyyttä. Kohderyhmää ovat mielenterveyskuntoutujat,
rodullistetut, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, vammaiset,
yksinäiset ja vähävaraiset.
Syömishäiriöisille ja heidän läheisilleen suunnattuun
tukitoimintaan Lounais-Suomessa
Vapaaehtoistoimijoiden koordinoimiseen liikunta-, näkö- ja
kehitysvammaisille sekä muistiasiakkaille Varsinais-Suomen
ja Satakunnan alueella. Vapaaehtoistoiminnan
ylläpitämiseen ja kehittämiseen koulutusten, vertaistuen ja
tiedotuksen kautta.
ALS-tautia sairastavien tukemiseen vertais- ja
vapaehtoistoiminnan avulla (ALS -vertaisuusmallit, ALS:ia
sairastavien voimavarojen lisääminen sekä yksinäisyyden
vähentäminen vertaistukitoiminnan avulla 2022-2024)
Työelämän ulkopuolella olevien osatyökykyisten ja
työttömien voimavarojen ja työelämävalmiuksien lisäämiseen
ryhmätoiminnoilla, yksilöohjauksella sekä teemaviikoilla
Turussa, Salossa ja Raisiossa (Arjen taitoja sekä
työelämäunelmia kylissä ja kortteleissa 2020-2022)
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Lounatuulet
Yhteisötalo ry
Lounatuulet
Yhteisötalo ry

Ak
C

Loviisan Järjestöt ry Ak
LYHYTKASVUISETKORTVÄXTA RY
Ay

Kaikille sosiaali- ja terveysalan järjestöille suunnatun
yhteisötalotoiminnan koordinointiin, maksuttomien
kokoustilojen tarjoamiseen sekä yhteistyön kehittämiseen
7 277 Turussa (Lounatuulet 2022)
10 193 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

2 633
1

LYÖMÄTÖN LINJA
ESPOOSSA RY

Ak

2

LÄHDE RY

Ak

1

lähi-idän naisten
yhdistys ry

C

10 231

Länkipohjan
Symppis ry

Ak

10 335

LÄNSI-POHJAN
OMAISHOITAJAT
RY

C

9 710

LÄNSI-SUOMEN
DIAKONIALAITOKS
EN SÄÄTIÖ
C

9 694

Länsi-Suomen
Romanit ry
Länsi-Suomen
Romanit ry

Ak

9 977

C

9 980

Kumppanuustalo Kulman koordinointiin ja toiminnan
kehittämiseen järjestöjen toimintaedellytysten parantamiseksi
ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi ja loviisalaisten
hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi (Kulmakivi Kumppanuustalo Kulma kansalaistoiminnan keskuksena)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Väkivaltaa lähi- tai perhesuhteessaan käyttäneiden miesten
auttamiseen ja väkivallan ennaltaehkäisyyn yksilö-, pari- ja
ryhmätyöskentelyn sekä ohjauksen ja neuvonnan avulla
verkostoyhteistyössä (Lyömätön Linja ja Miehen Linja toiminnot).
Alentuneen toimintakyvyn omaavien ikääntyneiden,
työttömien ja mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin
edistämiseen ja toimintakyvyn ylläpitoon vapaaehtoistyön ja
kohtaamispaikkatoiminnan avulla (Talkoorenkaan toiminta)
Tavoitteemme on opastaa Lähi-idän naisia /Tamperlla
toimimaan itsenäisesti ja aktiivisesti suomalaisessa
yhteisössä ja integroitumaan sujuvasti. Tavoite saavutetaan
jakamalla tietoa, opettamalla erinäisien virallisten paperien
täyttöä, vastaamalla kysymyksiin sekä ymmärtämällä
suomalaista kulttuuria ja suomalaisia. Kannustamme
opiskelua ja autamme sopivien vaihtoehtojen löytämisessä
tai vastaavasti etsimme yhdessä tahon jonka avusta on
huomattavaa hyötyä.Pidämme kursseja erilaisista aiheista,
joista on hyötyä päivittäisessä elämässä, kuten kuinka
käyttää verkkosivuja. Selitämme verkkosivut arabiaksi,
persiaksi tai somaliaksi tarpeesta riippuen.Puhumme myös
Työ ja opiskelu asioista. Mikä on tärkeää, mitä kannattaa
tehdä ja kuinka hakea paikkaa.Kerromme naisille heidän
oikeuksistaan ja vastuistaan sekä puhumme Suomen laista.
Tarvitsemme avustusta ylläpitämään toimintaamme ja
parantamaan mahdollisuutta tarjota tukea ja opastusta.
Työelämän ulkopuolella olevan aikuisväestön kokeman
yksinäisyyden, eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja
voimattomuuden tunteiden vähentäminen ja ennaltaehkäisy
sekä suvaitsevaisuuden, yhdenvertaisuuden ja
voimaantumisen tunteiden lisääminen sekä toimintakyvyn
ylläpitäminen virikkeellisen, arjenhallintaa ja sosiaalisia
verkostoja lisäävän yksilö- ja ryhmätoimintojen avulla. Tämän
lisäksi tavoitteenamme on auttaa kohderyhmäläisiä pitämään
parempaa huolta itsestään, suvaitsemaan ihmisten
erilaisuutta ja arvostamaan elinympäristöään omaa
hyvinvointia tukevina asioina. Kuntaliitoksessa (2007)
Länkipohja liitettiin Jämsään. Tilastokeskuksen viimeisimmän
tiedon mukaan Länkipohjassa on 884 asukasta, joista
työttömiä 58 ja eläkeläisiä 372 sekä muita yli 18v. työelämän
ulkopuolella olevia 21. Vuosien aikana palveluja on karsittu ja
lakkautettu, mm. terveys- ja pankkipalvelut.Kirjasto säilyi
omatoimikirjastona. Kylässä ei ole kokoontumispaikkoja.
Symppis on avoinna ma-pe 10-17 ja la 10-15.
Erilaisissa elämäntilanteissa olevien omaishoitajien
elämänhallinnan vahvistamiseen, ajankohtaisen tiedon
saamiseen ja oman ajan ottamiseen omaishoitajan arjesta.
Vapaaehtoistoimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen
avustusalueen kuntiin, toiminnalla vahvistetaan
omaishoitoperheiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä
yhdenvertaisuutta. Vapaaehtoistoiminnan juurruttamisen
avulla voidaan lisätä omaishoitajien tukemista, ohjaamalla
heitä pitämään huolta itsestään ja läheisistään.
Vapaaehtoistoiminnan tuella voidaan lisätä omaishoitajille
vertaisryhmiä, hoidettaville virikehetkiä sekä puolisoaan
hoitaville pariskunta -vertaisryhmätoimintaa. Kehitetään
ohjauksen ja neuvonnan järjestölähtöinen toimintamalli, joka
vahvistaa omaishoitajien elämänhallintaa ja hyvinvointia sekä
tuo kuntalaisille ennakoivaa tietoa omaishoidon eri
muodoista. Tietoa ja ohjausta tuotetaan toiminta-alueen
kuntiin, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa
järjestettävillä ohjaus- ja neuvontapäivillä.
Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön ja Diakoniaammattikorkeakoulun yhteishankkeen tarkoituksena on lisätä
Satakunnan alueen muistisairasta hoitavien omaishoitajien
digiosallisuutta. Digiosallisuuden vahvistaminen tukee
omaishoitajien jaksamista arjessa ja sujuvoittaa muistisairaan
läheisen asioiden hoitamista digitalisoituvassa
yhteiskunnassa. Kohderyhmänä ovat Satakunnan alueella
asuvat muistisairaita hoitavat omaishoitajat, Satakunnan
digitukea antava verkosto sekä vapaaehtoiset digitsempparit.
Hankkeen aikana luodaan toimintamalli muistisairasta
läheistä hoitavien omaishoitajien digiosallisuuden
vahvistamiseksi, lisätään digiopastusta antavien tahojen
tietoisuutta kohderyhmän erityistarpeista, luodaan
vapaaehtoistoimijoiden malli omaishoitajien digitaitojen
kehittämiseksi ja digiosallisuuden vahvistamiseksi sekä
tuotetaan omaishoitajia kiinnostavia digitaalisia sisältöjä
omaishoitajien oman jaksamisen tukemiseksi ja heidän
tietojensa lisäämiseksi muistisairaan hoitamisesta.
Romaninuorten arjen hallinnan, opiskeluvalmiuksien ja
yhteiskuntaan kiinnittymisen edistämiseen perhekohtaisen
työn ja henkilökohtaisten tukipolkujen luomisen avulla Porin
seudulla.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021-2022)
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LÄÄKÄRIN
SOSIAALINEN
VASTUU RY

Maahanmuuttajien
työ-, koulutus- ja
kulttuuriyhdistys ry
MAASEUDUN
TERVEYS-JA
LOMAHUOLTO RY
MAASEUDUN
TERVEYS-JA
LOMAHUOLTO RY
MAASEUDUN
TERVEYS-JA
LOMAHUOLTO RY

Ak

3 323

Ay

10 288

Ak

1

Ak

8

Ak

MAHDOLLISUUS
LAPSELLE RY

Ak

MAHDOLLISUUS
LAPSELLE RY

C

MANNA-APU RY
MANNA-APU RY

Ak
C

MANNA-APU RY
C
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELUL.
HELSINGIN
YHDISTYS RY
Ak
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELUL.
IISALMEN
YHDISTYS RY
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELUL.
ILMAJOEN
YHDISTYS RY
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELUL.
TAMPEREEN
OSASTO RY
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OSASTO RY

Ak

C

Ak

C

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELUL.
TAMPEREEN
OSASTO RY
Ak

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON HÄMEEN PIIRI
RY
Ak
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON HÄMEEN PIIRI
RY
C
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON HÄMEEN PIIRI
RY
C

Paperittomien potilaiden terveydenhoitoon pääsyä
edistävään työhön sekä paperittomien potilaiden
tavoittamiseen ja terveyden edistämiseen. Toimintamuotoina
tiedotus- tuki- ja ohjaustyö sekä neuvonta ja vapaaehtoisten
tukeminen (PAPETE-työ)
Tämä hanke mahdollistaa pitkäaikaistyöttömien ja
syrjäytymisvaarassa (kielitaidoton / kodin vankina) olevien
maahanmuuttajataustaisten naisten osallistumisen 6 kk
kestävään " Tee TEE UNELMISTASI TOTTA : Työ-,
kouluttautumis-, ja yhteiskuntavalmiudet" koulutus- ja
työkokeilutoimintaan. Hankkeen tavoitteena on saada
pitkäaikaistyöttömät naiset osallistumaan erilaisiin työ-,
koulutus-, ja yhteiskuntavalmiuksiin. Tavoitteena on myös
saada naiset kokemaan olevansa osa yhteiskunnan jäseniä.
Tällä hankkeella on paitsi myönteinen vaikutus naisiin, myös
perhesuhteisiin ja heidän lastensa hyvinvointiin. Äitien
hyvinvointi heijastuu vahvasti myös lapsiin ja näin ollen
hankkeellamme on myös laajempia myönteisiä ja
pitkäaikaisia sivuvaikutuksia. Hankkeen tavoitteena on saada
koulutukseen puolet maahanmuuttajataustaisista naisista.
Yhdelle kuuden kuukauden kurssille osallistuu aina 40
opiskelijaa. Hanke mahdollistaisi suomen kielen
vahvistamista ja yhteiskunnan pelisääntöjen oppimista.
Sosiaaliseen lomatoimintaan vähävaraisille ja erityisen tuen
tarpeessa oleville - lapsiperheille - omaishoitajille erityisryhmille - työikäisille - ikääntyneille
Vapaaehtoispohjaisen tukihenkilöverkoston toimintaan ja
koordinointiin haja-asutusalueilla asuville ihmisille (20222023)

Sosiaalisen lomatoiminnan asiakasrekisterin ylläpitoon ja
9 kehittämiseen
Matalan kynnyksen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan
erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille
2 ja heidän läheisilleen (Kunnon ja Toiminnan Huone)
Erityistä tukea tarvitsevien 10-25-vuotiaiden lasten ja nuorten
osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen
vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja tukevan
7 744 harrastustoiminnan avulla (Ilmaisun Huone 2020-2022)
Ruoka-apuun turvautuvien ihmisten arjen hallinnan ja
osallisuuden vahvistamiseen yhteisöllisillä ja aktivoivilla
10 120 toimintamuodoilla Espoossa
9 988 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Omarahoitusosuus ESR+ rahoituksessa haettavaan
projektiin. Projektin tavoitteena on edistää Kanta-Espoon
alueella epäedullisessa asemassa olevia työllistymään.
Haettavalla ESR+ rahoituksella vuosille 2022 - 2027
rakennetaan kehityspolkuja kohderyhmän osallisuuden,
toimijuuden ja arjen hallinnan vahvistamisesta työllisyyden
esteiden poistamiseen ja työllistymiseen. Tavoitteen
saavuttamiseksi vahvistetaan yhteistyötä järjestöjen, kunnan,
yritysten ja yritysjärjestöjen kesken. Rakennetaan
toimintatapa ja yhteistyömalli kohderyhmien työllistymisen
esteiden madaltamiseen ja työnsaantiin. Hanketta tukee
vahva tutkimusyhteistyö. Kohderyhmien vahvempaan
työelämäosallisuuteen rakennetaan “saattaen vaihdettava” toimintamalli järjestöjen, kaupungin ja yritysten välille,
perustetaan sosiaalisia yrityksiä/työpajoja sekä autetaan
10 436 yritystoiminnan syntymistä.
Lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville liikkuvaan
matalan kynnyksen kriisiapuun arjen turvallisuuden ja
9 831 tukiverkostojen vahvistamiseksi.
Perheiden osallisuuden ja vanhemmuuden vahvistamiseen,
vapaaehtoisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen
sekä järjestöjen ja muiden tahojen välisen yhteistyön
edistämiseen Perheentalo-kumppanuusmallin keinoin
1 (Perheentalo-yhteistyö)

10 202 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Maahanmuuttajaäitien osallisuuden ja kotoutumisen
edistämiseen vapaaehtoisen ystävätoiminnan avulla sekä
yhdistyksen monikulttuuriseen perhetoimintaan
6 971 (Monikulttuurinen ystävä- ja perhetoiminta 2020-2022)
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Esitetään

4 100 000

3 633 600

Esitetään

163 000

163 000

Esitetään

115 000

102 818

Esitetään

315 000

298 508

Esitetään

73 300

73 300

Esitetään
Ei esitetä

67 970
26 950

61 000
0

Ei esitetä

44 000

0

Esitetään

223 290

223 290

Esitetään

170 000

143 538

Ei esitetä

32 645

0

Esitetään

123 129

80 680

35 000

35 000

198 090

167 000

168 140

168 140

34 940

0

150 900

150 900

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 150 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Perheiden tukemiseen erotilanteessa
perhetapaamistoiminnan, vertaistuen, ohjauksen ja
neuvonnan keinoin sekä erojen vähentämiseen
ennaltaehkäisevän parisuhdetyön keinoin
1 (Matalankynnyksen eropalvelut)
Esitetään
Odottavien, alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten
vanhempien vanhemmuuden ja perheen hyvinvoinnin
tukemiseen arjessa ammatillisesti ohjatun
vapaaehtoistoiminnan keinoin Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja
Kanta-Hämeen alueella (Perhekummi-, lukumummi- ja
7 007 vaaritoiminta sekä läksykummitoiminta 2020-2022)
Esitetään

10 248 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Vapaaehtoisten aikuisten rekrytoimiseen ja kouluttamiseen
lasten ja nuorten tukihenkilöiksi, tukihenkilöiden ohjaamiseen
ja valvomiseen (OmaKamu-toiminnan toteuttaminen 202210 247 2024)
Esitetään

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON JÄRVISUOMEN PIIRI RY Ak

2

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON JÄRVISUOMEN PIIRI RY C

10 091

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON JÄRVISUOMEN PIIRI RY C

6 892

Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
Kaakkois-Suomen
piiri ry

Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
Kaakkois-Suomen
piiri ry
Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
Kaakkois-Suomen
piiri ry

Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
Kaakkois-Suomen
piiri ry
Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
Kaakkois-Suomen
piiri ry

Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
Kaakkois-Suomen
piiri ry

C

10 353

C

6 980

Ak

9 704

C

9 812

C

Ak

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON KAINUUN
PIIRI RY
C
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON KAINUUN
PIIRI RY
C
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON KAINUUN
PIIRI RY
Ak
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON LAHDEN
YHDISTYS
C

Alaikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajaäitien
vanhemmuuden tukeen sekä lasten ja nuorten osallisuuden
tukemiseen, yksinäisyyden ehkäisemiseen ammatillisesti
ohjatun vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan keinoin (Kaveri-,
Perhekummi- ja Ystäväksi maahanmuuttajaäidille - toiminta
Järvi-Suomessa)
Esitetään
Toimintamallin kehittämiseen alakouluille lasten
stressitekijöiden vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi
yhteistyössä alakoulujen, vanhempaintoimikuntien ja MLL:n
paikallisyhdistysten kanssa. Hankkeen tavoitteena on
vähentää ja ennaltaehkäistä alakouluikäisten lasten
kokemaa stressiä. Toimintamalliin sisällytetään
toimintaohjeet perheiden yhteiseen tekemiseen huomioiden
kasvatukselliset ja ohjaukselliset osuudet. Hanke
kohdistetaan ennalta vahvistavasta näkökulmasta
alakouluikäisiin 0-6-luokkien oppilaisiin. Hanke käynnistyy
lasten stressikokemuksen ja stressitekijöiden tarkemmalla
määrittelyllä. Hankkeessa järjestettävät koulutukset niin
vapaaehtoisille kuin koulujen opetus- ja ohjaushenkilöstölle
perustuvat mentalisaatioon. Koulutusten aiheina ovat mm.
kaveri- ja vuorovaikutustaidot sekä mentalisaation
hyödyntäminen kasvatuksessa. Lasten ja nuorten kaveri- ja
vuorovaikutustaitoja tuetaan ja vahvistetaan koko perheen
yhteisellä tekemisellä.
Ei esitetä
Kiusaamista kokeneiden lasten ja nuorten sekä heidän
vanhempiensa tukemiseen juurruttamalla Selviytyjätvertaisryhmätoimintaa hankepaikkakunnille, kehittämällä
valtakunnallisesti kiusaamista kokeneille nuorille avoin
verkkovertaisryhmä ja kouluttamalla ammattilaisia sekä
tuottamalla materiaalia kiusaamista kokeneen nuoren
kohtaamiseen ja jälkihoidon järjestämiseen (Selviydytään
kiusaamisesta - voimaa vertaistuesta 2020-2022)
Esitetään
Erityisten nuorten ja heidän lähiyhteisönsä kuulemisen,
osallisuuden ja omien vaikuttamismahdollisuuksien
lisääminen arjessa sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa
päätöksenteossa vahvistamalla dialogia ja empatiakykyä
digikanavia hyödyntämällä. Erityisiä nuoria on Kouvolassa 1216v. 532 (-19). Tähän ryhmään kuuluvat ne nuoret, joilla on
erityisentuen päätös (kasvun, kehityksen ja oppimisen
tavoitteiden toteuttaminen ei toteudu riittävästi muilla
tukitoimilla). Erityiset nuoret ovat niitä, jotka eivät yleensä ole
mukana edustuksellisissa vaikutuskanavissa, siten esim.
nuorisovaltuusto tai jokin muu edustuksellinen taho ei voi
arvioida johonkin tiettyyn lapsiryhmään kohdistuvia
vaikutuksia, esimerkiksi jos kohderyhmänä on vammaiset
lapset. Hankkeessa etsitään ja kehitetään yhdessä
kehittäjäryhmän kanssa erilaisia menetelmiä, joilla
mahdollistetaan väliinputoajaryhmän osallistuminen heitä
koskevaan päätöksentekoon ikä- ja kehitystaso huomioiden,
vertaisuutta ja kohtauttamista hyödyntäen
Ei esitetä
Lasta odottavien ja alle 4 -vuotiaiden lasten vanhempien
parisuhteen ja vanhemmuuden tukemiseen ammatillisesti
ohjatuin vertaisryhmin sekä perhemyönteisen
toimintakulttuurin levittämiseen paikallisille vanhemmille,
työnantajille sekä suurelle yleisölle (Yhes vahvemmaks! Parisuhde lapsen kotina ja vanhemmuuden pilarina 20202022)
Esitetään
Lapsen äänen ja näkökulman esille tuomiseen vanhempien
erotilanteessa ja yhteistyövanhemmuuden tukemiseen
kohtaamispaikkatoiminnan ja ammatillisesti ohjattujen
vertaisryhmien keinoin.
Esitetään
Peruskoulun ja toisen asteen oppilaiden
vapaaehtoistoimintaan perustuvaan verkkovälitteiseen
läksykummi- ja koutsitoimintaan ja vanhempien kanssa
tehtävään yhteistyöhön (Mie pystyn! - Läksykummit ja koutsit
lasten ja nuorten minäpystyvyyden ja tulevaisuuden uskon
turvaajina 2022-2024)
Esitetään

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 794 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Alaikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajaäitien
vanhemmuuden ja osallisuuden tukemiseen sekä lasten ja
nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseen, sukupolvien välisen
kohtaamisen mahdollistamiseen ja lukemissujuvuuden
edistämiseen ammatillisesti ohjatun vapaaehtoisen
tukihenkilötoiminnan keinoin (Ystäväksi
maahanmuuttajaäidille-, Kaveri- ja Perhekummitoiminnat
1 077 sekä Mummi- ja vaaritoiminta Kaakkois-Suomessa)
Esitetään
Kainuulaisten lapsiperheiden vanhemmuuden
vahvistamiseen ja vertaistuen lisäämiseen laajentamalla
perheiden Pesäkolo-toimintaa verkkovälitteiseksi
ryhmämuotoiseksi toiminnaksi (Digitaalinen Pesäkolo 10 006 perheiden kohtaamispaikka verkossa 2022-2024)
Esitetään

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 935 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Vapaaehtoisten toteuttamaan MLL-tukihenkilötoimintaan
Kainuussa (Perhekummi-, kaveri- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille toiminta sekä mummi- ja vaaritoiminta
7 171 2020-2022)
Esitetään
Maahanmuuttajaäitien osallisuuden ja kotoutumisen
edistämiseen vapaaehtoisen, matalankynnyksen
ystävätoiminnan keinoin sekä yhdistyksen monikulttuurisen
toiminnan kehittämiseen (YMÄ - Ystäväksi
6 828 maahanmuuttajaäidille -hanke Lahti 2020-2022)
Esitetään

341 500

290 130

767 986

0

150 000

150 000

422 200

0

147 475

147 475

174 500

174 500

365 100

365 100

40 900
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220 500

201 046

247 050

247 050

42 046

42 046

71 500

71 500

61 840

55 656
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C
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RY
C
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Ö
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Ö
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C

Avustusta haetaan lapsiperheille ja alle 29-vuotiaille nuorille
aikuisille suunnattuun palvelukokonaisuuteen, joka tarjoaa
matalan kynnyksen ruoka-apua sekä toimintamahdollisuuksia
arkitaitojen vahvistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on
toimintakonseptin kehittäminen, käyttöönotto ja toiminnan
vakiinnuttaminen. Toiminnan tarkoituksena on tavoittaa
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa apua tarvitsevat
lapsiperheet ja nuoret köyhyys- tai syrjäytymisriskin
alentamiseksi sekä lisätä ja vahvistaa heidän arki- ja
taloustaitoja, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä osallisuutta
paikallisyhteisöön kehittämällä toimintamahdollisuuksia ja
10 039 tukimuotoja sekä tiivistämällä verkostoyhteistyötä.
Ei esitetä
MLL:n vapaaehtoisten toteuttaman tukihenkilötoiminnan
koordinoimiseen ja levittämiseen Lapin piirin alueella
(perhekummi-, ystäväksi maahanmuuttajaäidille sekä mummi
ja vaari -toiminnat, läksykummitoiminta, Kaverina Lapissa 6 893 Vapaaehtoisten tukihenkilötoiminta Lapissa 2020-2022)
Esitetään
Avustusta haetaan Lapin isät osallisiksi vertaistoimintamallin
kehittämiseen ja toiminnan järjestämiseen
kohtaamispaikoissa. Kehittämistoiminnalla lisätään sote- ja
perhekeskustoimijoiden sekä kohtaamispaikkatoimijoiden
tietoisuutta isien hyvinvoinnin ja kuulluksi tulemisen
merkityksestä perheen hyvinvoinnille. Kehitetty toimintamalli
on hyödynnettävissä kaikille vastaavaa toimintaa kehittäville.
Hanke toteutetaan neljän järjestön yhteistyöllä,
kohderyhmänä yhteis- ja yksinhuoltajaisät, erityislasten isät
ja vanhemmuuteensa lisää tukea tarvitsevat isät. Lisäksi
hanke järjestää yleistä toimintaa kaikille Lapin isille.
Etäyhteyksiä hyödyntämällä hanke mahdollistaa isien
tukemisen koko Lapin alueella. Hanke aktivoi isejä
osallistumaan enemmän kodin ulkopuoliseen toimintaan
lasten ja perheen kanssa ja keskustelemaan omista isyyden
kipukohdistaan. Hankkeen toteuttamiseksi avustusta
haetaan koordinaattorin palkkaamiseen, jonka avulla voidaan
10 036 luoda perustat pitkäjänteiselle toiminnalle.
Ei esitetä

199 487

0

66 500

66 500

186 886

0

C

9 732 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

45 143

0

C

Nuorten tyttöjen alkavien mielenterveysoireiden varhaiseen
tunnistamiseen ja suojaavien tekijöiden lisäämiseen
kehitetyn mallin juurruttamiseen osaksi MLL:n
verkkopalveluita sekä Salon palvelujärjestelmää. (Tyttö olet
4 924 helmi! 2018-2022) (Arvokas-avustusohjelman osahanke)

Esitetään

110 000

110 000

Ak

Neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten kasvun ja kehityksen
edistämiseen sekä syrjäytymisen riskin ennaltaehkäisyyn
vahvistamalla poikien ja isien välistä suhdetta toiminnallisin
menetelmin (Isät ja pojat puussa – seikkailutoimintaa
3 912 neuropsykiatrisesti oireileville pojille ja heidän isilleen)

Esitetään

86 500

86 500

Alakouluikäisten ylipainoisten lasten perheiden
psykososiaalisen tuen mallin kehittämiseen ( Lapsen arvokas
10 376 keho -kehittämishanke 2022-2024)
Esitetään

600 000

600 000

Esitetään

155 000

155 000

Esitetään

135 326

135 326

Ei esitetä

42 379

0

Esitetään

172 042

172 042

Ei esitetä

49 261

0

Esitetään

166 500

148 000

C

C

7 619

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON P.-POHJANM.
PIIRI
C
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MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON P.-POHJANM.
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MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON P.-POHJANM.
PIIRI
Ak
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON P.-POHJANM.
PIIRI
C

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON
POHJANMAAN PIIRI Ak

1 198

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja isovanhempien välisen
suhteen vahvistamiseen luontolähtöisten toiminnallisten
menetelmien avulla (Isovanhemmat ja lapset metsään! kehittämishanke 2020-2022)
MLL:n vapaaehtoisten toteuttaman tukihenkilötoiminnan
koordinoimiseen ja levittämiseen Pohjois-Pohjanmaan piirin
alueella (perhekummi-, kaveri- ja ystäväksi
maahanmuuttajaäidille, läksykummi- sekä sukupolvitoiminta).
Avustusta käytetään vapaaehtoisten tavoittamiseen,
koulutukseen ja tukihenkilötoiminnan ammatilliseen
ohjaukseen, verkostoitumiseen, yhteistyötahojen
perehdyttämiseen sekä asiakkaiden tavoittamiseen.
(Vieretysten - ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta MLL:n
Pohjois-Pohjanmaan piirin alueella 2019-2022)
Tuetaan 5–8-vuotiaiden lasten ja heidän vanhempien
hyvinvointia esikoulusta kouluun siirtymisen nivelvaiheessa
järjestämällä lapsille tunne- ja vuorovaikutustaitoja
vahvistavaa vapaa-ajantoimintaa sekä vanhemmuutta ja
yhteisöllisyyttä tukevaa vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.
Monialaisella järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöllä
lähennetään alueellisesti lasten eri kasvuympäristöjä
muuttuvissa palvelurakenteissa. Toiminnalla vahvistetaan
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä lisätään erilaisten ihmisten
kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä.
Lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen
sekä varhaiseen tukemiseen avoimen
kohtaamispaikkatoiminnan, vertaisryhmien, yksilöllisen
ohjauksen ja moniammatillisen yhteistyön keinoin
(PerhePesä - Yhdessä toimien perheiden parhaaksi)

9 943 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Alaikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajaäitien
vanhemmuuden ja osallisuuden tukemiseen sekä lasten ja
nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseen, sukupolvien välisen
kohtaamisen mahdollistamiseen ja lukemissujuvuuden
edistämiseen ammatillisesti ohjatun vapaaehtoisen
tukihenkilötoiminnan keinoin (Ystäväksi
maahanmuuttajaäidille-, kaveri- ja perhekummitoiminnat,
6 974 sukupolvien välinen toiminta 2020-2022)

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON SATAK. PIIRI
RY
Ak
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON SATAK. PIIRI
RY
Ak

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON SATAK. PIIRI
RY
Ak

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON SATAK. PIIRI
RY
C

7-14-vuotiaiden lasten ja nuorten osallisuuden ja
itseluottamuksen lisäämiseen sekä kuuntelevan ja välittävän
aikuisen tuen tarjoamiseen ylläpitämällä kahta
kohtaamispaikkaa ja tukiviikonlopputoimintaa Porissa
1 (Porkkanapesä 2022-2023)
Esitetään
Vapaaehtoistoiminnan ammatillinen ohjaus ja koordinointi;
Perhekummi-, kaveri- ja Ystäväksi maahanmuuttajaäidille toiminnan ja sukupolvitoiminnan toteuttaminen Satakunnan
6 208 alueella
Esitetään
Vapaaehtoistoiminnan ammatillinen ohjaus, koordinointi ja
toteuttaminen MLL:n Satakunnan piirin toiminta-alueella.
Toiminnoilla tuetaan lapsiperheiden vanhemmuutta,
sosiaalisia verkostoja, vahvistetaan osallisuuden kokemusta
ja lisätään mielekästä tekemistä arjessa, lisätään lasten
lukusujuvuutta ja sukupolvien välistä kohtaamista. Toiminnan
kohderyhmänä ovat MLL:n Satakunnan piirin toimintaalueella asuvat alle 18-vuotiaat, lapsiperheet ja eri ikäiset
aikuiset, jotka ovat potentiaalisia vapaaehtoisia.
Ammatillisesti ohjattu varhaisen tuen tukihenkilötoiminta
toteutetaan vapaaehtoisten tekemänä. Toimintamuotoja ovat
perhekummi- ja kaveritoiminta, ystäväksi
maahanmuuttajaäidille, sukupolvitoiminta sisältäen
9 591 lukumummi- ja vaaritoiminta.
Ei esitetä

10 296

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON UUDENMAAN
PIIRI
C
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON UUDENMAAN
PIIRI
Ak

10 194

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON UUDENMAAN
PIIRI
Ak
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MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON VARSINAISSUOMEN PIIRI
Ak
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON VARSINAISSUOMEN PIIRI
C

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON VARSINAISSUOMEN PIIRI
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITON VARSINAISSUOMEN PIIRI
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITTO RY
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITTO RY
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITTO RY
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITTO RY
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITTO RY
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITTO RY

3

5 595

67 070

129 000

129 000

126 900

0

Esitetään

553 940

553 940

Esitetään

189 600

183 600

Esitetään

150 000

150 000

Esitetään

422 470

422 470

Esitetään

137 000

137 000

Ei esitetä

140 000

0

Esitetään

209 000

209 000

Ak

1 274

C

9 576 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Oppilaiden osallisuutta edistävään vapaaehtoistoimintaan
kouluissa (Tukioppilas-, kummioppilas- ja tutortoiminta sekä
8 Koulurauha-ohjelma)

Ei esitetä

40 000

0

Esitetään

353 246

353 246

7 Valtakunnallisen äitienpäiväjuhlan järjestämiseen
Kiusaamista kokeneiden ja kiusaamiseen osallistuneiden 712 -vuotiaiden alakoululaisten lasten vanhempien
10 017 tukemiseen verkkoryhmätoiminnan avulla (2022-2024)

Esitetään

25 000

25 000

Esitetään

367 313

367 313

677 000

350 000

75 000

75 000

416 700

388 876

150 000

150 000

696 312

696 312

196 412

196 412

190 000

183 000

161 862

161 862

Ak

Ak

C

Ay

C

Ak

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITTO RY
Ak
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITTO RY
Ak
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULI
ITTO RY
Ak
MARIA AKATEMIA
YHDISTYS RY
MARIA AKATEMIA
YHDISTYS RY

7 468

Varhaista tukea 3-17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän
vanhemmilleen vanhempien harkitessa eroa ja erotilanteessa
ammatillisesti ohjattujen vertaisryhmien, vapaaehtoisen
eroluotsitoiminnan sekä monitoimijaisen eron ensiapupisteen
keinoin. (Yhdessä perheenä -erossakin! Lapsiperheiden
eroauttamistyön ja parisuhteen tuen - hanke 2022-2024)
Lapsiperheiden ennalta ehkäisevän tuen ja osallisuuden
vahvistamiseen kehittämällä ja mallintamalla fyysisen
perhekeskuksen yhteydessä toimiva järjestölähtöinen,
ammatillisesti ohjattu kohtaamispaikka (Perheitä
kohtaamassa 2020-2022)
Haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden
vanhempien vanhemmuuden tukemiseen ammatillisesti
ohjatun avoimen ryhmätoiminnan, monikulttuurisen
ryhmätoiminnan, etsivän perhetyön ja yksilöohjauksen avulla.
Lapsiperheiden ja maahanmuuttajaäitien osallisuuden ja
vanhemmuuden vahvistamiseen, yksinäisyyden
vähentämiseen sekä lasten lukusujuvuuden parantamiseen
ammatillisesti ohjatun tukihenkilötoiminnan keinoin
(Perhekummi-, Ystäväksi maahanmuuttajaäidille- sekä
mummi- ja vaaritoiminta)
Lapsiperheille suunnatun avoimen kohtaamispaikka
toiminnan (digitaalinen ja fyysinen) järjestämiseen osana
uudistuvaa maakunnallista perhekeskustoimintaverkostoa
kumppanuudessa kunnan, seurakunnan, muiden järjestöjen
ja vapaaehtoisten kanssa (Avoin kohtaamispaikka Marakatti
Turussa)
Varsinais-Suomalaisten lapsiperheiden vanhemmuuden
tukemiseen ja äitien saamiseen ammatillisesti ohjatun tuen
piiriin sosiaalista mediaa hyödyntäen (Otetaan koppi digitaalisen kohtaamispaikan tuki 2019-2021)
Alaikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajaäitien
vanhemmuuden ja osallisuuden tukeminen sekä lasten ja
nuorten yksinäisyyden ehkäisy, sukupolvien välisen
kohtaamisen mahdollistaminen ja lukemissujuvuuden
edistäminen ammatillisesti ohjatun vapaaehtoisen
tukihenkilötoiminnan keinoin. (Ystäväksi
maahanmuuttajaäidille-, Kaveri- ja Perhekummitoiminnat ja
sukupolvitoiminta Varsinais-Suomessa)

69 000

Ak
Ay

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Esitetään
Eri-ikäisten lasten ja aikuisten kohtaamisen ja osallisuuden
lisäämiseen leikkitoiminnan avulla (Leikkipäivä-ohjelma 20207 019 2022)
Esitetään
Aikuisen tuen tarjoamiseen vuoden jokaisena päivänä alle 25vuotiaille lapsille ja nuorille puhelin-, netti- ja chat-palvelun
5 keinoin (Lasten ja nuorten puhelin, netti ja chat)
Esitetään
Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen ja
tasavertaisen vanhemmuuden vahvistamiseen kehittämällä
mentalisaatioperusteista vanhempainryhmätoimintaa ja
Jututtamo-vertaisryhmätoimintaa sekä kouluttamalla
vapaaehtoisia ja ammattilaisia ryhmien ohjaajiksi
13 (Mentalisaatioperustainen vanhempainryhmätoiminta)
Esitetään
MLL:n paikallisen vapaaehtoisen lapsi- ja perhetoiminnan ja
sen toimintaedellytyksien ohjaukseen sekä valtakunnalliseen
6 perhekeskusyhteistyöhön
Esitetään
Vanhemmille suunnatun matalan kynnyksen, anonyymin ja
luottamuksellisen tuen ja avun tarjoamiseen
10 vanhempainpuhelin- ja nettipalvelutoiminnan keinoin
Esitetään
Naisten väkivaltaisen käytöksen ehkäisemiseen uusia
verkkopohjaisia auttamismuotoja kehittämällä ja käyttämällä
6 757 (naistenväkivalta.fi 2020-2022)
Esitetään
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
2 675 toimintaan
Esitetään

MARIA AKATEMIA
YHDISTYS RY

C

9 718

MARIA AKATEMIA
YHDISTYS RY

Ak

5 950

MARIA AKATEMIA
YHDISTYS RY

Ak

1

MARIA AKATEMIA
YHDISTYS RY

C

Marjatta-Säätiö sr

Ak

MarjaVerkko ry

C

6 966

C

9 728

Ak

3 778

MARKKU JUHANI
FINGERROOSIN
MUISTOSÄÄTIÖ
MARKKU JUHANI
FINGERROOSIN
MUISTOSÄÄTIÖ
MARKKU JUHANI
FINGERROOSIN
MUISTOSÄÄTIÖ

5 942
2

C

9 688

MARTTALIITTO RY

Ak

2 485

MARTTALIITTO RY

Ak

9 554

MARTTALIITTO RY

C

10 119

MARTTALIITTO RY
ME ITSE RY

Ak
C

4
9 934

ME ITSE RY

Ak

2

ME ITSE RY

C

ME ITSE RY

Ay

MEREO / Vanhusten
Palvelutaloyhdistys
ry
C

40-65 -vuotiaiden läheishoivaajien työssä jaksamisen
tukemiseksi ja uupumisen ehkäisemiseksi yksilö- ja
ryhmämuotoisen toiminnan sekä tiedotuksen ja koulutuksen
keinoin (Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen 20222024)
15-28-vuotiaiden nuorten naisten väkivallankäytön ehkäisyyn
ja lopettamiseen sekä kohderyhmän ja ammattilaisten
tietouden lisäämiseen väkivallan vaikutuksista ja sen
ennaltaehkäisystä yksilö-, vertaisryhmä- ja chat-toiminnan
sekä koulutus- ja tiedottamistoiminnan avulla (Keijun varjo)
Auttavaan kriisipuhelimeen sekä yksilö- ja ryhmämuotoisiin
tukipalveluihin naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät
käyttävänsä väkivaltaa sekä ammatilaisille kohdistuvaan
koulutukseen (Demeter-toiminta)
Syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkisen
ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseen ja työ- ja perheelämän yhteensovittamiseen ammatillisesti ohjatun
vertaisryhmätoiminnan ja naisverkoston avulla (Työnjanoon!
2019-2022)
Vanhusten mielenterveyden tukemiseen avohuollon keinoin
(Havurasti, Myyrasti)
Vantaan Kivistön alueen ongelmien ennaltaehkäisyyn,
yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentämiseen, kohtaamisten
sekä tapahtumien järjestämiseen (Kalliosta Kivistöön hanke
2020-2022)
Tavoitteena on luoda ylisukupolvista yhteisöllisyyttä,
osallisuutta ja vuorovaikutusta sekä vähentää yksinäisyyttä ja
turvattomuuden tunnetta Lausteen ja Jäkärlän alueella.
Muutetaan alueiden brändiä myönteisemmäksi.
Kohderyhmänä ovat alueella erityisesti yksinäiset,
ikääntyneet tai työelämän ulkopuolella olevat, päihde- ja
mielenterveyden haasteiden kanssa elävät sekä
maahanmuuttajataustaiset ihmiset, joiden hyvinvoinnin ja
yhteisöön integroitumisen eteen tehdään työtä etsivällä ja
yhteisöllisellä työotteella. Kohderyhmää ovat myös alueen
muut asukkaat, yhteisöt ja järjestöt. Toteutamme yksilötyötä
sekä kokoamme ja lisäämme yhteisöllistä toimintaa,
yhteisöruokailuja, avointa toimintaa ja harraste- ja
ryhmätoimintaa alueiden kylä-/lähiötalolla. Vahvistamme
alueiden vapaaehtoistoimintaa ja yhteistä viestintää.
Luomme toimintaan vastuujärjestökonseptin, joka
mahdollistaa yhteisöjen ja järjestöjen toiminnan ja yhteistyön
lähiötaloilla sekä antaa käytännöt ja keinot toiminnan
jatkuvuuteen
Järjestölähtöisen löytävän vanhustyön toimintaan ja edelleen
kehittämiseen Turun seudulla sekä Varsinais-Suomen
maakunnassa (Turun löytävä vanhustyö)

Esitetään

563 237

563 237

Esitetään

200 000

200 000

Esitetään

230 000

230 000

Esitetään

75 306

40 000

Esitetään

154 000

114 000

Esitetään

61 000

61 000

Ei esitetä

572 330

0

Esitetään

290 000

290 000

43 741

39 366

168 440

147 746

199 000

100 000

533 748

478 258

469 000
58 480

451 700
0

296 167

145 000

100 940

0

172 330

0

180 139

180 139

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Pikkulapsiperheiden arjen tukemiseen ja hyvinvoinnin
vahvistamiseen kotitalousneuvonnan keinoin
(Lapsiperheiden arjen tukeminen 2022-2023)
Esitetään
Ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukemiseen sekä
hyvinvoinnin edistämiseen vapaaehtoistoiminnan
koordinoinnilla (koulutukset, vertaistuen kehittäminen,
ryhmätoiminta, sähköiset foorumit ja -välineet) (VILPPU 20222023)
Esitetään
Maahanmuuttajien osallisuuden ja kohtaamisten
vahvistamiseen tutustuttamalla kotoutujia suomalaiseen
lähiluontoon, luonnontuotteisiin ja kotipuutarhaviljelyyn luontoja ilmastomyönteisillä tavoilla yhdessä Marttajärjestön
vapaaehtoisten kanssa (Luontokoti – kaksisuuntaista
kotoutumista luonnossa ja kotipuutarhassa 2022-2024)
Esitetään
Työpajanuorten, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien,
rikosseuraamusasiakkaiden, maahanmuuttajien sekä heidän
perheidensä arkielämän helpottamiseen ja arjenhallinnan
taitojen vahvistamiseen sekä sosiaalisten taitojen
kohentamiseen käytännön kotitalouskurssien avulla (Arkisujuvaksi)
Esitetään
Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Kehitysvammaisten yhdenvertaisuuden, yhteiskunnallisen
osallistumisen ja itsemääräämisoikeuden edistämiseen ja
tukemiseen (Liike itsenäisen elämän puolesta)
Esitetään

Tuki kehitysvammaisten Me Itse -jäsenten paluuseen koronaajan jälkeiseen arkeen. Kohderyhmä: Me Itse -ryhmien
vammaisjäsenet. Jotta heidän toimintansa olisi
tasapainoisempaa, tarvitsevat tukea Me Itse -ryhmien
tukijoina toimivat vapaaehtoiset taustatukihenkilöt.
Toimintamuodot: Rekrytoidaan vapaaehtoisia taustatukia
lisää Me Itse -ryhmiin sekä vahvistetaan heidän jaksamistaan
ja rooliaan ryhmien tukijoina. Tukea ryhmien
toiminnansuunnittelua, jossa huomioidaan korona-ajasta
siirtyminen takaisin arjen "uuteen normaaliin" ja miten voi
kohdata toimintaympäristöissä tapahtuvia muutoksia.
Käynnistetään taustatukiverkostolle alueelliset
Taustatukitreffit, joissa voi luottamuksellisesti vaihtaa
kokemuksia, löytää haasteisiin ratkaisuja ja vahvistaa
vertaistukimuotoja. Tuotetaan saavutettavaa materiaalia Me
Itse-ryhmien ja taustatukien tueksi. Toimintamuotojen
suunnittelusta/toteutumisesta vastaa hankkeeseen palkattu
hankekoordinaattori, soveltuvin osin yhdessä Me Itse9 991 ryhmien kanssa.
Ei esitetä
Käyttötarkoituksena on kattaa Me Itse ry:n yleishallintoon ja
yleishallinnon henkilöstöön liittyviä kuluja sekä
9 932 taloushallinnon (sisältäen ICT) kuluja.
Ei esitetä
Yksinäisyyttä ja osattomuutta kokevien kotona asuvien yli 65vuotiaiden osallisuuden lisäämiseen ja toimintakyvyn
ylläpitämiseen etsivän työn ja vapaaehtoistoiminnan avulla
Helsingissä (Etsivän vanhustyön tuettu vapaaehtoistoiminta
9 917 2022-2024)
Esitetään

MERI-LAPIN
TYÖHÖNVALMENN
US-SÄÄTIÖ
Ak

5 710

Mielen ry

C

7 079

Mielen ry

Ak

Mielen ry

C

Mielen ry
MIELENTERVEYDE
N KESKUSLIITTO
RY
MIELENTERVEYDE
N KESKUSLIITTO
RY
MIELENTERVEYDE
N KESKUSLIITTO
RY

Ak

5

Ak

4

Ak

19

Ak

MIELENTERVEYDE
N KESKUSLIITTO
RY
Ak
MIELENTERVEYDE
N KESKUSLIITTO
RY
Ay
Mielenterveysomaise
t Pirkanmaa FinFami ry
C
Mielenterveysomaise
t Pirkanmaa FinFami ry
C

Mielenterveysomaise
t Pirkanmaa FinFami ry
C
Mielenterveysomaise
t Pirkanmaa FinFami ry
Ak

MIELENTERVEYSY
HDISTYS ETAPPI
RY
C

MIELENTERVEYSY
HDISTYS ETAPPI
RY
Ak

MIELENTERVEYSY
HDISTYS ETAPPI
RY
C
MIELENTERVEYSY
HDISTYS HELMI RY C

MIELENTERVEYSY
HDISTYS HELMI RY C

MIELENTERVEYSY
HDISTYS HELMI RY Ak
MIELENTERVEYSY
HDISTYS
HYVINKÄÄN VERSO
RY
Ak

Työttömien ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien
osallisuuden, yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn
vahvistamiseen kaikille avoimella matalan kynnyksen ohjaus, neuvonta- ja kohtaamispaikkatoiminnalla Kemissä
Syrjäseudulla asuvien 16–29-vuotiaiden nuorten
tavoittamiseen ja auttamiseen liikkuvalla työllä (Mukana Syrjäseutujen nuorten matkassa 2020-2022)
Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien ihmisten sekä
maahanmuuttajien tukemiseen matalan kynnyksen
ryhmätoiminnan, kädentaitopajojen ja vapaaehtoisen
työtoiminnan avulla
Kriiseistä toipuvien ihmisten osallisuuden, toimijuuden ja
hyvinvoinnin vahvistamiseen luontomenetelmillä ja
vapaaehtoistyöllä (Mielenreitti-hanke 2022-2023)
Toipumista edistävään sekä hyvinvointia ja positiivista
mielenterveyttä vahvistavaan avoimeen kurssi- ja
ryhmätoimintaan, kokemusasiantuntijatoimintaan ja
vapaaehtoistoimintaan (Mielen Avoin Opisto).
Mielenterveyskuntoutujien terveyttä ja hyvinvointia
edistävään ryhmämuotoiseen kuntoutustoimintaan,
verkkokuntoutuskursseihin sekä tapahtumiin
Mielenterveysneuvontaan mielenterveyden ongelmia
kokeville ja heidän läheisilleen sekä vapaaehtoisvoimin
järjestettävään vertaistukitoimintaan.

Esitetään

100 000

100 000

Esitetään

180 000

180 000

Esitetään

203 000

181 000

Esitetään

319 000

319 000

Esitetään

290 000

203 600

Esitetään

825 000

825 000

Esitetään

378 000

378 000

6 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Esitetään
Mielenterveystyön osaamisen vahvistamiseen kouluttamalla
mielenterveysongelmia työssään kohtaavia, vertaisohjaajia ja
kokemusasiantuntijoita sekä jakamalla tietoa
12 mielenterveydestä suurelle yleisölle
Esitetään

95 000

95 000

566 000

566 000

1 365 802

1 365 802

144 600

144 600

Esitetään

38 000

38 000

Esitetään

564 000

564 000

Esitetään

588 000

588 000

Ei esitetä

150 424

0

Esitetään

364 000

182 000

Esitetään

534 000

534 000

72 596

72 596

242 945

0

564 990

564 990

Esitetään

89 000

88 566

Esitetään
Ei esitetä

135 000
33 000

116 980
0

4

10 001

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Esitetään
Pirkanmaan alueelliseen verkostotyöhön, sekä tukitoiminnan
kehittämiseen ja toteuttamiseen isille, joiden puolisolla tai
lapsella on mielenterveys- ja/tai päihdeongelma (ITUA - isille
7 545 tukea arkeen 2020-2022)
Esitetään
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 539 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Mielenterveys- ja päihdeomaisten tukemiseen tarkoitettujen
ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen monialaisten ja
monitoimijaisten palvelujen sekä työmallien kehittämiseen
perustason mielenterveys- ja päihdetyössä Pirkanmaalla
9 601 (2022-2024)
Mielenterveysomaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden
vahvistamiseen omaisneuvonnan, koulutus-, kurssi-, vertaisja virkistystoiminnan sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen
3 avulla Pirkanmaalla
Elämässään osattomuuden ja syrjäytymisen uhkien alla
elävät ihmiset tarvitsevat yhteisen kohtaamispaikan: ihmiset
voivat kokea marginaalisuutta myös oman yhteisönsä sisällä.
Kohtaamispaikka Tsänssi toimii kaikille syrjinnästä ja
stigmoista vapaana, erilaisten elämäntaustojen sulattamona.
Tsänssi on toiminut vuodesta 2018 lähtien vapaaehtoistyön
voimin muutaman palkkatuetun henkilön työpanoksella
höystettynä. Nyt haettava kohdeavustus on välttämätön
edellytys toiminnan jatkuvuuden turvaamiselle, pysyvien
struktuurien luomiselle sekä asetettujen tavoitteiden
vahvistamiselle ja saavuttamiselle. Yksilön tasolla Tsänssin
toiminta vastaa osallistujien arjen- ja elämänhallinnan,
osallisuuden sekä minäkuvan vahvistumisen tarpeisiin.
Yhteiskunnallisena viitekehyksenä puolestaan toimii
ajankohtainen tarve polarisaatiokehityksen ehkäisemiseen ja
stigmojen vähentämiseen. Toiminnassa hyödynnetään
10 201 aktiivisesti toimijalähtöisyyttä ja someviestintää.
Mielenterveyshäiriöihin liittyvän stigman vähentämiseen sekä
nuorten mielenterveyskuntoutujien toimijuuden ja
vaikuttamisosaamisen vahvistamiseen ryhmämuotoisella
kokemusasiantuntijatoiminnalla (Nuorten aikuisten
10 084 mielenterveysaktivismiryhmä Koala)
Osallistavan ja vaikuttavan kokemusviestintämallin
kehittämiseen mielenterveysjärjestöjen käyttöön
mielenterveyskuntoutujien aseman edistämiseksi
yhteiskunnassa (Kokemus vaikuttaa - Koalan
10 110 kokemusviestinnän malli 2022-2024)

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 579 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Yyksinäisyyden tunteen helpottaminen ja syrjäytymisen ja
mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy tarjoamalla
keskusteluapua puhelimitse ja chatissa. (Älä jää yksin -hanke
9 763 2022-2024)
Ei esitetä
Psyykkisistä sairauksista kärsivien yhteiskunnallisen aseman
parantamiseen, osallisuuden ja arkielämän taitojen
lisäämiseen kohtaamispaikan, ryhmätoiminnan,
6 tukihenkilötyön ja palveluohjauksen avulla
Esitetään

1

Mielenterveyskuntoutujien mielenterveyden edistämiseen
matalan kynnyksen kohtaamispaikan, ryhmä- ja
vapaaehtoistoiminnan avulla
Mielenterveykuntoutujien osallisuuden ja hyvinvoinnin
lisääminen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen
matalan kynnyksen kohtaamispaikan ja
vertaisryhmätoiminnan avulla
Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Mielenterveyskuntoutujien vapaaehtois-, vertais- ja matalan
kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan

MIELENTERVEYSY
HDISTYS MIELIKKI
RY
Ak
MIELENVIREYS RY C

1
9 500

MIELENVIREYS RY Ak

2

Esitetään

190 000

147 450

MIELI Etelä-Karjalan
mielenterveys ry
Ak

Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville eteläkarjalaisille tarjoamalla yksilöja ryhmämuotoista matalan kynnyksen keskusteluapua ja
2 vapaaehtoistyönä toteutettavaa tukea (Saimaan kriisikeskus) Esitetään

193 636

186 000

MIELI Etelä-Karjalan
mielenterveys ry
C
MIELI Etelä-Karjalan
mielenterveys ry
C

MIELI Etelä-Karjalan
mielenterveys ry
C

MIELI Etelä-Savon
mielenterveys ry
MIELI Etelä-Savon
mielenterveys ry

MIELI Etelä-Savon
mielenterveys ry

7 103
8 654

10 444

C

10 074

C

10 078

Ak

1

Ak

2

Ak

2

MIELI LounaisSuomen
mielenterveys ry

Ak

1

MIELI LounaisSuomen
mielenterveys ry

Ak

2 642

MIELI LounaisSuomen
mielenterveys ry

Ak

5 581

MIELI LounaisSuomen
mielenterveys ry

C

6 748

MIELI LounaisSuomen
mielenterveys ry

Ak

3

MIELI MAASTA RY

Ak

1

Mieli Meri-Lapin
mielenterveys ry

C

MIELI Lakeuden
Mielenterveys ry
MIELI Lohjan
mielenterveys ry

Mieli Meri-Lapin
mielenterveys ry
Mieli Meri-Lapin
mielenterveys ry

Ak
C

10 451

1
9 644

MIELI Mielenterveys
Tukitalo ry
Ak
MIELI Mielenterveys
Tukitalo ry
C

9 911

Mieli Oulun seudun
Mielenterveyseura ry Ak

1

1

Yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseen ja osallisuuden
lisäämiseen Etelä-Karjalan kunnissa
kohtaamispaikkatoiminnan sekä tukihenkilötoiminnan avulla
(Yhes - kohtaamispaikka 2020-2022)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021)
Hankkeella lisätään kansalaisten mielenterveysosaamista ja tietoutta, madalletaan avun hakemisen kynnystä sekä
vähennetään mielenterveyteen liittyvää stigmaa lisäämällä
keskustelua mielenterveydestä. Hankkeen avulla aloitetaan
yleishyödyllinen ei-kaupallinen ja kansankielinen podcast- ja
videotuotanto sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävä
yhteisö. Tuotanto käsittelee mielenterveyttä laajana
kokonaisuutena vahvistaen sisällönkuluttajien voimavaroja ja
lisäten ihmisten välistä ymmärrystä. Hankkeen toiminnalla
edistetään myös mielenterveysviestinnän saavutettavuutta ja
yhdenvertaisuutta. Toiminnalla vahvistetaan hakijan
viestinnällistä osaamista , sekä lisätään
yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien
mielenterveysviestintää.
Hankkeen päämääränä on parantaa järjestöjen tuottaman
ammatillisen tuen vastaavuutta ihmisten tarpeisiin
yhdistämällä järjestöjen tuen muotoja uudella tavalla
laajemmiksi ja vaikuttavammiksi tukikokonaisuuksiksi. Tällä
vastataan järjestöjen osalta julkisen sektorin käynnissä
olevaan sote-uudistukseen, jossa palvelut siirtyvät kunnista
laajemmille hyvinvointialueille. Tavoitteina on: - Luoda
laajempia, vaikuttavampia ja saavutettavampia
tukikokonaisuuksia alueen asukkaiden tuen tarpeisiin
vastaamiseksi - Järjestöjen tuottamien tuen muotojen
hyödyntäminen lisääntyy sekä julkisen sektorin toimijoiden
että yksittäisten kuntalaisten keskuudessa - Järjestöjen
yhteistuottamat tuen muodot on tunnistettu ja tunnustettu
hyvinvointialueella Toiminta on ihmisten tarpeisiin
perustuvien tuen muotojen kehittämistä, yhteensovittamista,
mallintamista ja näiden testaamista ja arviointia. Lisäksi se
on tuen muotojen yhteensovittamista yhdessä julkisen
sektorin uudistuvien palvelujen kanssa.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville kasvokkaisissa
asiakastapaamisissa, puhelimitse, verkossa, etäyhteydellä
sekä ryhmissä ja tukihenkilötoiminnan avulla (Mikkelin
kriisikeskus)
Järjestölähtöiseen kriisi-, mielenterveys- ja väkivaltatyöhön
vaikeissa elämäntilanteissa oleville kasvokkain, puhelimitse,
verkossa, videovälitteisesti ja ammatillisesti ohjatuissa
ryhmissä (Kriisikeskus Mobile Seinäjoki)
Tukihenkilötoimintaan sekä tukikoirakkotoimintaan (20212022)
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville tarjoamalla matalan kynnyksen
keskusteluapua, ammatillisesti ohjattuja ryhmiä ja
tukihenkilötoimintaa (Turun kriisikeskus)
Pakolaisena tai turvapaikanhakijana maahantulleiden
henkilöiden mielenterveyden edistämiseen ryhmätoimintojen,
tiedottamisen, ammattilaisille sekä vapaaehtoisille
suunnattujen koulutuksien ja monikielisen hyvinvointia
tukevan materiaalin keinoin (Serene-toiminta)
Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden, yli 16-vuotiaiden
henkilöiden voimavarojen vahvistamiseen lyhytkestoisen
kriisiavun, vertaisryhmätoiminnan, ammattilaisten
kouluttamisen sekä nuorille suunnatun, seksuaalioikeuksia ja
toimintatapoja koskevan ennaltaehkäisevän tiedonvälityksen
avulla (Koski-seksuaaliväkivaltatyö Turun alueella)
Pariskunnille suunnatun järjestölähtöisen kriisiavun ja
parisuhdepalvelujen tasavertaisen saatavuuden
kehittämiseen Lounais-Suomessa järjestöjen ja kunnan
yhteistyönä (Mielitietty 2020-2022).
Läheisensä menettäneiden henkilöiden voimavarojen
vahvistamiseen ammatillisella kriisityöllä ja
vertaistukitoiminnoilla sekä läheisen menettäneitä kohtaavien
eri alojen ammattilaisten osaamisen vahvistamisella
verkostoyhteistyöllä Turun seudulla (Feeniks 2021-2023)
Masennusoireista kärsivien ja masennuksesta toipuvien
valtakunnalliseen vertaistukiryhmätoimintaan ja
vertaisohjaajien koulutukseen
Vaikeassa elämäntilanteessa olevien miesten hyvinvoinnin ja
mielenterveyden edistämiseen ammatillisuuteen sekä
vertaistuellisuuteen perustuvien yksilö- ja ryhmätoimintojen
keinoin Meri-Lapissa (Mitä Mies? 2022 - 2024)
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön tarjoamalla
matalan kynnyksen keskusteluapua, ammatillisesti ohjattuja
vertaistukiryhmiä ja tukihenkilötoimintaa (Kriisikeskus
Turvapoiju)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville puhelimitse, verkossa,
kasvokkaisissa asiakastapaamisissa ja ammatillisesti
ohjatuissa ryhmissä (Sastamala-Huittisten tukitalo)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville tarjoamalla matalan kynnyksen
keskusteluapua, ammatillisesti ohjattuja ryhmiä ja
tukihenkilötoimintaa (Oulun kriisikeskus)

Esitetään

136 535

135 872

Ei esitetä

40 040

0

Ei esitetä

496 201

0

Ei esitetä

222 900

0

Esitetään

42 500

38 892

Esitetään

190 000

180 186

Esitetään

264 500

234 500

Esitetään

121 000

114 200

Esitetään

280 000

271 806

Esitetään

140 000

139 466

Esitetään

132 340

132 340

Esitetään

140 000

140 000

Esitetään

120 000

100 000

Esitetään

130 000

119 106

Esitetään

199 657

199 657

Esitetään

170 000

170 000

Esitetään

34 812

34 812

Esitetään

237 000

237 000

Esitetään

38 800

38 800

Esitetään

304 750

304 750

Mieli Oulun seudun
Mielenterveyseura ry C

MIELI Pieksämäen
mielenterveys ry
MIELI Rovaniemen
Seudun
Mielenterveys ry
MIELI Rovaniemen
Seudun
Mielenterveys ry
MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf

Ak

C

Ak

Ak

MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf
C
MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf
C
MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf
C

317 900

0

123 000

123 000

Ei esitetä

34 855

0

Esitetään

345 000

310 000

16 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Esitetään
Tietoisuuden ja osaamisen vahvistaminen
mielenterveysoikeuksista luomalla mielenterveyskuntoutujille
ja heidän omaisilleen sekä kansalaisten, ammattilaisten,
kehittäjien ja järjestöjen käyttöön materiaalia,
koulutuskonsepteja sekä koota asiantuntemusta.
Hankkeessa pyritään vaikuttamaan mielenterveysoikeuksia
edistävien palveluiden saatavuteen ja
10 198 itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen.
Ei esitetä
Nuorten urheiluympäristöjen kehittämiseen mielenterveyttä
vahvistavaksi tuottamalla tietosisältöä, työkaluja ja koulutusta
ensisijaisesti 10–15-vuotiaiden nuorten urheilijoiden
6 913 valmentajille (Nuori mieli urheilussa 2020-2022)
Esitetään

32 000

32 000

487 500

0

123 000

123 000

Esitetään

28 050

23 055

Esitetään

1 061 400

1 061 400

Esitetään

391 000

391 000

Ei esitetä

157 532

0

Esitetään

558 600

558 600

Esitetään

1 183 000

1 183 000

9 640 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen
järjestöjen vapaaehtoistyön ja yhteisöjen yhteistyön
1 koordinoinnilla ja kehittämisellä Rovaniemellä (Neuvokas)

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 345 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Vaikeissa elämäntilanteissa oleville pääkaupunkiseudun ja
Hyvinkään seudun asukkaille tarkoitettuun järjestölähtöiseen
kriisi- ja mielenterveystyöhön yksilö- ja ryhmämuotoisen
auttamisen sekä vapaaehtoistoiminnan keinoin (SOS12 kriisikeskus ja Hyvinkään kriisikeskus Hymise)
Itsemurhien ehkäisyyn ja vähentämiseen Suomessa
järjestölähtöisen asiakastyön, koulutuksen, viestinnän ja
verkostotyön keinoin (Itsemurhien ehkäisykeskuksen
3 951 toimintaan 2021-2023)
Mielenterveysjärjestöjen yhteistyöverkoston toimintaan ja
mielenterveysjärjestöjen yhteistyön vahvistamiseen. Toiminta
vahvistaa mielenterveysjärjestöjen yhteistä
vaikuttamistoimintaa ja viestintää sekä mahdollistaa
järjestöjen välistä yhteistä kehittämistä ja osaamisen
10 204 jakamista.
Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytysten vahvistamiseen
Mieli ry:n paikallisissa jäsenyhdistyksissä koordinoinnin,
ohjauksen, koulutusten ja neuvonnan avulla
13 (Kansalaistoimintojen osasto)
Alueellisissa kriisikeskuksissa ja jäsenjärjestöissä tapahtuvan
yhtenäisen järjestölähtöisen kriisiauttamisen ja
valtakunnallisen kriisipuhelintoiminnan koordinointiin,
kriisipuhelimessa tarjottavan matalan kynnyksen kriisiavun
toteuttamiseen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen Tukinet14 toimintaympäristön ylläpitoon
Ylivelkaantuneiden perheiden mielenterveyden ja
vanhemmuuden tukemiseen ja ongelmien
ylisukupolvisuuden ehkäisyyn ammattilaisten ja
vapaaehtoisten mielenterveysosaamisen syventämisen sekä
10 191 viestintä- ja vaikuttamistyön avulla (YLVA 2022-2024)

Esitetään

631 579

631 579

Ak

12–29-vuotiaiden nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen
järjestöjen yhteistyönä toteutettavan Sekasin-chat -toiminnan
10 272 avulla
Esitetään

550 700

450 000

1 400 000

1 200 000

305 000

240 000

204 100

204 100

543 612

543 612

MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf
Ak
MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf
Ak

MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf
Ak
MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf
Ak

MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf
Ak
MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf
MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf
MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf
MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf
MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf

Hankkeen tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen tukea
13–18-vuotiaille oululaisille nuorille ja nuorten kanssa
työskenteleville ammattilaisille mielenterveyttä ja
mielenterveyden osaamista vahvistavan Nuorten tukipiste toiminnan avulla. Kansallisen mielenterveysstrategian 20202030 mukaisesti hankkeessa huomioidaan mielenterveys
kokonaisvaltaisesti kaikissa toiminnoissa edistäen nuorten
mielenterveyttä ja nuorten kanssa työskentelevien
ammattilaisten mielenterveysosaamista- ja taitoja
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa: 1) yksilö-, 2) ryhmä- ja
3) yhteisötason toimintojen avulla. Yksilötoiminta painottuu
nuorille suunnattuun matalan kynnyksen anonyymiin,
ammatilliseen keskusteluapuun, ryhmätoiminnot
mielenterveyttä edistävään ja tukevaan vertais- ja
vapaaehtoistoimintaan ja yhteisötason toiminta NMEA koulutusten tarjoamiseen nuorten parissa työskenteleville.
Hankkeen sisältöjä on pilotoitu ja ideoitu yhdessä alueen
10 137 nuorten kanssa Turvallinen Oulu -hankkeen toiminnassa.
Ei esitetä
Järjestöjen vapaaehtoistyön koordinointiin,
matalankynnyksen toimintaan sekä tukihenkilö- ja
vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen (Neuvokas
1 Toimintakeskus, 2021-2022)
Esitetään

Ay

Ak

C

MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf
Ak

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Esitetään
Ihmiskaupan uhrien voimavarojen vahvistamiseen ja aseman
parantamiseen järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöhön
perustuvan neuvonta- ja vaikuttamistyön avulla
19 (Rikosuhripäivystyksen TAIKA-työ)
Esitetään
Ympäristöahdistusta kokevien väestöryhmien tukemiseen
ryhmätoiminnan ja viestinnän keinoin yhteistyössä muiden
7 535 järjestöjen kanssa (Ympäristöahdistuksen mieli 2020-2022) Esitetään
Mielenterveysosaamista vahvistavan työn levittämiseen ja
juurruttamiseen sekä koordinointiin ja kehittämiseen
valtakunnallisesti ja alueellisesti viestinnän, koulutuksen ja
kurssitoiminnan, yhteiskehittämisen sekä verkostotyön
keinoin kohderyhminä päättäjät ja eri ikäryhmien (lapset ja
nuoret, työikäiset, ikääntyneet) parissa työskentelevät
ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä muut ikäryhmiin kuuluvat
2 429 henkilöt
Esitetään

MIELI Vihdin
mielenterveys ry

Ak

Mielle ry - Mielle rf

C

7 036

Mielle ry - Mielle rf

C

9 569

Mielle ry - Mielle rf

Ak

MIESSAKIT RY

C

10 254

MIESSAKIT RY

Ak

6 021

MIESSAKIT RY

Ak

5

MIESSAKIT RY

Ak

10 258

MIESSAKIT RY

C

10 256

MIESSAKIT RY

C

10 255

MIESSAKIT RY

Ak

2

MIESSAKIT RY

Ak

6 066

MIESSAKIT RY

Ay

6

MIESSAKIT RY

Ak

10 257

MIINA SILLANPÄÄN
SÄÄTIÖ
Ak

2

MIINA SILLANPÄÄN
SÄÄTIÖ
C
MIKKELIN
SETLEMENTTI RY Ak
Mikkelin seudun
Allergia- ja
Astmayhdistys ry
Ak

MIKKELIN SEUDUN
MUISTI RY
C

MIKKELIN SEUDUN
MUISTI RY
C

MIKKELIN SEUDUN
MUISTI RY
Ak
MIKKELIN SEUDUN
MUISTI RY
C

1

1

6 975
1

Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville tarjoamalla matalan kynnyksen
keskusteluapua sekä ammatillisesti ohjattuja ryhmiä (Vihdin
kriisikeskus)
Mielenterveyskuntoutujien kokemusasiantuntijatoiminnan
koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä kehittämiseen
(Ääni kokemusasiantuntijuudelle: KAT-toiminnan
nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin 2020-2022.)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Mielenterveyskuntoutujien jäsenyhteisötalojen toimintaan
(Sateenkaari)
Maahanmuuttajamiesten erokriisiauttamiseen ja sen
kehittämiseen. Kohderyhmälle tarjotaan mahdollisuus
erokriisiin liittyvien tietojen saamiseen ja tunteiden
käsittelyyn. Työskentelytavoiksi tarjotaan yksilöllistä tukea,
neuvontaa, vertaistukitoimintaa ja ryhmätoimintaa. Hankkeen
aikana kohdattujen miesten erityistarpeet kartoitetaan ja
heille tuotetaan ero-opas maahanmuuttajamiehille.
Kohderyhmää kohtaaville ammattilaisille tarjotaan hankkeen
puolelta konsultaatiopalvelua. Maahanmuuttajamiesten
kanssa työtä tekevien järjestöjen ja viranomaistoimijoiden
parissa tehdään haastatteluja, joissa kartoitetaan
kohderyhmän kanssa tehtävän erotyön erityistarpeet.
Kohderyhmän ja heitä kohtaavien ammattilaisten
näkemysten perusteella tuotetaan ammattilaisten työn tueksi
sekä kohtaamista tukeva opastus, että Miessakkien tarjoama
koulutuskokonaisuus maahanmuuttajamiesten
eroauttamiseen. Hankkeessa kehitetty auttamismalli
integroidaan hankkeen päättyessä myös osaksi Erosta
Elossa (EE) -toimintaa.
Väkivaltaa kokeneiden miesten väkivallankokemukseen
liittyvien haitallisten psyykkisten seurauksien vähentämiseen
yksilötapaamisten, puhelin-, sähköposti- ja verkkoauttamisen,
vertaisryhmätoiminnan sekä viestinnän keinoin (Väkivaltaa
Kokeneet Miehet)
Vanhemmuuden ja elämänhallinnan tukemiseen
erotilanteessa oleville miehille yksilö- ja ryhmämuotoisen
auttamisen, tukihenkilötoiminnan sekä puhelin- ja
verkkoauttamisen keinoin
Miesten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen
ammatillisen tuen, neuvonnan ja ryhmä- sekä
vertaisauttamisen avulla, erityiskohderyhmänä ovat isät
pikkulapsiperheissä, joissa toisella tai molemmilla
vanhemmista on masennusta tai masennustyyppistä oireilua
Konkurssiuhan alla olevien ja/tai ylivelkaantuneiden
yrittäjämiesten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen
vertaisryhmätoiminnan ja henkilökohtaisen tuen avulla.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Yksilö-, pari- ja ryhmämuotoiseen työskentelyyn väkivaltaa
lähisuhteissaan käyttäneiden miesten kanssa väkivaltaisen
käytöksen ehkäisemiseksi sekä väkivallan käytön
lopettamiseksi Uudellamaalla ja Pohjois-Savossa (Lyömätön
Linja)
Maahan muuttaneiden miesten työelämävalmiuksien ja
työllistymisen edistämiseen sekä kaksisuuntaisen
kotoutumisen tukemiseen mentori-, tukihenkilö- ja
suomenkielisen keskusteluryhmätoiminnan avulla
Helsingissä, Turussa ja Tampereella (2022)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Miesten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen
vapaaehtoisten vertaismiesten toteuttaman yksilö- ja
ryhmätuen sekä kohtaamisten avulla
Työikäisten kehitysvammaisten toimintakyvyn ylläpitämiseen
terveyskäyttäytymiseen vaikuttavan Keko-valmennuksen
avulla (KEKO)
Ikääntyvien omaishoitajanaisten, jotka käyttävät tai pelkäävät
käyttävänsä väkivaltaa, hyvinvoinnin ja jaksamisen
edistämiseen ja väkivallan käytön ehkäisyyn.
Järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja ammattilaisten
tiedon ja osaamisen lisäämiseen sekä väkivaltaisen
riskikäyttäytymisen tunnistamiseen ja käsittelyyn (Tunne
voimavarasi - Ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio
voimavarana 2020-2022)
Ikääntyneiden hyvinvointia edistävään kohtaamispaikka- ja
vertaistukitoimintaan

Allergisten ja astmaatikkojen paikalliseen tukeen,
3 269 neuvontaan, tiedotukseen ja vertaistoimintaan (2022)
Yli 65-vuotiaiden Mikkelin seudulla asuvien henkilöiden
aivoterveyden edistämiseen ryhmätoiminnan, tiedottamisen
ja tilaisuuksien avulla (Ei oikoteitä - aivoterveyttä elintavoilla
10 118 2022 – 2023)
Yli 65-vuotiaiden näkövammaisten terveyskäyttäytymisen
selvittämiseen aivoterveyden näkökulmasta Mikkelin
seudulla. Tiedotusmateriaalien ja toimintamallien
tuottamiseen kohderyhmälle, heidän läheisilleen ja sotehenkilöstölle näkövammaisen aivoterveyden edistämiseksi ja
arjessa selviytymisen, muistioireiden tunnistamisen sekä
tukitoimien saavutettavuuden parantamiseksi (Kiikarissa
6 030 aivoterveys - Tietoa ja tukea näkövammaisille 2019-2021)
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen Mikkelin
seudulla - vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja
2 neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 032 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)

Esitetään

155 000

118 088

Esitetään

138 587

138 587

Esitetään

50 000

50 000

Esitetään

160 000

160 000

Ei esitetä

240 170

0

Esitetään

200 000

135 000

Esitetään

375 000

314 000

Esitetään

127 000

127 000

Ei esitetä

409 170

0

Esitetään

30 000

30 000

Esitetään

320 000

252 000

Esitetään

83 000

41 500

Esitetään

270 000

270 000

Ei esitetä

136 000

0

Esitetään

95 000

91 000

Esitetään

214 300

214 300

Esitetään

271 472

235 000

Esitetään

70 000

70 000

Esitetään

183 776

183 776

Ei esitetä

47 500

0

Esitetään

284 000

284 000

Esitetään

36 400

36 400

MIKKELIN SEUDUN
OMAISHOITAJAT JA
LÄHEISET RY
C
MIKKELIN SEUDUN
OMAISHOITAJAT JA
LÄHEISET RY
Ak
MIKKELIN SEUDUN
OMAISHOITAJAT JA
LÄHEISET RY
C
Mikkelin työttömät ry C

Mikkelin työttömät ry Ak
Mirsal ry
C

Mirsal ry

C

Moms for Kids ry
C
Monaliiku Monikansallisten
naisten hyvinvointi ja
liikunta ry
Ak
Monaliiku Monikansallisten
naisten hyvinvointi ja
liikunta ry
C
Monaliiku Monikansallisten
naisten hyvinvointi ja
liikunta ry
C
Moniheli ry

C

Moniheli ry

C

Moniheli ry

C

Moniheli ry

C

Moniheli ry
Moniheli ry
Moniheli ry

Ak
Ak
Ay

Monik ry

C

Syrjäytymistä ja haitallisten ylisukupolvisten ketjujen
muodostumista ennaltaehkäisevän järjestölähtöisen tuen
kehittämiseen (vertaistuki ja psykososiaalinen tuki)
palvelupoluksi tulevaisuuden sote-keskukseen.
Erityislapsiperheissä, joissa lapsella on jokin
neuropsykiatrian kirjon häiriö (ADHD, Asperger, ADD,
autismin kirjo) eli nepsyn pulma. Kehittämällä kohderyhmän
ja ammattilaisten kanssa alueen tulevaisuuden sotekeskukseen varhaisen tuen palvelupolku, jonka avulla
perheet ohjautuvat ennen raskaita palveluita
järjestölähtöisen tuen piiriin sekä oikea-aikaista
psykososiaalista tietoa ja tukea sekä strukturoitua
vertaistukea perheille. Lisätään ammattilaisten osaamista
ilmiöstä ja perheiden auttamismahdollisuuksia. Edistetään
osallisuutta digipalveluilla. Kohderyhmänä hankkeessa ovat
sopimuksettomat omaishoitoperheet, joissa vanhemman,
läheisen kuten isovanhemman tai ammattilaisen huoli lapsen
nepsy-piirteistä on herännyt tai lapselle on alettu
10 365 diagnosoimaan nepsy-kirjon häiriötä.
Ei esitetä
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Mikkelin
1 138 seudulla (OmaisOiva)
Esitetään

10 268 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 437 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Työttömien terveellisten elämäntapojen ja
työelämäosallisuuden vahvistamiseen matalan kynnyksen
kohtaamispaikkatoiminnan ohjaus-, neuvonta- ja
5 702 ryhmätoiminnoilla Mikkelissä
9 910 Hankkeen
Paikka aukitavoitteena
-hakemus on
/ Platsen
är ledig -ansökan
tukea arabiankielisten,
aikuisikäisten, yli 30v, maahanmuuttajien kotoutumista ja
oman ammatillisen identiteetin löytämistä suomalaisilla
työmarkkinoilla. Hankkeessa tarjotaan omaa ammatillista
polkua etsiville arabiankielisille henkilöille ohjausta ja
neuvontaa suomalaisen koulutusjärjestelmän
mahdollisuuksista ja tarjotaan heille tarvittaessa ihan kädestä
pitäen neuvontaa koulutukseen hakeutumisesta ja
kouluttautumisen vaatimuksesta suomalaisessa
yhteiskunnassa. Hankkeen ansiosta aikuisiän saavuttaneet
arabiankieliset maahanmuuttajat löytävät paremmin tiensä
suomalaiseen työelämään ja pääsevät samalla
hyödyntämään omaa osaamistaan ja ammatillista
kunnianhimoaan. Tämä tuo tyydytystä elämään ja vaikuttaa
paitsi itse kohderyhmään, myös laajemmin heidän
perheisiinsä ja koko yhteisön sopeutumiseen suomalaiseen
yhteiskuntaan. Samalla yhteiskunnan marginaaliin
joutuminen ja yhteiskunnan avustusten varassa eläminen
10 104 vähenee.
Syrjäytymisvaarassa olevien lapsiperheiden ja naisten
yksinäisyyden ja eriarvoisuuden kokemuksen vähentämiseen
matalankynnyksen ryhmätoiminnan, yksilötukikeskustelujen
ja erilaisten osallistumismahdollisuuksien sekä
palveluohjauksen keinoin sidosryhmäyhteistyön avulla
10 023 (Yhdessä 2022-2024).
Maahanmuuttajanaisten terveyden ja elämänlaadun
edistämiseen liikunnalla, terveystiedolla, aktivoinnilla,
4 190 osallisuuden lisäämisellä ja vapaaehtoistoiminnalla

9 982 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Masennuksesta ja mielenterveyden ongelmista kärsivien
maahan muuttaneiden naisten voimavarojen vahvistamiseen
liikunnan avulla, vaikuttamistyöhön ja
maahanmuuttajanaisten mielenterveyttä tukevan mallin
9 974 luomiseen.
Työttömien nuorten /osatyökykyisten palkkaamiseen
9 616 järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksellisen
yhdenvertaisuuden edistämiseen vahvistamalla vanhempien
valmiuksia tukea nuorta sekä opinto-ohjaajien
kulttuurisensitiivisiä taitoja kohdata maahanmuuttajanuoria ja
heidän vanhempiaan. Toimintamuotoina omakielinen
vertaistoiminta maahanmuuttajavanhemmille,
kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen keskittyvä pilottikoulutus
opinto-ohjaajille sekä yhteistyöfoorumit (OmaPolku-hanke
7 239 2020-2022).
Kulttuurisensitiiviseen jalkautuvaan toimintaan
maahanmuuttajien tarttumattomien sairauksien
7 696 ehkäisemiseksi (2020-2022)
Kahteen kulttuuriin kasvavien nuorten hyvinvoinnin ja
osallisuuden vahvistamiseen sekä vieraskielisen yhteisön ja
viranomaisten välisen dialogin edistämiseen (Mikki sulle
9 781 2022).
Maahanmuuttaneiden asumisen ongelmien ja
asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseen sekä asumisen
ongelmia kohdanneiden maahanmuuttaneiden auttamiseen.
Toimintamuotoina asiakastyö, ammattilaisten kouluttaminen
5 663 ja sidosryhmätyö (Katto-toiminta 2022).
1 775 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
3 029 Yleisavustuksena järjestön yleishyödylliseen toimintaan
Maahanmuuttajille suunnatun jalkautuvan, monikielisen
talous- ja velkaneuvonnan hankkeen käynnistämiseen ja
ylläpitämiseen. Toimintamuotoina yksilöneuvonta talous- ja
velka-asioissa sekä ajanvarauksella että ilman. Neuvontaa
toteutetaan ajanvarauksella toimistolla ja jalkautumalla
yhteistyötahojen toimitiloihin. (Talouden sopeuttaminen Taso
7 691 2020-2022)
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Pääkaupunkiseudulla asuvien arabian-, kurdin- ja
persiankielisten lapsiperheiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin
edistämiseen sekä tukemiseen jalkautuvan, yksilöllisen,
ennaltaehkäisevän sosiaalineuvonnan keinoin.
Kohderyhmään kuuluvia perheitä tuetaan tarjoamalla
neuvontaa ja ohjausta heidän omalla äidinkielellään mm.
taloudenhallintaan, asumiseen sekä lasten
varhaiskasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.
Palvelua toteutetaan jalkautuvan työotteen keinoin niin, että
maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin hankkeeseen
palkattavat palveluneuvojat jalkautuvat yhteistyötahojen
tiloihin kohderyhmän pariin. Jalkautumispaikoiksi on
alustavasti suunniteltu julkisen sektorin ylläpitämiä
lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tiloja (kuten
Perhekeskukset) Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.
Torstaisin hankkeessa järjestetään perheille suunnattuja
ryhmätoimintoja, kuten perhekahviloita.
Pääkaupunkiseudulla toimivien järjestöjen ja julkisen sektorin
toimijoiden yhteisten palveluverkostojen perustamiseen ja
koordinoimiseen. Palveluverkostot muodostetaan
organisaatioissa saatavilla olevan kieliosaamisen perusteella
(esim. somalin kielellä palveluita tarjoaville organisaatioille
oma verkosto, arabian kielellä palveluita tarjoaville oma
verkosto jne.). Tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa
yhteistyötä eri järjestöjen sekä järjestöjen ja julkisen sektorin
välillä, tehostaa asiakasohjausprosessia toimijalta toiselle
sekä tuottaa tietoa eri kieliryhmien tilanteesta ja
palvelujärjestelmässä piilevistä puutteista
pääkaupunkiseudulla. Palveluverkostot perustetaan somalin,
arabian, kurdin ja darin kielille. Monik ry perustaa
palveluverkostot ja koordinoi verkostojen toimintaa sekä
ylläpitää verkostojen puhelinpalvelua ja internetsivustoa,
joihin palvelun tarpeessa olevia henkilöitä voi ohjata.
Kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudun monikieliset
järjestöt sekä julkinen sektori.
Monikieliseen sosiaalineuvontaan ja sähköisten palveluiden
käyttöopastukseen matalan kynnyksen neuvontapisteessä
(2020-2022)
Maahanmuuttajataustaisten vammaisten osallisuuden ja
yhdenvertaisuuden vahvistamiseen koulutuksen, neuvonnan
ja ohjauksen avulla sekä vammaistietoisuuden edistämiseen
maahanmuuttajayhteisöissä (2020-2022)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumisen,
työelämävalmiuksien ja työllistymisen tukemiseen matalan
kynnyksen toiminnalla Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.
Toimintamuotoina yksilöohjaus, ryhmätoiminta, oppilaitos- ja
työnantajayhteistyö, asiantuntija- ja verkostoitumistyö sekä
vapaaehtoistoiminta ja maksuton puhelinneuvonta.
Väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden maahan muuttaneiden
naisten ja heidän lastensa matalan kynnyksen
kriisiauttamiseen, asumisen tukemiseen sekä ihmiskaupan
vastaiseen työhön. Toimintamuotoina palvelu- ja
sosiaaliohjaus, neuvonta, psykososiaalinen tuki- ja kriisityö,
maksuton auttava puhelin, verkkoauttaminen, asumisen
tukeminen, vertaistukitoiminta ja asiantuntijatyö. (Kriisikeskus
Monika)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Väkivaltaa kokeneille, haavoittuvassa asemassa oleville
maahanmuuttajanaisille ja heidän lapsilleen tarkoitettujen
tukiasuntojen (3kpl) hankinta- ja korjausmenoihin
pääkaupunkiseudulla.
Maahanmuuttajanaisten osallisuuden ja toimintakyvyn
vahvistaminen vertaistoiminnalla. Hankeen tavoitteena on
tukea ryhmätoiminnalla ja matalan kynnyksen palveluilla niitä
30-64 -vuotiaita arabin, kurdin ja somalinkielisiä
maahanmuuttajanaisia, jotka ovat olleet pitkään kotona,
poissa työelämästä ja joilla on heikot koulutukselliset taustat
( ei koulunkäyntitaustaa tai enintään peruskoulu).
Tavoitteena on arjen laadun parantaminen, yhteiskunnallisen
osallitumisen vahvistaminen ja itseohjautuvuuden,
itseluottamuksen ja mielenhyvinvoinnin tukeminen.
Osallistuja asettaa itse tavoitteet ja tarpeet toimintakyvyn eri
alueilla (psyykkinen, fyysinen, kognitiivinen, sosiaalinen)
osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistumiseksi. Asiakasta
tuetaan omien tavoitteiden saavuttamisessa ja vertaisryhmä
tukee itsetunnon vahvistamista sosiaalisen osallisuuden ja
liittymisen sekä positiivisen palautteen kautta.
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Maahanmuuttajataustaiset vanhemmat, jotka ovat erityisesti
kielen oppimisen haasteiden takia jääneet syrjään lastensa
koulunkäynnistä, harrastuksista ja muista lasten elämässä
keskeisistä toimintaympäristöistä. Nämä vanhemmat eivät
ole päässeet osallisiksi lastensa koulunkäyntiin eivätkä pysty
tukemaan lastensa oppimista, mikä on erityisen haitallista
niissä perheissä, joissa lapsilla on oppimisvaikeuksia tai
muita oppimisen haasteita. Valtakielen hallinnan puutteiden
takia vanhempien toimintakyky myös muilla yhteiskunnan
alueilla on alentunut. Kielen oppiminen kotouttamis- ja
kielikoulutuksissa ei ole onnistunut odotetusti vanhempien
oppimisvaikeuksien tai muiden oppimisen haasteiden
takia.kohderyhmänä ovat ne vanhemmat, joilla on vähäiset
resurssit osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön,
terveydellisten, sosiaalisten tai sosioekonomisten haasteiden
vuoksi. Toiminnassa kootaan vertaisryhmiä yhteistyössä
9 965 sosiaali- ja terveystoimen sekä koulujen kanssa.
Ei esitetä
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10 028 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Ikääntyvien maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisemiseen,
hyvinvoinnin lisäämiseen sekä yhteiskuntaan integroitumisen
1 803 tukemiseen Keski-Suomessa (2022-2023)
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9 510 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Kahden kulttuurin välissä olevien maahanmuuttajanuorten
tukemiseen aikuistumisessa erityisesti kunniaa, seurustelua,
seksuaalisuutta ja väkivaltaa koskevien käsitysten osalta
Kouvolassa. Toimintatapoina hankkeessa ovat ohjaus,
ryhmätoiminta, rakentava dialogi vanhempien ja
uskonnollisten yhteisöjen kanssa sekä kulttuuritulkkaus
7 259 viranomaisten kanssa (Sharaf 2020-2022).
Esitetään
Maahanmuuttajaperheille suunnattuun kulttuurisensitiiviseen
tukitoimintaan vaiheessa, jossa kodin turvassa kasvanut
lapsi siirtyy yläkouluun ja alkaa liikkua aiempaa
10 350 itsenäisemmin kaveripiireissä (2022-2024)
Esitetään

Syrjinnän vähentämiseen oppilaitoksissa ryhmätoiminnalla
6 968 (KYTKE-toiminta)
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen taantuvilla
lähiöalueilla ja toiminnan levittämiseen pääkaupunkiseudulla
1 ja Tampereella (Urbaanit lapset ja nuoret)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 460 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Maahanmuuttajataustaisten hyvinvoinnin, arjen hallinnan ja
osallisuuden edistämiseen sekä kaksisuuntaisen
kotoutumisen vahvistamiseen Mikkelissä
kohtaamispaikkatoiminnan, neuvonnan ja ohjauksen,
1 tapahtumien sekä ryhmä- ja vertaistoiminnan avulla.
Mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin vahvistamiseen
9 598 luontomenetelmillä (Ellu-hanke 2022-2024)
Mielenterveyskuntoutujien hyvinvointia edistävään
9 544 yksilölliseen tukeen (Mä klaaraan -hanke 2022-2024)
Nuorten aikuisten (18-29v.) mielenterveyden tavoitteelliseen
tukemiseen ja yksinäisyyden kokemusten vähentämiseen
avoimen matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan
3 743 avulla. (Tsemppari - nuorten aikuisten kohtaamispaikka)
Mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
edistämiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikan,
3 ryhmätoiminnan ja vertaistoiminnan avulla (Tsemppi-talo)

Ak

4 Miehille tarkoitetun vapaaehtoistoiminnan koordinointiin
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 673 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Pienten lasten äitien työelämäosallisuuden, hyvinvoinnin ja
voimavarojen vahvistamiseen vapaaehtois-, vertais- ja
7 556 tapahtumatoiminnalla (2020-2022)
Alle 45 vuotiaat työkyvyttömyyseläkeläiset, jotka ovat
haaveilleet palaavansa heppailun pariin, eläinavusteinen
kuntoutus. Sopii yli 18 vuotiaalle, joka rajoitteista huolimatta
toivonut hevosten pariin pääsyä & ratsastavansa. Sopii mm.
vammaisratsastuksesta kiinnostuneille pyörätuoliasiakkaille.
Viikonlopun aikana kuntoutetaan kehoa & mieltä, ensin tallilla
toimien hevosten kanssa, ja illalla nauttien muiden seurasta
ja rentouttaen lihaksia saunan lämmössä. Ryhmässä myös
mahdollisuus vertaistukeen, toimintavuodeksi suljettu
pienryhmä. Kuntoutuja saa terapiahevosen kautta iloa,
onnistumista, uusia ajatuksia, keskittyen terapiahevoseen, ja
terapiahevosen rauhoittavan olemuksen avulla keskittyä
kuntoutuksessa eläimen hyväksyvään läsnäoloon.
Kuntoutuspolun onnistumisen hetkien myötä, tulee ylitettyä
kynnyksiä, joiden avulla saadaan fyysisiä rajoitteita
helpotettua, mielen voimavaroja vahvistettua, sekä
9 903 elämänlaatua ja sen merkitystä parannettua.
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Korona COVID-19 pandemian seurauksena syrjäytyneet,
syrjäytymisuhan alla olevat, osallisuutta, elämänhallinta- tai
työelämätaitojen kehittämistä lastensuojelun 11-18- vuotiaat
asiakasnuoret. Kahdeksan (08) Suomen suurimman
kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku,
Jyväskylä ja Kuopio) sekä Hämeenlinna, Vaasa ja Mikkeli
(03) asiakasnuoret, jossa viikonloppu- ja loma-ajan
leirikeskustoiminta, 15-20 asiakkaalle paikkakunta per
toimintavuosi. Hankkeen tavoitteena edistää
lastensuojeluasiakasnuorten osallisuutta, elämänhallinta- ja
työelämätaitoja työhönvalmennusnäkökulman avulla. Toimii
ja vaikuttaa hyvinvointi- ja terveydenedistämis-, ja työllistämis, ja kansalaistoiminnan edistäjänä toimialueellaan.
Hyvinvointi- ja terveyden edistämistarkoituksessa myös
sosiaalipedagoginen, musiikkiavusteinen, eläinavusteinensekä Green Care toiminta. Myös palveluverkosto-, hanke-, ja
byrokratia/yhteiskunta neuvontaa. Toiminnallaan se edistää
9 897 kansalaisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta
Ei esitetä
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Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 099 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Maahan muuttaneiden monimuotoisen osallisuuden ja eri
taustaisten ihmisten kohtaamisten lisäämiseen matalan
kynnyksen toiminnalla - Neuvontaan ja vapaaehtoisten
kouluttamiseen ja ohjaukseen - Toimintaryhmien ja
tapahtumien järjestämiseen - Yhteistyö- ja
2 232 kumppanuustoimintaan (Monikulttuurikeskus Gloria)
Esitetään
Monimuotoisen osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen,
yksinäisyyden väheneminen, hyvien väestösuhteiden
muodostumisen tukeminen, syrjäytymisen ennaltaehkäisy,
rasismintorjunta, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden
edistäminen matalan kynnyksen toiminnalla
Monikulttuurikeskus Saagassa. Kohtaamispaikkatoiminta,
ryhmätoiminta, tilaisuudet ja tapahtumat, rasisminvastainen
työ, tiedottaminen ja koulutus, harrastustoiminta,
10 197 kulttuuritoiminta, vertaistoiminta.
Ei esitetä

Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi
jääneet työnhakijat, työhönvalmennus kahdeksan (08)
Suomen suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere,
Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä ja Kuopio) sekä
Hämeenlinna, Salo, Vaasa ja Mikkeli (04), matalan
kynnyksen toimipisteissä, jossa työhönvalmennuksen lisäksi
palveluverkostoneuvonta. Hankkeen tavoite työllistää
työhönvalmennusnäkökulman avulla 130
työhönvalmennusasiakasta vuosi/per kaupunki. Toimii ja
vaikuttaa hyvinvointi- ja terveydenedistämis-, ja työllistämis-,
ja kansalaistoiminnan edistäjänä toimialueellaan. Hyvinvointija terveyden edistämistarkoituksessa myös
sosiaalipedagoginen, musiikkiavusteinen, eläinavusteinensekä Green Care toiminta. Myös palveluverkosto-, hanke-, ja
byrokratia/yhteiskunta neuvontaa. Toiminnallaan se edistää
kansalaisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta,
yhteiskunnallista tasa-arvoa.
Hankkeessa kehitetään muistisairauksien riskitekijöiden
ennaltaehkäisyyn sekä aivoterveyden edistämiseen
pohjautuva valtakunnallinen toimintamalli muistisairauden
riskissä oleville ja aivoterveyden edistämisestä
kiinnostuneille. Toimintamalli sisältää: 1. FINGER
toimintamalliin pohjautuvan mobiilisovelluksen, joka
kannustaa käyttäjää omatoimiseen elintapamuutokseen
motivoivien ominaisuuksien avulla. Sovellus kehitetään
käyttäjälähtöisesti ja se sisältää innostavia tehtäviä tai
haasteita, joita suorittamalla käyttäjä näkee kuinka hänen
oma toimintansa edistää aivoterveyttä ja vaikuttaa
ennaltaehkäisevästi muistisairauksien riskitekijöihin. 2.
Digialustan, jossa vapaaehtoisten Digi Aivoterveyslähettiläiden avulla mahdollistetaan
aivoterveysryhmien kokoontuminen verkossa. Mallin avulla
yhdistysten vapaaehtoiset voivat toteuttaa vertaistuellisia
aivoterveysryhmiä digitaalisesti ja kannustaa sovelluksen
käyttäjiä oman aivoterveytensä edistämisessä ja
muistisairauksien ennaltaehkäisyssä.
Muistiyhdistysten ja niihin kuuluvien muistisairauksien
asiantuntija- ja tukikeskusten (Muistiluotsi) sekä
muistisairaiden ja heidän läheistensä puhelinneuvonnan
(MuistiNeuvo) koordinoimiseen valtakunnallisesti.
Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka tukee
muistisairaan ihmisen tarpeiden ja mielipiteen ilmaisemista
sekä vahvistaa osallisuutta häntä itseään koskevissa arjen
tilanteissa. Hankkeessa pilotoidaan muistisairaille ihmisille
soveltuvia kommunikoinnin tukikeinoja, joilla voidaan
vahvistaa heidän vuorovaikutustaan muiden ihmisten
kanssa. Hankkeessa myös kootaan ja levitetään tietoa siitä,
kuinka työntekijä voi mukauttaa omaa ilmaisuaan ja tapaa
olla vuorovaikutuksessa muistisairaan kanssa
kommunikoitaessa. Hankkeen toimenpiteiden: a. pilotoiden
löydettyjen ja kehitettyjen muistisairaille soveltuvien
kommunikoinnin tukikeinojen, b. työntekijöille luotavan
toimintamallin ja sähköisen työkalupakin ja c. tietoisuuden
lisäämisen avulla hyödynnetään aiempaa paremmin
muistisairaalla ihmisellä edelleen olemassa olevia
kommunikoinnin taitoja, edistetään muistisairaan ihmisen
omaa vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä vahvistetaan
muistisairaan äänen ja tahdon kuulemista hänen arjessaan.
Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Tyypin 2 diabetesta sairastavien, joilla on todettu
varhaisvaiheen munuaismuutoksia, hyvinvoinnin
edistämiseen ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan
avulla (Vertaisuudella eväitä hyvinvoinnin vahvistamiseen
2022 – 2024)
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden alakouluikäisten lasten
osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen
järjestöjen ryhmätoiminnassa (Oivalluksia lapsilähtöisen
osallisuuden polulla - Lapsen yhdenvertaisen osallisuuden
vahvistuminen järjestöjen ryhmätoiminnassa 2022 – 2024)
Suomen munuaistautirekisterin ylläpitämiseen (Suomen
Munuaistautirekisteri 2022)
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3 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Munuais- ja maksasairautta sairastavien sekä elinsiirron
saaneiden lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän
läheistensä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen
järjestämällä ohjattuja ryhmämuotoisia kursseja joko
lähijaksoina tai verkossa tapahtuvana. Kursseille
osallistuvien vertaisohjaajien kouluttamiseen, ohjaamiseen ja
6 toiminnan organisointiin.
Elinluovutusten edistämiseen tähtäävään tiedotustoimintaan
suurelle yleisölle, medialle ja hoitohenkilökunnalle (Lahja
12 elämälle)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Elinsiirtoa odottavien, elinsiirron saaneiden ja sairastuneiden
lapsiperheiden vertaistoiminnan mahdollistamiseen, tuen ja
tiedon jakamiseen, omahoidon tukemiseen sekä
yhteistyöhön hoitoyksiköiden ja muiden järjestöjen kanssa ja
hoitorengaspalveluun lapsiperheille, joille ei ole myönnetty
omaishoidon vapaata. Kohderyhminä munuais- ja
maksasairautta sairastavat ja/tai elinsiirron saaneet lapset ja
nuoret, aikuistuvat nuoret sekä heidän läheisensä.
Lapsiperheet, joissa vanhemmalla on vakava munuais- tai
maksasairaus. Sairastuneita lapsia, nuoria ja perheitä
11 työssään kohtaavat.
Nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen sekä päihdekokeilujen ja
päihteiden käytön ehkäisemiseen Music Against Drugs päihdekasvatuskokonaisuuksia tai sen osasisältöjä
6 460 toteuttamalla

MUNUAIS- JA
MAKSALIITTO RY
MUNUAIS- JA
MAKSALIITTO RY
MUNUAIS- JA
MAKSALIITTO RY

MUNUAIS- JA
MAKSALIITTO RY
MUNUAIS- JA
MAKSALIITTO RY
MUNUAIS- JA
MAKSALIITTO RY

Ak

Ak
Ay

MUNUAIS- JA
MAKSALIITTO RY

Ak

MUSIC AGAINST
DRUGS RY

Ak

Ei esitetä
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0
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469 000

0

Esitetään
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Erityistä tukea tarvitsevien nuorten mielenterveyden,
elämänhallintataitojen, terveyttä edistävien elämäntapojen,
aktiivisen toimijuuden ja työelämä- ja opiskeluvalmiuksien
vahvistamiseen sekä yksinäisyyden tunteen vähentämiseen
digitaalisen Ink-tiimitoimintaan pohjautuvan mallin avulla (DigiInk 2020-2022)
Esitetään
Music Against Drugs- kokonaisuudet ovat yleisen ehkäisyn
malli, mutta nyt haettu avustus loisi niiden rinnalle
kohdennetun riskiehkäisyn toimintamallin, jossa varhaisen
puuttumisen ajatuksella pyrittäisiin katkaisemaan kierrettä,
jossa lapsuuden ja nuoruuden kokemukset yksinäisyydestä,
ulkopuolisuudesta ja kiusaamisesta johtavat yksilön kannalta
epäsuotuisiin elämänkulkuihin. Tällä hetkellä kohtaamme
jatkuvasti sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa olevia nuoria,
jotka tarvitsevat intensiivisempää tukea, johon ei nykyisellä
resurssilla ole mahdollista vastata. Tällä avustuksella
pyrkisimme ottamaan tämän yläkouluikäisten erityisen
haavoittuvassa asemassa olevan kohderyhmän osaksi
sosiaali- ja terveysalan järjestötoimintaa ja tarjoamaan heille
mahdollisuuksia kiinnittyä päihteettömään yhteisöön, jossa
he voivat kokea kuuluvuuden tunnetta, saada uusia kavereita
ja onnistumisen kokemuksia turvallisessa ympäristössä.
Ei esitetä
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022-2023)
Esitetään
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Esitetään
Avustusta haetaan vahvistamaan STEA-avustuksia saavien
järjestöjen digitaalisia valmiuksia ja tämän avulla tukemaan
kohderyhmien toiminnasta kokemia terveys- ja
hyvinvointihyötyjä sekä vahvistamaan järjestöjen valmiuksia
jatkuvan arvioinnin ja raportoinnin toteuttamiseen sekä
lisäämään kohderyhmien osallisuutta järjestöjen arvioinnissa
ja kehittämisessä. Avustuksella pyritään myös luomaan
toimintamalli, jossa vapaaehtoisten digiosaamista pyritään
joukkoistamisen avulla tuomaan sosiaali- ja terveysalan
järjestökentän käyttöön. Toiminnassa tullaan luomaan
kartoitus sote-järjestökentän digitaalisista tarpeista sekä
käytössä olevista hyvistä käytänteistä sekä edelleen
levittämään näitä. Lisäksi mukaan intensiivisempään
kehittämistyöhön valitaan hankkeen kahtena jälkimmäisenä
vuotena sote-järjestöjä ja näiden kohderyhmiä, joita tuetaan
digitaalisuuden hyödyntämisessä kohderyhmien
hyvinvointihyötyjen sekä arviointitiedon tuottamisessa.
Ei esitetä
Nuorten työelämä- ja opiskeluosallisuuden, aktiivisen
toimijuuden ja mielenterveyden edistämiseen sekä terveyttä
edistävien elämäntapojen vahvistamiseen ryhmämuotoisen
Ink-tiimitoiminnan avulla
Esitetään
Nuorisomoottoripajan jatkuvuuden takaamiseksi,
tarvitsemme avustusta vuokrakuluihin kuluvalle vuodelle.
Olemme toimineet vuodesta 2008. Suuren suosion ja
kysynnän takia jouduimme siirtymään isompiin vuokratiloihin
2017. Uusien tilojen hankinnassa meillä on ollut apuna
Raaseporin Seurakunnasta. Olemme myös yhteistyössä
Raaseporin kaupungin kanssa ja Lasten ja nuorten keskus
ry:n moottoripajatoiminta hanketta vetävän tahon kanssa.
Moottoripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen
tuen antaminen nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä työ- ja
koulutuspalvelujen ulkopuolelle taikka syrjäytyä.
Kohderyhmän nuoret kaipaavat vahvempaa tukea kuin heille
on tällä hetkellä mahdollista tarjota. Nuoret toimivat
moottoripajallamme, jossa on saatavilla moniammatillista
tukea ja ohjausta ja jossa he saavat myös työkokemusta.
Autamme CV:n teoissa ja olemmekin saaneet nuoria
työllistymään paikallisiin yrityksiin.
Ei esitetä
MVH-Asunnot Oy on ARAn yleishyödylliseksi nimeämä
erityisasumisen asiantuntija. Toimimme yhteistyössä kuntien
kanssa erityisryhmien kohtuuhintaisen asumisen
edistämiseksi. MVH on toimintansa aikana rakennuttanut
omistukseensa valtakunnallisesti noin 600 kohtuuhintaista
asuntoa. Periaatteisiimme kuuluvat rakennusten
pitkäaikainen omistus ja huolellinen ylläpito koko elinkaaren
ajan. Tukiasuntojen hankinnalla MVH tuo osaamisensa
asunnon hankinnassa sekä asumisessa tukea tarvitsevien
asiakkaiden elämään. Ensisijaisena tavoitteena on tarjota
asuntoja lastensuojelun jälkihuollon nuorille. Asuntoja
hankitaan myös itsenäistyville kehitysvammaisille henkilöille
tai vähävaraisille ikääntyneille. Kaikille on kuitenkin yhteistä
tuen tarve itsenäisen elämän toteuttamisessa. Tuetun
asumisen avulla ihminen pystyy elämään mahdollisimman
itsenäistä ja omannäköistä elämää. MVH ja asiakas ovat
suorassa vuokrasuhteessa ja asumisen tuki toteutetaan
kuntien ja yksityisten palveluntuottajien toimesta.
Ei esitetä
Tukea nuorille -hankkeessa järjestetään tukea nuorille,
heidän läheisilleen sekä heitä kohtaaville ammattilaisille
päihteiden ongelmakäytön lopettamiseksi. 1. Järjestetään
nuorille päihteidenkäyttäjille ryhmiä/tapaamisia, joissa on
tavattavissa sote-alan ammattilaisia sekä
kokemusasiantuntijoita. 2. Tarjotaan apua lastensuojelun
yksilötyöhön tilanteissa, joissa nuorella on jo merkittäviä
vaikeuksia päihteiden käytön kanssa. Mukaan otetaan koko
perhe. 3. Koulutetaan lastensuojelun henkilökuntaa,
mielenterveyspalveluista huolehtivia sekä nuorisopalvelujen
työntekijöitä kohtaamaan päihteitä käyttäviä nuoria ja heidän
vanhempiaan. 4. Järjestetään vanhempainiltoja vanhemmille,
joita mietityttää heidän lastensa päihteiden käyttö. 5.
Koulutetaan ja kehitetään toimintakulttuuria päihdeongelmien
osalta kouluissa. Erityisesti opettajia, oppilashuollosta
vastaavia kuraattoreja, koululääkäreitä, psykologeja ja opintoohjaajia. 6. Luodaan verkkosivuille työkalupakki nuoria
kohtaaville.
Ei esitetä
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Esitetään
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Tietoisesti muutokseen -hankkeen tarkoituksena on kehittää,
tuottaa tietoa ja laajentaa Tietoisesti kohti parempaahankkeessa saatuja, Kainuun alueella vuosina 2019-2021
saatuja kokemuksia ja käytäntöjä valtakunnalliseen käyttöön.
Hankkeessa rakennetaan malli, joka tarjoaa matalan
kynnyksen ryhmätoimintaa päihde- ja muista riippuvuuksista
kärsiville aikuisille sekä heidän läheisilleen. Pääasiallisina
toimintamuotoina ovat tietoisen läsnäolon ja 12 askeleen
ohjelman menetelmät. Hankkeen aikana kerätystä tiedosta ja
kokemuksesta rakentuu tietopohja ja työkalupakki
(mm.työkirja, siihen osallistuville asiakkaille kuin ohjaajillekin).
Tämä mahdollistaa toiminnan skaalaamisen
valtakunnalliseksi. Myös verkossa tapahtuvan valmennuksen
mahdollisuudet toiminnan muotona kartoitetaan.
Hankkeeseen kuuluu oleellisena osana tiedotus- ja
koulutustoiminta. Avustuksen turvin järjestetään tiedotusta,
koulutusta ja luennointia mm. sosiaali- ja
9 669 terveydenhuoltoalan ammattilaisille sekä oppilaitoksille.
Ei esitetä
Nuorten päihdehaittojen ja riippuvuuksien ehkäisytoimintaan
5 (Vapaus tuo vastuun - Mikä elämässä koukuttaa?)
Esitetään
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Kokki itse! -hankkeessa kannustetaan ihmisiä omatoimiseen,
edulliseen ja terveelliseen ruuanvalmistukseen sekä
kokemuksen jakamiseen toisten kanssa. Välineinä tähän
kuntouttavaan "itse kokkailuun" käytetään
puolivalmispakkauksia, selkokielisiä hyvin helppoja
valmistusohjeita, opasvideoita, chat-neuvontaa sekä yksilö ja ryhmäohjausta yhteistyöverkostoissa. Onnistumisen ilon,
ruuan maistuvuuden ja valmistuskokemuksen jakaminen
onnistuu niin verkon chat-palvelussa kuin paikallisissa
ryhmissä. Valtakunnallinen verkossa toteutettu hanke on
suunnattu erityisesti itsenäistyville nuorille sekä
mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Toimintakykyä
ylläpitävänä "kokki itse!" tukee myös ikääntyneitä ja muita
kuntoutujia. Toisena kohderyhmänä ovat ensisijaisen
kohderyhmän parissa toimivat ohjaajat (päiväkeskukset,
toiminta- ja potilasjärjestöt, nuorten työpajat ja
etsivänuorisotyö sekä vankilat).
Ei esitetä
Tanskassa toimii NADA-kahviloita, jotka ovat avoinna kenelle
tahansa. NADA korva-akupunktiota on Suomessa tarjolla
ihmisille, joilla on hoitokontakti mielenterveys- tai
päihdehuolloin toimipisteeseen. NADA-kahvilan idea on
mataloittaa kynnystä hakea apua perheen sisäisiin
vaikeuksiin, päihdeongelmiin, syrjäytymiseen, erilaisiin
stressitiloihin, uniongelmiin jne. Keskeinen idea on tarjota
korva-akupunktiota, joka voi helpottaa stressia ja auttaa
miettimään selvemmin, mikä olisi seuraava askel oikeaan
suuntaan. Paikka toimii myös matalan kynnyksen
kohtaamispaikkana, työntekijät ovat NADAn vapaaehtoisia,
päihde- ja mielenterveystyön ammatti-ihmisiä
Ei esitetä
Digitaalisen väkivallan ehkäisemiseen ja digitaalista
väkivaltaa kokeneiden naisten auttamiseen puhelin- ja
verkkopalvelujen, vertaisryhmien, kurssien sekä
ammattilaisten kouluttamisen ja yleisen tietoisuuden
lisäämisen avulla (Turv@verkko 2020-2022)
Esitetään
Väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden tyttöjen, naisten ja
heidän läheistensä tukeen ja vertaistoimintaan kasvokkain,
puhelimessa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa sekä
vaikuttamistyöhön sekä viestintään naisiin kohdistuvan
väkivallan ehkäisemiseksi
Esitetään
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Esitetään
Tavoitteena on vähentää tyttöjen ja naisten huolestuttavan
korkeaksi noussutta uupumusriskiä ja siihen liittyvää
haitallista päihteiden käyttöä ja syrjäytymistä. Haasteiden
taustalla ovat usein diagnosoimattomat neuropsykiatriset
oireet. Hankkeessa tuetaan varhaisvaiheessa, ennen
diagnooseja, nepsyoireisten tyttöjen ja naisten
toiminnanohjausta eli arjen sujuvuutta kuten
toimeenryhtymistä, asioiden loppuunsaattamista, siirtymien
helpottumista ja tunnesäätelyä vertaisryhmätoiminnan ja omaapumateriaalien avulla sekä viestimällä onnistumisista
vertaistarinoiden avulla. Hankkeessa myös lisätään
ammattilaisten tietoa tyttöjen ja naisten oireilusta, joka jää
usein piiloon. Lisäksi hankkeessa tuetaan nepsy-oireisten
läheisiä vertaisryhmätoiminnan avulla. Hankkeessa
toteutettavan toiminnan avulla kohderyhmän ja läheisten
toimintakyky ja arjen hallinta vahvistuvat ja ammattilaiset
osaavat tunnistaa ja tukea nepsyoireisiä tyttöjä ja naisia
entistä varhaisemmassa vaiheessa.
Ei esitetä
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten asunnottomuuden
ehkäisyyn ja itsenäisen asumisen tukemiseen
asumisohjauksella ja -neuvonnalla sekä ryhmätoiminnoilla
Hämeenlinnan seudulla (Nuorisoasumisen sisältöpalvelut)
Esitetään
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten itsenäistymisen
tukemiseen ja asunnottomuuden ehkäisyyn
asumisohjauksella ja -neuvonnalla sekä ryhmätoiminnoilla
Porvoossa ja Sipoossa
Esitetään
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten itsenäistymisen
tukemiseen ja asunnottomuuden ehkäisyyn
asumisohjauksella ja -neuvonnalla sekä ryhmätoiminnoilla
Riihimäen seudulla, Karkkilassa ja Vihdissä sekä Lahdessa
ja Heinolassa.
Esitetään
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten itsenäistymisen
tukemiseen ja asunnottomuuden ehkäisyyn
asumisohjauksella ja -neuvonnalla sekä ryhmätoiminnalla
Rovaniemellä
Esitetään
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Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Keskija Itä-Lapin alueella (OmaisOiva)
Jatkotaso avoimien ja yleisten vertaistukiryhmien jälkeen.
Uhrin oman tiedostamisen lisääminen narsistisesta
ihmissuhteesta ja sen dynamiikasta. Ryhmille laaditaan
kymmenen kerran ohjelma, jossa jokaiselle ryhmäkerralle on
tietty käsiteltävä teema, lisäksi kotitehtäviä. Ryhmissä
mahdollistuu uhrin omien ajatus- ja toimintamallien
tiedostaminen ja käsittely. Tiedostaminen antaa
mahdollisuuden työstää omaa itseä lisää esimerkiksi
terapiassa. Ryhmissä käsitellään miten henkilö on joutunut
narsistin uhriksi.Tiedostaa mitkä ovat oman psyykeen
mekanismit, jotka johtavat usein toistuvasti uhrin ajautumista
uhrautujaksi ja hyväksikäytettäväksi. Kohderyhmä: Narsistien
uhrit, jotka haluavat päästä uhriudesta eteenpäin, tiedostaa
syvemmin oman persoonansa rakenteen yhteyttä narsismiilmiöön. Toimintamuodot: Ammattilaisen tai muutoin
kasvuryhmän ohjaajaksi soveltuvan henkilön vetämiä
suljettuja vertaistuellisia itsetuntemusryhmiä.
Narsistien uhrien selviytymisen tukemiseen vertaistuen,
puhelinneuvonnan, verkostoitumisen sekä tiedotus- ja
koulutustoiminnan avulla
Sosiaaliseen lomatoimintaan vähävaraisille naisille,
pariskunnille ja lapsiperheille sekä Sjögrenin syndroomasta
kärsiville (2022)
Maahanmuuttajien sosiaalisen hyvinvoinnin ja yhteiskuntaan
integroitumisen tukemiseen kohtaamispaikkatoiminnan avulla
Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan toteuttamiseen ja
kehittämiseen eri kohderyhmien (mm. päihdekuntoutujat,
neuropsykiatrisista oireista kärsivät, maahanmuuttajat) arjen
ja toimintakyvyn tukemiseksi
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Avustuksen tarkoituksena on MS-tautia ja harvinaisia
eteneviä neurologisia sairauksia, Parkinsonin tautia ja muita
liikehäiriösairauksia sairastavien sekä aivovamman
saaneiden työelämäosallisuuden edistäminen
valtakunnallisen ohjauksen ja neuvonnan, tiedottamisen,
vaikuttamistyön sekä vertaistoiminnan keinoin. Moniin
eteneviin neurologisiin sairauksiin sairastutaan opiskelu- tai
työiässä. Myös aivovammat ovat yleisiä työikäisillä.
Neurologiset sairaudet ovat usein monioireisia ja niihin liittyy
pahenemisvaiheita, joista aiheutuu sairauspoissaoloja
opiskeluun tai työhön. Pahenemisvaiheista voi jäädä
eriasteista toimintakyvyn alenemaa, ja työhön paluu voi olla
haastavaa ilman erityisjärjestelyjä. Näkymättömät oireet,
kuten kognitiiviset oireet, kipu ja fatiikki, asettavat erityisiä
haasteita työkyvyn tukemiselle tämän päivän työelämässä,
missä kognitiivinen suoriutuminen on keskeistä.
Harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien järjestö-,
tiedotus- ja tukitoimintaan
Tavoitteellisiin, sairauteen sopeutumista tukeviin ja
vertaistukea vahvistaviin kursseihin MS-tautia ja harvinaisia
neurologisia sairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen.
Toteutusmuotoina teemakurssit, avomuotoiset kurssit,
yöpymiskurssit ja verkkokurssit. Kursseille voi osallistua myös
Parkinsonliiton, Aivovammaliiton tai Invalidiliiton
kohderyhmään kuuluvia henkilöitä ja heidän läheisiään.
MS-tautia, harvinaisia neurologisia sairauksia, Parkinsonin
tautia, harvinaisia liikehäiriösairauksia sairastavien ja
aivovammautuneiden sekä heidän läheistensä tukemiseen
neuvontatoiminnalla.
MS-tautia, harvinaista neurologista sairautta, Parkinsonin
tautia ja muuta liikehäiriösairautta sairastavien sekä
aivovamman saaneiden työllistymisen ja työssä pysymisen
edellytysten edistämiseen yksilöllisen ohjauksen ja
neuvonnan, luentojen, ryhmämuotoisten tiedollisten ja
vertaistuellisten tilaisuuksien, viestinnän ja vaikuttamistyön
avulla.
Romaninaisten terapeuttinen kohtaaaminen, toipumien sekä
voimaantuminen. Tarkoituksena vuokrata tilat, joissa
romaninaiset kokoontuvat, Matalan kynnyksen kohtaamista.
ympärivuorokautista jaksottasia toipumisperioodeja, luentoja,
keskustelupiirejä, terapeuttista kuntoutusta,
viikonloppukursseja. Terapauttinenhoitokoti/ toimintakeskus.
Tutkimusten mukaan romaninaisille ei ole vain heille
suunnattua terapeuttista kuntoutusta ja kuitenkin sen tarve
on ilmeinen. Romanilapset- ja nuoret.Tietoa väkivallasta,
väkivallan seurauksista sekä keinoja väkivallan
vastustamiseen. Menemme sinne missä nuoret ovat,
nuorisotilat, koulut. Lauluin, leikein, pelien ja esimerkkien
kanssa osallistamme heitä. Teemme esitteitä ja tietoiskuja.
Ensiksi, hankkeen pilotointia pääkaupunkiseudulla,
hankkeen mallintaminen ja valtakunnallistaminen.
Hankkeessamme on toimenpiteitä, joita nostetaan esiin myös
voimassa olevassa Suomen romanipoliittisessa ohjelmassa
(STM/RONK ROMPO2, 2018-2022, romani.fi)
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Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän
lähiyhteisöjensä osallisuuden ja toimijuuden edistämiseen
Naapuriäiti-toiminnon avulla Helsingissä, Espoossa,
Vantaalla, Lappeenrannassa ja Imatralla.
Tukea tarvitsevien ja syrjäytymisvaarassa olevien tyttöjen ja
nuorten naisten sosiaalisen vahvistamisen, osallisuuden ja
yhteisöllisyyden edistämiseen matalan kynnyksen
kohtaamispaikkatoiminnan, vertaistukiryhmien, yksilöllisen
tuen sekä verkosto- ja vapaaehtoistoiminnan avulla Vantaalla
ja Lappeenrannassa (Tyttöjen Tila)
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Ei esitetä
Vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten tukemiseen ja
syrjäytymisen ehkäisemiseen nuorten omaehtoista toimintaa
järjestämällä (Mahis -toiminta) ja nuorten parissa toimivien
2 yhteistyön parantamiseen (Mahis)
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Maahanmuuttajataustaisten naisten sosiaaliseen
vahvistamiseen sekä yhteisöllisyyden lisäämiseen matalan
kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan, palveluohjauksen,
yksilöllisen tuen sekä vertaisryhmä- ja vapaaehtoistoiminnan
avulla (Wahva Nainen)
Erityislasten liiallisen pelaamisen ja älylaitteiden käytön
haittavaikutusten ennaltaehkäisemiseen ryhmätoiminnan,
vertaistuen ja tiedottamisen keinoin. Kohderyhmänä ovat
lapset, joilla on hermoston kehityksellisiä häiriöitä (ADHD,
autismikirjon häiriöitä, oppimisvaikeuksia) sekä heidän
perheensä. (Pelaa fiksusti - Erityislasten digitaalinen
hyvinvointi. Tukea ja ohjausta perheille älylaitteiden käyttöön
ja liiallisen käytön haittavaikutusten ehkäisemiseen
tähtäävän menetelmän kehittäminen 2022 – 2024)
VIKKE ensitieto ja varhainen tuki -hankkeen päätavoitteena
on parantaa viittomakieltä omaksuvien lasten vanhempien
saamaa tietoa ja tukea lapsen kehityksen varhaisvaiheissa.
Hankkeessa kehitetään em. lasten perheiden, heidän
kanssaan työskentelevien ammattilaisten ja järjestöjen
kanssa avoin ensitiedon ja varhaisen tuen verkkoympäristö.
Sen pohjalta kehitetään asiantuntijoille ensitiedon ja
varhaisen tuen malli, joka ohjaa mm. uusissa soterakenteissa toimivia ammattilaisia kuulovammaisen tai
viittomakieltä omaksuvan lapsen ja hänen perheensä
kohtaamisessa sekä tiedon ja moniammatillisen tuen
tarjoamisessa. Lisäksi hankkeessa annetaan koulutusta
varhaisen vuorovaikutuksen ja kielenkehityksen tukemisesta
viittomakieltä käyttäville henkilöille, jotka jatkossa toimivat
kummeina ja vertaistukena viittomakieltä käyttäville perheille.
Hanke tarjoaa myös muuta kielenkehityksen koulutus-,
asiantuntija- ja konsultaatiotukea perheille, järjestöille sekä
muille eri alojen ammattilaisille.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Pienten lasten itsesäätelyn vaikeuksia vähentävän, helposti
omaksuttavan leikkitoiminnan toteuttamiseen
varhaiskasvatuksessa perheiden, järjestöjen ja
terveydenhuollon yhteistoimintana (LEIKITÄÄN JA
KESKITYTÄÄN YHDESSÄ - Itsesäätelyn kehityksen
tukeminen varhaiskasvatuksen leikkitoiminnalla yhdessä
perheiden, järjestöjen ja terveydenhuollon kanssa 2020 2022)
Lasten kielellisten taitojen tukemiseen, lukuinnostuksen
lisäämiseen ja lukutaidon parantamiseen (Lukumummi ja vaari toiminta)

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten asunnottomuuden
ehkäisyyn asumisohjauksella ja -neuvonnalla sekä
1 ryhmätoiminnoilla Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä
9 447 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Nuorisoväkivallan ehkäisyyn ja nuorten väkivallattoman
käyttäytymisen edistämiseen ryhmätoiminnan avulla sekä
1 kiusaamisen vastaiseen työhön Etelä-Suomessa (2022)
11-21 -vuotiaiden nuorten jengiytymisestä aiheutuvan
väkivallan vähentämiseen Uudenmaan ja Kymenlaakson
alueella. Kasvatuksellista tukea tarjotaan yksilö- ja
pienryhmäohjauksen avulla nuorille, jotka kuuluvat jengeihin,
joissa käytetään väkivaltaa sekä nuorille, joilla on riski
ajautua tällaisiin jengeihin. Nuoret tavoitetaan ja ohjataan
toimintaan yhteistyöverkoston avulla. Yhteistyötä tehdään
erityisesti poliisin Ankkuritoiminnan ja kuntien sosiaalitoimen
kanssa. Hanke tuottaa myös tutkimustietoa nuorten jengiilmiöstä pro gradu -opinnäytetöiden avulla yhteistyössä
9 972 opinnäytetöiden tekijöiden ja yliopistojen kanssa.
Nuorisoväkivallan ehkäisyyn ryhmätoiminnan avulla ja
nuorten väkivallattoman käyttäytymisen edistämiseen sekä
3 kiusaamisen vastaiseen työhön Itä- ja Kaakkois-Suomessa
Projektets syfte är att motivera och inkludera elever med
invandrarbakgrund att studera och använda svenska.
Eleverna får kännedom om fördelarna med språkkunskaper
och uppmuntras till ett positiv inställning till studier i svenska.
Det långsiktiga målet för projektet är att förbättra jämlikheten
att lära sig svenska i finska skolor i Huvudstadsregionen och
i Åbo. Behovet att stöda invandrarelevernas motivation att
lära sig svenska är stort i Helsingfors. Eleverna får
nödvändigtvis inte hjälp med svenskan hemma, och en
negativ trend har varit att invandrarelever blivit befriade från
svenskan. Eleverna behöver positiva förebilder som visar att
de kan ha nytta av att lära sig svenska. Nordicsom har ett
fungerande koncept, och med stöd av Stiftelsen Tre Smeder
vill vi erbjuda programmet till finskspråkiga skolor i
Huvudstadsregionen och i Åbo.. Inom ramen för projektet
arrangeras också seminarier till invandrarelevernas föräldrar
10 043 och svensklärare.
Leskien, leskiperheiden ja vanhempansa menettäneiden
lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tukeen vertais- ja
vapaaehtoistoiminnan, neuvonnan, viestinnän ja
10 008 vaikuttamistoiminnan avulla.
Nuorten asunnottomuuden ehkäisyyn moniammatillisten
yhteistyöverkostojen koordinoinnilla sekä matalan kynnyksen
palvelupisteiden ammattilaisten osaamisen vahvistamisella
nuorten asumisneuvontatyössä (Onnistu asumisessa
7 161 –verkostotoiminta 2020-2022)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
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Yleisavustuksena avustuksen saajan hallinnollisiin kuluihin ja
yleishyödylliseen toimintaan. Nuorten mielenterveyden
edistämiseen. Yleisavustuksella katetaan järjestön yleiskulut.
Yleisavusteiseen toimintaan kuuluvat vaikuttamistoiminta,
verkostot, organisaatiotasoisen yhteistyön sekä
kumppanuuksien kehittäminen, järjestöyhteistyö,
varainhankinta sekä sisäinen kehittäminen. Kohderyhmänä
yleisavusteisen toiminnan toteuttamisessa ovat sisäisesti
henkilöstö, vapaaehtoiset, hallitus ja jäsenet sekä ulkoisesti
13-29-vuotiaat nuoret, yhteistyökumppanit, muut
9 845 sidosryhmät, vaikuttajat, media ja suuri yleisö.
Ei esitetä
Toisen asteen opiskelijoiden mielenterveys- ja elämäntaitojen
vahvistamiseen sekä mielenterveyden edistämiseen
10 149 tukihenkilötoiminnalla
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10 397

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja nuorten
aikuisten mielenterveyden tukemiseen verkossa tehtävällä
ryhmä- ja vapaaehtoistoiminnalla (Yeesin verkkotyö -hanke
2022-2024)
Ihonvärin takia rasismia kokevien nuorten mielenterveyden
edistämiseen vertaistoiminnalla, koulutuksilla ja viestinnällä
(Rasismi ja mielenterveys -hanke 2022-2024)
Nuorten mielenterveyden edistämiseen nuorilta nuorille
periaatteella, nuoria osallistavien toimintamallien
levittämiseen sekä vaikuttamistyöhön erityisesti internetiä ja
sosiaalista mediaa hyödyntämällä
Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajanuorten
sosiaalisia taitoja ja edistää osallisuutta taide- ja
draamakasvatuslähtöisten menetelmien kautta.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Avustusta haetaan Nuorten Palvelu ry:n Tulevaisuuden Tilat kehittämishankkeen omarahoitusosuuden kattamiseksi.
Kehittämishankkeen päärahoitusta haetaan uuden
ohjelmakauden käynnistyttyä Euroopan Sosiaalirahastosta.

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten auttamiseen kasvokkain
ja internetissä sekä nuorten kanssa toimivien vapaaehtoisten
1 968 koulutukseen ja tukemiseen (Zemppari- ja Vertzi-toiminta)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
7 298 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2020 - 2023)
Yhteisöpajan kohderyhmänä ovat syrjäytymisriskissä olevat
17-29-vuotiaat nuoret, jotka asuvat Forssan seudulla.
Toiminnan tarkoituksena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä
sosiaalisen vahvistamisen, nuorten omien voimavarojen ja
osaamisen esiinnostamisen sekä nuorten laaja-alaisen
elämänhallinnan ja merkityksellisyyden kokemuksen
lisäämisen kautta. Yhteisöpajatoimintaa tuotetaan
lukujärjestysperiaatteella siten, että toiminnan keskiössä on
nuorten oma osallisuus hyvinvointiaan tukevien palveluiden
suunnittelussa. Yhteisöpajan lukujärjestys sisältää
elämänhallintataitoja, väestösuhdetaitoja,
yhteiskuntavalmiuksia ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa
ryhmätoimintaa. Lukujärjestys sisältää myös liikunta- ja
kulttuuritoimintaa sekä yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa.
Ryhmänohjauspalveluiden lisäksi Yhteisöpaja koordinoi
järjestö- ja kokemusasiantuntijapalveluita vastaamaan
nuorten yksilöllisiin tuentarpeisiin. Yhteisöpaja toimii
9 837 yhteistyössä sote- ja kuntapalveluiden kanssa.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
2 toimintaan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 504 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021-2023)
Huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä matalan
kynnyksen vertaistoimintaan sekä osallisuuden ja
10 018 toimintakyvyn tukemiseen Oulun alueella (VERTO)
Vanhempana Suomessa- hanke kehittää vertaisuuteen ja
yhteisöllisyyteen pohjautuvan toimintamallin maahan
muuttaneiden- ja monikulttuuristen perheiden
vanhemmuuden tukemiseksi ja lasten syrjäytymisen
ehkäisemiseksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat 1)
haavoittuvassa asemassa olevat maahan muuttaneet
perheet, joilla on 0 - 16- vuotiaita lapsia ja jotka ovat
kotoutumispalveluiden ulkopuolella, 2) haavoittuvassa
asemassa olevat monikulttuuriset perheet, joilla on 0-16vuotiaita lapsia ja 3) sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan
ammattilaiset, jotka työskentelevät em. ryhmien kanssa.
Erityisinä kohderyhminä ovat avio- tai avoliiton kautta
Suomeen tulleet puolisot, yhden vanhemman perheet sekä
syrjäytymisvaarassa olevat perheet. Oulussa ja lähialueilla
kehitetyn mallin pohjalta rakennettu maahan muuttaneiden
perheiden vanhemmuuden tuen verkkotyökalupakki on
vanhempien ja perheammattilaisten hyödynnettävissä ympäri
9 986 Suomen.
Vanhemmuuden tukemiseen, lapsiperheiden hyvinvoinnin
vahvistamiseen ja koululaisten luvattomien poissaolojen sekä
1 279 koulupudokkuuden ehkäisemiseen
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VIRKKU - Virtuaalinen klubitalotoiminta laajalla
maantieteellisellä alueella Pohjois-Suomessa Avustusta
haetaan matalan kynnyksen virtuaalisen klubitalotoiminnan
kehittämiseen ja toteuttamiseen laajalla maantieteellisellä
alueella Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Hankkeessa tavoitellaan niitä eri tavoin tukea tarvitsevia
työikäisiä ihmisiä, jotka asuvat isojen keskusten ulkopuolella
tai eivät muuten ole mukana jo olemassa olevien klubitalojen
toiminnassa ja haluavat/tarvitsevat tukea arkeen,
digivalmiuksiin, työllistymiseen, opintoihin sekä yhteisön,
johon kuulua. Virkun toiminta toteutuu pääsääntöisesti
verkkoympäristöissä ja etäyhteyksillä, noudattaen perinteisen
klubitalon toimintamallia. Virkun toiminnot ovat jäsenlähtöisiä
ja niillä vastataan jäsenten toiveisiin ja tarpeisiin. Hankkeen
aikana kehitetään virtuaalinen klubitalotodellisuus (VR). VRympäristö on sosiaalinen virtuaaliympäristö, jossa ydintä on
10 341 vuorovaikutus toisten kanssa ja yhdessä toimiminen.
Ei esitetä
Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
kohtaamispaikkatoimintaan Kajaanin, Oulun ja Rovaniemen
alueella sekä eKlubitalotoimintaan (Klubitalo Pönkkä,
3 020 Klubitalo Tönäri ja Klubitalo Roihula)
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Ei esitetä
Rahoitus vastaavan päiväkeskusohjaajan palkkaukseen
Nurmon Sininauha ry.n Päiväkeskus ja kohtaamispaikka
9 441 Plakkarin tarpeisiin.
Ei esitetä
Hankkeessa kehitetään työllistymisen edellytyksiä ja
työelämään valmentavaa työtoimintaa Green Care menetelmää hyödyntäen. Hanke toteutetaan maatilalla, jossa
on eri kiinteistönhuollon sekä eläinhoidollisia tehtäviä. Tilan
toimintaa kehitetään Eläinten vanhainkoti ry:n kanssa.
Vertaistoiminta korostuu yhdessä tekemisen kautta.
Tavoitteena on tarjota yhteisöllistä työelämävalmiuksia
kehittävää työtoimintaa, jossa huomioidaan ihmisen
kokonaisvaltainen tilanne ja kehitetään työelämän valmiuksia
ja elämäntaitoja. Hankkeen tavoitteena on luoda
kuntoutuspolku takaisin työelämään ja ylläpitää maatilaa
avoinna kävijöille. Hanke tarjoaa myös sosiaalisen
kuntoutuksen mahdollisuuden ilman työllisyyspalvelujen
velvoitteita. Hanke luo pysyvät yhteistyösuhteet Seinäjoella
eri toimijoiden kanssa toiminnan pysyvän kehityksen
turvaamiseksi. Hanke toteutetaan osaksi retkeilemällä
luonnossa. Matkustaminen tilalle tapahtuu autokuljetuksella
9 593 Seinäjoelta.
Ei esitetä
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5 244 Paikka auki II -avustusohjelman koordinointiin (2018-2022)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
6 693 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2020-2022)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 945 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022 – 2024)
Ikäihmisten yksinäisyyden ehkäisemiseen Nurmeksessa
3 (Kulttuuri ja kyläläiset - Ystävänpysäkki -toiminta)
Projektin tavoitteena on käynnistää ja ylläpitää ikäihmisille ja
erityisen tuen tarpeessa oleville tarkoitettua matalan
kynnyksen kohtaamispaikkaa, jonka tarkoituksena on
ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen, mielen hyvinvointi,
toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä
yhteisöllisyyden lisääminen. Olohuoneessa voi viettää aikaa
seurustellen ja virikkeellisen tekemisen parissa. Ikäihmisiä
kannustetaan tuottamaan myös itse sisältöä ja tuetaan
vertaistoimintaa. Toiminta ei edellytä erillistä sitoutumista
eikä siitä peritä erillistä maksua. Toimintaa toteutetaan
yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten sekä vapaaehtoistyötä
tekevien kanssa. Toiminta on tarkoitettu omatoimisesti
liikkuville ikäihmisille mutta toimintaan voi osallistua myös
saattajan tai omaisen kanssa. Olohuone lisää myös
ikäihmisten kulttuurista hyvinvointia mahdollistamalla mm.
pieniä konsertteja ja taidenäyttelyitä. Lisäksi paikka
mahdollistaa erilaisten yhdistysten ja järjestöjen
10 391 kokoontumiset.
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För rusmedelsförebyggande och hälsofrämjande
sakkunnigtjänster och kommunikation i Svenskfinland
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Mielenterveydestään huolissaan olevien nuorten miesten
verkkovälitteiseen mielenterveystyöhön (MiehenTila-hanke
2022-2024)
Opiskelijoiden yksinäisyyden vähentämiseksi yksilö-, ryhmäja koulutustoiminnalla (Korkeakouluopiskelijoiden
yksinäisyyttä vähentämässä -hanke 2022-2024)
Opiskelijoiden mielenterveyden ja elämänhallinnan
edistämiseen ja tukemiseen vertaistukitoiminnan,
koulutuksen, vapaaehtoistoiminnan, mentoroinnin ja
viestinnän avulla

Näkövammaisten toimintakyvyn ylläpitoon käsityötoiminnan
1 576 avulla
Näkövammaisten lasten ja vanhempien elämänlaadun
parantamiseen leiri- ja kerhotoiminnalla, vertaistuella sekä
3 734 tiedotustoiminnnalla.
Näkövammaisten oikeuksien turvaamiseen ja
yhteenkuuluvuuden lisäämiseen. Toimintamuotoina
alueellinen matalankynnyksen oikeuksien valvonta ja etsivä
työ, tiedotus, tilaisuudet ja vaikuttamistyö sekä
20 valtakunnallinen palveleva puhelin.
Näkövammaisten mielenterveyden tukemiseen Mielen
6 832 hyvinvointi -koulutuksilla (2020-2022)
9 759 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
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Näkövammaisten tiedonsaannin tukemiseen ja
19 digivalmiuksien lisäämiseen
16 Näkövammaispostin tietoliikenne- ja postimaksuihin
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Näkövammaisten henkilöiden työllistymisen edellytysten
parantamiseen. Toimintamuotoina neuvonta,
työelämävalmennus, uraohjaus, yrittäjyysneuvonta ja
35 tiedottaminen.
9 509 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Työttömien yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja toimintakyvyn
ylläpitämiseen matalan kynnyksen ohjaus-, vertais- ja
ryhmätoiminnoilla Nurmeksessa ja Juuassa (Voimavarat
2 käyttöön)
Välimuotoisissa asumisympäristöissä asuvien ikäihmisten
toimintakyvyn ylläpitämiseen ja yhteisöllisyyden kokemusten
lisäämiseen vertaistoiminnalla (Tuutorin tuella toimintakykyä,
hyvää elämää ja yhteisöllisyyttä senoritaloihin ja - kortteleihin
10 393 2022-2024)
Kehitysvammaisten, muistisairaiden, omaishoitajien ja
ikäihmisten hyvinvoinnin ja omatoimisen selviytymisen
tukemiseen neuvonnan, ryhmätoiminnan ja vapaaehtoistyön
1 avulla
OCD Suomi ry on pakko-oireisesta häiriöstä kärsivien
ihmisten ja heidän omaistensa tueksi perustettu yhdistys.
Haemme avustusta OCD Suomi ry:n toiminnan
vakiinnuttamiseen ja laajentamiseen. Tärkeimpiä
toimintojamme ovat vertaistukiryhmien järjestäminen sekä
häiriötä koskevan tiedon jakaminen. Teemme tiiviisti
yhteistyötä mielenterveysalan ammattilaisten kanssa, ja
ohjaamme ihmisiä tarvittaessa pakko-oireiseen häiriöön
erikoistuneille ammattilaisille. Kysyntää vertaistuelle ja
tiedolle on enemmän, kuin tällä hetkellä ilman rahoitusta
pystymme tarjoamaan. Avustuksen avulla voimme laajentaa
vertaistuen muotoja, kehittää viestintää ja järjestää
koulutuksia paremmilla resursseilla. Tavoitteenamme on
lisätä vertaistukiryhmien määrää, aloittaa puhelintuki, lisätä
tiedottavaa sisältöä sosiaalisissa medioissa ja tuottaa
asiantuntijahaastatteluja. Kokemusasiantuntijuutemme avulla
voimme tukea sekä häiriöstä kärsiviä että ammattilaisia myös
9 907 hoitolaitoksissa, kouluissa ja terveydenhuollossa.
Kehitetään ”SILVER POINT” -sovellus Suomessa asuville
venäjänkielisille vanhuksille. Silver Point -sovelluksen
tarkoituksena on: Vahvistaa Suomessa asuvien
venäjänkielisten vanhusten sosiaalista yhteenkuuluvuutta,
osallisuutta ja osallistamista, saada heidät mukaan
päätöksentekoprosesseihin ja tarjota heille itsenäinen ja
turvallinen elämä. Sovellus sisältää laajan valikoiman tietoja,
jotka vahvistavat venäjänkielisten vanhusten digitaalista
osaamista ja palvelujen hakua lisäämällä heidän
tietoisuuttaan oikeuksistaan ja palveluistaan. Apurahaa
käytetään monipuolisen sisällön kehittämiseen Silver Point sovellukseen. Silver Point -sovelluksella pyritään
kehittämään vertaisverkkotoimintaa verkossa ja järjestämään
vertaisaktiviteetteja senioreille, jotka edustavat sekä
venäläisiä että suomalaisia eri kunnissa, jotta voidaan lisätä
Suomessa asuvien vanhempien venäjänkielisten
osallistamista. Kehitetään yhteistyötä samankaltaista työtä
9 855 tekevien toimijoiden kanssa Suomen paikallisen väestön
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien mielen hyvinvoinnin
edistämiseen ja päihteistä johtuvien haittojen ehkäisemiseen
vertais-, kokemusasiantuntija- ja matalan kynnyksen
3 106 kohtaamispaikkatoiminnan avulla
Muutos- ja siirtymätilanteissa hoitoa tarvitsevien henkilöiden
sekä heidän omaistensa ja läheistensä tukemiseen
1 omaisyhteistyön kehittämisellä valtakunnallisesti
Volyymi-hankkeen tavoitteena on omaishoitajien
osallisuuden ja voimavarojen lisääntyminen sekä heidän
yhteiskunnallisen vaikuttamistoimintansa vahvistuminen.
Kohderyhmänä ovat läheistään auttavat henkilöt, joilla sitova
hoivatilanne vaikeuttaa fyysisiin tilaisuuksiin osallistumista tai
järjestötoiminta ei muutoin heitä tavoita. Hankkeessa syntyy
vuorovaikutteinen digitaalinen Volyymi-alusta erilaisista
teknisistä komponenteista moninaisine työkaluineen. Alusta
kehitetään palvelumuotoilun keinoin kohderyhmän edustajien
kanssa ja yhdessä neljän pilottiomaishoitajayhdistyksen
kanssa. Hankeprosessi toteutetaan pääsääntöisesti
9 614 etätyökaluilla.
OmaisOiva-toiminnan valtakunnalliseen koordinointiin,
tukemiseen sekä arviointiin ja kehittämiseen. Toimintaa
8 toteuttavat Omaishoitajaliiton jäsenyhdistykset (OmaisOiva)
Työikäisten omaishoitajien tuen tarpeen kartoittamiseen ja
toimijuuden tukemiseen valtakunnallisesti. Hankkeessa
mallinnetaan omaishoitajayhdistysten järjestölähtöistä tukea,
levitetään tietoa ja kehitetään vertaistukea jäsenjärjestöjen
sekä sidosryhmien kanssa. Hankkeessa kootaan
kansainvälisesti ja kansallisesti tietoa työikäisten
omaishoitajien tarpeista omassa elämässä sekä
edunvalvonnassa ja luodaan paikallisesti hyödynnettäviä
toimintamalleja (Rahkeet riittämään - ikääntyviä läheisiään
7 057 hoitavien työikäisten omaishoitajien tukihanke 2020-2022).

6 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
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Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Esitetään
Nuorten hoivaajien tuen tarpeiden tunnistamiseen ja
tukemiseen sekä tukimuotojen kehittämiseen kansainvälisten
hyvien käytäntöjen levittämisellä ja hyödyntämisellä
1 467 (Jangsterit - nuoret hoivaajat meillä ja muualla)
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Valtakunnallisen omaishoidon verkoston toimintaan ja
omaishoitajien tuen kehittämiseen verkoston
jäsenjärjestöissä sekä valtakunnalliseen ja alueelliseen
vaikuttamiseen omaishoitajien aseman parantamiseksi.
Vapaaehtoisten aikuisten rekrytoimiseen ja kouluttamiseen
lasten ja nuorten tukihenkilöiksi, tukihenkilöiden ohjaamiseen
ja valvomiseen sekä OmaKamu-verkoston luomiseen
(OmaKamu-toiminnan toteuttaminen 2022-2023)
Osattomuutta ja yksinäisyyttä kokevien ikääntyneiden
osallisuuden lisäämiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen
etsivän vanhustyön ja vapaaehtoistoiminnnan avulla ItäHelsingissä (ILO-toiminta)
Maahanmuuttajataustaisten oman äidinkielen opettajien
aseman parantamiseen Suomen yhteiskunnassa, tasaarvoisten työllistymismahdollisuuksien parantamiseen,
hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseen,
maahanmuuttajataustaisten korkeasti koulutettujen
henkilöiden lisäämiseen positiivisena roolimallina lasten ja
nuorten elämään.Oman äidinkielen tukeminen vahvista
monikielistä identiteettiä menestystystä koulussa
yleisopetuksessa ja vaikuttaa sitä kautta
maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten syrjäytymisen
ehkäisemiseen.
Terveydenhuollon alan sekä sosiaalihuollon työntekijän
palveluiden tarjoaminen matalan kynnyksen apuna. Ilmaisina
palveluina tarjotaan matalan kynnyksen anonyymia
psykososiaalista tukea, keskusteluapua, terveys- ja
sosiaalineuvontaa sekä ohjausta, etsivää ja jalkautuvaa
työtä, arjen apua, sekä tarvittaessa hoidontarpeen arviointia
ja asiakkaan ohjaamista oikeiden palveluiden piiriin. Tuki
ulottuu myös asiakkaiden perheisiin sekä läheisiin tarpeen
mukaan. One Big Family ry:n tuottaman matalan kynnyksen
tarkoitus on tukea sekä täydentää jo olemassa olevia
palveluita Kymsoten alueella. Anonymiteetti madaltaa
ihmisen kynnystä hakea apua ja luottamuksen synnyttyä
asiakkaan saa helpommin kunnallisen tuen piiriin.
Kohderyhmänä ovat nuoret, aikuiset sekä vanhukset ja
tarvittaessa koko perhe.
Hankkeella käynnistetään osallisuutta lisäävä yhteisöllinen
elokuvafestari- toiminta, jonka kehittämiseen osallistuvat
aktiivisessa roolissa vaikeassa elämäntilanteessa olevat
nuoret aikuiset. Hankkeen tavoitteena on, että vaikeassa
elämäntilanteessa olevien nuorten aikuisten itsetunto
vahvistuu ja voimavarat lisääntyvät osallistumalla hankkeen
yhteisöllisen elokuvafestari-camp- ja järkkäritoimintaan sekä
itse elokuvafestareille. Yhteisöllinen elokuvafestari tavoittaa
vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria aikuisia ja sen
digitaalinen versio tavoittaa ihmisiä, jotka eivät koe voivansa
osallistua paikan päällä järjestettäville elokuvafestareille.
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä on nuoret aikuiset,
mutta hankkeen toimintaan osallistuu tarkoituksellisesti
ihmisiä laaja-alaisesti, jotta eri kohderyhmien välistä
vuoropuhelua ja toisilta oppimista saadaan vahvistettua.
Toiminnan tavoitteet: 1. Atk-taitojen opettaminen aloittelijoille,
työajasta n. 30%. 2. Atk-pisteiden luominen ruokaapupaikkoihin, työajasta n. 30%. 3. Operaatio Ruokakassin
viestintä- ja mediatyöt kokonaisuudessaan, työajasta n. 40%
Kohderyhmä: digiopetusta annetaan halukkaille ruoka-avun
käyttäjille ja toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille.
Media- ja viestintätoiminnan kohderyhminä ovat kaikki ruokaaputyöstä kiinnostuneet tahot ja koulujen opettajat sekä
oppilaat. Tarkempi kuvaus toiminnan sisällöstä tavoitteiden
yhteydessä.
Ruoka-apua hakevien huono-osaisuuden vähentämiseen
ruoka-aputoiminnan kehittämisellä sekä vapaaehtoisten
koordinoinnilla, kouluttamisella ja tukemisella (2022)
Tarkoitus on maksaa palkkaa päävalmentajalle ja
toiminnanjohtajalle. Nyt me molemmat toimimme
urheiluseurassa vapaaehtoisena ja tämä työ vie aikaa ja
energiaa yhtä hyvin kuin kokoaikainen työ. Niin seuran
kehittäminen edellyttää ainakin 2 työntekijää.
Polun ja puutarhan rakentamisen tavoitteena on kaikkien
kävijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen
luontoelämyksien ja -kokemuksien avulla. Tavoitteena on
aktivoida luonnossa liikkumiseen ja olemiseen myös heitä,
joille tämä ei ole esim. iän mukanaan tuomien rasitteiden
vuoksi ollut mielekästä. Tarkoituksena on tavoittaa
mahdollisimman monia, esteettömyysteemojen
huomioimisella myös erityislasten perheitä iäkkäämpine
isovanhempineen niin, että he voivat kiertää polun yhdessä.
Polku ja puutarha ovat siis ainakin osaltaan helposti
saavutettavissa, ja sähköisen verkkopalvelun avulla etänä
mistä tahansa. Oronmyllyn loma- ja kurssikeskukselle
hankitaan pienkuormaaja ja rakennetaan moniaistinen
puutarha. Niskalammen ympäri kulkeva kävelyreitti
kunnostetaan ja sinne lisätään levähdyspaikkoja, kaiteita ja
reunaköysiä. Sisällöllisesti tärkeimmät hankkeessa
tuotettavat seikat ovat selkeät opasteet, myös virtuaalisesti,
ja yhteisöllisyyden lisääminen puutarhanhoitoon
osallistumalla.
Lasten
ja nuorten osallisuuden ja toimijuuden
vahvistamiseen lastensuojelun palveluiden piirissä
yhteistoiminnallisen työskentelyn avulla (Osallisuuden aika –
Lapset, nuoret ja ammattilaiset yhteistoiminnallisina
kumppaneina)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)

Ikääntyneiden auttamiseen vapaaehtoisen keikka4 228 aputoiminnan avulla Oulun alueella (Keikka-apu)
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Hankkeella vastataan matalan kynnyksen toimintamallien ja
monitoimijuuden kehittämistarpeisiin sekä haasteellisessa
elämäntilanteessa olevien henkilöiden lisääntyneeseen
palvelutarpeeseen. Kohtaamispaikka ODL Helmen olkkari
tarjoaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa
tukevaa ja syrjäytymiskierteitä vähentävää
yhteisövalmennusta ja moniammatillisesti ohjattua vertaistukija auttamistoimintaa sekä henkilökohtaista tukea matalan
kynnyksen kohtaamispaikassa Oulun ydinkeskustassa.
Toiminta kohdennetaan haasteellisessa elämäntilanteessa
ja/tai jostakin sairaudesta kuntoutumassa oleville yli 30vuotiaille Oulun ja sen lähikuntien (Hailuoto, Ii, Kempele,
Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä) asukkaille. Toimintaa
toteutetaan myös digitaalisin etäpalveluratkaisuin (puhelin,
virtuaalinen etäolohuoneryhmä, henkilökohtainen
etävastaanotto ja chat). Tavoitteena on asukkaiden laajaalaisen jaksamisen lisääntyminen ja yksinäisyyden
10 271 vähentyminen. Säätiöllä on myös muuta toimintaa.
Ei esitetä

571 030

0

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
7 284 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2020 - 2022)
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10 270 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Kidutettujen pakolaisten psykiatriseen kuntoutustoimintaan
7 (2018-2022)
Ikääntyneiden yksinäisyyden kokemusten vähentämiseen
sekä osallisuuden lisäämiseen kohtaamispaikkatoiminnan ja
4 067 vertaistuen avulla Oulussa (Ikäihmisten olohuone -toiminta)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 848 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Lapsiperheiden hyvinvointia tukevaan järjestölähtöiseen
avopalvelutoimintaan (Mieskaveri-, Ero lapsiperheessä- ja
3 vertaisryhmätoiminta sekä nettiauttaminen)
Vauvaperheiden vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen
tukemiseen sekä pitkäkestoisen stressin vähentämiseen
intensiivisen suljetun ryhmätoiminnan, yksilöllisen neuvonnan
ja ohjauksen sekä kaikille vauvaperheille avoimen
ryhmätoiminnan keinoin (Baby Blues -vauvaperhetyö).
Vapaaehtoisdoula-toimintaan erityistä tukea tarvitseville
vauvaperheille sekä äitikaveri-vapaaehtoistoimintaan alle 210 vuotiaiden lasten äideille
Päihteiden käytöstä johtuvien sikiövaurioiden ehkäisemiseen
ja syntyneen lapsen terveen kehityksen turvaamiseen sekä
vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteen sekä
vauvaperheen päihteettömyyden tukemiseen.
Toimintamuotoina ovat yhteisökuntoutus, -perhe -ja
yksilötyöskentely sekä etsivän ja matalan kynnyksen työ
sekä siihen liittyvän toimintamallin kehittäminen.
Kohderyhmänä on päihteitä käyttäneet tai käyttävät
raskaana olevat ja alle 3-vuotiaiden vanhemmat, joilla on tai
9 851 on ollut haitallista päihteiden käyttöä.
Matalan kynnyksen seksuaalineuvontaa, kasvatusta ja
ohjausta seksuaalioikeuksien ja seksuaaliterveyden
edistämiseksi. Seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tuki ja
ohjaus ammatillisen yksilötyön, verkostotyön ja koulutuksen
keinoin. Seksuaaliterveysmentorien koulutus ja
9 990 seksuaaliterveysmentoritoiminta maahanmuuttajayhteisössä.
Seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen
seksuaalirikostaustaisten, potentiaalisten tekijöiden ja heidän
läheisilleen kohdistuvalla matalan kynnyksen palvelulla
7 756 Oulun alueella ( SERITA 2020-2022)
EnsiMänty peruskorjaushanke Kangastie 9 uuden puolen (
valmistunut 1984) kiinteistö peruskorjataan matalan
kynnyksen auttamistyön EnsiMänty -toimitilaksi osana
Lähimmäiskorttelia. Rakennus on suojeltu kaavassa. Siihen
tehdään kattava sisäpintojen korjaus ja talotekniset
järjestelmät uusitaan kokonaan. Toiminnallisia (väliseinä)
muutoksia ei juurikaan tehdä. Kaikki ovet uusitaan.
Julkisivupinnoite uusitaan, mutta ei vesikatetta, siihen
tehdään vain huoltokorjaukset. Ikkunat uusitaan.
Rakennuksen salaojat uusitaan kaivoineen. Tehdyillä
olettamuksilla rakennuksen korjausasteeksi tulee 60.5 %.
(Kts. Laskentamuistio) Rakennus tarjoaa Stean rahoitteista
matalan kynnyksen vauvatyön, lähisuhdeväkivaltatyön ja
eroauttamisen kohtaamispaikan eri ikäisille kansalaisille ja
vapaaehtoisille. Siinä toimivat Oulun ensi- ja turvakoti ryn
matalan kynnyksen palvelut ja vapaaehtoiset sekä Oulun
Seudun Mäntykoti ryn vapaaehtoisia. EnsiMänty on talo,
9 920 jossa kenenkään ei tarvitse olla yksin.
Yksilö-, pari- ja perhetapaamisiin, vanhemmuutta tukeviin
tapaamisiin sekä ryhmämuotoiseen avokriisityöhön perhe- ja
lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden aikuisten,
7 lasten ja nuorten kanssa (Jussi-työ ja Pettu)
Fyysisesti vammaisten henkilöiden voimaantumisen
edistämiseen kokemus- ja asiantuntijatiedon avulla
1 paikallisella tasolla Pohjois-Pohjanmaalla
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Avustusta haetaan monikultturiseen, erityislapsiperheille
suunnatun vertaistoiminnan käynnistämiseen ja
toteutukseen. Tavoitteena on lisäksi toimintaan ohjautumisen
mallinnus perhekohtaisten tarpeiden mukaan.
Kohderyhmänä ovat perheet, joissa on kehitysvammainen
lapsi tai nuori. Hankeaikana luodaan toimintamalli, jonka
avulla perheiden ohjautuminen toimintaan on oikea-aikaista
ja sujuvaa: Hankeaikana koulutetaan tutor- perheitä,
järjestetään koulutuksia ja tietoiskuja, hyödynnetään
vapaaehtoisia sekä mallinnetaan ohjautumisen yksilölliset
polut yhdessä ammattilaisten kanssa. Hanke luo ja toteuttaa
monikulttuurista ryhmätoimintaa, jossa perheitä yhdistää
kehitysvammainen lapsi tai nuori ja hänen sisaruksensa.
Toiminta kohdentuu vanhempiin,erityiseen lapseen/nuoreen
sekä perheen muihin sisaruksiin. Hanke tukee kotoutumista
ja yhdenvertaista osallistumista sekä mahdollistaa
monipuolisen vapaaehtoistyön tukien myös siten osallisuutta
ja merkityksellisyyttä sekä kehittää työelämävalmiuksia.
Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Nuorten syrjäytymistä ehkäisevän vapaa-ajantoiminnan
kehittämiseen (Yökoris
2020-2022)
Pohjois-Pohjanmaan
ja Oulu
Kainuun
kilpi- ja
lisäkilpirauhassairaiden hyvinvointia, voimavaroja,
vertaistuen, tiedon, osallistumisen mahdollisuuksia lisäävän
toiminnan laajentamiseen ja parantamiseen. Uusien aktiivien
löytämiseen ja kouluttamiseen vertaistoimintaan sekä
digitaalisten välineiden käyttöön ja tietoturvaan. Uusien
mallien ja materiaalien tuottamiseen heidän käyttöönsä.
Hyvinvointipäivien, vertaistoiminnan ja asiantuntijaluentojen
ja esittelytilaisuuksien järjestämiseen. Tiedon jakamiseen
kilpi- ja lisärauhassairauksista ja niihin vaikuttavista asioista
myös terveydenhuollon ammattilaisille ja koko alueen
väestölle. Toiminta tapahtuu kasvokkain ja verkossa,
sisältäen viestintää, tiedottamista ja vertaistoimintaa.
Toiminta kohdistuu alueemme kilpi – ja
lisäkilpirauhassairaisiin, heidän läheisiinsä sekä yhteyksien
luomiseen oppilaitoksiin, terveydenhuollon ammattilaisiin ja
opiskelijoihin.
Yksinasuvat muistisairaat ihmiset ovat eriarvoisessa
asemassa verrattuna niihin sairastuneisiin, jotka asuvat
yhdessä läheisen kanssa. Ilman muuttuneen arjen tukea ja
ohjausta he ovat vaarassa jumittua kotiin ja syrjäytyä jo
varhain. Hanke on tarkoitettu sairauden alkuvaiheessa
oleville yksinasuville muistisairaille. Hankkeessa kehitetään
yksinasuvan muistisairaan arkivalmennusmalli, jossa
hyödynnetään mukautettua pdca-sykliä (ongelman
ratkaisumalli ja kehittämismenetelmä). Alkukartoitus: tilanne,
tavoitteet, motivointi, arviointi. Toiminta: kartoitetaan, luodaan
ja vahvistetaan sosiaalista tukiverkostoa yhdessä
sairastuneen kanssa. Verkostoa valmennetaan sairastuneen
omannäköisen elämän mahdollistamiseen, huomioiden
yksilölliset tarpeet. Väliarviointi: toiminnan mukauttaminen
muuttuneisiin/uusiin tarpeisiin. Toimintaa toteutetaan yksilöja ryhmämuotoisesti lähi- ja etätapaamisin hyödyntäen eri
toimintamalleja ja materiaaleja sekä ohjaten olemassa
olevien toimintojen pariin.
Hankkeen toiminnan tavoitteena on, että muistisairauden
varhaisvaiheessa olevien ihmisten hyvinvointi ja elämänlaatu
vahvistuvat digiteknologisten ratkaisujen tuella.
Kokemusasiantuntijoina toimiessaan muistisairaan ihmisen
osallisuus ja pystyvyyden tunne vahvistuvat. Hankkeen
toiminnasta saadut kokemukset antavat arvokasta tietoa
digiteknologisten palveluiden tarjoajille ja kehittäjille sekä
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille lisäten täten
muistisairaiden ihmisten yhdenvertaisuutta digiteknologisten
ratkaisujen käyttäjinä. Hankkeessa hyödynnetään jo
olemassa olevia digiteknologisia ratkaisuja mm. erilaiset
sovellukset, aktiivisuusmittarit, pelit ja virtuaalitodellisuus,
jotka valitaan tarvelähtöisesti ja yksilöllisesti. Toiminta
toteutetaan yksilö- ja ryhmämuotoisesti.

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 461 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen Oulun
seudulla - vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja
4 neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)
Ikääntyneen kotona-asuvan muistisairaan ja hänen
puolisonsa hyvinvoinnin sekä osallisuuden vahvistamiseen ja
parisuhteen vahvistamiseen yhteisen tarvelähtöisen tuen ja
6 817 toiminnan kautta Pohjois-Pohjanmaalla. (Kaarna 2020-2022)
Työikäisten muistisairaiden ja heidän perheidensä
omatoimisen elämän tukemiseen Pohjois-Pohjanmaalla
5 (Kiinni elämässä)
Haemme omarahoitusosuutta Muistista duunia -ESRhankkeeseen, jonka tavoitteena on valmentaa nuoria,
maahanmuuttajia, osatyökykyisiä tai muuten heikossa
työmarkkina-asemassa olevia henkilöä tukihenkilöiksi tai
avustajiksi muistisairaille. Valmennus antaa tietoa hoitotyön
mahdollisuuksista ja lisää alan vetovoimaa. Valmennettavat
voivat löytää uutta suuntaa elämälleen ja väylän päästä
töihin. Yhteiskunta hyötyy, kun osatyökykyisiä saadaan
työelämään. Hanke vahvistaa muistisairaiden sekä heidän
läheistensä elämänlaatua ja tukee kotona asumista. Kotona
asuminen on prioriteetti, joka onnistuakseen vaatii erilaisia,
uusia ja yksilöllisiä tukitoimenpiteitä. Hankkeen
kehittämistyönä luodaan sekä muistiperheitten että
valmennettavien tarpeisiin vastaava toimintamalli. Hankkeen
aikana kartoitetaan rahoituskanavia ja yhteistyötahoja, joiden
kanssa yhteistyössä yhdistys pystyy tuottamaan
10 459 valmennusta jatkossa.
Kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan uhan alla elävien
ikääntyneiden turvataitojen sekä selvitymismallien
kehittämiseen vertaistoiminnalla (Kotiväki-hanke 2018-2021)
5 059 (Elämänote-avustusohjelman osahanke)
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10 423 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Maahanmuuttajataustaisten vanhempien tukemiseen
kasvatuksen haasteissa (Avaamo-hanke 2018-2021)
5 074 (Arvokas-avustusohjelman osahanke)
Ei esitetä
Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinointiin ja
maahanmuuttajataustaisten poikien ja nuorten miesten
osallisuuden ja aktivoinnin tukemiseen Tampereella (Vapari2 toiminta)
Esitetään

41 300

0

130 000

0

172 000

172 000

Esitetään

130 000

130 000

Esitetään

181 000

144 000

Esitetään

39 000

39 000

Esitetään

1 061 744

888 744

Ei esitetä

44 318

0

Esitetään

142 861

137 930

Esitetään

51 900

51 900

Esitetään

60 000

60 000

Esitetään

520 000

451 992

7 374
1 107

9 936 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten itsenäistymisen
tukemiseen ja asunnottomuuden ehkäisyyn
asumisohjauksella ja -neuvonnalla sekä ryhmätoiminnoilla
1 Oulun seudulla (Asumisen sisältöpalvelut)
Tässä hankkeessa tarjotaan kodin ulkopuolelle sijoitetuille
nuorille toiminnallisia elämyspedagogisia projekteja, joilla
vahvistetaan ja tuetaan nuorten elämän -ja
arjenhallinnantaitoja sekä metataitoja kuten
ongelmanratkaisu -ja päätöksentekokykyä, vuorovaikutus -ja
sosiaalisia taitoja, omien vahvuuksien löytymistä ja
sanoittamista, motivaation vahvistumista ja tavoitteiden
asettamista, vastuunottoa itsestä ja muista sekä
itsereflektiota. Työskentelyn ja toimenpiteiden keskiössä ovat
nuorten toimijuus ja osallisuus ja niihin pyritään vaikuttamaan
ryhmämuotoisella toiminnalla. Tavoitteena on mahdollistaa
nuorille ja nuorille aikuisille sellaisia kokemuksia, joita he
voivat hyödyntää kantavana voimana omassa arjessaan.
Merkittävä osa hanketta ovat erilaiset luontoympäristöt,
10 485 joissa hankkeen toimenpiteet toteutetaan.
Väkivallasta johtuvien perhekriisien keskellä tai niiden uhan
alla elävien arjen turvallisuuden edistämiseen KeskiUudenmaan alueen perheväkivaltatyön avopalvelumallin
ylläpidon ja kehittämisen avulla (Lyömätön Linja Keski5 634 Uudellamaalla. Perheväkivaltatyön palvelukeskus)
Matalan kynnyksen oikeudellisen neuvonnan tarjoamiseen
pakolaisille, ihmiskaupan uhreille ja muille ulkomaalaisille
sekä ulkomaalaisoikeudellisen erityisasiantuntemuksen
jakamiseen verkostoja koordinoimalla ja kouluttamalla eri
4 138 toimijoita ja päättäjiä
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Hankkeessa vahvistetaan ikääntyneiden turvallisuutta ja
hyvinvointia suoraan ja välillisesti. Vapaaehtoisten osaamista
ja osallisuutta tuetaan ja edistetään kehittäen uudenlaista
turvataitolähettiläs- vapaaehtoistoimintaa. Turvataitolähettiläsvalmennuksissa kehitetään vapaaehtoisten valmiuksia
ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja
lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja
avun hakemiseen. Hankkeessa valmennetut
turvataitolähettiläät järjestävät ikääntyneille suunnattuja
turvataitoinfoja. Verkostoyhteistyö lisää
vanhustyöntoimijoiden tietoisuutta ikääntyneisiin
kohdistuvasta kaltoinkohtelusta. Ikäihmisten lähisuhteissa
tapahtuvan kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyä ja huoliilmoitusmenettelyä nostetaan esiin kansalaistaitona
turvataitoinfoissa. Hankkeessa kehitetään voimaannuttavaa
ryhmätoimintaa ja yksilöohjausta kaltoinkohtelua kokeneille
tai sen uhan alla eläville ikäihmisille sekä omaishoitajille.
Ei esitetä
Omaishoitajien tukemiseen ja voimavarojen lisäämiseen
alueellisen matalan kynnyksen toiminnan sekä
vapaaehtoistoiminnan ja puhelinneuvonnan avulla Oulun
seudulla
Esitetään
Iäkkäiden omaishoitajien tukemiseen yksilöllisen tuen,
vertaistuen sekä yhteisöllisen tuen avulla hoidettavan
siirtyessä kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoivaan Oulun
seudulla (Tukena muutoksessa 2020-2022)
Esitetään
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Esitetään

9

Maahanmuuttajataustaisten vanhempien tukemiseen 7-16vuotiaiden nuorten kasvatuksessa yksilöllisen tuen ja
ryhmätoimintojen avulla sekä tietoisuuden lisäämiseen
pakolaisperheiden vanhemmuudesta Tampereella. (Avaamo)
Kotoutumisajan ylittäneiden pakolaistaustaisten työttömien
18-29-vuotiaiden nuorten miesten toimintakyvyn ja
mielenterveyden tukemiseen ryhmätoiminnan ja yksilöllisen
tuen avulla Tampereella sekä nuorten kanssa
työskentelevien ammattilaisten kouluttamiseen ja julkisten
palvelujen yhteiskehittämiseen pakolaisnuorten kohtaamisen
ja tukemisen parantamiseksi. (Valomo-valmennus 20222023)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien
perheiden ja aikuisten (erityisryhmät) terveyttä edistävään
hyvinvointikurssitoimintaan sekä toiminnan kehittämistyöhön

9 468 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Kotkan alueen 55+ ikäisten maahanmuuttajien yksinäisyyden
kokemuksen vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn
6 853 etsivän vanhustyön avulla (Kotona täälläkin 2020-2022)
Mielenterveyden haasteita kokevien työikäisten osallisuuden
ja yhteisöllisyyden edistämiseen avoimen kohtaamispaikkaja ryhmätoiminnan, ohjauksen ja vertaistuen avulla
3 (Kohtaamispaikka Kiesi)
Ikäihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseen eri
toimijoiden yhteistyöverkoston, kohtaamispaikkojen,
ystävätoiminnan, arjen avun ja netinkäytön vertaistoiminnan
2 238 avulla. (Miä ite – Myö yhessä)
Lasten lomatoimintaan (Parasta Lapsille ry ja
paikallisyhdistykset) sekä valtakunnalliseen lasten ja
2 perheiden toimintaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
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Kriisiytymisuhassa olevien lasten ja perheiden tukeen
strukturoiden lasten leiritoiminnan avulla (Näe hyvä mussa 10 413 toiminta)
Esitetään
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 859 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Esitetään
5 931 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Esitetään
Jyväskyläläisten maahanmuuttaneiden
vertaiskotoutujatoimintaan, siinä tarvittavan osaamisen
edistämiseen sekä vertaiskotoutujien ohjaamien
maahanmuuttaneiden itsenäisen toimijuuden ja oman arjen
hallintaan tarvittavien tietojen ja taitojen lisäämiseen.
Toimintamuotoja ovat erityisesti vertaiskotoutujien
kouluttaminen ja henkilökohtainen tuki sekä vertaisryhmä- ja
9 834 muu toiminta.
Ei esitetä
Maahan muuttaneiden osallisuuden ja toimijuuden
vahvistamiseen ja väestöryhmien keskinäisen ymmärryksen
lisäämiseen ryhmä-, yksilö- ja verkostotyöllä - Digitaitojen
kehittämiseen - Maahan muuttaneiden vapaaehtoistoiminnan
9 835 tukemiseen (Yhdessä osana yhteiskuntaa 2022-2023)
Esitetään
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9 795 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Parisuhdepalveluiden tarjoamiseen skaalautuvasti, ilman
maantieteellisiä tai ajallisia rajoitteita, toiminnan
7 048 digitalisoimisen avulla (2020-2022)
Valtakunnalliseen vapaaehtoisuuteen perustuvaan
tukiparitoimintaan ja sen kehittämiseen parisuhdekriisissä tai
muuten haastavassa parisuhdetilanteessa olevien ihmisten
5 641 auttamiseksi
Työelämän ulkopuolella olevien työikäisten terveyden,
toimintakyvyn ja itsenäisen elämänhallinnan vahvistamiseen
liikunnan ja erityisesti yhdessä liikkumisen keinoin (Yhdessä
7 571 liikkumaan 2020-2022)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 450 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Kiusaamista kokeneiden työikäisten, työelämän ja
koulutuksen ulkopuolella olevien ihmisten
vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä toimintakyvyn ja
osallisuuden kokemuksen vahvistamiseen luovien,
toiminnallisten ja Green Care-menetelmällisten ryhmien
avulla. Toiminta kohdentuu varhaiseen vaiheeseen, ennen
kuin työttömyys ja/tai syrjäytyneisyys pitkittyy. Hankkeessa
kehitetään koulutusmateriaali yhdessä hankkeen toimintaan
osallistuvien kanssa. (VISA -voimaa uusista kokemuksista
9 587 2022-2024)
Aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, sekä muista
syistä syrjäytymisvaarassa oleville työikäisille suunnatun
taide- ja kulttuurilähtöisen kohtaamispaikan toiminnan
jatkamiseen Kouvolassa. Toiminta sisältää avoimen
kohtaamispaikkatoiminnan lisäksi ammattitaiteilijoiden
ohjaamia taidetyöpajoja, taideharjoituskirjaston sekä
toiminnassa syntyvien tuotosten taidenäyttelyitä ja taideesityksiä. Toiminta on avointa vapaa-ajan toimintaa, jossa
vertaisuudella on tärkeä rooli. Toimintaa ohjaavat myös
10 400 vapaaehtoiset. (Kulttuurilla osallisuutta-toiminta 2022-2023)
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3 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Vertaistapaamisten sekä tieto- ja voimavarapäivien
järjestämiseen essentiaalista vapinaa sairastaville (Essi 6 727 Essentiaalisen vapinan kanssa sinuiksi 2020 – 2022)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 470 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä
ammattilaisten ohjaamaan, vertaistuen mahdollistavaan,
hyvinvointia ja sopeutumista tukevaan ryhmämuotoisen
4 kurssitoiminnan verkko-, teema- ja avomuotoisena.
Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden
vahvistamiseen matalan kynnyksen verkosto- ja
2 961 yhteisötalotoiminnan avulla (Joensuun seudun Perheentalo)
Suomalaisten adoptiohakijoiden, adoptiovanhempien ja
adoptoitujen tukemiseen tiedotuksen ja ohjauksen keinoin
adoptioprosessin eri vaiheissa (kansainvälinen
6 adoptiopalvelu)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 940 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Lapsen ja perheen hyvinvoinnin ja voimavarojen
vahvistamiseen lisäämällä lapsen tukiverkostoa lomakoti- tai
tukiperhetoiminnan avulla (Ehkäisevä tukiperhe- ja
2 lomakotitoiminta)
Lasten aseman ja oikeuksien turvaamiseen ja edistämiseen
8 digitaalisessa mediassa (Nettivihjetoiminta)
Lasten mahdollisuuksiin osallistua ja vaikuttaa entistä
paremmin omaa elämänsä koskeviin lasten ja perheiden
palveluihin (Lapsilta opittua - Lapsen oikeudet ja palvelut
10 102 lapsinäkökulmasta 2022-2024)
Lasten ja perheiden tukemiseen erilaisissa kriisi- ja
häiriötilanteissa eri puolilla maata vahvistamalla
vapaaehtoisten ja ammattilaisten mahdollisuuksia tuen
tarjoamiseen kriisitilanteissa (Lapset kriiseissä Varautuminen lapsia ja perheitä koskettaviin kriisi- ja
9 942 häiriötilanteisiin 2022-2024)
Lasten ja lapsiperheiden vapaaehtoisuuteen perustuvaan
7 varhaiseen tukeen (tukihenkilö- ja sporttikummitoiminta)
Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden
vahvistamiseen matalan kynnyksen verkosto- ja yhteisötalon
6 013 toiminnalla (Kuopion Perheentalo)
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4 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Perheentalo toimii fyysisesti Outokummussa lapsiperheiden
monisukupolvisena kohtaamispaikkana: 1. Säännöllistä,
kaikille avointa, esteetöntä matalankynnyksen
ryhmätoimintaa ja kohtaamisten etästriimausta kauempana
asuville perheille, että syrjäisimmissäkin paikoissa asuvat
lapsiperheet saadaan mukaan toimintaan ja saavat tukea ja
apua. 2. Aloitetaan tukiperhejonossa oleville perheille
järjestölähtöistä, matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää
tukiviikonlopputoimintaa lapsille. Lisäksi käynnistetään eiammatillinen tukihenkilötoiminta ko. perheille. Tavoitteena
tarjota ehkäisevää tukiperhetoimintaa perheille, jotka
hyötyvät matalan kynnyksen joustavasta tuesta. 3. Aloitetaan
uutena toimintona matalan kynnyksen eroauttaminen eroa
pohtiville, eronneille, uusperheen vanhemmille ja eroperheen
läheiselle. Tavoitteena on tuoda lapsen näkökulma esille
erotilanteessa ja tukea vanhempien yhteistyötä. Koulutetaan
Perheentalo-verkostoa ja järjestöjä Ensi- ja turvakotien liiton
9 828 eromenetelmillä.
Perheentalo toimii fyysisesti Outokummussa lapsiperheiden
monisukupolvisena kohtaamispaikkana: 1.Säännöllistä,
kaikille avointa, esteetöntä matalankynnyksen
ryhmätoimintaa ja kohtaamisten etästriimausta kauempana
asuville perheille, että syrjäisimmissäkin paikoissa asuvat
lapsiperheet saadaan mukaan toimintaan ja saavat tukea ja
apua. 2.Aloitetaan tukiperhejonossa oleville perheille
järjestölähtöistä, matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää
tukiviikonlopputoimintaa lapsille. Lisäksi käynnistetään eiammatillinen tukihenkilötoiminta ko. perheille. Tavoitteena
tarjota ehkäisevää tukiperhetoimintaa perheille, jotka
hyötyvät matalan kynnyksen joustavasta tuesta. 3.Aloitetaan
uutena toimintona matalan kynnyksen eroauttaminen eroa
pohtiville, eronneille, uusperheen vanhemmille ja eroperheen
läheiselle. Tavoitteena on tuoda lapsen näkökulma esille
erotilanteessa ja tukea vanhempien yhteistyötä. Koulutetaan
Perheentalo-verkostoa ja järjestöjä Ensi- ja turvakotien liiton
9 827 eromenetelmillä.
Sosiaalisten tukiverkostojen vahvistamiseen haastavassa
tilanteessa elävien alle kouluikäisten lasten perheille ja
vapaaehtoisuuteen perustuvan mummi-ukki toiminnan
4 793 kehittämiseen (Tuu mukkaan -hanke 2018-2022)
Lastensuojelupalveluissa olevien vanhempien äänen,
osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseen
lastensuojelupalveluissa New Yorkin mallin mukaisesti
7 595 vertaistuella (Asiakkaasta kumppaniksi 2020-2022)
Alueellisen vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan
kehittämisrakenteen luomiseen lastensuojelun sijaishuollossa
asuvien ja asuneiden nuorten osallisuuden, turvallisuuden ja
hyvinvoinnin vahvistamiseksi (UP 2 US - vertaisuus ja
kokemusasiantuntijuus maakunnan voimavarana
4 920 lastensuojelun sijaishuollossa) 2022
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Perhehoidon tukimallin luomiseen, jotta laaja-alaista tukea
tarvitsevien kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden
oikeus elää perheessä toteutuisi. Lyhytkestoisella
perhehoidolla tuetaan erityisesti lasten ja nuorten asumista
omien vanhempiensa kanssa. Perhehoidossa he saavat
aikuis- ja vertaissuhteita sekä kasvua ja kehitystä tukevia
kokemuksia. Perhehoitoa tarvitaan myös eri ikäisten
asumista varten. Hanketyöskentelyä 4 alueella tarvitaan jotta
lapset, nuoret, aikuiset ja heidän vanhempansa pääsevät
osallistumaan tarvitsemansa perhehoidon kehittämiseen.
Perhehoitajat kokemusasiantuntijoina osallistuvat
kehittämään tukea, jonka avulla he voisivat hoitaa myös laajaalaista tukea tarvitsevia henkilöitä. Hanke mahdollistaa
lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän vanhempiensa ja
perhehoitajien osallisuuden toteutumisen vahvasti tuetun
perhehoidon tukimallin kehittämistyössä ja erityisosaamisen
hankkimisen asiantuntijajärjestöiltä (Kehitysvammatuki57 ry
ja Autismiliitto ry).
Ei esitetä
Ikäihmisten hyvinvoinnin ja hyvän arjen turvaamiseen
perhehoidossa hyödyntämällä ikäihmisten osallisuutta hyvän
perhehoidon määrittämisessä (Kotona perheessä ikäihmisten hyvä arki perhehoidossa 2020 -2022)
Esitetään
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Esitetään
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022 – 2023)
Esitetään
Ikäihmisiä hoitavien perhehoitajien järjestölähtöiseen tukeen
ja edunvalvontaan (Tunne ja turvaa ikäihmisten hyvä
perhehoito)
Esitetään
Sijaiskotinuorten hyvinvoinnin lisäämiseen
vertaistukitoiminnan avulla
Esitetään
Kehitetään Perheeltä perheelle -koko perheen sijoittamisen
malli lastensuojelun kuntouttavaan perhehoitoon. Se voi
toteutua perhekodissa tai perhehoitoon sijoitettavan kotona.
Teoriana ovat kiintymyskeskeisen vanhemmuuden,
systeeminen ja perheterapeuttinen lähestymistapa
Tavoitteet: 1. Kaikkien perhehoidon palveluntuottajien
käytettävissä on kuntouttava perhehoidon malli 2.
Perhehoitajilla on valmiudet ja tarkoituksenmukainen tuki
tehtävään 3. Kuntouttava perhesijoitus vastaa moninaisiin
lasten ja perheiden tarpeisiin. Kehittämistyö tehdään
hankekumppaneiden kanssa. Kohderyhmä on toimijoiden
kautta lastensuojelun asiakkaana olevat vahvan tuen
tarpeessa olevat lapsiperheet sekä sijaisperheet. Hanke ei
tuota palveluja kumppaneiden asiakasperheille. Se tukee ja
kerää perheiltä, sijaisperheiltä ja työntekijöiltä tietoa
monitoimijaisen ja systeemisen työskentelyn tavoista
perheen kuntouttamiseksi ja kehittää sekä pilotoi tiedon
pohjalta mallin yhdessä hankekumppaneiden ja asiakkaiden
kans
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Sijaishuollossa asuvien lasten ja nuorten
varhaiskasvatuksen, koulunkäynnin sekä psyykkisen
hyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn Sisukastoimintamallin avulla. Tiedonkulun, ammattilaisten osaamisen
ja sektorirajat ylittävän yhteistyön vahvistamiseen
levittämällä, juurruttamalla ja yhteiskehittämällä Sisukastoimintaa valtakunnallisesti.
3-5 -vuotiaiden lasten mielipiteen ja kokemusten
kuulemiseen ja lastensuojelun toimijoiden osaamisen
vahvistamiseen sijaishuollon muutoskohdissa (2020-2022)
Lapsilähtöisyyden ja laadun edistämiseen lastensuojelussa
ja perhehoidossa kehittämis-, kouluttamis- ja
vaikuttamistoiminnan avulla.
Lastensuojelun sijaishuollon asiakkaana olevien lasten ja
nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijatoiminnan
lisääminen ja vahvistaminen lastensuojeluprosessien
kehittämisessä sekä vaikuttamistyössä. (Salapoliisitoiminta,
nuorten foorumit, vertais- ja kehittäjäryhmät)
Väkivallattoman sijaishuollon turvaamiseen ja ylisukupolvisen
kaltoinkohtelun katkaisemiseen kehittämällä tukimuotoja
lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneille
henkilöille ja heidän läheisilleen sekä ehkäisemällä
sijaishuollossa tapahtuvaa kaltoinkohtelua (X-ketju lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden
henkilöiden tueksi 2019-2021)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Kokonaiskuvan luomiseen sijaishuoltopaikasta luvatta
poistumisesta johtuvasta ilmiöstä, sen riskitekijöiden
tunnistamiseen nuorten keskuudessa ja ammattilaisten
yhteistyön vahvistamiseen nuorten turvallisuuden
varmistamiseksi (Hatkassa - sijaishuoltopaikasta luvatta
poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen 2022-2024)
Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajataustaisten
henkilöiden työelämäpolun vahvistamiseen
osaamiskartoitusten, neuvontatoiminnan ja tuen avulla.
Avustuksella jatkokehitetään myös sähköistä alustaa
toiminnan organisointiin (2022-2023).
Ikäihmisten yksinäisyyden vähentämiseen sekä
yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien
edistämiseen. Hankkeessa kehitetään konsepti ikäihmisten
yksinäisyyden vähentämiseksi luomalla kohtaamisen
paikkoja, tukemalla pysyvien ihmissuhteiden syntymistä,
vahvistamalla ikäihmisten toimijuutta ja psykofyysistä
toimintakykyä sekä synnyttämällä uudenlaista
vapaaehtoisuutta. Toimintamuotoina ovat Mummodisko,
Juttuseura, Mummodisko olohuone ja Mummodiskon
sanansaattajat. (Mummodisko 2020-2022)
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla
Pieksämäellä ja Savonlinnan seudulla (OmaisOiva)
Työttömien nuorten /osatyökykyisten palkkaamiseen
järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin (2022)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Yhden vanhemman perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseen
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keinoin (Eroauttaminen,
Mieskaveri-, Tenavatupa-, Mummila- ja Perhepaikka
Punahilkan toiminta)
Ruoka-aineallergiaperheiden vertaistuki- ja
virkistystoimintaan, ruoka-allergianeuvontaan ja -ohjaukseen,
kohderyhmän edunvalvontaan sekä verkkopalveluiden
ylläpitämiseen
Hankkeen tarkoituksena on elokuvatyöpajoja järjestämällä
edistää ilman työ-tai opiskelupaikkaa olevien nuorten
elämänhallintaa ja auttaa heitä luovimaan yhteiskunnan
tukijärjestelmästä kohti työllistymistä tai opiskelua.
Elokuvatyöpajoja tarjotaan erityisen hankalassa tilanteessa
oleville, kuten mielenterveyskuntoutujille ja
pitkäaikaistyöttömille, joiden kohdalta esimerkiksi kuntouttava
työtoiminta ei ole tuottanut edistymistä. Työpajoissa
olennaista on päämäärätietoinen, pienessä ryhmässä
tapahtuva toiminta, jossa opitaan ryhmåtyötä, vastuuta
muista ja kehitetään omanarvon tuntoa. Olennaista on tarjota
joillekin työpajojen osanottajille osa-aikainen työpaikka
seuraavien pajojen kokemusasiantuntijana. Käytännössä
hanke toteuttaa vuosittain 4-5 ryhmää, joissa kaikissa on 5-8
osanottajaa, joiden kanssa työskennellään usean kuukauden
ajan.
16-29-vuotiaiden, erityisesti palveluiden ulkopuolelle
jääneiden nuorten kynnyksettömään mielenterveyden ja
elämänhallinnan tukeen (Parempi mieli 2022-2024)
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville tarjoamalla matalan kynnyksen
keskusteluapua, ammatillisesti ohjattuja ryhmiä ja
tukihenkilötoimintaa (Kriisikeskus Osviitta)
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Mieli matkassa -toiminta lisää pirkanmaalaisten asukkaiden
mielenterveyden perustaitoja ja kykyä toimia oman
mielenterveyden edistämiseksi. Teemme ehkäisevää ja
edistävää mielenterveys- ja vaikuttamistyötä koko
Pirkanmaalla. Kohderyhmiä ovat kaikenikäiset "vauvasta
vaariin", kuntalaiset ja ammattilaiset. Vahvana pohjana on
Mieli matkalla Pirkanmaalla (2019-2021) -hankkeen tekemä
työ, josta on erittäin hyvät tulokset. Tavoitteena on uusimman
tietotaidon levittäminen ja ajankohtaisiin ilmiöihin ja
paikallisiin tarpeisiin vastaaminen, ja sitä kautta
mielenterveysongelmiin liittyvän stigman vähentäminen.
Työmuotoja ovat koulutukset, vierailut ja tapahtumat.
Teemme yhteistyötä mm. maakunnan HYTE- ja
perhekeskusverkoston ja järjestöjen kanssa, jalkautuen
alueelle. Hyödynnämme ja lisäämme
kokemusasiantuntijatoimintaa sekä tietoa järjestölähtöisestä
toiminnasta, esim. kriisiauttamisesta. Kehitämme ja luomme
uusia vapaaehtoistyön muotoja, joita hyödynnetään alueella.
Muistisairaiden yksinäisyyden vähentämiseen ja heidän
sosiaalisten verkostojensa vahvistamiseen yksilö- ja
ryhmätoiminnan sekä verkostoyhteistyön avulla, lähipiiriä
tukemalla ja tuottamalla opas aihepiiristä (Yksinäisyydestä
yhteyteen - yksinäisyyttä kokevan muistisairaan ihmisen
tukimuotojen kehittäminen 2022 – 2024)
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen
Pirkanmaalla - vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja
neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)
Tarkoituksena on Pojat on poikia-hankkeen avulla saada
omaishoitajamiesten (sekä nykyisten että entisten)
yksinäisyyteen helpotusta ja arjen harmauteen uusia värejä
ja piristystä. Ukkohoivaa Pirkanmaalla – toiminnan aikana on
selvinnyt paljon suomalaisen miehen sielunmaisemasta.
Usealle on kertynyt monenlaista elämänkokemusta ja
raskaitakin kilometrejä on takana. Haastavat vuodet
omaishoitajana ja ympäristön paineet ovat puristaneet
miehen muottiin, josta on vaikea päästä ulos. Miesten ja
naisten yhteisissä vertaisryhmissä usein sosiaalisemmat
naiset vievät tilan ja miehet vetäytyvät taustalle. Miehet
tarvitsevat omaa toimintaa. Miehiä kiinnostavat koneet ja
laitteet, tykätään puhua miesten juttuja, muistellaan
yhdistäviä kokemuksia vuosien varrelta ja on kiva kokoontua
”kössiporukalla” rehvastelemaan. Kun miehelle antaa tilaa,
löytyy sisimmästä se poika, jonka on aika päästä ääneen.
Tämän tilan antamiseksi sopii Ukkohoivaa Pirkanmaalla –
toiminnan jatkoksi Pojat on poikia – hanke.
Avustusta haetaan sellaisen toimintamallin kehittämiseen,
joka antaa omaishoitajille mahdollisuuden syvempään
itsetuntemukseen, vuorovaikutuksen kehittämiseen,
yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja syvempään oppimiseen
draamallisia menetelmiä hyödyntäen ja soveltaen. Ymmärrys
syntyy teatterin työtapojen ytimessä. Teatteri on hieno
itsetietoisuuden työkalu, koska se auttaa meitä
ymmärtämään aitoja tunteitamme. Tarkoituksena on
avustuksen turvin kehittää yhteistyössä Suomen
Teatteriopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
toimintamalli, joka jää yhdistyksen jatkuvaan käyttöön ja
levitettäväksi muille yhdistyksille.
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10 410

C

10 263

C

10 262 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten
seksuaalisen suuntautumisen, seksuaalisuuden ja sukupuoliidentiteetin jäsentymisen tukemiseen, elämänhallinnan ja
hyvinvoinnin lisäämiseen valtakunnallisen puhelin- ja
verkkoauttamisen (Sinuiksi-palvelu) sekä alueellisen
vertaisryhmätoiminnan, kouluyhteistyön ja turvapaikkatyön
3 094 kautta
Maahan muuttaneiden nuorten työelämätaitojen
parantamiseen ja opiskelu- ja työelämäpolkujen
6 582 mahdollistamiseen (CV työelämään -hanke 2020-2022)
Maahanmuuttajatyttöjen ja äitien osallisuuden edistämiseen,
kotoutumisen tukemiseen ja sukupolvisuhteiden
vahvistamiseen vertaistuen, työpajatoiminnan ja
vapaaehtoistoiminnan keinoin (Voimanaisia 2018-2020,
3 924 2022)
Oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen tulleiden
maahanmuuttajanuorten yhteiskunnallisten
osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen lisäämällä
tietoisuutta tasa-arvosta, omista oikeuksista, velvollisuuksista
6 198 ja osallistumisen vaihtoehdoista (Muuttajat!)
Oppivelvollisuuden loppupuolella Suomeen muuttaneiden
maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumisen
tukemiseen vertaistyön avulla Helsingin, Espoon ja Vantaan
2 257 alueella

PIRKANMAAN
OMAISHOITAJAT
RY
PIRKANMAAN
OMAISHOITAJAT
RY

PIRKANMAAN SETA
RY
Ak
PLAN SUOMI
SÄÄTIÖ

C

PLAN SUOMI
SÄÄTIÖ

C

PLAN SUOMI
SÄÄTIÖ

Ak

PLAN SUOMI
SÄÄTIÖ
POHJANMAAN
NÄKÖVAMMAISET
RY
POHJANMAAN
SYÖPÄYHDISTYSÖSTERBOTTENS
CANCERF. RY

Ak

Ak

Ak

Pohjanmaan
Yhdistykset ry

Ak

Pohjanmaan
Yhdistykset ry

Ak

2

Näkövammaisten itsenäisen elämän tukemiseen ICT-tuen
3 avulla

Ei esitetä

79 000

0

Esitetään

498 000

459 000

Esitetään

458 000

389 894

Ei esitetä

598 380

0

Ei esitetä

867 000

0

Ei esitetä

36 000

0

Esitetään

167 000

167 000

Esitetään

155 000

155 000

Esitetään

146 000

143 000

Esitetään

140 000

115 000

Esitetään

206 000

204 000

Esitetään

50 000

33 000

78 000

78 000

167 185

111 000

216 184

176 114

Syöpäpotilaiden sekä omaisten kriisiapuun ja saattohoidon
2 vapaaehtoistukeen
Esitetään
OLKA-toimintamallin mukaiseen vapaaehtoistoiminnan
suunnitteluun, koordinointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen
sekä sairaalan ja järjestöjen yhteistyöhön Pohjanmaan
hyvinvointialueen Vaasan sairaalassa (OLKA toiminta
10 277 Vaasa)
Esitetään
Pohjanmaan maakunnan ja Vaasan yhdistysten
toimintaedellytysten tukemiseen ja kehittämiseen
järjestökeskuksen koordinoimalla toiminnalla sekä
kohtaamispaikkatoimintaan vapaaehtois- ja vertaistoiminnan
1 edistämiseen
Esitetään

POHJANTÄHTIOPISTON
KANNATUSYHDIST
YS RY
POHJOISEN
YHTEISÖJEN TUKI MAJAKKA RY
POHJOISEN
YHTEISÖJEN TUKI MAJAKKA RY
POHJOISKARJALAN
KANSANTERVEYS
RY

POHJOISKARJALAN
KANSANTERVEYS
RY
POHJOISKARJALAN
KANSANTERVEYS
RY

C

Ak

C

C

C

Ak

POHJOISKARJALAN MARTAT
RY
Ak
POHJOISKARJALAN MARTAT
RY
C
POHJOISKARJALAN
MIELENTERVEYDE
NTUKI RY
Ak
POHJOISKARJALAN
MIELENTERVEYDE
NTUKI RY
C
POHJOISKARJALAN
MIELENTERVEYDE
NTUKI RY
C
POHJOISKARJALAN
MIELENTERVEYDE
NTUKI RY
Ak

POHJOISKARJALAN
MIELENTERVEYDE
NTUKI RY
C
POHJOISKARJALAN
MIELENTERVEYDE
NTUKI RY
C

POHJOISKARJALAN
MIELENTERVEYDE
NTUKI RY
C

9 664 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Järjestötoiminnankeskus Majakan toimintaan sekä
järjestölähtöisen auttamistyön koordinaatioon ja verkostojen
2 kehittämiseen Kemi-Tornion seutukunnassa

Ei esitetä

30 000

0

Esitetään

223 508

178 000

9 625 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Pitkäaikaistyöttömien ryhmämuotoiseen
elintapavalmennukseen sekä toiminnan juurruttamiseen soterakenteisiin ja kuntien hyvinvointityöhön (Puhti10 242 elintapavalmennus 2022-2023)
Esitetään
Kehittämisprojektin päämääränä on juurruttaa Joensuun
alueelle näyttöön perustuva Arkeen Voimaa (ArVo)
itsehoidon ryhmätoimintamalli (Chronic Disease SelfManagement Program), joka on kehitetty Stanfordin
yliopistossa. Toimiminnan periaatteet ovat luottamus omasta
selviytymisestä, ratkaisukeskeisten itsehoidon työkalujen
harjoitteleminen käytännössä ja vertaisuus. Suomessa
toimintaa on 9 kunnassa/alueella ja toimintaa hallinnoi
Kuntaliitto. ArVo -toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on
elämässään haasteita, mitkä vaikuttavat heidän
arkipärjäämiseensä. Näitä syitä voivat olla uupumus,
yksinäisyys, työttömyys, mielialan lasku tai oma tai omaisen
pitkäaikaissairaus. Arkeen Voimaa -toimintamallin
tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä
kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään ja
elämänlaatuaan. Arkeen Voimaa on ryhmätoimintaa, joka
kokoontuu kuusi kertaa viikon välein, 2,5 tuntia kerrallaan.
10 241 Ryhmää fasilitoivat koulutuksen saaneet vertaisohjaajat.
Ei esitetä

123 926

0

274 590

274 590

89 350

0

Esitetään

169 000

149 646

Ei esitetä

622 703

0

Esitetään

176 405

176 405

Esitetään

213 450

142 000

40 370

0

166 000

0

485 000

185 000

264 430

0

173 400

0

303 300

0

Yksilöön ja väestöön kohdistuvaan terveyden edistämiseen
Pohjois-Karjalassa verkostoyhteistyön sekä
2 vaikuttamistoiminnan avulla
Toimintakykyä ylläpitävän ja osallisuutta edistävän
yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan toteuttaminen.
Kohderyhmänä ovat työikäiset, joiden toimintakyky on
heikentynyt tai on vaarassa heikentyä, erityisesti: 1. Alle 40vuotiaat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat
työikäiset miehet 2. Paljon palveluita tarvitsevat työttömät,
ns. sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioasiakkaat
Kohderyhmään kuuluu henkilöitä, jotka ovat koronakriisin
seurauksena erityisen haavoittuvassa asemassa. Välillisen
kohderyhmän muodostavat yhteistyötahojen henkilöstö ja
10 016 niiden asiakkaat.
Omaishoitajien tai vastaavassa elämäntilanteessa olevien
henkilöiden osallisuuden ja arjessa selviytymisen
vahvistamiseen kasvokkain tapahtuvan ryhmätoiminnan ja
10 117 etäryhmätoiminnan avulla (Meidän päivä 2022-2024)

Mielenterveyskuntoutujien matalan kynnyksen
3 kohtaamispaikan vapaaehtois- ja vertaistoimintaan

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 634 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021)
Ei esitetä
18-35-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien osallisuuden
tunteen ja motivaation kasvattamiseen sekä työ- ja
toimintakyvyn edistämiseen järjestämällä ohjattuun
toiminnalliseen vertaistukeen perustuvaa
6 054 kulttuuripajatoimintaa. (Joensuun kulttuuripaja 2019-2021)
Ei esitetä

Ikäihmisten matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan
10 367 (ToriKievari - seniorien kohtaamispaikka)
Esitetään
Avustusta haetaan Pohjois-Karjalaan Kiteen, Lieksan,
Nurmeksen ja Outokummun kaupungeissa tai niiden
lähiympäristössä asuvien osallisuuden tukemiseen.
Kohderyhmät ovat iältään 16-35-vuotiata ja ovat vaarassa
syrjäytyä tai jo syrjäytyneet erilaisten elämän haasteiden
vuoksi, esim. mielenterveyden haasteiden. Tavoitteet: Toisen
asteen opiskeluissa haasteita kokevat nuoret saavat erityistä
tukea toisen asteen opintoihin ja edistyvät opinnoissa. Ilman
toisen asteen koulutusta olevat syrjäytyneet tai
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret saavat tukea ja
hakeutuvat toisen asteen koulutukseen tai suorittavat
koulutuksen loppuun. Kulttuuripajamallin mukaissella
toiminnalla ja vertaistuella polutetaan nuoria opintoihin tai
töihin. Toimintamalli auttaa nuoria osallistujia,
mielenterveyskuntoutujia tai muuten elämässään haasteita
kokeneita löytämään itselleen sopivia välineitä elämän
hallintaan, toimintakyvyn parantamiseen ja tulevaisuuden
10 478 suunnitteluun sekä koulutukseen ja töihin hakeutumiseen.
Ei esitetä

Ikäihmisten matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan
4 567 (ToriKievari - seniorien kohtaamispaikka 2018-2021)
Ei esitetä
Avusta haetaan maakunnallisen kansalaislähtöisen
mielenterveystyön kehittämiseen sekä
mielenterveyskuntoutujien ja mielenterveysyhdistysten digitaitojen parantamiseen Pohjois-Karjalan maakunnassa.
Maakunnan mielenterveysyhdistykset ja muut
mielenterveystyöstä kiinnostuneet järjestöt sekä kansalaiset
kootaan toimintaan mukaan kansalaislähtöisteen
mielenterveystyöhön koko maakunnan alueella. Parannetaan
mielenterveyskuntoutujien ja mielenterveysjärjestöjen digiosaamista, jotta he voivat paremmin osallistua ja tuottaa
10 372 toimintaan kansalaislähtöisesti.
Ei esitetä

POHJOISKARJALAN
MIELENTERVEYDE
NTUKI RY
Ak
Pohjois-Karjalan
mielenterveysomaise
t - Finfami ry
Ak
POHJOISKARJALAN
MIELENTERVEYSS
EURA KRIISITYÖN
TUKENA RY
Ak
POHJOISKARJALAN MUISTI
RY
POHJOISKARJALAN
NÄKÖVAMMAISET
RY

Pohjois-Karjalan
pelastusalanliitto ry
Pohjois-Karjalan
Seta Hobiles ry
POHJOISKARJALAN
SOSIAALITURVAYH
DISTYS RY
POHJOISKARJALAN
SOSIAALITURVAYH
DISTYS RY

Ak

Esitetään

358 000

166 000

Esitetään

215 816

215 816

187 500

172 000

238 500

200 000

124 976

95 000

5 000

0

33 440

0

46 000

40 633

349 000

349 000

715 000

705 000

227 000

227 000

449 000

401 052

Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville tarjoamalla matalan kynnyksen
keskusteluapua ja ammattillisesti ohjattuja ryhmiä (Pohjois1 Karjalan kriisikeskus)
Esitetään
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen PohjoisKarjalassa - vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja
2 neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)
Esitetään

C

Näkövammaisten taitojen vahvistamisen tiedonhaussa ja saannissa sekä arjen palveluissa itsenäisesti suoriutumisen
2 edistämiseksi
Esitetään
Ikäihmisten turvallisuutta edistetään järjestämällä lyhyitä (30
min-90 min kestäviä) kohdennettuja koulutustilaisuuksia
kohderyhmän tarpeiden mukaisesti, joko lähi- tai
etätilaisuuksina. Maahanmuuttajien asumisen turvallisuutta
parannetaan järjestämällä kohdennettuja koulutustilaisuuksia
tulkkien avustuksella kodin turvallisuudesta ja
alkusammutuksesta. Nuorten asumisen turvallisuutta
parannetaan alkusammutuskoulutuksella, mm yhdessä
muiden toimijoiden kanssa järjestettävissä koulutuksissa.
Näissä muut toimijat vastaavat omista kuluistaan.
Erityisryhmille tarjotaan asumisenturvallisuuskoulutusta
tarpeiden mukaisesti kohdennettuna. Taloyhtiöiden
asukkaille tarjotaan turvallisuuskoulutusta asumisen
turvallisuuden parantamiseksi. Nykyisin on hyvin haastavaa
saada taloyhtiöiden turvallisuusvastaavia ja siten myös tietoa
ei saada asukkaille saakka. Pääasiassa ja ensisijaisesti
kaikki lähikoulutuksia, mutta myös etänä. Haaste on tavoittaa
10 338 kohdehenkilöt kattavasti digitaalisesti.
Ei esitetä

C

10 051 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ak

C

C

POHJOISKARJALAN
SOSIAALITURVAYH
DISTYS RY
Ak
POHJOISKARJALAN
SOSIAALITURVAYH
DISTYS RY
Ay

POHJOISKARJALAN
SYDÄNPIIRI RY
POHJOISKARJALAN
SYDÄNPIIRI RY
POHJOISKARJALAN
SYÖPÄYHDISTYS
RY
POHJOISKARJALAN
TYÖTTÖMIEN
YHDISTYSTEN
TOIMINTAJÄRJEST
Ö RY
POHJOISKARJALAN
TYÖTTÖMIEN
YHDISTYSTEN
TOIMINTAJÄRJEST
Ö RY
POHJOISPOHJANMAAN
NÄKÖVAMMAISET
RY

18-35-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien osallisuuden
tunteen ja motivaation kasvattamiseen sekä työ- ja
toimintakyvyn edistämiseen järjestämällä ohjattuun
toiminnalliseen vertaistukeen perustuvaa
10 371 kulttuuripajatoimintaa. (Joensuun kulttuuripaja Kuohu)
Mielenterveysomaisten osallisuuden ja toimintakyvyn
vahvistamiseen henkilökohtaisen tuen ja neuvonnan,
vertaistuen ja muun ryhmätoiminnan sekä yhteiskunnallisen
4 vaikuttamisen avulla Pohjois-Karjalan maakunnan alueella

C

Ei esitetä

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 619 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseen
vapaaehtoistyön mahdollisuuksia lisäämällä PohjoisKarjalassa (Kaksin- kohti kaksisuuntaista kotoutumista hanke
10 160 2022-2024)
Esitetään
Yhdistysten tietoteknisten toimintaedellytysten ja osaamisen
lisäämiseen ja kansalaisten digiosaamisen kehittämiseen
Pohjois-Karjalassa. Määräaikaisesti vuosina 2021-2023
sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtakunnallisen sotemuutostyön verkostotyöhön ja avustusten delegointiin
1 alueellisille järjestötoimijoille
Esitetään

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 538 toimintaan
Esitetään
Sydän- ja verisuonisairauksien sairastumisriskin omaavien
työikäisten sekä heidän perheittensä järjestölähtöiseen yksilöja ryhmämuotoiseen elintapavalmennukseen sekä
alueelliseen sydänterveyden vaikuttamiseen (Perheen sydän
10 448 ratkaisee -hanke 2022-2024)
Esitetään

Ak

3 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin

Esitetään

20 000

20 000

Ak

Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tuki- ja
3 neuvontatoimintaan sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintaan

Esitetään

70 000

70 000

Ak

Työttömien elämänhallinnan ja toimintakyvyn vahvistamiseen
neuvontatoiminnalla sekä vaikuttamistyöllä Pohjois1 Karjalassa (2022-2023)
Esitetään

102 818

102 818

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 753 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

38 635

38 635

135 000

135 000

210 000

150 000

OLKA-toimintamallin mukaiseen vapaaehtoistoiminnan
suunnitteluun, koordinointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen
sekä sairaalan ja järjestöjen yhteistyöhön Oulun
6 940 yliopistollisessa sairaalassa (OLKA toiminta Oulu 2020-2022) Esitetään

110 000

110 000

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 003 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

32 500

31 000

40 291

0

C

Ak

Pohjois-Pohjanmaan
sosiaali- ja
terveysturvayhdistys
ry
Ak
Pohjois-Pohjanmaan
sosiaali- ja
terveysturvayhdistys
ry
Ak
Pohjois-Pohjanmaan
sosiaali- ja
terveysturvayhdistys
ry
C
Pohjois-Savon Kylät
ry
C

Näkövammaisten itsenäisen elämän tukemiseen vertaistuen,
harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan, ICT-tuen sekä matalan
2 kynnyksen toiminnan avulla.
Esitetään
Järjestölähtöiseen toiminnan toteuttamiseen Oulussa
sijaitsevan kumppanuuskeskuksen neuvontapisteessä,
Pohjois-Pohjanmaan järjestöjen välisen yhteistyön
edistämiseen sekä kansalaisten järjestötiedon ja
1 osallisuuden lisäämiseen
Esitetään

9 946 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

Pohjois-Savon Kylät
ry
Ak

POHJOIS-SAVON
MUISTI RY

POHJOIS-SAVON
MUISTI RY
POHJOIS-SAVON
NÄKÖVAMMAISET
RY

Ak

Ak

Ak

Pohjois-Savon
Omaishoitajat ry
Ak
Pohjois-Savon
Pelastusalan Liitto ry Ak

POHJOIS-SAVON
SOSIAALITURVAYH
DISTYS RY
Ak
POHJOIS-SAVON
SYÖPÄYHDISTYS
RY
Ak

Pohjois-suomen
Somalinuoret ry

C

POHJOIS-SUOMEN
SYÖPÄYHDISTYS
RY
C

POLVIJÄRVEN
VANHUSTENTALOY
HDISTYS RY
Ak
PORIN ENSI- JA
TURVAKOTIYHDIST
YS RY
Ak

PORIN ENSI- JA
TURVAKOTIYHDIST
YS RY
Ak
PORIN
MIELENTERVEYSY
HDISTYS HYVIS RY C

Pohjois-Savon maaseutukylien ikäihmisten ja muiden
kyläläisten osallisuuden tukemiseen, yksinäisyyden
lieventämiseen ja osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen
matalan kynnyksen lähi- ja etätoiminnalla. Toiminnan
tavoitteena on lisätä ja tukea jo syntyneitä sosiaalisia
kontakteja, hyvinvointia ja turvallista kotona asumista.
Toiminta tukee elämänhallintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.
Haettavaa avustusta käytetään virkistys- ja
etävirkistyspäivien, etäjumpan ja Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan
toteuttamiseen sekä vapaaehtoisten tukemiseen ja
kouluttamiseen. Virkistyspäivissä on tieto-osuuden ja
ruokailun lisäksi tarjolla virkistystä, kulttuuria, toimintakykyä ja
hyvinvointia ylläpitävää sisältöä sekä opastusta ja tukea
digitaitoihin. Virkistyspäivät toteutetaan kylien
kokoontumistiloissa, etäyhteyksillä järjestettyyn toimintaan
voi osallistua kylätaloilta ryhmänä tai kotoa käsin. Etänä
tuodaan tietoa, elämyksiä ja toimintakyvyn ylläpitoa, ja
10 232 samalla vahvistuvat etäyhteyksien käyttötaidot.
Ei esitetä
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen PohjoisSavossa - vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja
4 neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)
Esitetään
Yläsavolaisten vammais-, potilas-, sosiaali- ja
terveysyhdistysten yhteistyön kehittämiseen,
yhdistystoimijoiden osaamisen kehittämiseen ja tukemiseen,
vapaaehtoistyön ja kokemustoiminnan mahdollistamiseen
9 736 sekä koordinointiin Iisalmen ja koko yläsavon alueella
Ei esitetä

122 726

0

254 500

254 500

253 000

0

100 000

90 000

125 000

125 000

15 000

5 000

141 160

0

Esitetään

90 000

90 000

Ei esitetä

360 000

0

Ei esitetä

300 000

0

Ei esitetä

55 000

0

Esitetään

149 197

149 197

Esitetään

157 287

136 412

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 605 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

31 000

31 000

Näkövammaisten osallisuuden lisäämiseen ICT-neuvonnalla,
1 007 etä- ja lähituella sekä ryhmätoiminnalla.
Esitetään
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Pohjois1 Savossa (OmaisOiva)
Esitetään
Asuinturvallisuusympäristön parantamiseen arjen
5 463 turvallisuuskoulutuksen avulla
Esitetään
Tarkoituksena on vahvistaa maakunnallisen
järjestöyhteistyön toimintaa ja kehittymistä, edesauttaa
järjestötoiminnan saavutettavuutta, sekä vahvistaa jo luotua
yhteyttä järjestöjen ja julkishallinnollisten toimijoiden välillä
maakunnan asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin
vahvistamiseksi. Yhdistyksen vakiintunutta toimintaa, joka on
toistaiseksi toteutunut hankevaroin sekä vapaaehtoistyönä
on: 1. Pohjois-Savon Järjestöneuvoston toiminnan
koordinointi, sekä maakunnallisen Järjestöfoorumin
organisointi. 2. Pohjois-Savon Järjestötietopalvelun ylläpito ja
kehittäminen. Tällä hetkellä sivustona on pohjoissavolaiset.fi,
joka on osa Toimeksi.fi -verkostoa. 3. Pohjois-Savon
Järjestöstrategian, järjestökyselyn ja järjestömyönteinen
kunta -korttien tuottaminen. 4. Verkostotyöskentely
maakunnallisten ja valtakunnallisten tahojen kanssa
osallisuuden ja yhteistyön vahvistamiseksi. 5. Yhdistysten
toimintaedellytysten vahvistaminen yhteistyön, koulutusten,
10 083 viestintätuen ja tiedottamisen kautta.
Ei esitetä
Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tuki- ja
2 neuvontatoimintaan sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintaan
Hankkeen päätavoitteena on maahanmuuttajataustaisten,
erityisesti nuorten sekä naisten tukeminen. Tarkoituksena on
luoda ja kehittää matalan kynnyksen monipuolinen
voimaantumispaikka, johon kuuluu neuvonta- ja
ohjaustoimintaa, kulttuurin, harrastuksien ja liikunnan
aktiviteetteja sekä vertaistukitoimintaa. Toiminnan ytimessä
on syrjimättömyys- ja yhdenvertaisuusperiaatteet, jotka
edesauttavat heikommassa asemassa olevien henkilöiden
aktiivista osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä voimaantumista ja
vuorovaikutteista kotoutumista. Tarkoituksena on, että
hankkeessa toteutuneiden toimintojen avulla, haastavassa
elämäntilanteessa sekä syrjinnän vaarassa olevat yksilöt ja
perheet saavat apua arjen hallintaan sekä psykososiaalisen
hyvinvoinnin tukea. Toiminnassa tuetaan osallistujien
9 878 suomen kielen ja yhteiskuntatiedon oppimista.
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan
kehittämiseen ja uudistamiseen tukemaan vastasairastuneita
ja heidän läheisiään. Paikallisosastotoiminnan ja
vastasairastuneiden vertaistukiryhmätoiminnan
vahvistaminen ja uudistaminen. Tukihenkilötoiminnan
järkevöittäminen ja yhtenäistäminen valtakunnallisen mallin
mukaiseksi. Vapaaehtoisten toimijoiden (tukihenkilöt,
paikallisosastojen vapaaehtoiset ja vertaistukiryhmien
9 607 vetäjät) tukeminen.
Päivätoiminnan tavoitteena on tarjota Polvijärven kunnan
alueen ikäihmisille kotona asumista ja toimintakykyä tukevaa
ja yksinäisyyttä ehkäisevää toimintaa . Toiminnan
totetuttamiseksi yhdistyksellä tulee olla palkattu työntekijä,
joka suunnittelee ja ohjaa toimintaa. Toiminta on arkipäivisin
tapahtuvaa, yhteisöllistä, osallistavaa ja mielekästä,
jokaiselle jotakin toimintaa. Toimintaa tarjotaan
Vanhustentaloyhdistyksen yhteisessä oleskelutilassa ja sen
välittömässä läheisyydessä (mm kota, kuntosali). Yhteinen
oleskelutila on kaikkien halukkaiden ikäihmisten käytössä.
Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, siihen
9 880 osallistuminen tehdään helpoksi ja kaikille mahdolliseksi.
Yksilö-, pari- ja ryhmämuotoiseen avokriisityöhön perhe- ja
lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden ja tekijöiden kanssa
10 (Avokriisityö, Lapsityö ja Jussi-työ)
Vauvaperheiden vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen
tukemiseen ryhmätoiminnan keinoin (päiväryhmätoiminta
vauvaperheille), lapsiperheiden, perheväkivaltaa kokeneiden
ja erityisryhmien elämänhallinnan ja toimintakyvyn
edistämiseen asumisen tukipalveluilla sekä yhdistyksen
4 vapaaehtoistyön koordinointiin
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Mielenterveyskuntoutujien vertais- ja vapaaehtoistoimintaan
matalan kynnyksen kohtaamispaikassa (Porin Hyvän Mielen
Talo)
Työttömien sosiaalisen osallisuuden ja toimintakyvyn
edistämiseen jalkautuvalla työllä sekä ryhmätoiminnoilla,
neuvonnalla ja ohjauksella matalan kynnyksen
kohtaamispaikassa Porissa.
Minikeittiöiden (jääkaappi, mikro, kahvinkeitin ja pieni
säilytystila) rakentamiseen ja varustamiseen kahden kuuden
hengen soluasunnon huoneisiin (12kpl).
Kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden tai
syyllistymisriskissä olevien väkivaltaisen käyttäytymisen
vähentämiseen ja ehkäisemiseen yksilöllisen asiakastyön ja
verkostotyön avulla (Aggredi Satakunta 2020-2022)
Päihde- ja mielenterveysongelmaisten sekä heidän
läheistensä arjessa selviytymisen ja jaksamisen tukemiseen
vapaaehtoistoiminnan, ryhmätoiminnan ja
kohtaamispistetoiminnan avulla
Haastavassa elämäntilanteessa oleville ihmisille
tarkoitettujen tukiasuntojen (3kpl) hankintaan olemassa
olevasta asuntokannasta Porissa.
Matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluiden ja
vertaistukitoiminnan ylläpitämiseen pelaajille ja heidän
läheisilleen Porissa, Raumalla ja Kankaanpäässä (Tiltti
Satakunta 2020-2022)
Työstä ja koulutuksesta syrjässä tai syrjäytymisvaarassa
oleville ja yksinäisyyttä kokeville 16-29-vuotiaille nuorille
suunnattuun yksinäisyyttä vähentävään ja digiosaamista,
hyvinvointia ja arjentaitoja vahvistavaan
digiverstastoimintaan Porissa
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022-2024)
Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Vapautumisvaiheessa olevien, vapautuneiden vankien ja
rikostaustaisten osallistujien yhteiskuntaan kiinnittymisen
vahvistamiseen ja kuntouttamiseen yhteisöteatteritoiminnan
avulla
Työttömien sekä vähävaraisten ruoka-avunhakijoiden
arjenhallinnan, terveyden, toimintakyvyn, oppimisen ja
yhteisöllisyyden vahvistamiseen matalan kynnyksen ohjaus-,
neuvonta- ja ryhmätoiminnoilla. Hankkeen tavoitteet: Edistää
matalan kynnyksen toiminnalla työttömien sekä
vähävaraisten ruoka-avun hakijoiden arjenhallintaa.
Edistetään terveyttä ja lisätään tietoa esim. ravinnon,
liikunnan ja päihteiden osuudesta terveydentilaan ja
jaksamiseen. Pyritään pitämään yllä toimintakykyä
tarjoamalla apua asioiden hoitoon sekä tarjoamaan mm.
liikuntapalveluja yhteistyökumppaneiden kanssa. Halutaan
lisätä yhteisöllisyyttä perustamalla tapaamispaikka
Porvooseen sekä valitsemalla kohderyhmälle yhteisöllisiä
liikuntamuotoja. Palveluohjausta ja viestintää muusta
aiheeseen liittyvästä toiminnasta alueella, sekä
yhteistyökumppaneiden alueillla. Käytämme projektin aikana
hyväksi etä-mahdollisuuksia sekä avaamme Chatin
helpottaaksemme yhteydenpitoa ja tavoitettavuutta. Myös
puhelinneuvontaa.
Avustusta haetaan PYK:lle uusien palvelujen liittämiseksi
oleviin palveluihin niin, että samalla luodaan uusia eri
toimijoiden muodostamia palveluja ja järjestötoiminta
kehittyy. Korona-aika on erityisen haitallinen vähävaraisille,
vanhuksille ja julkisista palveluista riippuvaisille henkilöille.
Yhdistystoiminnan rajoitukset ovat lisänneet ahdinkoa.
Hankeavustuksella monipuolistetaan yhdistyksen
palvelurakennetta, korjataan epäkohtia, vakiinnutetaan
toiminta vastaamaan alueellisia tarpeita ja tuotetaan
jäsenyhdistyksille o koulutusta hallintomenettelyihin,
verkostoitumiseen, tiedotukseen, tulosseurantaan, o
vuokrataan tarvittavia kokous- ja koulutustiloja - Sekä
tuotetaan järjestöjen henkilöjäsenille (henkilöille, perheille)
palveluja, jotka ennaltaehkäisevät syrjäytymistä ja tukevat
säällisen elämää. Näitä ovat o kotipalvelut: siivous ja
pienimuotoiset korjaukset, asiointituki ja kauppa-asiointi o
seura-, lemmikkieläin- ja ulkoilupalvelut; sosiaalinen
hyvinvointi
Hiv-positiivisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin
edistämiseen, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn ja
sosiaaliseen verkostoitumiseen vertaistuen ja
vapaaehtoistoiminnan avulla (2020-2022)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
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Esitetään

211 000

211 000

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 424 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

44 900

44 900

Yksinäisyyttä kokeville ja työelämän ulkopuolella
mahdollisuuksien tarjoamiseen toiminnallisen identiteetin ja
aktiivisen kansalaisuuden vahvistamiseen monimuotoisen
7 704 vapaaehtoistoiminnan avulla (2020-2022)
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Hankkeen tavoitteena on antaa yrittäjyyden valmiuksia, myös
ns. kevytyrittäjyyteen ja alihankintatöihin erityisesti
maaseudun naisille ja myös yhdistystoimijoille, joille
yritysmäinen ote ja monitaitoisuus on tarpeen yhdistyksen
varainhankinnassa. Rakennetaan moniosainen matalan
kynnyksen Avaimia yrittäjyystaitoihin -koulutusohjelma, jossa
Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa
opetellaan yrittäjyyden muotoja, liikeidean hiomista,
liiketoimintasuunnittelua, palvelun/tuotteen hinnoittelua,
tarjousmenettelyitä, rahoitusvaihtoehtoja,
asiakaspalvelutaitoja, markkinointisuunnitelmaa, kotisivujen
laatimista, somen haltuunottoa sekä yhdistystoiminnan
perustaitoja. Koulutuksen osana voi suuntautua erityisesti
ruokapalveluihin tai maiseman- ja ympäristönhoidon
mahdollisuuksiin. Pääosin webinaarimuotoinen koulutus
poistaa etäisyyden esteet, eli kohdejoukko voidaan koota
laajalta maantieteelliseltä alueelta. Yhteistyökumppani
9 785 yhdistysosiossa (ostopalveluna) on Opintokeskus SIVIS.
Ei esitetä

195 000

0

4 Eturauhassyöpäpotilaiden vertaistuki- ja neuvontatoimintaan
Ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumiseen seksuaalisen
hyväksikäytön tarkoituksiin tapahtuvassa ihmiskaupassa
sekä muussa vakavassa prostituutiokenttään linkittyvässä
rikollisuudessa. Toimintamuotoina järjestölähtöinen
tunnistamis- ja tukityö sekä koulutukset, verkostoituminen ja
4 vaikuttamistoiminta (IKV-työ)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
2 toimintaan
Seksityössä mukana olevien neuvontaan, matalan
kynnyksen tukitoimintaan, yhteisölliseen toimintaan ja
5 678 etsivään työhön Turun seudulla.
Seksityössä mukana olevien neuvontaan, matalan
kynnyksen tukitoimintaan, yhteisölliseen toimintaan ja
1 etsivään työhön pääkaupunkiseudulla (ei terveyspalveluihin)
Seksityössä mukana olevien neuvontaan, matalan
kynnyksen tukitoimintaan, yhteisölliseen toimintaan ja
3 etsivään työhön Pirkanmaalla
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16 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Vertaisuutta korostavaan ryhmämuotoiseen tukeen
internaatti- ja verkkokurssien avulla - perheille, joissa on
psoriasista sairastava 5-15 -vuotias lapsi - yli 60-vuotiaille
9 eläkkeellä oleville psoriasista sairastaville.
Vapaaehtoistoimijoiden ohjaamaa vertaistukea henkilöille,
joilla on tuen tarve elintapamuutoksen tekemiseen tai
7 061 ylläpitämiseen (Vertaistervarit 2020-2022)
Iho- ja nivelpsoriasista sairastavien työ- ja toimintakykyä
edistävään aurinkopainotteiseen
7 sopeutumisvalmennustoimintaan (2021)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
18-35 –vuotiaille mielenterveyskuntoutujille toiminnalliseen
vertaistukimalliin pohjautuvan osallistavan matalan
4 131 kynnyksen toiminnan järjestämiseen
Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
2 kohtaamispaikkatoimintaan (Suvimäen FH-klubitalo)
Verksamheten innebär koordinering, implementering och
genomförande ett hälsofrämjande program Youth Aware of
Mental Health (YAM). Programmet svarar på ett påvisat
behov av förebyggande stödmöjligheter i skolmiljön och
satsar på öka kunskap om psykisk hälsa bland unga via
förebyggande och hälsofrämjande insatser.
Verksamhetsformen bidrar även till långsiktiga nätverk och
samarbetsmöjligheter både inom den tredje- och offentliga
sektorn för att etablera metoden i övriga delar av landet.
YAM instruktörer utbildas inom tredje sektorns organisationer
i flera regioner. Psykosociala förbundet med sin erfarenhet
från tidigare projekt med programmet ansvarar för
handledning och stöd till nya aktörer, och bidrar med
problemlösning samt rådgivning. Målgruppen består av unga
i ålder 13-17 år , och tredjesektorns organisationer som
efterlyser ett evidensbaserat mentalhälsofrämjande program
som kan implementeras i ungas skolvardag och vänder sig
9 552 direkt till målgruppen unga.
Som allmänt understöd för förbundets allmännyttiga
1 verksamhet
För stödjandet av den grundläggande
6 lokalföreningsverksamheten
För kamratstödsbaserad kursverksamhet som stöder
2 livskontrollen
För lågtröskelverksamhet för personer med psykisk ohälsa
med syfte att stöda social gemenskap och meningsfull
sysselsättning med hjälp av social samvaro och
2 139 gruppverksamhet (Vänstugan)
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För verksamheten av allaktivitetshus för människor med
1 psykisk ohälsa
För att främja mental hälsa, stöda dem med psykisk ohälsa
genom att koordinera och organisera psykosocialt stöd,
2 producera intressebevakning och rådgivning
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Palveluista väliin pudonneet lähiöperheet (n=100), saavat
arjen tuekseen Oulussa koulutetun lähiöluotsin (n=15-20).
Luotsit etsivät perheen tueksi vapaaehtois-, vertais- ja
ryhmätoimintaa, yhteisöllisiä kokemuksia sekä kevyttä
naapuri- ja asiointiapua. Arkiapua perheille saadaan
yksityisiltä (4. sektori) 40 % , järjestöverkostolta 40 % sekä
muusta matalan kynnyksen palveluverkostolta 20 %.
Perheiden omaa toimijuutta tuetaan tilanteissa, joissa perhe
ei löydä, osaa tai uskalla etsiä apua/tukea omaa lähipiiriä
kauempaa. Perheen pärjäävyyttä lisää, kun luotsit reagoivat
muutostilanteisiin viiveettä. Avun, tuen ja läsnäolon muodot
tuodaan perheen luonnolliseen ympäristöön kannattelemaan
arkea. Osan perheistä (n=20) tarvinnee laajempaa
luotsausta. Perheistä jopa 70 % ennakoidaan olevan
maahanmuuttajataustaisia. Perheet tulee nähdyksi ja
kuulluksi arjessa ilman avuntarpeeseen liittyvää stigmaa,
diagnoosia ja häpeää. Tuen ja avun esteet viestitään
aluepäättäjille kumppanien tuella.
Purkutaidepaja Taiku on työikäisille Keravalaisille henkilöille
tarkoitettu matalan kynnyksen avoin taideryhmä, jonka
päätavoitteena on sitouttaa kohderyhmään kuuluvat henkilöt
toimintaan ja lisätä heidän osallisuuden kokemustaan sekä
hyvinvointiaan luovan ryhmätoiminnan avulla. Taiku on
suunnattu syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa oleville
henkilöille, kuten päihde- ja mielenterveysongelmaisille sekä
työttömille. Taikuun voi osallistua omien voimavarojen
mukaan. Aluksi vaikka sivusta seuraten ja myöhemmin
ryhmiin osallistuen. Taikussa jokaisella on mahdollisuus
toteuttaa itseään, kuulua ryhmään sekä saada päiviin
sisältöä sekä rytmiä. Taideryhmän lisäksi hanke tarjoaa
palveluohjausta sekä liikkuvaa sosiaaliohjausta. Hankkeen
osatavoitteena on ohjata ryhmään osallistuneet henkilöt
tarvittavien sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin sekä tukea
heitä palveluihin kiinnittymisessä tulevan Vantaa-Keravan
rakenneuudistuksen alkaessa.
Haettavalla toiminta-avustuksella toteutetaan jatkoa Virtaa
vapaaehtoisuudesta (STEA 2018-2020) -hankkeen työlle
ehkäistä Pyhäjärven ikääntyneiden yksinäisyyden ja
turvattomuuden kokemuksia ja auttaa luomaan puitteita
hyvälle vanhenemiselle sekä vanhana olemiselle tarjoamalla
miellyttäviä osallisuusmahdollisuuksia ja sosiaalista
hyvinvointia edistäviä toimintoja. Kohderyhmänä ovat
Pyhäjärven ikäihmiset. Toimintaa toteutetaan yhteisöllisessä
oleskelu- ja kohtaamispaikassa Yläympyrän tuvalla harrastusja vertaisryhmätoiminnan, tapahtumien ja vapaaehtoistyön
avulla. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on nostaa esille ja
lisätä ikäihmisiin kohdistuvaa vapaaehtoistoimintaa
Pyhäjärvellä Vaparivaihdetoimintamallin kautta.
Vaparivaihteen tarkoitus on kerätä tieto samaan paikkaan ja
yhdistää järjestötoimijat, vapaaehtoistoiminnasta
kiinnostuneet ja niitä tarvitsevat. Vaparivaihteen kautta
yhdistyksiä tuetaan ja yhteisöllisyyttä edistetään välillisesti
tilojen, tuen ja vapaaehtoisten avulla.
Yli 50 –vuotiaiden pyöräilyturvallisuuden ja yhteisöllisyyden
parantamiseen pyöräpajatoiminnalla yhteistyössä
eläkeläisjärjestöjen kanssa (Seniorit satulaan - Puhtia
pyöräilystä 2022-2024)
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Ikääntyneiden osallisuuden edistämiseen sekä yksinäisyyden
kokemuksen vähentämiseen vapaaehtoisuuteen perustuvan
kummitoiminnan avulla (Omanoloinen arkielo - kummi
7 347 mukana ikääntyvän arjessa 2020-2022)
Esitetään
Mielenterveysomaisten osallisuuden ja toimintakyvyn
vahvistamiseen henkilökohtaisen tuen ja neuvonnan,
vertaistuen ja muun ryhmätoiminnan sekä yhteiskunnallisen
6 vaikuttamisen avulla Päijät-Hämeen ja Kouvolan alueella
Esitetään
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville tarjoamalla matalan kynnyksen
keskusteluapua ja ammatillisesti ohjattuja ryhmiä (Lahden
1 seudun kriisikeskus)
Esitetään
Mielenterveyskuntoutujien aktiivisuuden ja osallisuuden
lisäämiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan,
2 vertaistoiminnan ja tiedottamisen avulla (2022-2023)

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 488 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen PäijätHämeen alueella - vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja
3 neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)
Näkövammaisten itsenäisen elämän tukemiseen vertaistuen,
vapaaehtoistoiminnan, ICT-tuen sekä matalan kynnyksen
1 palveluiden avulla.
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Päijät2 Hämeessä, Pukkilassa ja Iitissä (OmaisOiva)
Heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden, nuorten ja
yli 50-vuotiaiden työikäisten tavoittamisen ja elämänhallinnan
lisäämisen järjestölähtöisen mallin kehittämiseen. Alueella
kohderyhmien parissa toimivat järjestöjen verkostot
kehittävät tapoja tavoittaa vaikeasti löydettävät kohderyhmät
ja toteuttavat vaikuttavia hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen erilaisia kokeiluja. Yhteiskehittämisen avulla
etsitään elämänhallintaa lisääviä keinoja kohderyhmien
kanssa ja samalla lisätään järjestöjen välistä ymmärrystä,
osaamista ja systemaattista sekä vaikuttavaa hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen toimintaa. Järjestöjen
yhteiskehittämisellä pilotoidaan tavoittamisen malleja sekä
muualla hyväksi kokeiltuja toimintatapoja, yksilö- ja
ryhmätoimintaa, tukea ja neuvontaa, tapahtumia sekä
hyvinvoinnin edistämisen kampanjoita. Luodaan toimintamalli
järjestöjen alueelliselle hyvinvointi- ja osallisuusyhteistyölle
10 417 järjestöjen yhteiskehittämisellä ja vertaisoppimisella.

PÄIJÄT-HÄMEEN
SOSIAALIPSYKIATR
INEN SÄÄTIÖ SR
C
PÄIJÄT-HÄMEEN
SYDÄNPIIRI RY
Ak
PÄIVÄKESKUS
PYSÄKKI RY
Ay
PÄÄKAUPUNGIN
TURVAKOTI RY

Ak

PÄÄKAUPUNKISEU
DUN
DIABETESYHDISTY
S RY
C
Pääkaupunkiseudun
Hengitys ry
C
PÄÄKAUPUNKISEU
DUN
NUORISOASUNNOT
RY
Ak
Pääkaupunkiseudun
omaishoitajat ry,
Huvudstadsregionen
s närståendevårdare
rf
Ak
Pääkaupunkiseudun
omaishoitajat ry,
Huvudstadsregionen
s närståendevårdare
rf
Ay

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 678 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

35 735

35 735

Esitetään

6 000

6 000

Ei esitetä

44 000

0

Esitetään

314 000

314 000

Ei esitetä

293 000

0

9 754 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten asunnottomuuden
ehkäisyyn asumisohjauksella ja -neuvonnalla sekä
ryhmätoiminnoilla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja
1 Kirkkonummella.
Esitetään
Maahanmuuttajataustaisten omaishoitoperheiden
osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja elämänhallinnan
vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn ohjauksen ja
neuvonnan, vertais- ja ryhmätoiminnan sekä vapaaehtoisten
ja ammattilaisten kouluttamisen avulla Helsingissä ja
3 774 Vantaalla (OmaisNeuvo)
Esitetään

50 000

0

378 000

336 000

148 000

148 000

178 733

162 755

209 000

209 000

Esitetään

192 000

175 994

Ei esitetä

43 903

0

Ei esitetä

366 054

0

Esitetään

29 342

29 342

Esitetään

128 920

91 087

5 444 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmämuotoiseen väkivaltatyön
avopalveluun perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien, tekijöiden
1 ja heidän lasten kanssa (Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö)
Avustusta haetaan raskausdiabetesta sairastavien äitien
matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen
diabetesyhdistyksissä Tampereella ja Vantaalla.
Vertaistoiminnan avulla tuetaan raskausdiabetesta
sairastavien äitien sekä perheiden yhteisöllisyyttä,
raskausdiabeteksen hoitoon liittyvien voimavarojen
kehittymistä ja säilymistä sekä arjen hallintaa
asiantuntijaluentojen ja ryhmätoiminnan sekä vertaistuen
kautta. Terveelliset elintavat siirtyvät vanhemmilta lapsille
varhaisessa vaiheessa, joten toiminnassa huomioidaan koko
perhe. Tarvitaan sekä kasvokkain tapahtuvaa
ryhmävalmennusta että verkkopohjaista valmennusta, jossa
on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen tukeen.
Vertaisryhmässä huomaa, ettei ole sairautensa kanssa yksin.
Jo olemassa olevia materiaaleja hyödynnetään ja
tarvittaessa tuotetaan käytännönläheistä materiaalia
omahoidon tueksi. Viestinnän tavoitteena on lisätä tietoa
raskausdiabeteksesta. Toiminta suunnitellaan yhdessä
10 447 kohderyhmän ja terveydenhuollon kanssa.

Pääkaupunkiseudun
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rf
Ak

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
2 241 toimintaan
Esitetään
Omaishoitajien kokonaisvaltaiseen tukemiseen ohjauksen,
neuvonnan, tiedotuksen ja edunvalvonnan sekä vapaaehtois, vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan avulla Helsingissä
ja Vantaalla. Kohderyhminä ovat työikäiset, ikääntyneet ja
omaishoitotilanteen ohittaneet omaishoitajat
4 (Kolmipyöräinen)
Esitetään
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Tuen tarpeessa olevien 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten
ryhmämuotoiseen toimintaan, ohjaukseen ja neuvontaan
1 482 Vantaalla (R3 Action! Nuorten aktivoiva toimintakeskus)
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9 708 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Maahanmuuttajataustaisten 18-29-vuotiaiden nuorten
yrittäjyystaitojen sekä -mahdollisuuksien edistämiseen
matalan kynnyksen yrittäjyyskasvatuksen, neuvonnan ja
mentoroinnin keinoin. Hankkeen kohderyhmä rajautuu
seuraavin kriteerein: 1) Työelämän ja koulutuksen
ulkopuolella olevat nuoret aikuiset, erityisesti
syrjäytymisvaarassa olevat. 2) Nuoret aikuiset, jotka eivät
pääse osalliseksi muista tarjolla olevista
yrittäjyyskasvatustoiminnoista tai yrittäjyyden tukipalveluista.
Syitä yleisten toimintojen ulkopuolelle jäämiseen ovat muun
muassa tietämättömyys palvelujärjestelmästä tai kokemus
siitä, etteivät ne vastaa omiin tarpeisiin tai tarjoa
vertaistuellista elementtiä monikulttuurisia taustoja
edustaville nuorille. Hankkeessa ymmärrämme
yrittäjyystaidot keskeisiksi elämänhallinta ja työelämätaidoiksi, joita kohderyhmään kuuluvat ovat
motivoituneita hankkimaan, ja jotka tukevat heidän itsenäistä
9 637 toimijuuttaan mm. ura- ja tulevaisuussuunnittelussa.
Toimintatalo Sinisiiven alapohjan uusimisen ja
kuivatusjärjestelmän rakentamisen kuluihin
6 844 (Fellmaninpuistokatu 11, Raahe)
Yksilö- ja pari-, ja ryhmätyöskentelyyn lähi- tai
parisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden henkilöiden
kanssa sekä lähi - ja parisuhdeväkivallan tekijöiden kanssa.
Lapsiperheitä tukevaan järjestölähtöiseen
avopalvelutoimintaan (Ero lapisperheessä -työ, yksilö-, pari ja
ryhmätyösktentelyt lapsille ja aikuisille, tenavatupa-,
3 uniohjaus- ja tukihenkilötoiminta)
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1. Raahen Kansalaistalon ja sen toiminnan kehittämiseen.
Koordinoidaan ja kannatellaan järjestörakenteiden
muodostumista. Tehdään alueen järjestötoimintaa näkyväksi.
Kohtaamispaikka Pop- alueen yhdistyksille, asukkaille,
yrityksille, päättäjille ja viranhaltijoille. Jäsenhdistyksiä
osallistetaan ja koordinoidaan verkostotyöhön eri
tapahtumien ja koulutusten järjestämisessä. Rakennetaan
kumppanuutta ja lisätään osallisuutta Raahen
seutukunnassa. 2. Vapaaehtoisten tukihenkilötoiminnan
kehittämiseen, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten ja
työkykynsä menettäneiden tueksi Raahen seutukuntaan.
Tehdään vapaaehtoistoiminnan kartoitus Raahen
seutukunnan järjestöille. 3. Kansalaisraatimallin
kehittämiseen, osatyökykyisten, työttömien ja jäsenyhd.
kohderyhmien edunvalvonnan tueksi. Lisätään
vuorovaikutusta ja viestintää alueen yhdistysten ja muiden
toimijoiden välillä. Raadit koostuvat mm. päättävistä
virkamiehistä, kokemusasiantuntijoista, jäsenjärjestöjen
aktiiveista.
Mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikka- sekä
vapaaehtois- ja vertaistoimintaan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Raahen
seudulla (OmaisOiva)
Raahen vapaaehtoiset (RaaVa) jakaa nykyisissä
toimitiloissaan Pattijoella Raahen seutukunnan (Raahe,
Siikajoki, Pyhäjoki) vähävaraisille valmiiksi pakattuja
ruokatarvikepaketteja. Jaossa olevat tuotteet ovat kaupoista
ilmaiseksi RaaValle annettuja hävikkituotteita, joista on
esimerkiksi päiväys menossa vanhaksi. Toiminnalla
vähenetään vähittäismyynnistä poistuvien tuotteiden ja ruuan
hävikkiä sekä tuetaan vähävaraisten perheiden arjessa
selviytymistä. Olemme hakeneet Stealta hankerahoitusta
ruoka- ja tuote jakelutoiminnan uudistamiseen hankenimellä
"RaaVan Puoti" vuosille 2022-2024. Tämä
investointihakemus liittyy RaaVan Puoti hankkeen toimintaan
ja tässä hakemuksessa investoitavat laitteet hyödynnetään
ruoka- ja tuotejakelun säilytyksessä ja kierrätyksessä.
Raahen vapaaehtoiset (RaaVa) jakaa nykyisissä
toimitiloissaan Pattijoella Raahen seutukunnan (Raahe,
Siikajoki, Pyhäjoki) vähävaraisille valmiiksi pakattuja
ruokatarvikepaketteja. Tämän avustuksen turvin Raaheen
perustetaan palvelupiste, josta asiakkaat voivat itse valita
tarjolla olevista tuotteista heille sopivimmat. Palkattavien
henkilöiden työtehtävät: 1) Logistinen järjestelijä huolehtii
kauppojen ja Raavan välisestä logistiikasta. Lisäksi
liikuntarajoitteisille ja lapsiperheille ruokapaketteja
toimitetaan sovittaessa suoraan koteihin. 2) Ruuan jakelun
koordinaattori huolehtii palvelupisteeseen saapuvien ruokien
lajittelusta, asiakkaalle lähtevien toimitusten pakkaamisesta
ja tilastoinnista. Jaossa olevat tuotteet ovat kaupoista
ilmaiseksi RaaValle annettuja hävikkituotteita, joista on
esimerkiksi päiväys menossa vanhaksi. Toiminnalla
vähenetään vähittäismyynnistä poistuvien tuotteiden ja ruuan
hävikkiä sekä tuetaan vähävaraisten perheiden arjessa
selviytymistä.
Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
kohtaamispaikkatoimintaan (Karvetin FH-klubitalo)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan

Ei esitetä

411 450

0

Esitetään

172 000

172 000

Esitetään

35 000
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110 000

68 000
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0
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0

Esitetään

142 000

140 484
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301 328

301 328

80 000

0

141 000

0

Uusi Koululaisen Terveyskirja -nimisen tietokirjan
toteuttaminen Erkki Poikosen Säätiön ja Raittiuden Ystävät
ry:n yhteistyönä. Julkaisu tuotetaan valtakunnallisesti ilman
korvausta peruskoulun yläasteen terveystiedon opettajille
yläasteen oppilaiden terveystietämyksen sekä terveyttä ja
hyvinvointia vahvistavien valintojen lisäämiseksi. Teos
sisältää 12–16-vuotiaille soveltuvia tietoja ja kuvitusta mm.
liikunnasta, ruokavaliosta, unesta ja levosta, päihteistä,
seksuaalisuudesta, mielen eri rakenteista, kiusaamisesta
sekä riippuvuuksista kuten ruuturiippuvuudesta. Kirjassa on
myös ohjeita vanhemmille. Teos ei ole oppikirja, vaan
painettuna ja sähköisenä julkaistava tietokirja, jonka
kirjoittajina on 20 eri alojen asiantuntijaa. Heistä kuusi on
alansa professoreita ja neljä dosentteja. Teoksen kuvittaa ja
taittaa kokenut noin 100 lastenkirjaa toteuttanut
ammattilainen. Toteutus sisältää kirjoittaja- ja
9 806 kuvittajapalkkiot sekä kustannus-, markkinointi- ja jakelukulut. Ei esitetä
Avustuksella tuetaan erityislasten perheitä tarjoamalla
teemallisia leirejä erityislapsille, mahdollistamalla
vertaiskokemukset, yhdenvertainen osallisuus ja koulutusten
kautta lisätään tietoa perheille ja viranhaltijoille erityislasten
perheiden ajankohtaisista asioista. Päättyvän Vankkurihankkeen toiminta on vakiintunut ja nähty hyvin tarpeelliseksi
perheiden, viranhaltijoiden ja yhteistyökumppaneiden
parissa. Asiakas- ja yhteistyökumppaneiden palautteiden
mukaan toiminta on laadukasta sekä perheiden hyvinvointia
ja jaksamista tukevaa. Vastaavaa toimintaa ei aluella ole.
Hankkeen toimintoja on alettu hyödyntää myös
lastensuojelun ennaltaehkäisevänä työnä. Erityisperheiden
tuen tarve on selkeästi korostunut entisestään korona-aikana
ja sen jälkeen. "Uupuneille vanhemmille tarjottu tuki onkin
ensiarvoisen tärkeää, sillä vanhemman hyvinvointi auttaa
koko perhettä" (Fagerholm,Kukkonen, 2020, Jyväskylän
yliopisto) Kohderyhmät Erityislapsiperheet Sosiaali-ja
9 654 terveysalan toimijat
Ei esitetä
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Avustuksella ennaltaehkäistään pakolaistaustaisten ja
turvapaikanhakijoiden mielenterveys- ja päihdeongelmia.
Maahanmuuttajien mielenterveyttä tuetaan omien
voimavarojen tunnistamisen ja elämänhallinnan sekä
toimintakyvyn ylläpitämisen keinoin ottaen huomioon
mielenterveyttä suojaavat tekijät. Toiminta toteutetaan
yksilöllisen tuen ja ohjauksen sekä verkostotyön avulla.
Maahanmuuttaneiden mielen hyvinvointi kytkeytyy myös
kotoutumiseen. Maahanmuuttajanaisten ja heidän
perheidensä osallisuutta ja hyvinvointia edistetään sekä
kotoutumista tuetaan ryhmätoimintojen, yksilöllisen
ohjauksen ja neuvonnan sekä tapahtumatoiminnan avulla
yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on
maahanmuuttajanaisten syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteena
on myös alueen maahanmuuttajia työssään kohtaavien
toimijoiden tiedon lisääminen ja tiedon saatavuuden
parantaminen maahanmuuttajatyöhön liittyvissä
9 797 erityiskysymyksissä koulutuksilla, ohjauksella ja neuvonnalla. Ei esitetä
Alueellisen vapaaehtoistoiminnan ja järjestöjen yhteistyön
tukemiseen verkostotyön, koulutuksen ja viestinnän avulla
7 289 (Vapaaehtoistoiminnan ALVA-verkosto 2020-2022)
Esitetään
Vanhemmuuden tukemiseen erityislasten perheissä arjessa
jaksamiseksi vertaistukitoiminnan, leiritoiminnan sekä
koulutus- tiedotus- ja vaikuttamistyön keinoin (VANKKURI Vanhemmuuden tukeminen erityislasten perheissä 20172 615 2020)
Ei esitetä

Mielenterveyskuntoutujille matalan kynnyksen
1 kohtaamispaikkatoimintaa ja vertaistukea asumiseen
Esitetään
Avustusta haetaan STEAn Arvokas -ohjelmaan (2018-2021)
kuuluneessa Osana yhteisöä -hankkeessa aloitetun työn
jatkamiseen. Osana yhteisöä -hanke on mainitulla ajalla
tuottanut yleissivistäviä ja yhteisökasvatuksellisia palveluita
niille ihmisille, jotka ovat muiden palvelumuotojen kautta
kiinnittyneet Rauman Seudun Katulähetys ry:n palveluiden
piiriin. Palveluita, joista Osana yhteisöä -hankkeeseen on
ohjauduttu, olivat mm. avustusruuanjako, tukiasuminen,
työpajatoiminta, kuntouttavat ryhmätoiminnat, etsivä
nuorisotyö ja muut avoimet ryhmätoiminnat. Toiminta pyrkii
edistämään kohderyhmän henkilöiden osallisuuden
kokemuksia sekä sisäistä motivoitumisprosessia.
Avustuksella on tarkoitus palkata yksi henkilö toiminnan
toteuttajaksi sekä kattaa toiminnasta aiheutuvia muita
9 574 kustannuksia.
Ei esitetä
9 484 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Päihdeongelmaisten ja muiden vaikeassa asemassa olevien
ihmisten voimavarojen ja toimintakyvyn vahvistamiseen
matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnalla Raumalla
1 (Toivontalo)
Esitetään
Katulähetys on hankkinut vuosien ajan Stean
mahdollistamana asuntoja haavoittuvassa asemassa oleville
ihmisille. Oman alkuperäisen arviomme mukaan, jonka
esitimme Stealle 2015, oli asuntojen tarve noin 50, tällä
hetkellä yhdistyksellä on 34 asuntoa toimintojensa alla:
Toivonpihan asumisyksikössä 13 asuntoa, 2 asuntoa
Nuorisotakuutalolla, 13 satelliittiasuntoa ja 6 asuntoa Ysäätiön. Asukkaita ovat päihde- ja mielenterveysongelmaiset,
syrjäytymisvaarassa olevat, ylivelkaantuneet, asunnottomat
ja esim. parisuhteen päättymisen johdosta nopeasti asuntoa
tarvitsevat. Nykyiset asuntomme ovat täynnä, käyttöaste
huhtikuussa 2021 on 100%, toki vuositasolla käyttöaste on
pienempi, mutta käytännössä yli 90%, muutot ja korjaukset
laskevat prosenttia, tulijoita on jatkuvasti enemmän kuin
voimme ottaa vastaan. Asukkaat ohjautuvat meille kaupungin
ja muiden toimijoiden yhteistyöverkostojen kautta. Toiminta
perustuu Asunto Ensin- malliin, olemme johtoryhmän ja
9 442 verkoston aktiivinen jäsen.
Ei esitetä
Tavoitteena on luoda matalan kynnyksen kohtaamispaikka
uudenlaiseen toimintaympäristöön Euraan. Eurasta puuttuu
kynnyksetön kohtaamispaikka. Hakemuksella haetaan
kahden työntekijän ja toiminnan kuluja. Erityispiirteenä on
kohtaamispaikan toiminta keskeisellä paikalla sekä toiminta
ilta- ja viikonloppupainotteisesti Tavoitteena on luoda
tunnettu kohtaamispaikka, jossa eri toimintojen kautta
voidaan tavata ja ohjata ihmisiä eteenpäin elämässään.
Rauman Seudun Katulähetys tuottaa Euran kunnalle mm.
kuntouttavaa työtoimintaa. Toimintaan osallistuu työikäisiä
haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, jotka ovat ilman
päivittäistä mielekästä tekemistä. Työtoiminnan yhteydessä
ryhmäläiset ovat tuoneet esiin, että erityisesti iltaisin ja
viikonloppuisin kaivattaisiin lisää toimintaa, koska
paikkakunnalta ei löydy maksutonta mielekästä tekemistä.
Hakemusta on valmisteltu saatujen palautteiden pohjalta
9 573 yhdessä kunnan edustajien kanssa.
Ei esitetä

9 985 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä
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Hankkeessa edistetään Satakunnan alueella asuvien
maahan muuttaneiden mielenterveyttä sekä vahvistetaan
heidän työ- ja toimintakykyään. Tavoitteena on lisätä matalan
kynnyksen mielenterveyttä tukevaa toimintaa maahan
muuttaneiden keskuudessa Satakunnassa, jatkokehittää
aiempia toimintamalleja, laajentaa mielenterveyttä tukevaa
osaamista maahan muuttaneiden parissa työskentelevien
keskuudessa sekä lisätä vertaistoimintaa ja yhteistyötä eri
tahojen kesken. Kohderyhmänä ovat Satakunnan alueella
asuvat työikäiset maahan muuttaneet ja heidän perheensä,
Naisten kahvila -toiminnan osalta erityisesti naiset.
Toimintamuotoina ovat Porissa toimivan Naisten kahvila toiminnan laajentaminen ja kehittäminen sekä
Tasapainovalmennusryhmien ja TOIVO-ryhmätoimintamallin
jatkaminen, erilaiset tapahtumat ja vapaaehtoistoimintana
toteutetut opintopiirit, kuorotoiminta ja Lasten parkki -palvelu.
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville tarjoamalla matalan kynnyksen
keskusteluapua ja ammatillisesti ohjattuja ryhmiä (Rauman
kriisikeskus Ankkurpaikk')
Hankkeella tuetaan kohderyhmän osallisuutta, toimijuutta ja
arjen hallintaa tarjoamalla yksilö- ja ryhmämuotoista tukea
digitaitojen kehittämiseksi sekä matalan kynnyksen
mielenterveyspalveluiden tarjoamiseksi. Hankkeessa
keskitytään digitaitojen kehittämiseen vahvistamalla
haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuutta itsenäiseen
asiointiin digitaalisissa asiointipalveluissa sekä
yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnan eri
toimintoihin. Ihmisten kohtaamisen kautta tuetaan
osallisuuden mahdollistamista, sosiaalisten taitojen
vahvistamista, arjen hallintaa sekä mielenterveystaitojen
tukemista. Toimintaa toteutetaan Raumalla
tukipalveluyksikkö Osmosen talolla ja Nuorisotakuutalolla
sekä kotiin annettavana tukena.
Työttömien työelämävalmiuksien ja -osallisuuden sekä työ- ja
toimintakyvyn vahvistamiseen matalan kynnyksen ohjaus-,
neuvonta- ja ryhmätoiminnoilla Rauman seudulla
(Kohtaamispaikka Rauman Kipinä)

9 729 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
9 717 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Mentoritoiminnan järjestämiseen tarvitsemme tukea
henkilöstön palkkioiden, viestinnän, markkinoinnin,
koulutuksen ja tapahtumien toteuttamiseen. Reservin
Mentorit ovat toimineet vuodesta 2012 vapaaehtoisvoimin ja
saavuttaneet hyvät tulokset vakuuttaen puolustusvoimat ja
reserviläisjärjestöt toiminnan tarpeellisuudesta ja
mielekkyydestä. Vuosittain järjestetään noin 25 mentortapahtumaa, kaksi mentor-koulutusta sekä kaksi
sidosryhmätapaamista., jossa kohdataan lähes 2000 nuorta
tällä hetkellä. Koronan takia tapahtumia on järjestetty myös
etänä. https://www.reservinmentorit.fi
9 887 https://www.facebook.com/reservinmentorit
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Haetaan rahoitusta Rett ry:n järjestämään Katseella
tulevaisuuteen -hankkeen alijäämän kattamiseksi. Hankkeen
tarkoituksena on edistää Rett-tietoisuutta Suomessa ja
järjestää seminaari/koulutustilaisuus. Seminaarissa
keskitytään Rett -henkilöiden kuntoutukseen, erityisesti
10 409 kommunikaation osalta.
Olemme suunnitelleet kerhotoimintaa Riihimäen seudun
invalidit r.y. jäsenille. Jäsenillemme tehtiin kysely erilaisista
kerhotoiminnoista. Nyt kun saamme selätettyä koronan
aloitamme kerhotoiminnan. Vetäjänä sihteeri Anne Elo ja
Sari Lehikoinen. Haluamme pitää tulevana vuonna 2022 ja
mahdollisesti jo vuonna 2021 syksyllä erilaisia jäsenten
toivomia esittelyitä, jalkahoitoja, käsityön huovutusta ym.
Avustusta haemme erilaisiin luentoihin (luennoitsijan palkka),
apu rahaa jäsenten jalkahoitoon tms. hemmotteluun, jotta
voisimme tukea jäseniämme, että he voisivat osallistua
näihin. Kerhotoiminnan käyttötarkoitus on suunnata
jäsenillemme toimintaa. Olemme myös suunnitelleet
pitävämme Inra-majalla kaikki tapahtumat, mitkä jäivät
vuonna 2020 ja 2021 pitämättä. Esim. Jäsenten päivä
pidettäisiin tänä vuonna ja viime vuoden jäsentenpäivä voisi
olla nimellä vaikkapa Yhdessä kohti Ystävyyttä päivä.
Tilaisimme ruuan ja itse keittäisimme kahvit. Jäsenten ei
9 448 tarvitsisi maksaa kokonaan itse kaikkea
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
2 toimintaan
Romaninaisten kevennetyn, liikuntaa monipuolisesti
mahdollistavan romanipuvun suunnitteluun, kaavoitukseen,
prototyyppien valmistamiseen ja sen käyttökokeiluun eri
puolilla Suomea yhteistyössä Romanikulttuurin museon ja
paikallisten romanijärjestöjen kanssa. RomErgo-projektin
tarkoituksena on lisätä liikunnallisuutta ja terveyshyötyjä
romaninaisten keskuudessa ja sen ensimmäisenä
tavoitteena on valmistaa varsinkin ulkoliikuntaa varten
kevyt,mutta lämmin asu, joka ulkomuodoltaan muistuttaisi
kuitenkin perinteistä hametta. Talvihame valmistetaan
säänkestävästä materiaalista ja hameen täyte on untuvaa:
kevyemmässä kesähameessa kokeillaan villaa ja pellavaa ja
samettia lisätään vain helmaan- samaan tapaan kuin 50luvulle saakka tehtiin ennen nykyisen raskaan hameen aikaa.
Kevyempi versio romanihameesta olisi edullisempi ja
helppokäyttöisempi päivittäisessä elämässä, sekö arjessa
että työpaikoilla. Nykyisellään raskaan hameen käyttäminen
10 411 aiheuttaa paljon selkä- ja polvivaivoja.

Ei esitetä
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Rikostaustaisille romaneille suunnattuun kulttuurilähtöiseen
tukeen ja kuntoutumista edistävään toimintaan
vankeusaikana, vapautumisen nivelvaiheissa sekä
jälkitukena: Naisten Kulma-tukipisteet (Helsinki ja Oulu),
vankilatyön ja VOIVA sekä VOITTO-toimintamallien
koordinointi, tukihenkilötoiminta, kouluttaminen ja
2 872 edunvalvonta.
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Esitetään

Romaninuorten tukemiseen omien voimavarojen ja
vahvuuksien löytämiseksi (Terne Apre - Nuorten vuoro) 2022 Esitetään
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Esitetään
Yksinäisten, masentuneiden, sosiaalisesti syrjäytyneiden,
monikulttuuristen, psyykkisesti oireilevien ja muiden erityistä
tukea tarvitsevien tyttöjen ja nuorten naisten matalan
kynnyksen toimintaan sekä ryhmä- ja yksilötukeen (Tyttöjen
Talo Rovaniemi)
Esitetään
Huumeita käyttävien hyvinvointia ja osallisuutta lisäävään
kohtaamispaikkatoimintaan, neuvontaan sekä vertais- ja
pienryhmätoimintaan Rovaniemen alueella
Esitetään
Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman
hankkeen "Kotoutujan Digipolku" omarahoitusosuuteen /
muun julkisen tuen osuuteen järjestölle (2022-2023)
Esitetään
Matalan kynnyksen kohtaamispaikan avoimeen toimintaan
mielenterveyskuntoutujille (Jokkatupa)
Esitetään
Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan
maahanmuuttajille kotoutumisen edistämiseksi (Moninet)
Esitetään
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2020-2022)
Esitetään
Vammaisten tyttöjen sekä nuorten ja ikääntyneiden naisten
voimaantumiseen, itsetunnon ja omanarvontunnon
kasvattamiseen ja äitiyden tukemiseen vertaistuen,
koulutusten ja kokemustiedon avulla (Vertaistuesta
voimaantumiseen vammaisena naisena, VEERA-hanke 20202022)
Esitetään
Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä

Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tuki- ja
2 neuvontatoimintaan sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintaan
Sairaalaklovnitoimintaan ja toimenpideklovneriaan
1 yliopistollisten sairaaloiden lasten- ja nuortenosastoilla
Muistisairaiden hyvinvoinnin lisäämiseen klovnerian keinoin
yhteistyössä omaisten ja tehostetun palveluasumisen
yksiköiden kanssa Helsingissä, Tampereella, Turussa,
10 187 Oulussa ja Kuopiossa (Ilon pilke 2022-2024)
Avustusta haetaan tietokoneiden hankkimiseksi kaupunkien
vastuuhenkilöille (Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu)
sairaalaklovnityön paikalliseen organisoimiseen ja
yhteydenpitoon yliopistollisten sairaaloiden kanssa. Lisäksi
tarvitaan päivitys yhdistyksen av-välineistöön, jotta
sairaalaklovnien eri kanaviin tekemä sisällöntuotanto vastaa
9 639 laadultaan nykyvaatimuksia.
Työttömien työelämävalmiuksien ja toimintakyvyn
vahvistamiseen matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta-,
2 vertaistuki- ja ryhmätoiminnoilla Salossa
Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
3 324 kohtaamispaikkatoimintaan (Salon klubitalo)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 446 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville puhelimitse, verkossa,
kasvokkaisissa asiakastapaamisissa, ammatillisesti
ohjatuissa ryhmissä ja tukihenkilötoiminnassa (Kriisikeskus
1 Etappi)

9 950 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan muistisairaille sekä
heidän vertaisryhmätoimintaansa, ohjaukseen ja tukeen,
muistisairauksista tiedottamiseen erilaisten
yleisötapahtumien ja Muistikahviloiden avulla sekä
aivoterveyttä edistävään ja sairastumista jarruttavaan työhön
4 Salossa ja Somerolla.(Salon Muistisatama)
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Salossa
1 841 ja Somerolla (OmaisOiva)
Romaniperheiden tukemiseen matalan kynnyksen toiminnalla
Salon seudulla. Toimintamuotoina etsivä työ, matalan
kynnyksen perhekeskustoiminta, ryhmätoiminta, neuvonta ja
7 403 infotilaisuudet (Perheenä huomiseen 2020-2023)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 439 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Salon seudulla toimivien potilas- ja vammaisyhdistysten
yhteistyön, edunvalvonnan ja vapaaehtoistoiminnan
kehittämiseen sekä järjestöjen toimintaedellytysten
1 turvaamiseen
Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ja
syrjäytymisvaarassa olevien elämänhallinnan parantamiseen
matalan kynnyksen tukitoimien avulla (Päihde- ja
mielenterveystukipiste Ankkuri Helsinki, Espoo,
9 Hämeenlinna, 2022)
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen, aivoterveyden
edistämiseen ja muistisairaiden kotona pärjäämisen
tukemiseen. Toimintamuotoina matalan kynnyksen
kohtaamispaikat, ryhmätoiminta, vertaistuki ja etsivä
kotikäyntityö sekä monitoimijaverkoston koordinointi
Enontekiöllä, Inarissa, Sodankylässä ja Utsjoella (Birgen
5 ruovttus, -Pärjään kotona)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
4 toimintaan
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Päihteiden riskikäyttäjien päihteidenkäytön vähentämiseen ja
elämänhallinnan vahvistamiseen asiakkaiden omassa
toimintaympäristössä. Toimintamuotoina luontoa hyödyntävä,
sosiaalisesti kuntouttava ja kulttuurisensitiivinen
ryhmätoiminta sekä yksilötapaamiset (Meacceterapija7 Mettäterapija)
Esitetään
Tavoitteena saamelaisten poronhoitajien syrjäytymisen
vähentäminen sekä toimintakyvyn ja elämänhallinnan
vahvistaminen poronhoitajien omassa toimintayhteisössä ja ympäristössä saamelaisalueella. Järjestölähtöisessä
auttamisessa toteutetaan kohderyhmässä toimivin ja
soveltuvin keinoin kulttuurilähtöistä, omakielistä matalan
kynnyksen tukea, jossa rohkaistaan, tuetaan ja ohjataan
tunnistamaan arjen hallinnan ongelmien taustalla olevia syitä
ja niiden vaikutuksia omaan hyvinvointiin. Rohkaistaan ja
ohjataan sanoittamaan arjen hallinnan puutteita ja
motivoidaan hakemaan niihin tarvittaessa apua. Toimintaa
toteutetaan 1) yksilötyöskentelynä asiakasneuvontana sekä
2) yhteisöllisesti teemoittain räätälöidyissä, kohdennetuissa
työpajoissa ja 3) intensiivisillä leireillä sekä 4) ammatillisesti
ohjatuissa vertaisryhmissä. Toiminnan tavoitteissa korostuu
sosiaalinen kuntoutuminen, yhteisöllisyys, ennaltaehkäisy ja
10 220 poronhoitajaperheiden sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen. Ei esitetä
Hankkeen tarkoituksena on luoda toiminnalliset, tekniset ja
osaamiseen liittyvät perusedellytykset sille, että yhdistys
kykenee toteuttamaan olemassa olevaa toimintaansa myös
digitaalisessa muodossa koko valtakunnan alueella.
Hankkeella pyritään kohentamaan digipalvelujen
tuottamiseen sekä teknisten välineiden käyttämiseen liittyvää
osaamista sekä toiminnan kohderyhmässä että myös
yhdistyksen henkilöstössä sille tasolle, että digitaalisten
palvelujen tuottaminen ja toisaalta niiden käyttäminen juurtuu
osaksi yhdistyksen toimintaa hankkeen päätyttyä.
Digitaalinen palvelutoiminta on tässä hankkeessa
kaksisuuntaista toimintaa niin, että palvelua tuottavaan
emotoimintaan etäyhteyden kautta henkilöt voivat osallistua
esim. keskusteluihin. Hankkeen kohderyhmänä on ikääntyvä
ja ikääntynyt saamelaisväestö koko maassa. Hanke on
kokeiluhanke, jossa olemassa olevaa vanhustyöhön liittyvää
toimintaa toteutetaan digitaalisessa muodossa etäyhteyksin
10 249 siltä osin kuin se soveltuu digitaaliseen muotoon.
Ei esitetä

För vänverksamhet åt svenskspråkiga personer med olika
2 funktionsnedsättningar i Nyland och Österbotten

För anställning av unga/partiellt arbetsföra personer i
9 697 allmännyttiga arbetsuppgifter i organisationen (2022)
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För juridisk rådgivning, intressebevakning och
informationsverksamhet till förmån för personer med
1 funktionsnedsättning och deras närstående i Svenskfinland Esitetään
Avustusta haetaan koulukiusaamista ennaltaehkäisevään
toimintaan, toimenpiteisiin ja neuvontaan akuuteissa
koulukiusaamistapauksissa sekä kiusattujen jälkihoidon
ryhmätoimintaan. Koulukiusaamista ennaltaehkäisevä
toiminta tarkoittaa työpajoja, tietoiskuja ja koulutuksia
koulujen oppilaille, opettajille ja vanhemmille, etänä tai läsnä.
Akuutti toiminta koulukiusaamisasioissa tarkoittaa oppilaiden,
opettajien ja vanhempien tukemista akuuteissa
kiusaamistilanteissa. Neuvomme heitä mahdollisuuksien
mukaan kasvoikkain, puhelimitse tai etänä. Osallistumme
tarpeen mukaan moniammatillisiin tapaamisiin läsnä tai
etänä ulkopuolisena tukihenkilönä. Jälkihoidon ryhmätoiminta
tarkoittaa aikaisemmin koulussa tai työpaikalla kiusattujen
vertaisryhmiä, joiden kokoontumisissa pureudutaan ensin
kiusaamisen aiheuttamiin tunteisiin ja loppua kohden
suuntaudutaan voimavarojen, anteeksiantamisen ja
10 464 hyväksymisen teemoihin.
Ei esitetä
Vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisten voimavarojen
vahvistamiseen järjestölähtöisellä kriisi- ja
mielenterveystyöllä kriisipuhelintyön ja tukihenkilötoiminnan
keinoin Porin seudulla (Yhdistyksen vapaaehtoistyö 20229 882 2024)
Esitetään

10 475 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Näkövammaisten itsenäisen elämän tukemiseen vertaistuen
1 238 ja ICT-tuen avulla.
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla
1 Satakunnassa (OmaisOiva)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 449 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Elintapaohjaukseen tarkoitetun Verkkopuntari- työkalun
9 798 ylläpitämiseen ja juurruttamiseen osaksi sote-rakenteita.
3 771 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tuki-, kriisi- ja
neuvontatoimintaan sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintaan.
Tämä tarkoittaa sairaanhoitajien tukea ja tietoa
syöpäpotilaille ja läheisislle kriisissä sekä tukihenkilöiden ja
kokemusasiantuntijoiden vertaistuen ja kokemustiedon
jakamista keskinäisissä tapaamisissa potilaiden ja läheisten
kanssa, mutta myöskin vertaistukiryhmissä jaettavaa
sairauden ja siitä toipumisen kokemusta. Vertaistukihenkilöt
ovat mukana ryhmissä joko ryhmien vetäjinä tai
2 vertaistukena muutoin.
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Kaikille avoimeen kohtaamispaikkatoimintaan Porissa ja
Kankaanpäässä, yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan
kouluttamiseen ja vahvistamiseen, eri sektorien toimijoiden
yhteistyön edistämiseen sekä OLKA-toiminnan
1 toteuttamiseen Satasairaalassa (Satakunnan yhteisökeskus) Esitetään
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 025 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
9 997 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Yhteinen keittiö -hankkeessa kehitetyn toiminnan jatkaminen
Porissa ja vastaavan toiminnan käynnistäminen
Kankaanpään Järjestötalossa. Yhteinen keittiö -toiminnan on
osoitettu ehkäisevän yksinäisyyttä ja edistävän ihmisten
elämäntaitoja ja elämänkykyä. Käytännön toiminta perustuu
yhteisölliseen ruuanvalmistukseen, ruokailuhetkiin,
kohtaamisiin ja toiminnan yhteydessä toteutettavaan
palveluohjaukseen. Yhteinen keittiö -toimintamalli sisältää
monitoimijaisen yhteistyön eri järjestöjen, seurakuntien ja
kunnan toimijoiden kesken heikommassa asemassa olevien
tukemiseksi sekä heidän oman osallisuuden
mahdollistumiseksi sosiaalisen kuntoutuksen,
10 322 vapaaehtoistoiminnan tms. avulla.
Osallisuuden toimintamallin luomiseen 6-10 vuotiaille lapsille
sekä monimuotoisten perheiden tukemiseen lähiöharrastetoimintaan kytkeytyen Itä-Turun alueella Varissuon,
Lausteen ja Halisten kaupunginosissa. (SÄ OSAAT Osallistamalla eteenpäin. Lähiötoimintaa Itä-Turun
lapsiperheille monikulttuuristen vanhempien sosiaalista
9 505 osallisuutta vahvistamalla 2022-2024)
Mentorointimallin kehittämiseen maahan muuttaneiden
naisten ja perheiden hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden
edistämiseen (Yhdessä oppien kohti tulevaa Mentoritoiminta maahan muuttaneiden naisten voimavarojen
6 808 ja vanhemmuuden vahvistajana 2020-2022)
Sateenkaariperheiden hyvinvoinnin edistämiseen
9 803 vertaistuella, koulutuksella, neuvonnalla ja asiantuntijatyöllä.
Perheiden monimuotoisuutta koskevan tiedon keräämiseen
ja levittämiseen sekä vaikuttamistyöhön. Tavoitteena on
6 955 perhemuotojen välisen tasa-arvon parantuminen
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteiden tukemiseen
vertaistoiminnalla, yksilöllisellä tuella, tiedon tuottamisella ja
7 534 jakamisella sekä koulutustoiminnalla
Hengellisten ja uskonnollistaustaisten sateenkaari-ihmisten
hyvinvoinnin edistämiseen vertaistuen, neuvonnan ja
9 992 vaikuttamistoiminnan keinoin (Voimavaraksi 2022-2024)
Työttömien nuorten /osatyökykyisten palkkaamiseen
9 700 järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Tukiasuntojen hankinta- ja korjausmenoihin erityisryhmille
olemassa olevasta asuntokannasta Etelä- ja Pohjois-Savon
10 060 alueelta (Kuopiosta ja Mikkelistä).
Hankkeessa löydetään haastattelun, havainnoinnin ja
kirjaamisen keinoja kehitysvammaisten ja autismikirjon
asiakkaiden Moodmetric mittausten tueksi. Moodmetric
älysormuksen käytöstä kehitysvammaisten henkilöiden ja
autismikirjon asiakkaalla on tehty Suomessa muutamia
pilottitutkimuksia (Rinnekoti ja Savas-Säätiö) ja saatu hyviä
tuloksia siitä, miten henkilöiden stressitasot kertovat heille
kuormittavista ja palauttavista asioista. Mittaus itsessään ei
kerro siitä johtuuko mitattavan henkilön stressitaso
positiivisesta vai negatiivisesta kuormituksesta ja tueksi
tarvitaan kohderyhmän ymmärtämistä helpottavaa
materiaalia, jonka avulla mittauksen hyödyt saadaan
valtakunnallisesti kohderyhmän asiakkaiden, läheisten ja
ammattilaisten hyödynnettäväksi ja asiakkaiden
elämänlaadun parantamiseksi ja haastavan käyttäytymisen
vähenemiseksi. Valmistettavaa materiaalia varten Suomen
alueelta etsitään hankkeeseen 10 kohderyhmän asiakasta ja
9 702 jokaisen kanssa toteutetaan n.2 kk Moodmetric mittaus.
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Avustusta haetaan yhteisöllisen seniorituvan
toimintamuotojen (etsivän vanhustyö, digiopastus,
virkistyskerhot, yhteisölliset tilaisuudet) henkilöstökuluihin
sekä Toimintakeskus Suvannon tilojen kustannusten
kattamiseen. Toimintaa tarjotaan senioreille ja kaikille
kyläläisille, sosioekonomisesta asemasta tai varallisuudesta
riippumatta. Toiminta ennaltaehkäisee ja vähentää
yksinäisyyttä ja sen tuomia lukuisia haittoja. Toimintamuodot
on suunniteltu kohderyhmän aitoon tarpeeseen. Toiminta
edistää myös ylisukupolvisuuden toteuttamista.
Toimintamuotoina ovat viikoittaiset viriketoimintaryhmät (
laulukerho, viriketuokio, Ukkokerho, yhteisölliset
seniorilounaat, tuolijumppa, boccia-päivä), joista osa
toteutetaan yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Kaikki
ryhmät ovat avoimia ja maksuttomia. Lisäksi toteutetaan
etsivää vanhustyötä verkostojen kanssa ja Suvannon
yhteydenottokorttien avulla, järjestetään yhteisöllisiä
seniorilounaita ja tarjotaan digiopastusta osallisuuden
10 048 edistämiseksi.
Ei esitetä
Yli 65-vuotiaiden ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitoon ja
kotona asumisen edistämiseen ravitsemus- ja
kotitalousneuvonnalla, lähi- ja verkkotapaamisina
toteutettavilla ryhmätoiminnoilla sekä yksilöohjauksella
Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa (EEVI - Hyviä eväitä
6 008 seniorille 2019-2022)
Esitetään
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Tavoitteena on edistää 16-29 vuotiaiden erityistä tukea
tarvitsevien nuorten aikuisten kokonaisvaltainen hyvinvoinnin
vahvistamista, täysipainoisten aterioiden ja hyvän arkiruoan
valmistuksen taitojen vahvistumista, erityisruokavalioiden
huomioimista, sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämistä sekä
kodinhoidon taitojen vahvistumista Etelä-Savon ja PohjoisSavon alueella. Lisäksi vahvistetaan sosiaalisen ympäristön
hyvinvointia verkostoitumisen ja vertaistuen avulla. Nuorten
aikuisten syrjäytymistä estetään yksilöohjauksen ja
ryhmätoiminnan avulla ratkaisukeskeisesti. Tutkimuksessa
kouluttamattomuutta 25- vuotiaana ja pitkittynyttä
työttömyyttä tarkastellaan syrjäytymisenä, jolloin
elämänkaarelle normaalisti kuuluvat asiat ovat jääneet
saavuttamatta. Pureudumme vahvistamaan erityistä tukea
tarvitsevien nuorten aikuisten hyvinvointia
kokonaisvaltaisemmin nuoren elämäntilanteet huomioiden.
Mielenterveysomaisten hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä
arjen hallinnan parantamiseen henkilökohtaisen tuen ja
neuvonnan, vertaistuen ja muun ryhmätoiminnan sekä
yhteiskunnallisen vaikuttamisen avulla Pohjois- ja EteläSavon alueella
Päämääränä on juurruttaa Sote-organisaatioihin
vaikuttavuustestattu ja vertaistukea tuottava digitaalinen
tukimuoto, joka tehostaa valtakunnallista tasa-arvoa
nikotiiniriippuvuudesta eroon pääsemiseksi tarvittavien
tukimuotojen saatavuudessa. www.28paivaailman.fi- digituen
jalkauttaminen sote-palveluorganisaatioihin vahvistaa tuen
saatavuutta valtakunnallisesti ja turvaa annettavan tuen
laatua sitä tarvitsevalle kohderyhmälle. Hankkeen toimintana
viedään 28 päivää ilman -digituki osaksi Pakka-toimintaan
sote-alueittain, luodaan alueelliset yhteistyömallit tuen
toteuttamiseksi yhteistyössä järjestöjen kanssa sekä
ylläpidetään tukialustaa materiaaleineen ja tuotetaan
tarvittava ohjaajakoulutus. Pääkohderyhmänä ovat
nikotiiniriippuvuudesta (tupakka, nuuska, sähkösavuke)
eroon haluavat 18-70 vuotiaat henkilöt. Kehittämistyön
kohderyhminä ovat sote-palveluorganisaatioiden päättäjät ja
toimijat sote-alueittain, sekä digituen pilotoinnissa aiemmin
mukana olleet kansanterveysjärjestöt.
OLKA-toimintamallin mukaiseen vapaaehtoistoiminnan
suunnitteluun, koordinointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen
sekä sairaalan ja järjestöjen yhteistyöhön Savonlinnan
keskussairaalassa (OLKA toiminta Savonlinna 2022-2024)
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Savonlinnan seudun yhdistysten
1 vaikuttamismahdollisuuksien ja yhteistyön tukemiseen

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 570 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021)
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville tarjoamalla matalan kynnyksen
keskusteluapua, ammatillisesti ohjattuja ryhmiä ja
1 tukihenkilötoimintaa (Savonlinnan kriisikeskus)
Muistisairauden riskiryhmissä ja alkuvaiheessa olevien
toimijuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen
ja vertaistukeen kognitiivista harjoittelua ja
6 549 elämäntapaohjausta sisältävien aivotreeniryhmien avulla
Muistisairaan ja hänen läheisensä voimavarojen
vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen
tavoitteellisen ryhmätoiminnan ja kokemustoimijakoulutuksen
10 243 avulla. (VERKKARI 2022-2024)
Kotiin vietävä palvelumalli Kota-malli, asiakkaille, joilla on
arjenhallinnan haasteita, päihde- ja mielenterveysongelmia,
puutteita elämänhallintataidoissa. Pandemian
jälkiseurauksista kärsivät ihmiset sekä digitalisaation tuomia
haasteita kohtaavat ihmiset. Hankkeessa kehitetään
palvelumalli, jossa kehitetään ja kokeillaan Savonlinnan koko
talousalueella, kotiin ja arkeen vietäviä tavoitteellisia sekä
yhdessä asiakkaan kanssa koottuja yksilöllisiä palveluja.
Mallissa tarjotaan myös monimuotoista ryhmätoimintaa täysiikäisille asiakkaille, joilla erilaisia ja monikerroksisia haasteita
sekä vaikeuksia päästä avun piiriin. Toiminta tukee olemassa
olevia julkisia palveluja ennaltaehkäisevällä työotteella sekä
tuomalla kolmannen sektorin palvelut osaksi
palvelukokonaisuutta. Tavoitteena on tuottaa Savonlinnan
alueelle ennaltaehkäisevä, julkisia palveluja täydentävä,
levitettävissä oleva palvelujen saavuttamista, palveluihin
10 199 sitoutumista sekä arjen sujumista tukeva palvelumalli.
Alueellisen, tavoitteellisen sekä vertaistuellisen
pienryhmätoiminnan sekä vertaisohjaajakoulutuksen
kehittäminen Savonlinnan alueelle. Hankkeen tarkoituksena
on hankkeen aikana toiminnan kohdistaminen miehiin, joilla
on vaara eriytyä yhteiskunnasta. Miestyö toteutetaan
Savonlinnan alueella sekä Savonlinnan lähellä olevien
pienten maaseutukuntien alueella. Vertaistukiryhmässä
yhteisöllinen kokemus korostuu kun saman kokemuksen
omaavat voivat kertoa tilanteestaan, saada apua ja auttaa
toisia. Ryhmät ovat turvallisia, joissa ketään ei tuomita tai
arvostella, vaan jokainen voi kertoa ajatuksiaan- sellaisiakin,
joita ei ole sosiaalisten paineiden takia uskaltanut ryhmän
ulkopuolella kertoa. Hyväksytyksi ja kuulluksi tuleminen
auttaa ryhmäläistä löytämään omat voimavaransa ja edistää
omien tavoitteiden saavuttamista. Hankkeessa on myös
tavoitteena kouluttaa miehistä vertaisohjaajia pienryhmiin ja
9 677 muuhun vapaa-ehtoistoimintaan.
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Pitkäaikaistyöttömien, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien
ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä muiden erityisen
haasteellisessa elämäntilanteessa olevien kohderyhmien
osallisuuden, sosiaalisten taitojen sekä elämänhallinnan
vahvistamiseen yksilöllisellä tuella ja ryhmätoiminnoilla myös
3 jalkautuvan työn avulla
Esitetään
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C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 438 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
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Päihde- ja moniongelmaisten asumistilannetta ja asumisen
2 onnistumista edistävään tukitoimintaan (Pirtti-toiminta)
9 533 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
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Avustus käytetään hankeen rahoitukseen. Hankkeen
tarkoituksena on ryhmätoiminnan avulla kohottaa työttömien
aikuisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja antaa työkaluja
sen ylläpitoon. Hankkeen toiminnan myötä osallistujat
aktivoituvat itsenäisiksi toimijoiksi ja oman elämänsä
muutoksen tekijöiksi. Tämä voi parhaimmillaan johtaa
työllistymiseen yhteistyökumppanien avulla. Ryhmä toimii
matalan kynnyksen valmennuksena, joka paneutuu
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. Ryhmät
koostuvat erilaisista harjoitteista, keskusteluista, liikunnasta,
luonnossa liikkumisesta ja kulttuurista. NPL on yksi toiminnan
menetelmistä. Yhteistyössä Varalan urheiluopiston kanssa
osallistujille tehdään kuntotestauksia ja he pääsevät
tutustumaan eri liikuntalajeihin. Kohderyhmänä hankkeella
on pidemmän aikaa työttömänä olevat, yli 30-v. aikuiset,
jotka ovat kenties perheettömiä tai muuten yksinäisiä.
Opinnollistaminen on mahdollista hankkeen aikana Tredun
kautta. Hanke tarjoaa myös työkokeilupaikkoja.
Kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisten kontaktien ja
tasavertaisen vapaa-ajan palveluihin osallistumisen
edistämiseen ystävänkorttitoiminnan ja vapaaehtoisten
ystävien kouluttamisen avulla (Ystävänkortti-toiminta)
Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Selkäsairaiden vertaistukitoiminnan ja ryhmätoiminnan
kehittämiseen verkkoympäristössä (Vahvistu vertaisuudessa
verkossa 2022-2024)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Selkäydinvammaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden
lisäämiseen sekä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan
kehittämiseen järjestön toiminnan monimuotoisuutta
lisäämällä ja nuorten toimintaa käynnistämällä (2022-2024)

9 712 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen ja tietotekniikkataitojen
kehittämiseen vertaisohjauksen avulla Pohjois-Savon
1 alueella
Hankkeen tarkoitus on järjestää Asunto Oy Helsingin
Aikalisän asukkaille ja muille lähellä asuville senioreille
toimintaa. AsOy Aikalisä tarjoaa tilansa ilmaiseksi käyttöön.
Aikalisän saliin mahtuu 60 henkeä. Tiloissa toimisi kolme
liikuntaryhmää: jooga, pilates ja jumppa. Tiloissa toimisi myös
laulukuoro. Lisäksi tarkoitus on tehdä yhteisiä käyntejä
museoihin, taidenäyttelyihin, elokuviin ja teatteriin sekä tehdä
ryhmämatkoja kotimaahan ja ulkomaille lähialueella. Tiloissa
järjestettäisiinn tilaisuuksia, joissa käsitellään senioreita
kiinnostavia aiheita terveydestä, kulttuurista tai muusta. Myös
9 937 digitaitoja parannettaisiin..
SETAn jäsenjärjestöjen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan
vahvistamiseen materiaalien, työpajojen, koulutusten ja
viestinnän avulla. Kohderyhminä ovat Setan jäsenjärjestöjen
työntekijät, luottamushenkilöt ja aktiivitoimijat sekä
sateenkaarevasta vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet
ihmiset ja muut järjestöt (Voi ja saa! Voimaa
10 274 sateenkaarijärjestötoiminnasta 2022-2024)
7 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Sukupuolivähemmistöön kuuluvien ja heidän läheistensä
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen vertaistukiryhmien,
neuvonnan, yksilötapaamisten, kouluttamisen ja
tiedottamisen avulla (Sukupuolen moninaisuuden
6 osaamiskeskus)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 167 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
eOpisto Kainula on Setlementti Kainulan kannatusyhdistys
ry:n hallinnoiman kansalaisopiston virtuaalinen vertainen.
Hankkeen aikana jatkokehitetään virtuaaliselle
kansalaisopistopalvelulle mobiilisovellus, joka julkaistaan
ladattavaksi suosituimmissa sovelluskaupoissa
maksuttomasti. Mobiilisovelluksen avulla pystytään
aktivoimaan Kainuun asukkaita paremmin, sillä suurin osa
käyttää verkkopalveluita älypuhelimella. Hankkeen aikana
suunnitellaan ja kuvataan 15 nuorille suunnattua matalan
kynnyksen harrastusvideota eOpisto Kainulaan. Videoiden
sisältö suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Nuorille
järjestetään mahdollisuus kokeilla sovellusta maksuttomasti
sen julkaisun jälkeen, jonka jälkeen heiltä kerätään
palautetta. Hankkeen kohderyhmäksi valikoitui nuoret, sillä
heidän kosketuspintansa kansalaisopistoon on kadonnut
sukupolvien vaihdoksessa. Asiakaskunnan vanhenemisen
vuoksi kansalaisopistokenttää uhkaa kuihtuminen, mikäli
10 214 nuoria ei saada aktivoitua mukaan toimintaan.

9 964 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
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Yksinäisten, sosiaalisesti syrjäytyneiden, psyykkisesti
oireilevien, seksuaaliväkivaltaa kokeneiden, etnisiin ja
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien sekä
muiden erityistä tukea tarvitsevien tyttöjen ja nuorten naisten
matalankynnyksen toimintaan, vapaaehtoistoimintaan sekä
ryhmä- ja yksilötukeen Tyttöjen Tuvalla (2020-2022)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022 – 2024)
Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien ja erityistä tukea
tarvitsevien lasten ja nuorten minäpystyvyyden, osallisuuden
ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen sekä vertaistoiminnan
kehittämiseen yhdessä lasten ja nuorten kanssa (Vahvuutta
vertaistoiminnasta! 2022-2024)
Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen
kohtaamispaikkatoiminnan, ryhmätoiminnan,
monikulttuurisen työn ja vapaaehtoistoiminnan avulla KeskiUudenmaan alueella
Avustusta haetaan uuden Yhteisötalo- konseptin
kehittämiseen ja mallintamiseen. Yhteisötalolla tarkoitetaan
tässä sitä, että kaupungin lähiössä sijaitseva koulurakennus
avautuu koulupäivän jälkeen kaikkien alueen asukkaiden
käyttöön alueen asukkaiden toivomaa toimintaa varten.
Toiminnan tarkoituksena on lisätä asukkaiden hyvinvointia,
osallisuutta, mahdollisuuksia vaikuttaa ja luoda rakenteita
yhteisöllisyyden ylläpitämistä varten, kuitenkin resursseja
optimoiden, esimerkiksi rakennusten monikäytön lisäämiseksi
ja käyttöasteen parantamiseksi. Kehittämistyö perustuu
alueella toteutettuihin kartoituksiin ja kyselyihin sekä alueen
asukkaiden antamiin palautteisiin ja ideoihin ja työtä tehdään
yhdessä alueen asukkaiden ja alueen muiden toimijoiden
kuten kaupungin eri toimialojen ja alueen yhdistysten sekä
yhteisöjen kanssa. Kehittämistyön pitkän ajan tavoitteena on
alueellisesti ja valtakunnallisesti skaalattavissa oleva malli.
Perheväkivallan, seksuaalisen väkivallan ja kunniaan liittyvän
väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä väkivaltaa kokeneiden ja
tehneiden tukemiseen yksilö- ja ryhmämuotoisen tuen
keinoin (Väkivalta- ja kriisityön yksikkö)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevien,
maahanmuuttajataustaisen, seksuaalista väkivaltaa
kohdanneiden ja muiden erityisen tuen tarpeessa olevien
tyttöjen ja naisten matalankynnyksen toimintaan sekä ryhmäja yksilötukeen (Tampereen Tyttöjen Talo)
Maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä kotoutumisen
tukemiseen, osallisuuden lisäämiseen sekä syrjäytymisen
ehkäisyyn kohtaamispaikka Naistarin avoimen toiminnan,
ryhmien sekä yksilöneuvonnan ja -tuen keinoin
Kiusaamista kokeneiden selviytymistä ja toipumista
edistävään yksilöllisen tukeen ja vertaisryhmätoimintaan
sekä läheisten ja ammattilaisten neuvontaan
Ryhmä- ja yksilömuotoiseen sekä avoimeen tukitoimintaan
neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaaville nuorille ja aikuisille
(Omavoima)
Kansalaistoimintalähtöisen etnisesti monimuotoisen miestyön
toteuttamiseen ja miesten kansalaistalon Mattilan toimintaan
Kansalaistoimintaan, vertaistukityöhön ja loma-ajan
päiväleiritoimintaan erityistä tukea tarvitseville
kehitysvammaisille nuorille ja perheille (Voimavirta)
Lapsiperheiden hyvinvoinnin vahvistamiseen matalan
kynnyksen toiminnoilla Koillis-Lapin alueella (Askel-toiminta)
Seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisemiseen yksilöllisen
tuen avulla henkilöille, joilla on kohonnut riski syyllistyä
lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan.
Valtakunnallisen palveluohjausverkoston toiminnan
koordinointiin. (SeriE-hanke 2018-2020)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Maahanmuuttajataustaisten naisten hyvinvoinnin ja
toimijuuden edistämiseen kulttuurisensitiivisesti
ryhmätoiminnan, henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen
sekä ammattilaisten kouluttamisen avulla Helsingissä (Pidä
huolta itsestäsi äiti 2022-2024)

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 919 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Rikos- ja päihdetaustaisten henkilöiden
kokemusasiantuntijakoulutuksen valtakunnalliseen
levittämiseen ja osallisuuden edistämiseen (VEIJO
Valtakunnallinen kokemusasiantuntijuus edistämässä
itsenäisyyttä ja osallisuutta - KEIJO valtakunnalliseksi 202210 311 2024)
Vapautuvien vankien tukemiseen ja yhteiskuntaan
sopeuttamiseen valmentavan työotteen avulla sekä
1 973 toimintamallin juurruttamiseen (Tavalliseen elämään -palvelu)
Nuoren huumeidenkäytön vuoksi kriisissä oleville perheille
suunnatun ensiapumallin kehittämiseen ja levittämiseen
(Palasista eteenpäin - Ensiapua perheille nuoren
5 967 huumeidenkäytön synnyttämässä kriisissä 2019-2022)
Ikääntyneiden päihteidenkäyttäjien osallisuuden lisäämiseen,
päihdehaittojen vähentämiseen ja arjenhallinnan
vahvistamiseen tähtäävän Pilke-toiminnan levittämiseen ja
7 536 juurruttamiseen (Pilkettä elämään 2020-2022)
Järjestölähtöisen päihdetyön päiväkeskustoiminnan
asiakkaiden tuen varmistamiseen ja parantamiseen
soteuudistuksen yhteydessä systemaattisella
yhdyspintatyöllä, järjestökoulutuksilla ja tiedontuotannolla
10 053 (Päiväkeskus 2025 -hanke 2022-2024)
Haitallisesti päihteitä käyttävien läheisille suunnatun,
erityisesti ryhmämuotoisen tuen kehittämiseen ja
17 levittämiseen
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Hyvinvointia edistävän Green Care -toiminnan lisäämiseen ja
2 586 kehittämiseen sosiaali- ja terveysjärjestöissä (Vihreä veräjä)
Asunnottomuustaustaisten päihde- ja
mielenterveysongelmaisten digikansalaisuuden ja
digiosallisuuden vahvistamiseen digiopastamisen,
materiaalituotannon ja ammattilaisten kouluttamisen avulla
6 972 (Digiosallisuutta asunnottomille 2020-2022)
Haitallisesti digipelejä pelaavien tukemiseen tarkoitetun
6 102 ohjelman kehittämiseen (Restart-hanke 2019-2022)
Jäsenjärjestöjen toimintaedellytysten ja kansalaistoiminnan
vahvistamiseen tukemalla ja verkostoimalla alueellisesti
jäsenyhteisöjä sekä kehittämällä ja koordinoimalla
16 vapaaehtois- ja vertaistoimintaa
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 979 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluiden ja
vertaistukitoiminnan ylläpitämiseen rahapelihaittoja kokeville
pelaajille, heidän läheisilleen ja pelihaittoja työssään
15 kohtaaville ammattilaisille
Alle 35-vuotiaiden koevapausasiakkaiden rikoksettoman ja
päihteettömän elämän mahdollistamiseen vertaistukea,
työllisyyttä edistäviä toimintoja, velkaneuvontaa,
palveluohjausta ja asumisneuvontaa sisältävän
kokonaisvaltaisen toimintamallin avulla (Koevapaudesta
työelämään - Irti rikollisuudesta ja kiinni yhteiskuntaan
9 676 asumisen, vertaistuen ja työllistymisen avulla 2022-2024)
14 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
3 069 toimintaan
Hankkeessa lisätään päihdetietoutta vasta Suomeen
muuttaneiden keskuudessa ja tavoitetaan maahan muualta
muuttaneita päihteiden ongelmakäyttäjiä ja tämän
riskiryhmään kuuluvia. Heille annetaan henkilöiden omista
tarpeista lähtevää yksilötukea ja järjestetään ryhmätoimintaa
heidän osallisuutensa ja psyykkisen ja fyysisen
hyvinvointinsa vahvistamiseksi. Hankkeessa tavoitetaan
erityisesti darin/persiankielisiä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan
tietoa kohderyhmän päihteiden käytöstä sekä olemassa
olevien päihdepalveluiden saavutettavuudesta ja
vaikuttavuudesta kohderyhmän näkökulmasta sekä
päihdetietoutta lisäävää materiaalia hankkeen kohderyhmien
10 421 kielillä.
Osallisuutta ja hyvinvointia vahvistavaan kynnyksettömään
päiväkeskustoimintaan ja jalkautuvaan vertaistyöhön
erityisesti asunnottomille sekä henkilöille, joilla on päihde- ja
mielenterveysongelmia tai muita vakavia arjenhallinnan
10 430 ongelmia (Espoon Illusia & Huudikoutsit 2022-2024)
Pitkäaikaisasunnottomien ja vaikeasti asutettavien ihmisten
integroimiseen normaaliin asuntokantaan asumispolun eri
vaiheissa annettavalla tuella sekä asumisvalmiuksien
parantamiseen kurssimuotoisella Pop up 4 asumisvalmennuksella (AIMO)
Erityisen haavoittuvassa asemassa oleville päihde- ja/tai
mielenterveystaustaisille ihmisille tarkoitettujen tukiasuntojen
hankinta- ja korjausmenoihin pääkaupunkiseudulla ja
9 599 Turussa.
Vapaaehtoistoiminnan koordinointiin sekä uusien
vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointiin ja
7 092 toiminnanohjaukseen
Asunnottomien ja aktiivisesti päihteitä käyttävien ihmisten
osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen matalan
kynnyksen päiväkeskustoiminnalla (Vantaan Illusia 202210 446 2024)
Alle 29-vuotiaille asunnottomille sekä aktiivisesti päihteitä
käyttäville nuorille suunnatun kynnyksettömän,
ympärivuorokautisen kohtaamis- ja tukipisteen toimintaan
10 414 (Nuoli)
Osallisuutta ja hyvinvointia vahvistavaan kynnyksettömään
päiväkeskustoimintaan erityisesti pitkäaikaisasunnottomille,
asunnottomuusuhan alla oleville sekä henkilöille, joilla on
1 päihde- ja mielenterveysongelmia (Helsinki ja Tuusula)
Asunnottomuutta kokeneiden asumisen laadun
asukaslähtöiseen kehittämiseen, heidän äänensä ja
näkökulmiensa keräämiseen ja tuomiseen yhteiskunnalliseen
keskusteluun sekä asunnottomuuden ja
2 asunnottomuusstigman vastaiseen työhön (Koti kaikille)
Opioidikorvaushoidossa olevien henkilöiden lääkehoidon
alasajon tukemiseen tarkoitettu yksilö- ja
vertaistoimintamuoto, jonka tavoitteena on a) lisätä tietoa
lääkehoidosta irrottautumisen mahdollisuuksista sekä b)
edistää korvaushoidossa olevien toimijuuden
mahdollisuuksia yhteisöllisen ryhmätoiminnan avulla.
Toimintaa toteutetaan kasvokkain, puhelimitse,
verkkokokousten sekä Internet-verkossa olevan ryhmän
10 484 puitteissa.
Maahan vasta muuttaneiden ja erityistä tukea tarvitsevien
maahanmuuttajataustaisten asunnottomuuden
ennaltaehkäisemiseen ja voimavarojen tukemiseen kaikille
avoimen ja koteihin vietävän asumisohjauksen, asunnon
etsinnän ja vapaaehtoistyön keinoin (Kotona taitavasti
7 099 asumisen tuki (KOTA-toiminta))
Minska ensamhet bland seniorerna över 75 år genom att
hämta verksamheten och servicen närmare seniorerna och
7 520 göra den mer tillgänglig (Kultur i hemmet 2020-2022)
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För att kunna dela ut informationsmaterial gällande projektet
Kultur i hemmet till dem som fyllt 75 år och bor i Sibbo. Detta
hör till projektets uppsökande verksamhet, genom vilken vi
vill nå dem som är över 75 år och har behov av projektets
service och verksamhet. I vår SWOT analys (12.4.2021)
framkom det som ett hot att vi inte kan nå dem som är mest i
behov av projektet. Vi vill dela ut material på svenska och
finska.
Ei esitetä
Päihde- ja mielenterveysongelmista, köyhyydestä tai
asunnottomuudesta kärsivien arjenhallinnan tukemiseen ja
yksinäisyyden vähentämiseen matalan kynnyksen toiminnan
ja vapaaehtoisen kaveritoiminnan avulla sekä
asunnottomuustyön kehittämiseen vaikuttamistoiminnan
avulla
Esitetään
Huono-osaisten väestöryhmien osallisuuden, arjenhallinnan
ja sosiaalisten verkostojen lisäämiseen kohtaamispaikan,
vapaaehtoisuuteen pohjautuvan ryhmätoiminnan ja
yksilöllisen tuen avulla Kuopiossa
Esitetään
Sirkus Magenta hakee Ak-avustusta “HYVIS – hyvinvointia
sirkuksesta lastensuojeluun”-toiminnalle 2022. Kumppanina
on Helsingin kaupungin lastensuojelun (lasu) toiminnallinen
työ. Kohderyhminä ovat lasun ja perhesosiaalityön asiakkaat
ja työntekijät. Loimme pohjan toiminnalle STEA:n
“Sosiaalinen sirkus lastensuojelutyön tukena 2018–2021”hankkeessa, jossa sirkus vakiintui osaksi lastensuojelutyötä.
Sosiaalinen sirkus on tutkitusti toimiva menetelmä, jossa
sirkusopetuksen avulla vahvistetaan elämäntaitoja. HYVIStoiminnan tavoitteena on tukea vaikeissa elämäntilanteissa
olevien lasun asiakkaiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia
sekä vuorovaikutusta lapsen ja aikuisen välillä.
Sirkusohjaajien ja lasun työntekijöiden moniammatillinen
yhteistyö tukee asiakkaita ja työntekijöitä. Toimintamuodot
ovat lasten, nuorten ja perheiden sirkusryhmät, tapahtumat ja
työntekijöiden perehdytykset. Tarvittaessa toteutamme osan
etänä. Toimintaa ei voi toteuttaa lasun omien resurssien
puitteissa.
Ei esitetä
Vähävaraisten ja yksinäisten ikääntyneiden osallisuuden
lisäämiseen asuintalojen yhteisissä tiloissa tapahtuvan
ryhmämuotoisen toiminnan avulla (Kohtaamisia Keravan
asuinalueiden ikääntyneille (Kokeva) 2018-2021) (Elämänoteavustusohjelman osahanke)
Ei esitetä
Yksinäisyyttä kokevien ikääntyneiden osallisuuden ja
yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistamiseen vapaaehtoisten
toteuttaman pop up -toiminnan avulla (Siskojen ja Simojen
Välittämisen keikoilla iloa ikäihmisten arkeen)
Yksinelävien ikääntyneiden miesten sosiaalisen
toimintakyvyn lisäämiseen ja yksinäisyyden kokemusten
vähentämiseen etsivän työn ja ohjatun ryhmätoiminnan
avulla Nurmijärvellä (Aktiivisena eläkkeelle - sosiaalista
kuntoa ikääntyville miehille 2022-2024)
Sosiaaliseen lomatoimintaan vähävaraisille ja erityisen tuen
tarpeisille lapsiperheille, työikäisille ja iäkkäille sekä
erityisryhmille.
SolarPlexus Sosiaalinen Osallisuus ry:n (SPSO) toiminnan
tukemiseksi. Yhdistys luo sosiaalista hyvinvointia aktiivisen
osallistumisen kautta. Yhdistys työskentelee musiikin,
teatterin, taiteen ja urheilun kanssa ja niiden kautta luo
positiivista muutosta lasten ja nuorten, sekä vanhusten
elämään. Toimimme yhteistyössä mm. Sibelius Akatemian
kanssa.

Mielenterveyskuntoutujien vertais- ja vapaaehtoistoimintaan
1 (Touhula)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 617 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Tampereen Lielahti-Lentävänniemi asukkaiden,
vapaaehtoisten sekä alueen kansalaistoimijoiden
kansalaistoimintaverkoston kehittäminen
vapaaehtoistoiminnan avulla. (Tule! Tulevaisuus toi meidät
7 146 yhteen! 2020-2022)
Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
kohtaamispaikkatoimintaan (Hämeenlinnan klubitalo 20184 216 2022)
Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
3 kohtaamispaikkatoimintaan (Näsinkulman klubitalo)
Kestävä Mieli on vertaistoimijuuteen perustuva
kehittämishanke, jonka tavoitteena on ilmastoahdistuksesta
kärsivien nuorten tukeminen toiminnallisten menetelmien
avulla. Hanke on kolmivaiheinen:1)Tukea tarvitsevien
yläkoulujen valikoituminen ja kohderyhmän kokoaminen
2)Projektitoiminta kohderyhmän kanssa 3)Opas nuorten
tukemiseksi. Hankekumppaneina toimivat 4H-yhdistys ja
Tampereen opetustoimi. Vertaiskehittäjinä toimivat
Sopimusvuori ry:n Verstaan nuoret, jotka ovat olleet mukana
hankkeen tiedonkeruussa ja suunnittelussa.Tavoitteena on
toiminnan avulla lisätä yläkoululaisten mielenterveyteen
liittyvää tietotaitoa,vähentää ilmastonmuutoksesta koituvia
mielenterveyshaittoja sekä vahvistaa nuorten luottamusta
tulevaan. Keskeisiä teemoja ovat osallisuus,yhteisöllisyys ja
toimijuus.Kolmessa kumppaniksi valikoituvassa yläkoulussa
käynnistetään 1-2 lukukauden mittaisia projekteja (yht.9
kpl)sisältäen kesäajan.Projekteista kootaan opas
9 563 jatkokäyttöön nuorten kanssa toimivien hyödynnettäväksi.
Sosiaalisen vuoropuhelun lisäämiseen ja arjen aktiviteettien
toteuttamiseen eri kohderyhmille matalan kynnyksen
1 kohtaamispaikassa Joensuussa
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0

Esitetään

179 000

165 000
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SOSIAALIPEDAGO
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4 337
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2

Ak
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SOSIAALIPEDAGO
GIIKAN SÄÄTIÖ
SOSIAALIPEDAGO
GIIKAN SÄÄTIÖ

SOSTE SUOMEN
SOSIAALI JA
TERVEYS RY

Sijaishuollosta itsenäistyville, päihdeongelmista- ja
mielenterveysongelmista kärsiville sekä sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöihin kuuluville yli 15-vuotiaille nuorille ja
aikuisille tarkoitetun vertaismentoritoiminnan ylläpitämiseen
ja kehittämiseen Ylitse MentorApp -sovelluksen välityksellä
(Ylitse MentorApp -vertaistukea verkossa 2020-2022)
Esitetään
Haasteellisessa elämäntilanteessa olevien perheiden lasten
ja nuorten (7-17 v) vapaa-ajan vieton eriarvoisuuden ja
syrjäytymisen vähentämiseen mahdollistamalla säännöllinen
harrastaminen harrastustuen avulla. Edistämme lapsen
oikeutta valita itselleen merkityksellinen harrastus. Avustusta
haetaan unelmista.fi -sovelluksen välityksellä toteutuvan
harrastustuki -palvelun ylläpitoon, koordinointiin ja
jatkokehittämiseen. SOS-Lapsikylä vastaa sovellusta
käyttävien tuen hakijoiden perehdytyksestä, tuesta,
harrastustuen myöntämisestä sekä harrastuslaskujen
maksatuksesta SOS-Lapsikylän lahjoitusvaroista. SOSlapsikylä kehittää unelmista.fi -sovellusta julkisen, yksityisen
ja kolmannen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön ja
tekee asiakasohjausta tuen piiriin muiden tukitahojen sekä
Suomen harrastamisen mallin toimijoiden kanssa lasten
osallisuutta ja yhdenvertaisia edistäen. Toimintaan
koulutetaan vapaaehtoisia auttamaan perheitä
harrastamisen esteiden poistamisessa.
Ei esitetä
Lapsiperheiden ja toimintaa järjestävien vapaaehtoisten
ikäihmisten voimavarojen,, merkityksellisyyden ja
osallisuuden vahvistamiseen omassa elämässä ja
lähiyhteisössä kohtaamispaikkatoiminnan avulla (Mummun ja
vaarin tupa -toiminta)
Esitetään
Haavoittuvassa asemassa elävien lapsiperheiden positiivisen
elämänkulun tukemiseen kehittämällä Mummun ja Vaarin
tupa –toimintaa, joka tuo yhteen ikääntyneet vapaaehtoiset
ja lapsiperheet molempien kohderyhmien hyödyksi (Lähellä sukupolvet toistensa tukena 2018-2021) (Arvokasavustusohjelman osahanke)
Ei esitetä
Haasteellisessa elämäntilanteessa olevien perheiden lasten
ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoisuuden ja syrjäytymisen
vähentämiseen mahdollistamalla jokaiselle kouluikäiselle
lapselle harrastus (Unelmista totta - harrastus jokaiselle
kouluikäiselle lapselle 2018-2020)
Ei esitetä
Asiointiapurit on kehittämisprojekti, jonka tarkoituksena on
opastaa ja auttaa ihmisiä erilaisten asioiden hoidossa sekä
näin ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Projekti
jalkautuu toimintakentälle; ihmisten koteihin, Tampereen
Vuokratalosäätiön/VTS-kotien kerhohuoneille ja
hyvinvointikeskuksien kokoushuoneisiin, selvittelemään
avuntarvitsijoiden paperiasioita. Asioita voidaan hoitaa
sähköisesti tai perinteisemmin puhelimella ja
paperilomakkeilla tai yhdessä virastoissa asioimalla. Projekti
kouluttaa tehtävään vapaaehtoisia asiointiapureita Mestarikisälli -menetelmällä, jolloin asiakas pääsee tutustumaan
vapaaehtoiseen ennen tukisuhteen solmimista.
Kohderyhmänä ovat ihmiset, joilla syystä tai toisesta on
väliaikaisia tai pysyviä vaikeuksia hoitaa asioitaan omin
voimin. Tampereen Vuokratalosäätiöltä projekti saa
toimintakentän sekä asiakkaita.
Ei esitetä
Ongelmallisesti rahapelejä pelaavien ja heidän läheistensä
elämänlaadun parantamiseen vertaistuen ja
voimavarakurssien avulla
Esitetään
18-35-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien osallisuuden
tunteen ja motivaation kasvattamiseen sekä työ- ja
toimintakyvyn edistämiseen järjestämällä vertaisuuteen
perustuvaa kulttuuripajatoimintaa Kainuussa, Lohjalla ja
Tampereella
Esitetään
Hankkeen tehtävänä on työssäkäyvien ja
lyhytaikaistyöttömien työikäisten syrjäytymisen
ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen oppimista ja
tavoitteellisuutta tukemalla. Toiminnan ytimen muodostavat
vapaaehtoiset ”oppimismentorit”, jotka tarjoavat
tavoitteellisuutta tukevaa vertaismentorointia harraste- ja
työyhteisöissä. Harrastetaso: eri järjestöjen kanssa
perustetaan yhdessä miehille suunnattuja, oppimista tukevaa
ryhmätoimintaa. Työllistymistä tukevassa toiminnassa
osallistujien on mahdollista opiskella ohjelmistoja, it-alan
ammattilaisten tukemana, lähialueen yritysten tarpeiden
mukaan. Työyhteisötaso: Hanke auttaa julkishallinnon
organisaatioita sopeutumaan digitalisaation kiihdyttämään
työn muutokseen kouluttamalla virastoihin &
sairaanhoitopiireihin oppimismentoreita. Vapaaehtoisten
oppimismentorien tehtävänä on tukea vertaismentoreina
kollegoitaan. Lisäksi hanke tarjoaa asiantuntija-apua ja
verkostoja järjestöille mm. työpajatyöskentelyn kautta.
Ei esitetä
Nuorten aikuisten (18-29 v) ongelmallisen digitaalisen
viihdepelaamisen ja ongelmallisen sosiaalisen median käytön
vähentämiseen vertaistuen, ryhmätoiminnan ja sähköisten
työvälineiden avulla (Digipelirajat'on -toiminta)
Esitetään
Nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien ja haastavassa
tilanteessa olevien nuorten aikuisten osallisuuden,
toimijuuden ja työelämätaitojen vahvistamiseen media- ja
kulttuurialan työskentelyn kautta (Mieletöntä valoa 20202022)
Esitetään
18-35-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien osallisuuden
tunteen ja motivaation kasvattamiseen sekä työ- ja
toimintakyvyn edistämiseen järjestämällä vertaisuuteen
perustuvaa kulttuuripajatoimintaa Itä-Helsingissä ja
Mikkelissä
Esitetään
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Esitetään
Vaikuttamistyöhön yhdenvertaisuuden edistämiseksi (sosiaalija terveyspolitiikka, työllisyys-, koulutus-, kulttuuri-, sivistys-,
köyhyys-, ilmasto- ja asuntopolitiikka, sosiaali- ja
terveyspalvelut, sosiaaliturva, kuntoutus, hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen, sote-muutostuki)
Esitetään
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RY
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Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Järjestötoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen (juridinen ja
hankintalainsäädäntöön liittyvä neuvonta,
järjestökehittäminen, ruotsinkielinen toiminta, Innokylä, Sote6 muutostuki)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Eri kohderyhmien digitaalisten taitojen vahvistamiseen
tähtäävän kurssitoiminnan järjestäminen ja digitaitojen
oppimiseen motivoiminen. Kohderyhmät : työttömät , joiden
digitaidot eivät riitä nykyaikaiseen työnhakuun tai Tepalveluiden sähköisen Oma asiointi- palvelun käyttämiseen.
Maahanmuuttajat, joiden digitaidot eivät riitä suomalaisessa
yhteiskunnassa sähköisten palveluiden käyttämiseen, esim.
kanta, ajanvaraukset, sähköposti. Seniorit, joiden digitaidot
eivät riitä henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen
sähköisesti, esim. pankkiasiointi, terveyspalvelut.
Osatyökykyiset, joiden digitaidot eivät ole riittävät omien
asioiden hoitamiseen sähköisesti. Esim. sähköposti,
9 756 ajanvaraukset, Te-palveluiden oma asiointi.
Arkojen ja vetäytyvien nuorten psyykkisen ja sosiaalisen
toimintakyvyn edistämiseen sekä työelämäosallisuuden
edellytysten vahvistamiseen ohjauksella ja ryhmätoiminnoilla
2 402 Kotkan-Haminan seudulla (Avittaja)
Digitaalisten taitojen vahvistamiseen tähtäävän
matalankynnyksen kurssitoiminnan järjestämiseen ihmisille,
joilla on riski syrjäytyä yhteiskunnasta digitaalisten taitojen
9 661 puutteen vuoksi (Digimotivaattori 2022-2023)

Esitetään
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Esitetään
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Esitetään

415 042
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Esitetään
Ei esitetä

160 437
43 300

160 437
0

Esitetään

68 525

68 525

Esitetään

246 640

207 672

2 Päihdekuntoutujille suunnattuun vertaistukitoimintaan
Esitetään
Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien
maahanmuuttajataustaisten ja turvapaikanhakijoiden
vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämiseen. Toimintaa
toteuttavat maahanmuuttajataustaiset vapaaehtoiset ja
6 824 asiantuntijat. (Koutsi 2020-2022)
Esitetään
Tätä avustusta haetaan SAMHA: n hallinnon ja ohjaustyön
valmiuksien kehittämiseksi yhdistyksen pitkäikäisyyden
varmistamiseksi.. Uutta tekniikkaa tarvitaan myös siksi, että
nykytilanne edellyttää uusien toimintojen kehittämistä
verkkotapahtumien, verkkoseminaarien, päihteiden
väärinkäyttöä ja mielenterveyden ehkäisyyn tarkoitettujen
materiaalien tuotantoon sekä muiden yhdistysten auttamista
markkinoinnissa Kapasiteetin lisääminen edellyttää myös
uutta isompaa toimistotilaa, joka olisi turvallisempi ja
hiljaisempi paikka asiakkaillemme. Lopuksi, lisäämällä
rahoitusta, SAMHA pystyy keräämään enemmän tietoja, joita
muut yhdistykset ja viranomaiset voivat käyttää. Tämä
avustus varmistaa SAMHA Ry: n pitkäikäisyyden ja
varmistaa, että kaikki yhteisömme saavat tarvitsemansa
10 284 avun.
Ei esitetä

274 039

213 000

120 000

120 000

149 597

0

Alueen vammais- ja terveysalan järjestöjen toiminta- ja
1 vapaaehtoistyön keskuksen toimintaan (Turinatupa, 2022)
Mielenterveyskuntoutujien ja omaisten hyvinvoinnin
vahvistamiseen vertais-, tukihenkilö-, vapaaehtois- ja
2 kohtaamispaikkatoiminnan avulla
Korvaushoidon asiakkaiden, päihdekuntoutujien ja
rikosseuraamusasiakkaiden osallisuuden vahvistamiseen
matalan kynnyksen kohtaamispaikan sekä vertais- ja
1 912 vapaaehtoistoiminnan avulla (Kaista)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 923 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Pelihaittojen ja haitallisen internetin käytön ehkäisyn ja
1 914 hoidon kehittämiseen (Pelituki)
VERKKU - virtuaalinen vertaistoimintafoorumi -hanke
vahvistaa heikossa asemassa olevien henkilöiden sosiaalista
hyvinvointia lisäämällä heidän tasa-arvoista osallisuuttaan ja
toimijuuttaan. Hanke mahdollistaa erilaisten henkilöiden sekä
yhteisöjen kohtaamisen. Se lisää yhdenvertaisuutta ja
vähentää kohderyhmän kokemaa stigmaa. Kohderyhmälle ei
ole olemassa virtuaalista vertaistoimintafoorumia.
Tavoitteeseen pääsemiseksi luomme uudenlaisen matalan
kynnyksen vertaistoiminta-alustan ja toimintamallin, jonka
avulla kohderyhmän ihmiset liittyvät digitalisoituvaan
yhteiskuntaamme. Hanke on suunniteltu ja toteutetaan
monitoimijuudessa kiinteässä yhteistyössä hankkeen
kohderyhmän sekä vertaistoimijoiden kanssa. Hanke edistää
vertaistoiminnan digitaalista kehittämistä ja mahdollistaa eri
yhteistyömuotojen edelleen kehittämisen ja toimintamallin
10 173 monistamisen eri ympäristöihin.
Päihde- ja mielenterveysongelmaisten ja asunnottomien
arjesta selviytymisen tukemiseen etsivällä ja jalkautuvalla,
ammatillisuutta ja vertaisuutta yhdistävällä työllä
10 164 (Kynnyksetön TUKIALUS Jyväskylä 2022-2024)
Matalan kynnyksen tilan ja toiminnan kehittämiseen
7 294 päihteidenkäyttäjille (Olohuone 2020-2022)
9 743 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Palvelujärjestelmässä asiointia helpottavan
vertaispalveluohjaustoiminnan ylläpitämiseen ja
3 887 jatkokehittämiseen (Fattaluuta)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 283 toimintaan
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Tavoitteena on tarjota tila eri taustoista oleville nuorille, jotta
he voivat olla yhteydessä ikäistensä kanssa. Päätavoitteena
on tukea ulkomaalaistaustaisten nuorten ja
kantasuomalaisten nuorten välistä vuorovaikutusta ja antaa
maahanmuuttajataustaisten nuorten ymmärtää
mahdollisuuksiaan suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kehittäessämme toimintaa nuorille otamme käyttöön
järjestelmän, jolla yhdistetään Uudellamaalla jo olemassa
olevat nuorisotyön palvelut uusiin asiakkaisiin, jotka ovat
jääneet niiden ulkopuolelle. tavoitteena on tuoda
kantasuomalaisille nuorille suunnattuja palveluja
maahanmuuttajaperheiden tietoisuuteen, jotka usein
kamppailevat löytääkseen lapsilleen nuorisotoimintaa ja
muita nuorisotyön/mielenterveystyön palveluja pääosin
kantasuomalaisille nuorille suunnattujen palvelujen ja
maahanmuuttajataustaisten perheiden välillä, jotka usein
kamppailevat löytääkseen lapsilleen
nuorisotoimintaa.Ensisijaisena tavoitteena kannustaa
pehmeiden taitojen kehittämistä nuorisoyhteisöss
Sukeltajaliitto ry on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
Vapepan jäsenjärjestö. Liiton Vapepa-valiokunta ohjaa sekä
ohjeistaa valtakunnallista Vapepa-sukellustoimintaa.
Valiokunta kouluttaa Vapepa-sukeltajia Liiton alaisiin
sukellusseuroihin. Tällä hetkellä maanlaajuisesti Vapepan 31
eri hälytysryhmässä toimii lähes 200 Sukeltajaliiton
kouluttamaa Vapepa-sukeltajaa. Sukeltajaliitto on vuoden
2020 aikana rekrytoinut osaavia kokeneita tekniikka- ja
luolasukeltajia mukaan Vapepa-sukellustoimintaan ja
muodostanut valtakunnallisen Vapepaerikoissukellusryhmän. Tämä erikoissukellusryhmä voi
suorittaa kiireettömiä sukellusetsintöjä viranomaisen
pyynnöstä vaativissa kohteissa luolissa, kaivoksissa ja syvillä
kohteilla. Ryhmässä on tällä hetkellä 18 jäsentä, jotka tulevat
eri puolilta Suomea ja lisää jäseniä on tulossa mukaan
toimintaan. Avustuksen tarkoitus mm erikoiskaluston
hankinta, mm vedenalaiset dronet, ryhmän kouluttaminen ja
harjoittelu yhdessä, yhtenäisten asujen hankkiminen
ryhmälle.
Päihderiippuvuudesta toipuvien päihteettömyyden
tukemiseen kohtaamispaikkatoiminnan ja
vertaisryhmätoiminnan avulla
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa (14 +1
tapaamista (2h/kerta) vertaistukiryhmät
vanhemmille/huoltajille, joiden lapsi/nuori (18-24) on joutunut
seksuaalirikoksen uhriksi. Tavoitteena on vahvistaa
vanhempien/huoltajien arjen toimijuutta ja pystyvyyttä lapsen
tukemiseen pitkäkestoisissa rikos/oikeusprosesseissa (usein
min. 2 vuotta). Vanhemmat ovat ensisijaisessa roolissa
lapsen selviytymiseen, hoidon tukemiseen ja toipumiseen.
Vertaistukiryhmissä vanhempien/huoltajien on mahdollisuus
keskustella ja jakaa omia ajatuksia, tunteita ja kokemuksia
samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Keskinäinen
jakaminen ja vertaistuki vahvistaa myös
vanhemien/huoltajien omia selviytymiskeinoja lapsen
toipumista edistäen. Ohjaajat ovat kokeneita vertaisryhmien
vetäjiä sekä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ja
rikosprosessin erityisasiantuntijoita. Toiminnassa
hyödynnetään useiden eri järjestöjen erityisasiantuntijuutta ja
toimivia menetelmiä ja hyviä vertaistukiryhmä-käytänteitä.

Ei esitetä
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Ei esitetä
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150 000

122 000
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Potilaat mukaan Käypä hoito -suositusten laatimiseen (20206 856 2022)
Esitetään
Vapaaehtoispohjaista kielenopetusta
maahanmuuttajataustaisille koordinoivan Luetaan yhdessä 1 241 verkoston toimintaan ja kehittämiseen
Esitetään

60 000

60 000

222 400

222 400

Auroras on vuosina 2019-2021 toteutunut valtakunnallinen
hanke, joka tukee yksilö- ja ryhmämentoroinnin sekä muun
työelämäaiheisen toiminnan avulla maahan muuttaneiden
koulutettujen naisten ja kotiäitien kotoutumista suomalaiseen
yhteiskuntaan. Hankkeessa kehitettiin kielitietoisen
mentoroinnin malli, jonka jatkamiselle ja edelleen
kehittämiselle on hankkeen tulosten ja palautteen perusteella
edelleen selkeä tarve. Auroras toimii tällä hetkellä 6
kunnassa ja etänä valtakunnallisesti. Pysyvän rahoituksen
turvin se laajenee systemaattisesti yhä useampaan kuntaan.
Rinnakkain kehitetään sekä lähitoimintaa että vastataan
kasvaneeseen etäryhmien tarpeeseen. Mentorointiryhmiä
järjestetään edelleen puolivuosisykleissä, ja rinnalle
rakennetaan lyhyempikestoista, tarvelähtöistä ja teemoitettua
ryhmätoimintaa. Tätä kautta toiminta laajenee kattamaan
paremmin sen kohderyhmää. Kokonaisuutena Aurorastoiminta parantaa Suomeen muuttaneiden naisten
10 407 sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille.
Ei esitetä

131 870

0

4 100

4 100

371 200

371 200

10 152

10 152

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 659 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Osallisuuteen ja suomen kielen oppimiseen liittyvien
yhteisöllisten toimintatapojen kehittämiseen ja
jalkauttamiseen sekä maahanmuuttajajärjestöjen valmiuksien
edistämiseen suomen kielen oppimisen tukemisessa.
10 325 (Toistetaan yhdessä 2022-2024.)
Esitetään
Maahanmuuttaneiden naisten osaamisen ja työelämätietojen
lisäämiseen vapaaehtoistyön ja vertaistuen avulla (Auroras
6 000 2019-2022)
Esitetään

C

9 635 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

48 820

0

Ak

Akustikusneurinoomaa sairastavien tiedotustoimintaan sekä
arjen hyvinvoinnin tukemiseen vertaistuella, koulutuksella ja
1 700 sopeutumisvalmennuksella

Esitetään
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Vähentämään nuorten aggressiivista käytöstä ja tukemaan
heidän hyvinvointiaan. Avustus tukee nuorten aggressiivisen
käyttäytymisen vähentämistä opettavan mallin levittymistä
nuorten kanssa toimivien ammattilaisten keskuuteen.
Avustusta haetaan strukturoidun koulutustoiminnan
järjestämiseen ja organisaatiotason toimintamallin
rakentamiseen ART-ryhmämenetelmän juurruttamiseksi.
Hankkeessa ART-ryhmät koostuvat 12-29 vuotiaista nuorista,
joita Aseman Lapset ry:n ART-koulutettavat työntekijät
ohjaavat menetelmä tukenaan. ART-ryhmämenetelmä
(Aggression Replacement Training ) perustuu sosiaalisen
kompetenssin kehittämiseen ja positiiviseen palautteeseen.
Lisäksi ryhmäprosessi yhdistää näihin vihanhallinnan ja
moraalisen päättelyn harjoittelun. Suomen ART ry:llä on
yksinoikeus järjestää ART-menetelmän koulutusta
Suomessa.
Nikotiinituotteiden käytön vähentämiseen viestintä- ja
vaikuttamistoiminnan sekä Savuton Suomi 2030 -verkoston
koordinoinnin avulla
Ikääntyvien kotona asumista tukevan digitaalisen ratkaisun
kehittämiseen ja asumisen ennakointia tukevaan neuvontaja kurssitoimintaan (SAA ennakoida 2020-2022)
Ikääntyneiden yksinäisyyden vähentämiseen ja osallisuuden
ja yhteisöllisyyden lisäämiseen, ja tätä kautta itsenäisen
asumisen edellytysten parantamiseen. Toimintojen ja
palveluiden ulkopuolella olevien ikääntyneiden löytämiseen
ja kiinnittämiseen tarpeenmukaisiin palveluihin. Matalan
kynnyksen ryhmämuotoisen toimintamallin kehittämiseen
nykyisen Porinaporukka-mallin pohjalta niin, että se soveltuu
palvelukeskusympäristöön. Tavoitteena on laajempi ja
jatkuva toiminta. Ryhmämuotoisen palveluneuvonnan mallin
kehittämiseen. Vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja
koordinointiin. Kehittäminen ja laajentaminen tapahtuu
vaiheittain kokeilujen kautta.
Yhdistyksemme järjestää vuonna 2021 kaksi
autismikoirakurssia, joista toinen sijoittuu Eurajoelle ja toinen
järjestetään Oulussa. Autismikoira on vanhempien apuväline,
jonka tehtävä on avustaa perheen arjessa ja tuoda lapselle
erilaisia tapoja integroitua yhteiskuntaan sen tasavertaisena
jäsenenä. Autismikoira on myös vanhemman avustaja lapsen
hoidon ja valvonnan suhteen. Kurssilla opetamme
vanhempia kouluttamaan koiraa. Sisällytämme koulutukseen
ne asiat ja tehtävät, joista on tutkimustiedon mukaan saatu
koiran käytöstä paras hyöty. Kurssi kestää noin kahdeksan
kuukautta ja kurssiin kuuluu 10 lähiopiskelupäivää, jotka
jakaantuvat viiteen viikonloppuun. Kurssilaisilla on koko
kurssin ajan koulutustuki suljetun Facebook-ryhmän
välityksellä. Kurssiin lisältyy myös monipuolinen kirjallinen
oppimateriaali, johon on mahdollista palata
myöhemmin.Lähiviikonlopuilla mukana on koiran
koulutuksesta vastaava vanhempi tai vanhemmat. Kurssin
lähipäivät järjestetään Satakunnassa sekä Oulussa.
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Suomen Caritaksen tavoitteena on
maahanmuuttajataustaisten, yksinäisten ja erilaisten
ongelmien kanssa painivien henkilöiden aktivointi toiminnan,
ohjauksen ja neuvonnan kautta. Toiminnan keskiössä on
osallistaminen ja osallisuus. Tämän hankkeen tarkoituksena
on mallintaa jo alkanut työ ottaen aktiivisesti käyttöön eri
kehitetyt metodit. Tavoite on palkata hankkeelle
projektipäällikkö, joka koordinoi yhteen järjestön toiminnot
(ystävä-kahvila ja retkitoiminta, hävikkiruokajakelu,
kierrätyskauppaan liittyvän kuntouttavan työtoiminnan aloitus
sekä neuvonnan ja ohjaksen vakiointi, jossa painottuen
DUUNI-hankkeessa (ESR-hanke 2018-2020) kehitetty
maahanmuuttajataustaisen polku työelämään- malli;
apunaan mamutaustainen projektityöntekijä. Ideana on
saada osallisuuden ja osallistumisen avulla jo vahvasti
syrjäytymiskierteessä olevien henkilöiden kiinnittyminen
yhteiskuntaa; opiskeluun ja työhön. Tavoitteena on viedä
aktivointi uudelle tasolle eri metodeita käyttäen ja pureutuen
9 924 yksilöön.
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Projektin päämääränä on viedä CISV:n kansainvälisiltä
leireiltä tutut metodit suomalaiseen kouluympäristöön.
Erityisesti tarkoitus olisi kohdistaa toimintaa alueille, joissa on
paljon maahanmuuttaja/pakolaistaustaisia nuoria kouluissa.
Covid-pandemia on rajoittanut järjestömme kansainvälistä
yhteistyötä ja haluamme käyttää tämän tilaisuuden tuoda
toimintaamme kansainvälisestä nuorten parissa toimimisesta
myös oman yhteiskuntamme monikulttuuristen nuorten
keskuuteen. CISV Suomessa olemme huolestuneina
seuranneet nuorten mielenterveyden kehitystä rajoitusaikana
ja haluamme omalla toiminnallamme vaikuttaa nuorten
hyvinvointia kohentavasti, erityisesti haavoittuvassa
10 337 asemassa olevia maahanmuuttajanuoria voimaannuttamalla. Ei esitetä
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 627 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Toimijuuden, hyvinvoinnin ja myönteisen minäkuvan
vahvistamiseen tavoitteellisen ryhmätoiminnan keinoin.
Kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla itsellä tai omaisella on
syntymästä saakka cp-vamma, mmc tai hydrokefalia taikka
myöhemmin alkanut normaalipaineinen hydrokefalia.
Toimintamuotoina ovat läsnäolokurssit, verkossa
kokoontuvat vertaisryhmät, webinaarit, henkilökohtainen
neuvonta, verkostotyö ammattilaisten kanssa sekä ohjaavan
2 materiaalin tuottaminen ja viestintä.
Esitetään
11 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Perhelomitustoimintaan vaikeasti vammaisten lasten
vanhempien arjen tilapäiseksi helpottamiseksi (ei kunnan
6 lakisääteisen omaishoidon vapaan järjestämiseen).
MMC- ja hydrokefaliavammaisten henkilöiden sekä heidän
perheidensä ja läheistensä tukemiseen tiedon,
vertaistukitoiminnan sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen
7 keinoin
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Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Henkilöiden, joilla itsellään on cp-vamma, mmc- tai
hydrokefalia, yksinäisyyden vähentämiseen kasvokkain ja
etäyhteyksin tapahtuvan toiminnan avulla, oman näköisen
elämän tavoittelun tukemiseen ja tiedon jakamiseen
8 (Elämisen iloa)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
3 toimintaan (2022)
Palvelumuotoilun keinoin luomme keskusjärjestön ja
diabetesyhdistysten yhteisen vapaaehtoistoiminnan
kokonaisuuden, joka pystyy vastaamaan toimintaympäristön
muutoksiin. Toimintaympäristön kartoituksen,
vapaaehtoisuuden prosessien ja uudenlaisten
vapaaehtoisuuden muotojen avulla tarjoamme yhdessä
diabetesyhdistysten kanssa mielekästä ja tarpeenmukaista
vapaaehtoistoimintaa ja -toimintoja diabetesta sairastaville ja
9 762 heidän läheisilleen.
Ammatillisesti ohjattuun ja vertaisuutta hyödyntävään
ryhmämuotoiseen kurssitoimintaan avo- tai
internaattimuotoisena sekä verkko- ja puhelinauttamista
hyödyntäen - diabetesta sairastaville ja erityisryhmille eläkeläisille läheisineen - kehitysvammaisille diabeetikoille
avustajineen - diabetesta sairastaville
mielenterveyskuntoutujille - munuaisten ja/tai kilpirauhasen
vajaatoimintaa sairastaville läheisineen - keliakiaa
10 sairastaville nuorille aikuisille

Ak

Diabetesta sairastavien verkkomuotoiseen omahoidon
4 370 tukemiseen (Diabetekseen sairastuneen tuki)
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Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Työn ja opiskelun ulkopuolisten henkilöiden
työelämäosallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseen
kehittämistyöllä, matalan kynnyksen yksilöohjauksella,
avoimella ryhmätoiminnalla sekä vapaaehtoistoiminnan
koordinoinnilla Helsingissä (Fendari-toiminta)
Yhdistys parantaa fruktoosi-intoleranssia (HFI) sairastavien
tietoutta sairaudestaan sekä antaa vertaistukea sairauden
kanssa elämiseen. Yhdistys pyrkii luomaan kontakteja eri
sidosryhmiin (esim. Kela, elintarviketeollisuus,
lääketeollisuus, lääketiede) sairauden tunnettuuden
edistämiseksi ja edistää tätä kautta jäsentensä
ravitsemusterveyttä. Toiminnan aloittamiseksi ja
ylläpitämiseksi yhdistys tarvitsee IT- ja AV-laitteita (esim.
kannettavan tietokone/projektori/kaiutin/monitoimitulostin),
rahaa tilavuokriin ja luentopalkkioihin sekä logon tai
tunnuksen teettämiseksi yhdistyksen tunnettuuden
lisäämiseksi. Yhdistyksen tavoitteena on tuottaa mm. : painettavaa ja sähköistä infomateriaalia HFI-sairaudesta mm.
sairaaloihin, neuvoloihin, oppilaitoksiin ja ruokaravintoloihin infomateriaalia potilaille/jäsenille, esim. mukana kannettavan
infovihkon kielletyistä ja sallituista ruoka-aineista valtakunnallisia jäsentapaamisia vähintään 1x vuodessa,
joissa mukana asiantuntijaluentoja.
2. Hankkeen tarve ja tausta Suomessa sairastuu vuosittain
noin 1900 naista gynekologiseen syöpään. Tehokkaiden
syöpähoitojen ansiosta monet gynekologisen syövän
sairastaneet paranevat tai saavat elämäänsä useita
lisävuosia. Näihin syöpiin liittyy paljon erityispiirteitä, joihin
potilaan hoitopolun aikana ei kiinnitetä riittävästi huomiota
eikä potilas saa tarvitsemaansa tietoa ja tukea. Syöpähoidot
aiheuttavat haittavaikutuksia, joista osa voi olla pitkäkestoisia
tai pysyviä ja ne vaikuttavat potilaan fyysiseen ja
psyykkiseen jaksamiseen – ja ennen kaikkea elämänlaatuun
ja koko perhedynamiikkaan. Tämän asian työstäminen ja
hyväksyminen voi olla potilaalle pitkä ja vaikea prosessi.
Asiaan on kiinnitetty liian vähän huomiota.
A- ja B-hemofiliaa, von Willebrandin tautia ja muita
harvinaisia verenvuototauteja sairastavien henkilöiden,
taudin kantajien ja heidän perheidensä hyvinvoinnin
tukemiseen. Toimintamuotoina vertaistuki, tapahtumat,
tiedottaminen, neuvonta, koulutus sekä yhdistyksen
kokoukset.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
HHT-potilaiden elintärkeän hoidon ja tuen kehittäminen
valtakunnallisesti, jotta kaikki potilaat ja läheiset Suomessa
olisivat tasa-arvoisemmassa asemassa. HHT potilaiden ja
heidän läheistensä osallisuuden ja hoitomahdollisuuksien
parantamiseen ja voimavarojen tukemiseen
sopeutumisvalmennuksen, vertaistuen ja
tiedotusmateriaalien avulla. Parannetaan HHT:ta
sairastavien ja heidän läheistensä osallisuutta ja
voimavaroja. Luodaan valtakunnalliset, tasa-arvoisen
hoitojärjestelmän kehittämisen mahdollistavat verkostot ja
tiedotusmateriaalit.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Icehearts-toimintamallin (joukkueurheilun avulla toteutettavaa
ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä koulussa ja vapaaajalla) tukipalvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen
paikallisyhdistyksille ja Icehearts-toimialueiden
joukkueille/kasvattajille painopisteenä kasvattajien
psykososiaalinen tuki, koulutus, sekä uusien alueiden
verkostojen luominen kasvatustyön tueksi
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Vanhemmuuden taitojen ja arjen tukemiseen lapsen
käytösongelmien vähentämiseksi ryhmämuotoisen
Ihmeelliset vuodet -ohjelman avulla yhteistyössä Me-talojen
kanssa (Perheen arki ensin 2020-2022)
Eläinavusteisen etävapaaehtoistoiminnan mallin
kehittämiseen vapaaehtoistyöhön
osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi ja hyvinvoinnin
edistämiseksi akuutisti sairastuneilla, pitkäaikaissairailla ja
heidän lähiomaisillaan (Elämänlaatua eläinavusteisuudella
2022-2024)
Ylläpitämään aikaisempien STEA rahoituksien aikana luotuja
toimintamalleja ja käytäntöjä valtakunnallisessa
vapaaehtoistoiminnassa. Valtakunnallinen toiminta on jaettu
5-aluemalliin, jota tuetaan koulutuksilla, vertaistoiminnalla,
markkinoinnilla ja viestinnällä. Toiminnassa on selkeästi
jaoteltu yhdistyksen sisäisäinen toiminta (vapaaehtoisten
sitouttaminen, mielekkäät roolit vapaaehtoistoiminnassa) ja
ulkoinen toiminta (uusien vapaaehtoisten rekrytointi,
vapaaehtoistoiminnasta viestiminen ja yleinen tietoisuus
eläinavusteisesta vapaaehtoistoiminnasta). Toiminnan
laadukas koordinointi mahdollistaa vapaaehtoisten
rekrytoinnin tasaisesti ympäri maan, huomioiden erilaiset
vapaaehtoisroolit yhdistyksen toiminnassa. Vapaaehtoiset
ovat myös toivoneet tukea vierailukohteiden kartoittamiseen
ja yhteistyön kehittämiseen heidän kanssaan.
Eri-ikäisten kielihäiriöisten henkilöiden ja heidän läheistensä
syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisyyn vertaistuen,
tapahtumien, luentojen ja tiedottamisen avulla. Järjestämme
vertaistukitoimintaa kielihäiriöisten lasten omaisille ja lapsille.
Vertaistuella autetaan vanhempia jaksamaan paremmin ja
tukemaan lapsia kielellisessä kehityksessä. Vertaistuella
ehkäistään nuorten syrjäytymistä sekä erilaisuuden
aiheuttamaa yksinäisyyttä. Aikuisille ja lasten läheisille
kerrotaan kerhoissa ja yhteistyöluennoilla kehityksellisestä
kielihäiriöstä, jaetaan tietoa kuntoutuksesta,
terapiamuodoista ja toimivista arjen keinoista. Luomme
mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, lisäämme sosiaalista
yhteenkuuluvuutta ja henkisiä voimavaroja arjen
kohtaamiseen. Teemme tunnetuksi kehityksellistä
kielihäiriötä, jotta lapset saisivat ajoissa tarvitsemaansa
tukea. Vanhemmat elävät ruuhkavuosia erityislasten kanssa
eivätkä jaksa toimia vapaaehtoisina. Palkattu työvoima on
myös tärkeää toiminnalle.
Auttaa kiinalaisia maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen;
ratkaista kiinalaisten lapsiperheiden ongelmia; konflikteja,
auttaa uusia maahanmuuttajia löytämään työpaikkoja;
opastaa heitä ymmärtämään suomalaista kulttuuria;
Järjestää uusille maahanmuuttajille suomen kielen opetusta.
Opettaa suomalaisia ja kiinalaisia lapsia oppimaan kiinaa.
Hyödyntää olemassa olevaa kiinalaista kirjastoa, tarjotaan
kiinan, suomen ja englannin kielistä kirjallisuutta auttaakseen
ulkomaalaisia oppimaan kiinan kielta. Järjestää luentoja,
erilaisia kulttuuritapahtumia ja muuta tomintaa Suomassa
asuvien kiinalaisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin
edistämiseksi.
Tarjota kiinankielisille lapsiperheille kohtaamispaikka jo
opemassa olevan kirjaston puitteissa. Toimii alustana
perheongelmien ratkaisemiseksi, opastaa heitä
ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja yhteiskunnan
järjestelmää; Järjestää halukkaille suomen kielen opetusta.
Opettaa suomalaisiaja kiinalaisia lapsia oppimaan kiinaa.
Hyödyntää olemassa olevaa kiinalaista kirjastoa, tarjotaan
kiinan, suomen ja englannin kielistä kirjallisuutta auttaakseen
ulkomaalaisia oppimaan kiinan kielta.Järjestää luentoja,
erilaisia kulttuuritapahtumia ja muuta tomintaa
Kipukroonikoiden ja heidän läheistensä osallisuuden
edistämiseen ja arjen toimintakyvyn tukemiseen tiedon
jakamisen, vertaistuen, arjen- ja kivunhallintakeinojen,
yhteistyön ja vaikuttamistoiminnan keinoin.
Kipua sairastavien ja heidän läheistensä tukemiseen
vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan, teemailtojen ja
tiedottamisen keinoin (Yhdessä etänäkin 2022 – 2024)
Mielenterveyskuntoutujia tukevan Klubitaloverkoston
toiminnan vahvistamiseen ja kehittämiseen sekä
kohderyhmän hyvinvoinnissa tapahtuvien muutosten
todentamiseen.
Suomen Klubitalot ry:n jäsenklubitalojen sekä
mielenterveyskentässä toimivien järjestöjen toimintamallien
kehittäminen tukemaan paremmin yksilöllistä toipumista,
yhteisöön liittymistä ja opintoihin ja työelämään siirtymistä.
(Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin -hanke
2020-2022)
ALKU-hanke tukee ja täydentää hyvinvointialueiden
mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuutta, joka on
sote-palvelujen keskinäisen integraation lisäksi
yhteensovitettu työllisyyden edistämistoimien, opiskelu-,
koulutus-, kulttuurihallinnon sekä vapaa-ajan ja asumisen
tukitoimenpiteiden kanssa. Lähtökohtina ovat
mielenterveyskuntoutujien omat tarpeet ja toipumistavoitteet.
Hanke järjestää osapuolten edustajille viestintää ja
valmennusta klubitalomenetelmästä, tutustumiskäyntejä,
koulutustilaisuuksia, webinaareja ja työkokouksia
tarvittavasta yhteistyöstä, sekä siitä saatavista hyödyistä.
Kohderyhmiä ovat sote-lakien alueellisen toteutuksen
valmistelijat ja päättäjät, Klubitalojen ylläpitäjät, henkilöstö, ja
jäsenet mielen sairauksien asiantuntijoina. STEA-avustuksen
lisäksi Klubitalot ja tarvitsevat hyvinvointialueiden
täydentävää rahoitusta. Yleishyödyllisinä järjestölähtöisten
tukitoimien tarjoajina Klubitalot eivät osallistu kilpailutettaviin
sote-hankintoihin.

Kurkku- ja suusyöpäpotilaiden vertaistukitoimintaan sekä
psykososiaalisen kuntoutumisen tueksi järjestettävään
3 kurssitoimintaan
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SUOMEN
LUUSTOLIITTO RY
SUOMEN
LUUSTOLIITTO RY

C
Ak
Ak
Ay

SUOMEN
LUUSTOLIITTO RY C
SUOMEN MENIERELIITTO-MENIERE
FÖRB. I FINLAND
RY
Ak

SUOMEN MENIERELIITTO-MENIERE
FÖRB. I FINLAND
RY
Ak
SUOMEN
MERIMIESKIRKKO
RY

C

Kuulovammaisten ja pitkäaikaissairaiden itsenäisyyden
2 tukemiseen kuulo- tai tukikoiran avulla
Tieto- ja viestintäteknologian tuki- ja koulutustoimintaan
kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille. Ei lakisääteiseen
13 toimintaan.
Kuurosokeiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja
elämänhallinnan parantamiseksi. Toimintamuotoina alueilla
5 tapahtuva tiedotus-, neuvonta-, ohjaus- ja tukityö.

Esitetään

83 460

59 670

Esitetään

250 000

250 000

Esitetään

411 272

411 272

Ei esitetä

48 000

0

Esitetään

350 000

350 000

Esitetään

133 358

72 000

Esitetään

130 000

130 000

Ei esitetä

135 200

0

Ei esitetä

173 000

0

Ei esitetä

329 880

0

Ei esitetä

156 807

0

Esitetään

225 000

180 000

Esitetään

13 656

13 656

Esitetään

266 259

266 259

Osteoporoosia sairastaville kehitetään kaatumisen ehkäisyn
kokonaisuus, joka lisää heidän kiinnostustaan kaatumisen
ehkäisyyn ja ymmärrystään kaatumisen ehkäisyn
merkityksestä, mahdollisuuksista ja keinoista sekä tukee
heitä tekemään arjen toimenpiteitä kaatumisen
ehkäisemiseksi. Osana kokonaisuutta kehitetään
ryhmämuotoinen vertaistoimintaan perustuva kaatumisen
ehkäisyn kokonaisuus, johon vertaisia koulutetaan
koulutuspäivissä eri puolilla Suomea.
Materiaalikokonaisuudet tuotetaan kohderyhmä huomioiden
(painettuna ja digitaalisesti ja ohjaajan käsikirja). Materiaalia
ja koulutusta tarjotaan muille järjestöille (eläkeläis- ja
ikääntyneiden järjestöt sekä muut potilasjärjestöt) sekä myös
sote/hyte -ammattilaisten välitettäväksi (oppimisympäristö ja
tieto ryhmistä) mm. THL:n kaatumisen ehkäisyn verkoston ja
10 252 UKK-instituutin Vakaa-verkoston kautta.
Ei esitetä

256 000

0

8 000

8 000

110 600

53 950

77 500

77 500

9 487 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Ryhmämuotoiseen, vertaistuelliseen ja tavoitteelliseen
kurssitoimintaan, jolla tuetaan toimintakykyä
kaksoisaistivamman seurannaisvaikutusten aiheuttamissa
7 muutoksissa.
Kuurosokeiden, kuulonäkövammaisten sekä heidän
lähipiirinsä ja verkostonsa kommunikaatiotaitojen ja
vuorovaikutuksen lisäämiseen opetuksen ja
15 kommunikaatiomateriaalituotannon avulla
Tavoitteena on kotona asuvien ikäihmisten löytäminen,
aktivoiminen ja tukeminen paikallisyhteisön voimin eteenkin
maaseudulla. Työkaluina käytetään järjestökumppaneiden
kehittämiä, jo olemassa olevia välineitä. Hanke ei keksi uutta
vaan soveltaa paikallisesti ja luovasti, palvelumuotoilun
keinoin kumppaneiden hyviä käytäntöjä. Hankkeen
vahvuutena on kattava kylätoimijoiden verkosto, jolloin
päästään lähemmäs kohderyhmää kuin muuten. Hankkeen
tuloksena kyläyhdistys on paikallinen sateenvarjoorganisaatio, jonka puitteissa tehdään järjestöyhteistyötä ja
kohdata ruohonjuuritasolla ne ikäihmiset, joita
valtakunnalliset järjestöt ja kunnat eivät muuten tavoita.
Ikäihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen sekä
yksinäisyyden ehkäisemiseen on koronakauden jälkeen
erityistä tarvetta. Kohderyhmänä ovat ne ikäihmiset, joilta
puuttuvat omat tukiverkostot. Suomessa väestö vanhenee
vauhdilla erityisesti maaseudulla. Ikääntymiskehityksen
10 293 myötä palvelutarve ja tapaturmariski kasvaa.
Vapaaehtoisen pelastuslentotoiminnan koordinointiin,
1 seurantaan ja toiminnan kehittämiseen / hallintoon
Suomen Meripelastusseuralla ja Suomen
Lentopelastusseuralla on velvoite kouluttaa omat
vapaaehtoiset miehistönjäsenensä. Merkittävä osa toiminnan
kokonaisuutta on verkkokoulutus. Hankkeen tavoitteena on
kehittää järjestöjen verkkokoulutusympäristöä siirtämällä se
pitkäjänteiselle perustalle ja kehittämällä koulutuksen
pedagogiikkaa ja sisältöjä. Hankkeesta hyötyvät järjestöjen
noin 2400 miehistönjäsentä sekä avointa veneilytaito.fi verkkokoulutusalustaa käyttävät veneilijät (vuonna 2020 noin
13000 veneilijää). Hankkeen avulla järjestöjen
miehistönjäsenet osaavat tukea viranomaisia ja avustaa
avuntarvitsijoita entistäkin ammattitaitoisemmin ja
9 993 turvallisemmin.
Maahanmuuttajien psykososiaalinen tuki sekä asiointiavun
järjestämiseen, kotoutumista edistävään yksilöohjaukseen,
etsivään ja jalkautuvaan työhön Uudellamaalla. Etsivässä ja
jalkautuvassa työssä hanke toimii läheisessä yhteistyössä
yhdistyksen maahanmuuttajatyön kanssa. Erilaiset tarpeet
pystytään kartoittamaan ja niiden perusteella tehdä
palveluohjaus joko pastoraaliseen tai sosiaaliseen apuun.
Näin avuntarpeisiin vastataan holistisesti moniammatillisen
työparin mahdollistamana. Samankaltainen, hyväksi havaittu
malli on käytössä mm. Kampin kappelissa ja paikoin
10 122 Puolustusvoimissa.
Osteoporoosia sairastavien avo- ja ryhmämuotoiseen
2 kurssitoimintaan
5 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan

1 550 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Esitetään
Menieren tautia, sisäkorvaperäisistä oireista kärsivien
elämänlaadun ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen,
tiedotukseen, vertaistukitoimintaan ja yhteistyöhön
sairaaloiden korvayksiköiden ja paikallisten yhdistysten välillä
(Meniere-Akatemia ja YTP, YhteisToiminnan Parantaminen
paikallisten sairaaloiden korvayksiköiden ja Meniere3 yhdistysten välillä)
Esitetään
Erityistä tukea ja apua tarvitsevien Aurinkorannikolla asuvien
ja liikkuvien suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen
yhdessä muiden toimijoiden kanssa (Aurinkorannikon
7 465 sosiaalityön hanke 2020-2022)
Esitetään

SUOMEN
MERIMIESKIRKKO
RY
SUOMEN
MERIPELASTUSSE
URA RY
SUOMEN
MERIPELASTUSSE
URA RY
SUOMEN
MERIPELASTUSSE
URA RY
SUOMEN
MERIPELASTUSSE
URA RY

Ak

Ulkomailla asuvien ja liikkuvien suomalaisten hyvinvoinnin
vahvistamiseen ja ylläpitämiseen sekä järjestölähtöiseen
kriisiauttamiseen erilaisissa elämäntilanteissa Ateenassa,
Brysselissä, Hampurissa, Lontoossa, Rotterdamissa sekä
liikkuvana työnä Benelux-maissa, Pohjois-Saksassa, Berliinin
7 alueella, Iso-Britanniassa ja Irlannissa
Esitetään

B

Pelastusalusten ja -asemien vuosikorjauksien, huollon ja
1 tarvikehankintojen menoihin

Ay

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan

Ak

Ak

SUOMEN MGYHDISTYS RY
Ak
SUOMEN
MIGREENIYHDISTY
S-MIGRÄNFÖREN. I
FINLAND RY
Ak
SUOMEN
MIGREENIYHDISTY
S-MIGRÄNFÖREN. I
FINLAND RY
Ay

SUOMEN
MONIKKOPERHEET
RY
SUOMEN
MONIKKOPERHEET
RY
SUOMEN
MONIKKOPERHEET
RY
SUOMEN
MONIKKOPERHEET
RY

C

Ak

C

Ay

Suomen
monikulttuurinen
muistikeskus ry
C
SUOMEN
MONIÄÄNISET RY Ak
SUOMEN
MUISTIASIANTUNTI
JAT RY
Ay

SUOMEN
MUISTIASIANTUNTI
JAT RY
C
SUOMEN
NARKOLEPSIAYHDI
STYS RY
Ak
SUOMEN
NIVELYHDISTYS RY Ay

515 000

515 000

Esitetään

1 050 000

1 050 000

Esitetään

401 000

401 000

Esitetään

45 000

40 720

Esitetään

300 000

298 000

Esitetään

50 000

50 000

Esitetään

73 000

73 000

305 000

232 000

409 575

0

Esitetään

18 500

18 500

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 095 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

38 400

38 400

180 000

169 000

3 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Meri- ja järvipelastustehtävissä toimivien vapaaehtoisten
osaamisen lisäämiseen sekä miehistöjen toimintakyvyn
2 ylläpitämiseen koulutuksen avulla
MG-sairautta, LEMS-syndroomaa ja kongenitaalista
myastenista syndroomaa (CMS) sairastavien tiedotus- ja
6 vertaistoimintaan sekä ryhmämuotoisiin kursseihin
Migreeniä ja vaikeita päänsärkysairauksia sairastavien
hyvinvoinnin, toimintakyvyn, työelämäosallisuuden ja
yhdenvertaisuuden edistämiseen ammatillisesti organisoidun
9 737 vapaaehtoistoiminnan keinoin

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Esitetään
Tarkoituksena on tukea erisukupolvisesti monikkosisaruksia
eli kaksosia, kolmosia ja nelosia heidän kasvussaan tai
monikkosisaruuden käsittelyssä, mm. vahvistamalla
minäkuvaa ja identiteettiä yksilöinä ja monikkosisaruksina
heidän omilla ehdoillaan ja tarjoamalla mahdollisuuden
tiedon ja kokemusten vaihtoon ohjatusti. Päätavoitteina ovat
monikkosisarusten identiteetin vahvistuminen ja vertaistuen
foorumin kehittäminen heille. Lisäksi parannetaan
monikkovanhempien valmiuksia tukea monikkolastensa
identiteetin kehittymistä luomalle myös vanhemmille
ryhmämuotoinen vertaistuen foorumi. Kohderyhminä ovat
monikkosisarukset ja -vanhemmat sekä jäsenyhdistysten
vapaaehtoiset. Toimintamuotoina ohjatut dialogiset vertais- ja
ideointityöpajat sekä tunnetaitoryhmät eri-ikäisille
monikkosisaruksille ja monikkovanhemmille, vertaisryhmät
tarkoituksenmukaisilla verkkoalustoilla, videot,
tutkimusaihealoitteet tutkijoille, aloitteet jäsenyhdistyksille ja
10 223 muut kehittämistyön kautta syntyvät toiminnot.
Ei esitetä

2 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Esitetään
Jututtaja -hankkeessa kehitetään eri kieli- ja kulttuuriryhmiin
kuuluville ikääntyville ohjestettu puhelinseura heidän aivojen
hyvinvoinnin edistämiseksi, muistisairauden
ennältäehkäisyyn sekä yksinäisyyden, ja syrjäytymisen
lievittämiseksi. Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymän
haastatteluista COVID-19 tilanteesta vieraskielisille
ikääntyville nousi erityisesti esille tarve saada puhelimitse
äidinkielistä tukea ja tietoa Raportti koronatiedosta 2020 ja
Raportti rokotuksista 2021 Hankkeessa opastetaan eri kielija kulttuuriryhmiin kuuluvia vapaaehtoisia
(erityiskohderyhmänä siinä sisällä muodostavat alle 30 v
nuoret), pitämään ikääntyville äidinkielistä puhelinseura,
seuraamalla heidän yleistilannetta. Ylisukupolvisen toiminnan
kehittäminen antaa mahdollisuuden tiedon, taidon, kulttuurin,
sosiaalisen hyvinvoinnin siirtymiseen molempiin suuntiin.
Hanke tukee Suomen monikulttuurisen muistikeskuksen
toiminta, jossa kehitetään kulttuurisensitiivistä työotetta
10 225 Suomessa www.mukes.fi
Ei esitetä
Ääniä kuulevien hyvinvoinnin lisäämiseen vertaistuen,
3 vapaaehtoistoiminnan, koulutuksen ja tiedotuksen avulla
Esitetään
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Ei esitetä
Hankkeella vahvistetaan muistisairaan ihmisen oman tahdon
ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Tavoitteena on
nollavisio muistisairaiden ihmisten oikeuksien rajoittamiselle.
Hanke kehittää yhdessä muistisairaiden ja läheisten kanssa
ratkaisuja sekä muistisairaan ihmisen omaan ennakoivaan
suunnitteluun että muistisairaan hoivan ja hoidon
toteuttamiseen ilman rajoitustoimenpiteitä. Hankkeessa
hyödynnetään Suomen muistiasiantuntijat ry:n Lupa puhua hankkeessa vuosina 2019-2021 kehitettyjä työskentely- ja
ryhmätoimintamalleja ja luotuja puheeksi ottamisen keinoja,
sekä vuonna 2016 julkaistua Oikeudellinen ennakointi ja
edunvalvonta yhteistyönä -toimintamallia. Hankkeen
toiminnalliset kivijalat: 1. Rajoitustoimenpiteiden
ennaltaehkäisy; keinojen, menetelmien ja välineiden
kehittämispajat 2. Oikeudellinen ennakointi varmistaa
itsemääräämisoikeuden toteutumisen; hoitotahto- ja
10 406 edunvalvontavaltuutuspajat.
Ei esitetä
Narkolepsiaa ja muita unihäiriöitä sairastavien ja heidän
läheistensä yhdistyksen toimintaan, vertaistukeen ja
teemakursseihin, joilla tarjotaan voimavaroja elämään
2 sairauden kanssa.
Esitetään
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
6 415 toimintaan

Esitetään

490 000

0

125 000

125 000

188 000

0

590 000

0

40 720

20 000

160 000

88 000

SUOMEN
NIVELYHDISTYS RY
SUOMEN NMKY:N
LIITTO RY
SUOMEN
NUORTEN NAISTEN
KRISTILLISTEN
YHDISTYSTEN
LIITTO RY
SUOMEN
OSTEOGENESIS
IMPERFECTAYHDISTYS RY
SUOMEN
PAKOLAISAPU RY
SUOMEN
PAKOLAISAPU RY

C
Ak

Ak

Ak
Ay
C

SUOMEN
PAKOLAISAPU RY

Ak

SUOMEN
PAKOLAISAPU RY

Ak

SUOMEN
PAKOLAISAPU RY

Ak

SUOMEN
PAKOLAISAPU RY

Ak

SUOMEN
PAKOLAISAPU RY
SUOMEN
PALVELUSKOIRALII
TTO (SPKL) RY
SUOMEN
PELASTUSALAN
KESKUSJÄRJESTÖ
RY
SUOMEN
PELASTUSARMEIJA
N SÄÄTIÖ
SUOMEN
PELASTUSARMEIJA
N SÄÄTIÖ
SUOMEN
PELASTUSARMEIJA
N SÄÄTIÖ
SUOMEN
PELASTUSKOIRALII
TTO RY
SUOMEN
POLIOLIITTO RY

Ak

Esitetään

225 000

225 000

Esitetään

196 606

185 276

124 196

124 196

33 000

33 000

Murrosikäisten nuorten vanhempien vertaisuuteen
3 824 perustuvan ryhmätoiminnan järjestämiseen (Kamalat äidit)
Esitetään
Osteogenesis imperfectaa sairastavien ja heidän läheistensä
vapaaehtois- ja vertaistyöhön, tiedon levittämiseen,
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä
3 tavoittelliseen pienryhmätoimintaan.
Esitetään
Yleisavustuksena avustuksen saajan kotimaan osaston
7 toimintaan
Esitetään
9 713 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Maahan muuttaneiden perustamien ja monikulttuuristen
yhdistysten sekä kansalaisyhteiskuntatoimijoiden osaamisen
ja toimintavalmiuksien lisäämiseen koulutusten, infojen ja
4 konsultoinnin avulla (Järjestöhautomo)
Järjestön vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja
kehittämiseen Toimintamuotoina: keskusteluryhmät,
asiointituki, kohtaamisen mahdollistaminen ja
1 336 vaikuttajavapaaehtoisten koordinointi, koulutus ja tuki)
Maahan muuttaneiden yhteiskuntaan kuulumisen
vahvistamiseen vertaistukitoiminnalla.
Toimintamuotoina:VeTo-verkoston koordinointi,
organisaatioiden tuki, vertaisohjaajien koulutukset ja tuki,
vertaistoimijat.fi ja vertaistoimijapankki, vertaistoiminnan
kehittäminen ja tuki maahanmuuttajien tavoittamiseen
3 (Kasvokkain)
Maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten tukemiseen ja
neuvontaan palvelu- ja koulutusjärjestelmässä yksilö- ja
palveluohjauksella sekä ammattilaisten kouluttamiseen ja
tiedon jakamiseen maahanmuuttajataustaisiin liittyvissä
4 285 asioissa pääkaupunkiseudulla
Työttömien ja työttömyysuhan alla olevien maahan
muuttaneiden ja erityisesti pakolaistaustaisten henkilöiden
työelämäpolun tukemiseen valmennuksen, ohjauksen,
mentoroinnin ja yhteistyökumppanuuksien avulla (202210 300 2023).

288 094

288 094

Ei esitetä

37 000

0

Esitetään

205 000

205 000

Esitetään

128 000

123 000

Esitetään

210 000

210 000

Esitetään

255 000

255 000

Esitetään

198 000

143 000

Ak

Vapaaehtoisten pelastuskoiratoimijoiden osaamisen
1 ylläpitämiseen osana Vapepa toimintaa

Esitetään

90 000

65 000

Ay

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan

Esitetään

350 000

100 000

C

9 556 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

33 000

0

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 555 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

33 000

32 778

Erityistä tukea tarvitsevien perheiden lasten sosiaalisia taitoja
2 ja itsetuntoa edistävään virikkeelliseen lomatoimintaan
Esitetään

145 000

135 394

Esitetään

101 000

70 000

Esitetään

140 000

140 000

Esitetään

108 000

108 000

Esitetään

235 000

235 000

Esitetään

110 000

100 000

Esitetään

527 324

527 324

Esitetään

1 084 318

1 034 000

Esitetään

271 882

271 882

Esitetään

364 000

364 000

Esitetään

364 444

364 444

Esitetään

1 560 000

1 560 000

Ak

Ay
Ay

SUOMEN
POLIOLIITTO RY

Ak

SUOMEN
PUNAINEN RISTI

Ak

SUOMEN
PUNAINEN RISTI

Ak

SUOMEN
PUNAINEN RISTI

Ak

SUOMEN
PUNAINEN RISTI

Ak

SUOMEN
PUNAINEN RISTI
SUOMEN
PUNAINEN RISTI

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan rakenteen ja
toimintamuotojen kehittämiseen uudistamalla
vapaaehtoistehtäviä, muotoilemalla nivelrikkoisille
hyvinvointia tuottavia toimintamuotoja ja lisäämällä
osallistumisen mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnasta
kiinnostuneille (Vetoa ja voimaa uudistuneesta
9 836 vapaaehtoistoiminnasta 2022-2024)
Nuorten ennaltaehkäisevään ryhmämuotoiseen
1 mielenterveys- ja päihdekasvatustyöhön (Camera Obscura)

C
Ay

SUOMEN
PUNAINEN RISTI

Ak

SUOMEN
PUNAINEN RISTI

C

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
2 toimintaan
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Poliovammaisten toimintakyvyn ylläpitoon ja voimavarojen
vahvistamiseen järjestölähtöisellä ja vertaistuellisella
ryhmätoiminnalla - alueellisiin avo- ja laitoskursseihin 2 verkossa tapahtuvaan ryhmätoimintaan
Paperittomien toimintakyvyn ja elämänhallinnan tukemiseen
vapaaehtoistoiminnan, paperittomien auttamisen ja eri
toimijoiden välisten yhteistyön avulla (ryhmätoiminta,
neuvonta ja ohjaus, koulutus ja verkostotyö) (Paperittomat ja
4 284 Punainen Risti 2018-2022)
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vähentämiseen jakamalla
tietoa tapaturmien ehkäisystä viestinnän ja koulutuksen
keinoin sekä vapaaehtoistoiminnan ja sosiaali-, terveys-,
4 384 pelastus- ja opetusalan ammattilaisten kautta
Omaishoitajaperheiden elämänlaadun ja itsenäisen
selviytymisen vahvistamiseen (vertaistuki, vapaaehtois- ja
14 virkistystoiminta, koulutukset ja hyvinvointipäivät)
Nuorten ja heidän perheidensä voimavarojen lisäämiseen
nuoruuteen ja vanhemmuuteen liittyvissä arjen
ongelmatilanteissa nuorten turvatalotoiminnalla Espoossa,
Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla sekä
15 valtakunnallisesti verkkotyöllä
Yksinäisten nuorten kohtaamisten, voimavarojen ja
osallisuuden lisäämiseen kehittämällä vapaaehtoistoimintaan
pohjautuvaa valmentavaa ystävätoimintaa sekä luomalla
uusia toimintamalleja kohderyhmän tavoittamiseksi ja
7 243 auttamiseksi (Kaveritaitoja nuorille 2020-2022)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Kotoutumista tukevan vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen,
maahan muuttaneiden kotoutumisen ja osallisuuden
edistämiseen, kotoutumista tukevien verkostojen
17 kehittämiseen sekä rasisminvastaiseen toimintaan
Ruoka-avunsaajien osallisuuden lisäämiseen ja
toimintakyvyn vahvistamiseen vapaaehtoistoiminnan avulla
9 693 (Ruokaa ja osallisuutta 2022-2024)

SUOMEN
PUNAINEN RISTI
SUOMEN
PUNAINEN RISTI
SUOMEN
RAUHANTURVAAJA
LIITTO RY
SUOMEN
REUMALIITTO RYREUMAFÖRBUNDE
T I FINLAND RF
SUOMEN
REUMALIITTO RYREUMAFÖRBUNDE
T I FINLAND RF
SUOMEN
REUMALIITTO RYREUMAFÖRBUNDE
T I FINLAND RF
SUOMEN
REUMALIITTO RYREUMAFÖRBUNDE
T I FINLAND RF
SUOMEN
REUMALIITTO RYREUMAFÖRBUNDE
T I FINLAND RF
SUOMEN
REUMALIITTO RYREUMAFÖRBUNDE
T I FINLAND RF

Ak
Ak

Ak

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valtakunnalliseen
koordinaatioon yhteisen hälytysjärjestelmän,
koulutusjärjestelmän sekä jäsenjärjestöjen verkoston
ylläpidon ja kehittämisen keinoin (Vapepa-toiminnan
2 koordinaatio)
Esitetään
Seksuaaliterveyttä edistävään neuvontaan sekä ehkäisevään
7 ja haittoja vähentävään päihdetyöhön
Esitetään
Kriisinhallintaoperaatioihin osallistuneiden toimintakykyä
2 543 tukevan vertaistoiminnan koordinointiin

707 000

707 000

310 000

310 000

Esitetään

206 150

110 000

Ak

Harvinaisiin sairaus- tai vammaryhmiin kuuluvien ja heidän
läheistensä aseman parantamiseen, tiedon välittämiseen
17 sekä vaikuttamistyöhön eri harvinaisryhmien hyväksi

Esitetään

200 000

200 000

Ak

Harvinaista reuma- ja tulesairautta sairastavien tiedon,
11 verkostoitumisen ja vertaistuen lisäämiseen

Esitetään

79 000

46 000

Ay

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan

Esitetään

863 000

863 000

Ak

8 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin

Esitetään

137 000

137 000

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 849 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022-2024)
Esitetään

93 080

93 080

142 000

142 000

80 000

0

154 000

154 000

144 250

144 250

268 500

0

Esitetään

180 000

180 000

Ei esitetä

123 390

0

Esitetään

399 518

399 518

43 502

38 557

556 744

0

26 000

26 000

C
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Valtakunnalliseen järjestöjen kokemustoimijuuden
18 verkostotoimintaan
Esitetään
Luomme edellytyksiä ja kehitämme matalan kynnyksen
soveltavaa liikuntaa reuma- ja muita tuki- ja
liikuntaelinsairauksia sairastaville ja tule-terveydestä
kiinnostuneille. Tuemme jäsenyhdistyksiä ja vapaaehtoisia
järjestämään liikuntatoimintaa Perustamme, ylläpidämme ja
kehitämme reumasairaiden ja muiden tuki- ja
liikuntaelinsairaiden fyysisen aktiivisuuden, liikkumisen,
ympäristön ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä toimintamuotoja.
Kehitämme liikuntatoimintaamme palvelemaan jäsenistön
tarpeita ja odotuksia, sekä edistämään väestön tuki- ja
liikuntaelinterveyttä. Olemme valtakunnallinen liikuntajärjestö.
Toiminnallamme ohjaamme reuma- ja tule-sairaita
liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen, lisäämme liikettä
yhdistystoiminnassamme ja työskentelemme, jotta kaikilla on
9 999 mahdollisuus liikkua itselle mielekkäällä tavalla.
Ei esitetä
Reumaa sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien
kurssitoimintaan elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja terveyden
6 tukemiseksi vertaistuellisen ryhmätoiminnan avulla
Esitetään
Ikääntyvien reuma-, tuki- ja liikuntaelinsairaiden hyvinvoinnin
ja terveyden edistämiseen ryhmätoiminnan, kulttuurin,
liikunnan ja luontoelämysten avulla (Reuma Troppi -hanke
7 770 2020-2022)
Esitetään
Reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia (jäljempänä
reuma- ja tule-sairauksia) sairastavien ihmisten
yhdenvertaisen hoitoonpääsyn, tiedon ja tuen saannin sekä
vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseen ja alueellisen
10 042 yhteistyön vahvistamiseen sote-uudistuksen keskellä.
Ei esitetä

Fibromyalgiaa sairastavien etäkuntoutukseen digitaalisen
7 731 palvelukokonaisuuden avulla (2020-2022)

10 261 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Rikostaustaisten romanimiesten yhdenvertaisuutta ja
osallisuutta edistävään sekä väkivaltarikollisuudesta
irtautumista tukevaan työhön Etelä-Suomen
rikosseuraamusalueella. Toimintamuotoina ovat yksilötyö,
vankilavierailut, ryhmä- ja vertaistoiminta, verkostotyö sekä
työparityöskentely kokemustaustaisen henkilön kanssa (D710 260 hanke 2022-2024)

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 289 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021–2023)
Esitetään
Hankkeessa vahvistetaan etäkahvila-toiminnalla,
Teemapäivillä ja perheisiin jalkautuvalla työllä pilottialueiden
romaniyhteisön jäsenten elämänhallintaa koronakriisissä ja
sen jälkeen. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan
kohderyhmän tulevaisuudenuskoa, ymmärrystä omista
mahdollisuuksista ja vastuun ottamista oman elämän
suunnasta. Kohderyhmä saa välineitä edistää omaa ja
perheen osallisuutta ja hyvinvointia. Pilottialueiden
paikallisyhdistysten ja -työryhmien sekä romaniyhteisön
avainhenkilöiden kanssa tehdään yhteiskehittämistä ja
kannustetaan kohderyhmää mukaan toimintaan.
Paikallistoimijoiden osaamista vahvistetaan ja tuetaan
romaniyhteisön osallisuutta ja hyvinvointia edistävän
toiminnan jatkamiseen. Hankkeen pilottialueet ovat Helsinki,
Espoo, Lohja, Turku ja sen lähikunnat sekä EteläPohjanmaa. Teemavideot, monikanavainen hankeviestintä,
selkeät tuloksellisen toiminnan mallinnukset ja etäkahvila10 121 toiminta edistävät em. tavoitteita myös valtakunnallisesti.
Ei esitetä

6 079 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin

Esitetään
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Romanijärjestöjen toiminnan ja yhteiskunnallisen toimijuuden
vahvistamiseen sekä romaniväestön koulutus- ja
työllisyystilanteen parantamiseen ja osallisuuden
vahvistamiseen. Toimintamuotoina ovat koulutukset,
neuvonta ja ohjaus, vaikuttamistoiminta, matalan kynnyksen
1 toiminta, vertaistuki ja tiedon jakaminen.
Esitetään

148 700

134 310

Ei esitetä

414 138

0

Esitetään

100 000

62 000

Esitetään

788 350

653 950

Esitetään

36 000

36 000

Ei esitetä

217 564

0

Esitetään

65 673

65 673

Esitetään

70 000

70 000

421 632

400 000

143 330

72 000

37 970

37 407

Esitetään

338 780

338 780

Ei esitetä

414 322

0

Esitetään

38 429

38 429

Esitetään

82 000

82 000

Ei esitetä

533 000

0

Esitetään

435 000

270 000

Lasten ja nuorten kokeman kiusaamisen ja
häiriökäyttäytymisen vähentämiseen ja havaittujen tilanteiden
käsittelyyn päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
Vertaissovittelutoiminnan ja siihen liittyvän oppilaiden ja
henkilökunnan vapaaehtoisen sovittelutyön ja restoratiivisen
3 toiminnan tukemiseen koulutusten ja tiedottamisen kautta
Esitetään

498 800

498 800

Romaninaisten yhteiskunnallisen osallisuuden
10 229 vahvistamiseen ryhmämuotoisella toiminnalla
Ikääntyneiden romanien yksinäisyyden ja syrjäytymisen
ehkäisyyn liikkuvan toimiston, etsivän vanhustyön ja
1 292 neuvonnan avulla (2022-2023)
Nuorten sosiaalista hyvinvointia edistävän verkkoyhteisön
toimintaan vapaaehtoisen vertaistuen, ammatillisen tuen ja
yhteisöllisen pelaamisen keinoin (Sekasin Gaming 2022 9 750 2024)

2 702 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Yhteismitallisen kohderyhmien hyvinvoinnin muutoksista
kertovan tiedon avulla olemassa olevia toimintoja saadaan
toimivammiksi ja kohderyhmien tarpeisiin paremmin
vastaaviksi. Seurantavälineen ja yhteisen kehittämistyön
avulla saadaan aikaiseksi muutos kohti systemaattisempia
toimintatapoja. Setlementtien yhteistä seurantavälinettä
tarvitaan, jotta järjestöt pystyisivät vastaamaan
kohderyhmien muuttuviin tarpeisiin entistä paremmin ja
hyötymään setlementtikentän yhteistyömahdollisuuksista
kohderyhmien eduksi. Hankkeen yhteiskehittämisen
kohderyhmänä ovat setlementit (39 kpl) ja niiden
toiminnanjohtajat, työntekijät sekä vastuuvapaaehtoiset.
10 236 Lopullisina hyötyjinä ovat järjestötoiminnan kohderyhmät.
Arvokas-avustusohjelman koordinaatioon (2018-2022)
5 106 (Arvokas-avustusohjelman osahanke)
NäytönPaikka-palvelun ylläpitämiseen ja kehittämiseen
heikommassa asemassa olevien kohderyhmien
1 626 voimavarojen ja osaamisen tunnistamiseen

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Esitetään
Sjögrenin oireyhtymän neuvontapalveluihin sekä vapaaehtois5 ja vertaistoiminnan koordinointiin
Esitetään
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 058 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

Suomensomalialaisten parien avioeron jälkeisen sujuvan
arjen edistämiseksi vertaistoiminnalla, neuvonnalla ja
10 378 ryhmätoiminnalla (2022-2024).
Hankkeen tavoitteena on 13–25-vuotiaiden
suomensomalialaisten nuorten osallisuuden lisääminen sekä
eriarvoisuuden ja siitä juontuvien lieveilmiöden, kuten
koulupudokkuuden ja nuorisorikollisuuden vähentäminen.
Päätavoitetta edistetään kolmen alatavoitteen avulla, jotka
keskittyvät nuorten koulunkäynnin ja opintoihin liittyvän
tiedonsaannin tukemiseen, järkevien vapaa-ajan
mahdollisuuksien tarjoamiseen sekä syrjivien rakenteiden
esiin nostamiseen ja niihin puuttumiseen. Hankkeen
toimintamuotoja ovat nuorten ryhmätoiminnot, opintopiirit ja
koulutukset sekä yhdessä liiton jäsenjärjestöjen ja
moskeijoiden kanssa toteutettava jalkautuva työ. Nuoria
osallistetaan mukaan jo hankkeen toimintojen
suunnitteluvaiheessa niin, että sisältö on aidosti nuorten
näköistä ja toiveiden mukaista, mikä auttaa sitouttamaan
nuoria hankkeen toimintaan. Samalla nuoret saavat
turvallisen aikuisen tukea ja heidän kuuluvuuden tunteensa
9 922 ryhmään ja laajemmin yhteiskuntaan vahvistuu.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 675 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Maahanmuuttajataustaisten nuorten vaikuttamis- ja
osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen Impact Academy 7 334 toimintamuodon avulla (2020-2022)
Hankkeen tarkoituksena on edistää pitkäaikaisesti
mielenterveys- ja päihdesairaiden sekä heidän läheistensä
vaikuttamisen mahdollisuuksia ja asemaa yhteiskunnassa
suhteessa heidän saamiinsa palveluihin ja toimintoihin siten,
että heidän äänensä tulee paremmin noteeratuksi päättäjien,
tilaajien ja palveluntarjoajien taholta. Tärkeä osa
työskentelyä on Round Table -malli, johon kutsutaan kaikki
sidosryhmät eettisen toimintakulttuurin kehittämiseen
yhdessä. Toimintamuotoina käytetään pääkohderyhmille
tarjottavaa vaikuttamiseen, viestintään ja yhteiskehittämisen
10 276 osaamiseen tähtäävää toimintaa ja täydentävää koulutusta.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
3 toimintaan
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Hanke tuottaa restoratiiviseen lähetymistapaan pohjaavan
konfliktien käsittelyn neuvontapalvelun, jossa keskeistä on
konfliktissa olevien henkilöiden ihmissuhteiden eheyttämisen
ja korjaamisen sekä yhteisöön palauttamisen tukeminen.
Hanke tuottaa erityisesti arjen ihmissuhteisiin liittyvien
ristiriitojen ja konfliktien selvittelyyn matalan kynnyksen tukea
ja neuvoja sekä tarvittaessa myös sovittelupalvelua tai
sovittelupalvelujen piiriin ohjaamista. Hankkeen
kohderyhmänä ovat eri tasoisissa konflikteissa olevat nuoret,
perheiden jäsenet sekä eri asuinalueiden jäsenet
huomioiden myös eri etniset taustat ja ryhmittymät, jotka
tarvitsevat neuvontaa ja/tai sovittelua konfliktinsa
ratkaisemiseen. Palvelu toteutuu pääosin verkossa ja
puhelimitse. Tarvittaessa palvelu- ja vapaaehtoistyö tapahtuu
myös kohtaamisina konfliktien ratkaisuun tukea tarvitsevien
lähiyhteisöissä. Hanke vahvistaa myös eri yhteisöjen
sovittelun toimintakulttuuria ja yhteisöjen sisäistä
9 771 sovitteluosaamista.
Ei esitetä
Asukkaiden konfliktien ennaltaehkäisemiseen sekä riitojen
ratkaisemiseen asumiseen liittyvissä tilanteissa
naapuruussovittelun ja naapurustotyön avulla. Asumisen
toimijoiden sovitteluosaamisen lisäämiseen sekä asukkaiden
yhteisöllisyyden lisäämiseen valtakunnallisten koulutusten
6 476 avulla. (Naapuruussovittelun keskus)
Esitetään

547 260

0

271 000

223 000

Ak

Suolistosyöpäpotilaiden ja heidän läheistensä sekä Lynchin
3 syndroomaa sairastavien vertaistuki- ja neuvontatoimintaan

Esitetään

165 000

99 764

Ak

6 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin

Esitetään

100 000

96 710

Ak

Sydänpiirien ja valtakunnallisten sydänyhdistysten
järjestämiin ja toimintakykyä edistäviin etä- tai
internaattimuotoisiin lyhytkursseihin sydänsairastuneen ja
3 hänen läheisensä tueksi

Esitetään

373 606

373 606

110 000

110 000

792 000

0

Esitetään

489 658

489 658

Esitetään

338 000

338 000

Esitetään
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179 000
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Sydänpysähdyksestä selviytymiseen tehostamalla sairaalan
6 167 ulkopuolella tapahtuvaa maallikkoelvytystä (2019-2022)
Esitetään
Keski-ikä on naisten terveyden kannalta kriittinen vaihe,
jolloin kehossa tapahtuu monenlaisia muutoksia. Niillä on
vahva yhteys valtimotauteihin. Toiminnan päätavoitteena on,
että naiset saavat tarvitsemansa tiedon em. tekijöistä ja
niiden vaikutuksista sekä tuen elintapamuutoksiin ja
terveystekoihin oman terveytensä hyväksi. Tavoite on myös
lisätä tietoisuutta hormonaalisten muutosten vaikutuksista
naisen sydänterveyteen. Toiminnan kohderyhmänä on
40–50-vuotiaat naiset, jotka tavoitetaan kattavasti ja tasaarvoisesti mm. lakisääteisten kohdunkaulasyövän
seulontojen avulla. Haemme erilaisia ratkaisuja siihen, miten
seulontoja voi hyödyntää terveyden edistämisen
interventiona. Tuotoksia sovellamme myös ikäryhmään
kuuluville työttömille ja naisvaltaisille ammattialoille.
Rakennamme testin, joka profiloi vastaajan ja auttaa häntä
tiedon ja tuen tarpeittensa mukaisiin verkkosisältöihin ja kursseille, jotka hankkeessa tuotetaan palvelumuotoilua
10 330 hyödyntäen eri kohderyhmille soveltuvaksi.
Ei esitetä

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan

Sydänterveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ihmisten
voimavaroja vahvistavan toiminnan avulla (Sydänterveyttä
4 465 läpi elämän ikävuosista ja terveydentilasta riippumatta)
Ylipainoisten lasten perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseen
vertaistuen keinoin, lasten lihavuuden ehkäisemiseen sekä
Neuvokas perhe-menetelmän levittämiseen ja
vahvistamiseen osaksi alueellisia lasten lihavuuden
hoitoketjuja (Arjen tukea lasten ylipainoon - järjestöt ja
7 310 perheet osana hoitoketjuja 2020 - 2022)
Harvinaisiin syöpiin sairastuneiden ja maahanmuuttajien
sekä kohderyhmiin kuuluvien läheisten osallisuuden ja
toimijuuden vahvistamiseen ryhmä-, yksilö- ja verkostotyöllä
9 801 sekä digitaitojen kehittämiseen (2022-2024)

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Esitetään
Hankkeessa tuodaan TLP -työ osaksi järjestöjen
vapaaehtoistoimintaa ja psykososiaalista tukea perheille.
Hankkeen tavoitteena on vapaaehtoisten tukemana
vahvistaa perheen voimavaroja, selviytymiskeinoja ja
pärjäävyyttä. Vapaaehtoisia koulutetaan perheiden tueksi
ammattilaisten rinnalle. Lisäksi yhteistyöjärjestöjen
vapaaehtoiset ovat järjestämässä tukea ja toimintaa
perheille, joita syöpä koskettaa. Hankkeella vahvistetaan
järjestöjen välistä yhteistyötä sekä tuen koordinaatiota
perheille. Hankkeen tarkoituksena on integroida MIELI ry:n
vaikuttava ”Lapset puheeksi” -menetelmä ja siitä johdettu
vapaaehtoisten toimintamalli ”Hyvä arki lapselle” järjestöjen
VE-toimintaan. VE -toiminnan kehittämiskohteet ovat: 1)Hyvä
arki lapselle – toimintamalli (HAL) sis. vapaaehtoisten
koulutukset, kouluttajakoulutuksen ja
vertaisryhmätoimintamallin, 2)Järjestöjen yhteistyön
kehittäminen perheille suunnatussa tuessa,
3)Vapaaehtoisten integroituminen ammattilaisten tekemään
9 745 Lapset puheeksi -työhön (LP).
Ei esitetä
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Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Alle 29-vuotiaiden työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien
nuorten terveyden edistämiseen ryhmätoiminnan avulla
7 378 (2020-2022)
Syöpäjärjestöjen yksilölliseen ja ryhmämuotoiseen
psykososiaaliseen tukeen syöpään sairastuneille ja heidän
4 läheisilleen

Esitetään

500 000

500 000

Esitetään

321 000

321 000

Esitetään

140 000

48 000

Esitetään

450 000

450 000

140 000

133 000

99 420

0

Esitetään

280 000

189 348

Esitetään

411 968

155 000

Järjestölähtöiseen ohjaus- ja neuvontatyöhön,
koulutuksellisiin vertaistapahtumiin ja -kursseihin sekä
leireihin. Kohderyhminä Tourettea ja OCD:ta sairastavat sekä
3 heidän läheisensä.
Esitetään
Suomen Uusperheiden liiton, Suplin, hankkeen tarkoituksena
on kartoittaa uusperhenuorten tuen ja verkostoitumisen
tarvetta sekä luoda tarpeenmukaisia, syrjäytymistä
ennaltaehkäiseviä toimintamalleja tukemaan uusperheissä
asuvien nuorien hyvinvointia. Hanke perustuu nuorten
osallisuuden ja minäpystyvyyden vahvistamisen keinoihin
sekä syntyvään ja koottuun tutkimustietoon. Tarkoituksena
on rakentaa uusperhenuorille, vanhemmille sekä
uusperheiden kanssa työskenteleville psykoedukaatioon
10 133 pohjaava, kynnyksetön Ponnari -alusta.
Ei esitetä
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan

C

Uusperheiden jäsenien hyvinvointia tukevan StepApp9 696 toiminnan levittämiseen ja ylläpitoon
Päihdetaustaisten 15–30-vuotiaiden, Essoten alueella
asuvien äitien raittiuden vahvistamiseen ja vanhemmuuden
6 813 tukemiseen ryhmätoiminnan avulla (AURORA 2020-2022)

Esitetään

43 000

43 000

Ay

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan

Esitetään

198 952

188 000

Ak

3 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin

Esitetään

12 000

9 000

40 000

0

88 948

0

Esitetään

76 000

76 000

Esitetään

140 000

140 000

Ak

SUOMEN
VALKONAUHALIITT
O RY
C

Suomen
Vammaisyrittäjät ry
SUOMEN
VANHEMPAINLIITT
O RY FINLANDS
FÖRÄLDRAFÖRBU
N

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn ja
lopettamisen tukemiseen sekä terveellisten elintapojen
edistämiseen nuoren pystyvyyttä ja motivaatiota lisäämällä,
nuorten toimintaympäristöjä kehittämällä ja nuorten
12 lähiaikuisten tietoja ja taitoja lisäämällä

C

Tavoite: Aktivoida valkonauhayhdistysten vapaaehtois- ja
kansalaisjärjestötoimintaa uudistamalla paikallisyhdistysten
työmuotoja Helsingissä (ml. Espoo, Vantaa, Kauniainen ja
kehyskunnat), Hämeenlinnassa, Kuopiossa,
Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa ja Tampereella
lähialueineen. Paikallisyhdistyksiä on kahdeksan (8).
Kohderyhmä: Yhdistysten nykyiset aktiivit ja vastuunkantajat/
Päihdekuntoutujat/ Koronakriisin aikana tukea ja
ihmissuhteita vaille jääneet ikäihmiset/Elämän vaikeuksiin
kuuntelijaa ja tukijaa tarvitsevat eri-ikäiset naiset ja miehet/
Digitaitojensa vähäisyyden vuoksi syrjäytymisvaarassa olevat
henkilöt/Valkonauhayhdistysten yhteistyöverkostot eri
paikkakunnilla/Valkonauhasta järjestönä kiinnostuneet ja
vapaaehtoistoimijuuteen motivoitavat kansalaiset.
Toimintamuodot: Kenttäsihteerin ja digitaitajan tukemana
vapaaehtoistehtävien tuotteistamista, tapahtumia,
toimintaryhmiä, tiedotusta, jäsen- ja varainhankintaa sekä
9 656 uusien vertaisverkostojen vahvistamista.
Ei esitetä
Vammaisten yrittäjien verkostoituminen ja vertaistuki.
Vammaisyrittäjien toimintaedellytysten tukeminen.
Tilastotietojen kerääminen vammaisyrittäjyydestä ja yrittäjistä. Tietoa vammaisille yrittäjille esim. kuljetuspalvelujen, henkilökohtaisen avun ja muiden
vammaispalvelujen hakemisesta yritystoiminnan tueksi Kelan elinkeinotuen hakemisesta -työkyvyttömyyseläkkeistä yrittäjän psykososiaalisesta tuesta -mentoritoiminnasta
Tavoitteena ei ole tehdä niinkään uutta aineistoa, vaan koota
olemassa oleva tieto samaan paikkaan. Vertaistuen
järjestämistä, etä- ja/tai läsnäkahvitaukoja, vertaistukijoiden
työnohjausta, työpajoja, webinaareja, mahdollisuuksien
mukaan myös seminaareja. Koronapandemian vuoksi
vammaiset yrittäjät ovat aivan erityisen haavoittuvassa
asemassa. He ovat yksinäisiä ja kaipaavat vertaistukea
jaksaakseen. Tietoa vammaisyrittäjyydestä ja vammaisista
yrittäjistä nettiin ja eri some-kanaville, viranomaisille,
10 221 työeläkeyhtiöille ja suurelle yleisölle.
Ei esitetä

Ak

Valtakunnallisen vuosittaisen Kodin ja Koulun päivän
järjestämiseen edistämään kodin ja koulun kumppanuutta
lasten ja nuorten parhaaksi sekä vahvistamaan kodin ja
3 koulun yhteistyötä
Yhdenvertaisuuden edistämiseen kodin ja kasvuyhteisöjen
(päiväkoti ja koulu) yhteistyössä, vanhempaintoiminnassa
sekä lasten ja nuorten kasvuyhteisöissä tiedottamalla,
kouluttamalla sekä matalan kynnyksen toiminnalla
(Yhdenvertaisuus vanhempaintoiminnassa sekä lasten ja
5 940 nuorten kasvuyhteisöissä 2019-2022)

Ay

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan

Esitetään

447 920

447 920

Ak

5 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin

Esitetään

37 000

37 000

Ak

SUOMEN
VANHEMPAINLIITT
O RY FINLANDS
FÖRÄLDRAFÖRBU
N

C

Suomen velalliset ry C
Suomen
Venäjänkielisten
Keskusjärjestö ry
C

145 462

0

25 000

25 000

Esitetään

125 000

125 000

Ei esitetä

108 050

0

C

Ei esitetä

121 240

0

C

9 566 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

45 320

0

C

Ongelmallisesti rahapelejä pelaavien
maahanmuuttajataustaisten tukemiseen neuvonnan ja
tukiaineistojen sekä kulttuurisensitiivisten varhaisen
puuttumisen toimintakäytäntöjen kehittämisen avulla
(MAPELI - Tukea, apua ja tutkimusta maahanmuuttajien
7 740 rahapeliongelmiin 2020-2022)

Esitetään

130 736

112 756

Ak

2 003 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin (2022)

Esitetään

12 000

10 000

548 308

0

357 445

0

31 400

31 400

42 500

0

Suomen
Venäjänkielisten
Keskusjärjestö ry

Ay

SUOMEN
ÄNKYTYSYHDISTY
S RY
SUOMENSELÄN
MUISTI RY

143 000

Esitetään

Ak

Suomen
Vertaisyrittäjät ry

143 000

6 123 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Venäjänkielisten maahan muuttaneiden ja venäjänkielisten
yhdistysten digitietoisuuden- ja osaamisen vahvistamiseen ja
ylläpitämiseen matalan kynnyksen digituen, vertaistuen,
koulutusten ja viranomaisyhteistyön avulla (Digituki arkeen
9 629 2022-2023)
Keskusjärjestön edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön (20222024): - venäjänkielisten maahanmuuttajien intressien
tukeminen - yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän
ehkäisy - lausuntojen anto valtiolle, työryhmä- ja
neuvottelukuntatyö - asiantuntijatyö kysymyksistä, jotka
koskevat venäjänkielisiä ja maahanmuuttajille tarkoitettuja
palveluita - eri tason viranomaisten kontaktien kehittäminen
kohderyhmäämme - verkostotyö - materiaalituotto tapahtumien järjestäminen Keskusjärjestön sisäiseen ja
ulkoiseen viestintään. Jäsenjärjestötyöhön. Venäjänkielisten
järjestöjen osaamisen vahvistamiseen sekä venäjänkielisten
maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseen suomalaisessa
yhteiskunnassa elämän eri osa-alueilla yhteistyössä
viranomaisten ja muiden järjestöjen ja tahojen kanssa: terveys ja hyvinvointi - asuminen ja kotoutuminen - koulutus työllisyys ja yrittäjyys Järjestön johtamiseen, HR-asioiden ja
9 568 hallinnon kehittämiseen.
Venäjänkielisten maahanmuuttajien ja venäjänkielisten
yhdistysten sähköisen asioinnin tukemiseen sekä digitaitojen
vahvistamiseen matalankynnyksen digitaalisen tuen,
koulutuksen ja verkkosivuston avulla (Digituki arkeen-hanke
4 582 2018 - 2021)

Suomen
Venäjänkielisten
Keskusjärjestö ry

Suomen
Venäjänkielisten
Keskusjärjestö ry
Suomen
Venäjänkielisten
Keskusjärjestö ry
Suomen
Venäjänkielisten
Yhdistysten Liitto SVYL - Finljandskaja
Assotsiatsija
Russkojazytchnyh
Obs
Suomen
Venäjänkielisten
Yhdistysten Liitto SVYL - Finljandskaja
Assotsiatsija
Russkojazytchnyh
Obs
Suomen
Venäjänkielisten
Yhdistysten Liitto SVYL - Finljandskaja
Assotsiatsija
Russkojazytchnyh
Obs

Varhaiskasvatusikäisten lasten hyvinvointihaasteiden
ratkaisemiseen vanhempien vertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja
osallisuutta vahvistamalla (Karuselli - vanhemmat
varhaiskasvatusikäisten lasten hyvinvoinnin vahvistajina
7 613 2020-2022)
Esitetään
Suomen velalliset ry on pääosin sosiaalisessa mediassa
toimiva valtakunnallinen, riippumaton, poliittisesti
sitoutumaton ja maksuton vertaistukiryhmä. Tämän
kaltaisessa yhdistyksessä on tärkeää, ettei jo ennestään
suurissa taloudellisissa vaikeuksissa olevia jäseniä
kuormiteta ylimääräisin kuluin, siksi jäsenmaksuja ei peritä.
Alusta lähtien hallituksen yksittäiset jäsenet ovat vastanneet
yhdistyksen perustamiskuluista, puhelin- ja internetmaksuista
jne sekä käyttäneet omia tilojaan ja työvälineitään.
Toiminnan osoittauduttua tarpeelliseksi, jäsenmäärä on
mittavasti kasvanut ja hallituksen jäsenten vastuut
lisääntyneet. Työllistimme puolen vuoden työkokeiluna
järjestötyöntekijän hoitamaan mm. yhdistyksen viestintää ja
jäsenasioita. Yhdistys tarvitsee myös palkattua henkilökuntaa
jäsen- ja työmäärän kasvettua. Suomen velalliset ry hakee
hankeavustusta työntekijän palkkaamiseksi ja tämän
työvälineiden ym hankkimiseksi. Yhdistyksellä on kokemusta
10 253 työnantajana toimimisesta.
Ei esitetä

C

C

Ak
C

Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä asuvien
venäjänkielisten 16-29 -vuotiaiden nuorten syrjäytymisen ja
yksinäistymisen ennaltaehkäisy työpajojen ja valmennuksen
avulla, joissa tuetaan nuorten itsenäistymistä, heidän
aktiivista sosiaalista elämää, laajennetaan nuorten
9 508 vuorovaikutus - ja tunnetaitoja.
Ei esitetä
Hankkeen tarkoituksena on konkurssiuhan alla, konkurssissa
olevan ja konkurssin jo kokeneen ihmisen tukeminen
vertaisen toiminnan avulla. Tämä hankkeen tarkoitus on
tarjota matalan kynnyksen kohtaamispaikan
yrittäjätaustaiselle kriisiin joutuneelle henkilölle.
Kohtaamispaikalla tarkoitetaan sekä etäyhteyksin tapahtuvaa
keskustelua että henkilökohtaisia tapaamisia ja
vertaistukiryhmiä. Hankkeen avulla luodaan nopeasti ja
helposti tavoitettava puhelin- ja verkkopalvelu, joilla saadaan
välitön ja tehokas apu nyt kriisiin joutuneille henkilöille.
Palvelu sisältää myös mahdollisuuden kohtaamispaikkaan
(lähitapaaminen tai verkkotapaaminen), vertaistukiryhmien,
avoimeen ryhmätoiminnan kehittämiseen sekä
10 147 kokemusasiantuntija toimintaan.
Ei esitetä
Änkytyksen aiheuttamien haittojen vähentämiseen
tarjoamalla änkyttäjille ja heidän läheisilleen vertaistukea,
tietoa änkytyksestä sekä apua änkytykseen liittyvien
negatiivisten ilmiöiden käsittelyyn vertaistuen, erilaisten
teemaluentojen sekä vertaistuellisten työpajojen avulla.
Änkytykseen liittyvien negatiivisten stereotypioiden
purkamiseen ja erilaisia puhetapoja hyväksyvän
9 866 yhteiskunnan edistämiseen.
Esitetään
9 716 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

SUOMENSELÄN
MUISTI RY

Ak

Suomi - Afganistan
Akatemia AFA ry

C

10 290

SUOMI-SEURA RY

Ak

10 176

SUOMI-SEURA RY

Ak

1

Suomi-Somalia
Seura ry

C

2

Esitetään

254 500

254 500

Ei esitetä

121 352

0

Ei esitetä

63 000

0

Esitetään

70 000

54 972

Waaberi-hanke edistää työelämän ulkopuolella olevien
suomensomalialaisten työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä
työelämän etnistä tasa-arvoa. Hanke vahvistaa osallistujien
itseluottamusta työnhaussa ja työelämässä etenemisessä
sekä luo uskoa omiin mahdollisuuksiin yrittäjänä. Tarjoamme
kohderyhmälle voimavaroihin ja unelmiin keskittyviä
työpajoja, vertaistoimintaa ja -tukea sekä tietoa yrittäjyydestä
ja suomalaisesta työelämästä. Jalkautuvalla
palveluohjauksella pyrimme parantamaan
suomensomalialaisen kohderyhmän ja erilaisten
palveluntarjoajien kohtaanto-ongelmaa ja toimimaan
sillanrakentajana suomensomalialaisten ja työllistymis- ja
yrittäjyyspalveluja tuottavien tahojen välillä. Lisäksi hanke
hälventää viestintä- ja vaikuttamistyön avulla suomalaisessa
työlämässä esiintyviä ennakkoluuloja suomensomalialaisia
työnhakijoita ja työntekijöitä kohtaan. Hankkeen
suunnittelussa on hyödynnetty edellisessä Waaberihankkeessa toteutetun osallistavan palveluselvityksen
10 429 tuloksia sekä kokemuksia.
Ei esitetä

506 400

0

Ei esitetä

597 940

0

Esitetään

140 820

140 820

Ei esitetä

136 240

0

Esitetään

182 242

138 192

Ei esitetä

38 720

0

Ei esitetä

448 980

0

Esitetään

288 026

206 000

Esitetään

48 497

46 863

Suomi-Somalia
Seura ry

C

10 418

Suomi-Syyria
Ystävyysseura ry

Ak

9 600

Suomi-Syyria
Ystävyysseura ry

C

5 808

Ak

6 815

Suomi-Syyria
Ystävyysseura ry
Suomi-Syyria
Ystävyysseura ry

C

SUOMI-VENÄJÄSEURAN OULUN
OSASTO RY

C

SURUNAUHA RY

Ak

SURUNAUHA RY

C

Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen KeskiPohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja neuvonnalla tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)
Haetaan avustusta afganistanilaisten nuorten
koulutautumiseen, jotka ovat asuneet suomessa vähintään
kolme vuotta ja osaavat kommunikoida sujuvasti suomen
kielellä. Koulutuksen tarkoitus on antaa nuorille työkaluja
itsensä ja oman kehonsa tuntemiseen. Haluamme ottaa
huomioon Afganistanin ja Suomen kulttuurilliset erot, jotta
voimme ehkäistä masennusta, itse-vihaa, syrjäytymistä ja
yhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä.
Toiminnan tavoite: ulkomailla väliaikaisesti asuvien
suomalaisperheiden sujuvan arjen tukeminen, voimavarojen,
sosiaalisen turvallisuuden tunteen ja kokonaishyvinvoinnin
lisääntyminen sekä paluumuuton helpottaminen. Toiminnan
kohderyhmä: ulkomaille muuttoa suunnittelevat, tilapäisesti
ulkomailla asuvat sekä paluumuuttoa suunnittelevat
suomalaisperheet. Sisällöistä hyötyvät myös pysyvästi
ulkomailla asuvat suomalaiset. Sisällöt on suunnattu
ensisijaisesti aikuisille perheenjäsenille. Toiminnalla tuetaan
ulkosuomalaisperheiden resilienssiä sekä pyritään
vähentämään yksinäisyyden tunnetta. Toiminta nivoutuu
Suomi-Seuran neuvontapalvelukokonaisuuteen. Neuvonnalla
on Suomi-Seurassa pitkät perinteet, kuitenkin vasta Perhe
maailmalla -projektissa (2019-2021) on kehitetty sosiaalista
tukea ulkosuomalaisille. Tarkoituksena on liittää
projektikaudella kehitettyjä palveluita osaksi Suomi-Seuran
pysyviä palveluja.
Paluumuuttaja- ja ulkosuomalaissenioreiden tukeen ja
neuvontaan sekä tiedottamiseen ja edunvalvontaan
ulkosuomalaisten asioista (Seniorineuvontapalvelu)

Caawinaad 2 -hankkeella autetaan erityisesti heikossa
asemassa olevia somalialaistaustaisia koronakriisissä ja
koronakriisin jälkihoidossa. Hanke tarjoaa somalinkielistä
terveysneuvontaa ja psykososiaalista ohjausta epidemian
aikana ja sen jälkihoidossa. Hanke tukee kohderyhmään
kuuluvien rokotemyönteisyyttä ja torjuu valeuutisia. Hanke
edistää niin kotoutumista kuin mielenterveyttä sekä
sosiaalisten suhteiden muodostamista. Hanke täydentää
julkisia palveluja ja parantaa palvelujen saavutettavuutta.
Hanke tarjoaa, vahvistaa ja vakiinnuttaa seuraavia toimintoja:
- Koronan jälkihoitoon keskittyvää terveysneuvontaa sekä
psykososiaalista tukea ja ohjausta - Levittää tieteeseen
pohjautuvaa tietoa koronasta ja edistää rokotemyönteisyyttä Edistää mielenterveyspalveluihin hakeutumista - Edistää
somalitaustaisten sosiaalisia kontakteja valtaväestöön ja
yhteiskunnallista osallistumista - Vahvistaa järjestöjen ja
viranomaisten välistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla
Maahanmuuttajataustaisten vanhempien tukemiseen lasten
koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä, yhteistyön
tiivistämiseen kodin ja koulun välillä sekä lasten tukitoimiin
koulunkäyntiin liittyen
Maahanmuuttajataustaisten vanhempien valmiuksien
lisäämiseen lasten koulunkäynnin tukemisessa (Siltoja
vanhemmille 2019-2021)
Arabiankielisten Suomeen muuttaneiden ihmisten
syrjäytymisen ehkäisemiseen, hyvinvoinnin ja osallisuuden
lisäämiseen sekä kahdensuuntaisen kotoutumisen
edistämiseen. Toimintamuotoina vapaaehtois- ja
vertaistukitoiminta, neuvontapalvelu, kerhot, leirit,
koulutukset ja erilaiset tapahtumat. (Siltoja arabiankielisille)

9 602 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Avustusta käytetään ikääntyvien kulttuuritoiminnan
kehittämiseen. Tarkoituksena on muodostaa erilaisia
esiintyviä ryhmiä, jotka harjoittelevat esiintymistaitoa tanssin,
näytelmien, kuorolaulun ja muun mahdollisen toiminnan
avulla. Ryhmien toiminnan tuloksena on näytöksiä ja niiden
yhdistelmiä, joita esitetään erilaisissa tapahtumissa, sekä
vanhusten asuinpaikoissa, mm. hoivakodeissa. Ryhmät
tekevät myös lyhyitä videoita, joita viedään mm. YouTubeen
ja muihin sosiaalisen median paikkoihin. Toiminnasta
tehdään myös dokumenttielokuva, jossa toimintaa esitellään.
Lisäksi ryhmät järjestävät esiintymisiä muualle Suomeen ja
Venäjälle Suomi-Venäjä-seuran yhteyksiä käyttäen.
Tavoitteena on saada osallistujat aktivoitumaan,
osallistumaan ja saamaan mukavaa yhteistä tekemistä.
Osallistujien itsetunto paranee ja he saavat intoa pitää huolta
9 857 itsestä ja kavereista.
Itsemurhan tehneiden läheisten tukemiseen ja yksinäisyyden
5 ehkäisemiseen vertaistoiminnan ja tapahtumien kautta
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 355 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)

Suufi Yhdistys ry

SUUR-HELSINGIN
VALKONAUHA RY
SVENSKA
HÖRSELFÖRBUND
ET RF
SVENSKA
HÖRSELFÖRBUND
ET RF
SVENSKA
HÖRSELFÖRBUND
ET RF
SVENSKA
PENSIONÄRSFÖRB
UNDET RF
SVENSKA
PENSIONÄRSFÖRB
UNDET RF
SVENSKA
SEMESTERFÖRBU
NDET I FINLAND
SYDÄN - JA
KEUHKOSIIRROKK
AAT-SYKE RY
SYDÄNLAPSET JA AIKUISET RY
SYDÄNLAPSET JA AIKUISET RY

SYLVA RY

C

C

Syrjäytymisen ja radikalisoitumisen estämin rakentavalla
toiminnalla jotta kukaan ei jäisi yksi ja yksilö pystyisi
rakentamaan taitojaan ja positiivista kuvaa itsestään.
Tarkoitus olisi, että kukaan ei jäisi yksin. Maahanmuuttajan
taustaisten nuorten ja aikuisten tukemiseen ryhmätoiminnan
ja yksilöllisen tuen avulla. Huomioimme myös lapsiperheet ja
heidän tarpeet. Pyritään yksilöllisesti kartoittamaan jokaisen
henkilön tarpeet ja mitä kykyjä hänellä on ja tarjoamme
toimintaa missä he voivat kehittää omia kykyjä ja sillä tavalla
saada positiivisen minä kuvan. Meillä on laajasta Turussa,
Naantalissa, Raisiossa ja Kaarinassa jäseniä. Jäsenet
haluaa kovasti urheilla, mutta taloudellisti ei mahdollista, siksi
pyrimme toimimaan järjestön kautta. Kykyjen etsiminen ja
kehittäminen. Voisimme tehdä puistoesityksiä ja mennä
10 427 kouluun.
Ei esitetä
Saada päihteitä aktiivisesti käyttäville naisille psyykkisen ja
fyysisen väkivallan/kaltoinkohtelun uhan vuoksi turva, mitä
he eivät nykypalveluista saa päihteidenkäytöstä johtuen.
Aktiivisesti päihteitä käyttävien naisten kaltoinkohtelun ja
pahoinpitelyn vähentämiseksi perustetaan Turvatalo. Naiset
ohjautuvat turvataloon sosiaali-ja terveyspalveluiden esim.
päihdepsykiatrianpoliklinikat, poliisin, selviämisasemien, eri
järjestöjen matalankynnyksen palveluiden ja turvakotien
ohjaamana. Turvatalo on avoinna 24/7 ja se on kohdennettu
itsensä naiseksi kokeville. Päiväsaikaan tilat toimivat naisille
olohuoneena , jossa on mahdollisuus viettää aikaa sekä
saada moniammatillisen tiimin avulla palveluohjausta ja
kriisiapua sekä tarpeenmukaista apua ja tukea
yhteistyöverkostoja hyödyntäen jatkopolkujen
10 474 varmistamiseksi.
Ei esitetä

237 500

0

1 861 991

0

Ak

För att ordna målinriktad gruppverksamhet för vuxna
3 personer med hörselnedsättning samt deras anhöriga

Esitetään

29 000

29 000

Ak

För att stöda verksamheten i de lokala finlandssvenska
2 hörselföreningarna

Esitetään

47 000

47 000

Ay

Som allmänt understöd för förbundets allmännyttiga
1 verksamhet

Esitetään

255 000

250 000

Ay

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan

Esitetään

320 000

320 000

Ak

För utveckling av de äldres kunskap om informations- och
6 kommunikationsteknologin (IT för Seniorer)

Esitetään

96 000

92 000

Ak

För social semesterverksamhet för familjer,
närståendevårdare, personer med funktionsnedsättning samt
1 åldringar som har låg inkomst och behov av särskilt stöd.
Esitetään

192 402

165 100

Esitetään

103 000

102 818

Esitetään

160 000

156 736

Esitetään

48 500

40 720

Ei esitetä

499 482

0

Esitetään

135 000

132 000

Esitetään

140 000

133 000

Esitetään

159 000

159 000

Esitetään

300 000

300 000

Esitetään

60 000

5 000

Ay
Ay
Ak

C

SYÖMISHÄIRIÖLIITT
O - SYLI RY
Ak
SYÖMISHÄIRIÖLIITT
O - SYLI RY
Ak

SYÖMISHÄIRIÖLIITT
O - SYLI RY
C
SYÖMISHÄIRIÖLIITT
O - SYLI RY
Ay
Särkisalokotiyhdistys
ry
Ak

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan (2022)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Tiedollisiin vertaiskursseihin ja tapaamisiin synnynnäisesti
2 sydänvikaisille ja heidän läheisilleen
Myöhäisvaikutusten valtakunnallisessa hankkeessa tuetaan
vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa
toteutettavan yhteistyön keinoin lapsena ja nuorena syövän
sairastaneita, joilla on syövän myöhäisvaikutuksia sekä
luodaan toimintamalleja, joilla ennaltaehkäistään sitä, ettei
kukaan jäisi tietoa vaille. Ensisijainen kohderyhmä koostuu
lapsena tai nuorena syövän sairastaneista alle 35-vuotiaista,
joilla on syövän tai hoitojen myöhäisvaikutuksia. Toissijainen
kohderyhmä koostuu hoitohenkilökunnasta. Kolmas
kohderyhmän on syöpähoidoissa tällä hetkellä olevat alle 35vuotiaat. Hankkeen toimintamuodot ovat järjestöjen ja
julkisen sektorin yhteistyömallien kehittäminen kohderyhmän
psykososiaaliseen tukeen luomalla rakenteita vertaistukeen,
materiaalia hoitohenkilökunnan ja vapaaehtoisten käyttöön
sekä järjestön ja julkisen sektorin yhteistyön tiivistäminen ja
10 151 jatko-ohjauksen tehostaminen.
Syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä
hyvinvoinnin tukemiseen yksilö- ja ryhmätoiminnalla Itä5 855 Suomessa
Syömishäiriöön sairastuneiden, heidän läheistensä sekä
vapaaehtoisena toimivien hyvinvoinnin tukemiseen matalan
1 196 kynnyksen toiminnassa
Syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä
hyvinvoinnin lisäämiseen Pohjois-Suomessa - Matalan
kynnyksen kohtaamispaikan perustamiseen - Ryhmä- ja
yksilötuen ja verkkoauttamisen järjestämiseen Vapaaehtoisten kouluttamiseen (Pohjois-Suomen SYLI7 324 keskus 2020-2022)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Maaseudun ikääntyvien hyvinvoinnin tukemiseen
3 815 matalankynnyksen toiminnan avulla (Yhres-toiminta)

Taimi ry

C

Taimi ry

Ak

Taimi ry

C

9 518

TAITEEN
SULATTAMO RY

C

9 769

TAITEEN
SULATTAMO RY

C

9 691

Ak

9 780

C

9 557

TAITEEN
SULATTAMO RY
TAITEEN
SULATTAMO RY

10 379

4

Taito Lappi

C

Takuusäätiö

Ak

3

Takuusäätiö

Ak

2

Takuusäätiö

C

Takuusäätiö
TAMMENLEHVÄN
PERINNELIITTO RY
TAMPEREEN AKILTA RY
TAMPEREEN AKILTA RY

Ay

TAMPEREEN AKILTA RY

Ak
C

9 854

10 013
1
1
10 180

Ak

2

Ak

1

TAMPEREEN AKILTA RY
Ak
TAMPEREEN
DIABETESYHDISTY
S RY
Ak

6

3

Haemme avustusta PUSKU -hankkeen käynnistämiseen
mielenterveysongelmien riskiryhmään kuuluvien nuorten (1829-vuotiaat) mielenterveyden ja toimintakyvyn säilyttämiseksi
ja kohentamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on tavoittaa
palvelun kohderyhmään kuuluvat ja tarjota heille pusku,
jonka avulla päästä arjessa eteenpäin vaikean korona-ajan
jälkeen. Hankkeen avulla luodaan keinot 1. nuorten
tavoittamiseksi 2. voimauttamiseksi 3. tulevaisuuden
poluttamiseksi. Hankkeen kautta pyrimme hyödyntämään
sekä lisääntynyttä kiinnostusta toimintaamme, että nykyisten
toimintamallien parhaita puolia. PUSKU -toiminta
kohdistetaan ensin em. nuorten ryhmään ja toimintaa
laajennetaan muihin Taimin kävijäryhmiin hankkeen aikana
kertyviä kokemuksia ja käytäntöjä hyödyntäen. PUSKU
toiminnan toteuttamista varten haemme tukea kahden
työntekijän palkkaamiseen sekä Taimin tilojen kehittämiseen
nuoria tilojen suunnittelu-, toteutus- ja toimintatyöhön
osallistamalla. Lähikuntiin sidosryhmämarkkinointia.
Mielenterveyskuntoutujien osallisuuden tukemiseen matalan
kynnyksen kohtaamispaikan, vertaisryhmä- ja
vapaaehtoistoiminnan avulla
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Mielenterveys- ja päihdetoipujille suunnatun kynnyksettömän
taide- ja kulttuurilähtöisen ryhmätoiminnan kehittämiseen ja
järjestämiseen, sekä toipujan palvelupolun kehittämiseen.
Hankkeessa kehitetään toimintamalli tavoitteellisen taide- ja
kulttuuritoiminnan hyödyntämiseen mielenterveys- ja
päihdetyössä.Taidetoimintaa kehitetään myös verkossa
tapahtuvaksi.Poikkisektoriaalisena yhteistyönä hankkeessa
kehitetään mielenterveys- ja päihdetoipujien palvelupolkua
vastaamaan oikea-aikaisesti tuen tarpeeseen ja edistämään
toipumisprosessia. Kohderyhmä:18-65 vuotiaat sosiaalisen
kuntoutumisen myöhäisvaiheessa olevat mielenterveys- ja
päihdetoipujat, jotka eivät enää ole akuutin hoidon
tarpeessa, mutta tarvitsevat vielä tukea toipumisen
viimeisissä vaiheissa.Tavoitteena on lisätä toipujan aktiivista
toimijuutta ja toimintakykyä vahvistamalla tämän voimavaroja
ja osallisuuden kokemusta, taiteellisen ryhmätoiminnan
kehittämisen ja järjestämisen sekä kuntoutuksen
palvelupolun kehittämisen kautta.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
kokemusasiantuntijakoulutusten yhteisen
opetussuunnitelman, laatukriteeristön ja suositusten
kehittämiseen (Kokemuksesi on arvokas -hanke 2022-2024)
Vertaisohjaaja- ja kokemusasiantuntijakoulutusten sekä
kouluttajakoulutusten järjestämiseen mielenterveys- ja
päihdetoipujille osallisuuden ja merkityksellisyyden
kokemuksen vahvistamiseksi.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Hankkeessa luodaan pysyvät toimintamallit heikommassa
taloudellisessa tilanteessa olevien työttömien ja työvoiman
ulkopuolella olevien osallisuuden edistämisestä ja työ- ja
toimintakyvyn vahvistamisesta käsityön keinoin sekä
vanhemman ja lapsen yhteisestä aikaa ja vuorovaikutusta
tukevasta käsityötoiminnasta. Tätä toteutetaan
Käsityökahvila-toiminnalla, joka on tarkoitettu työttömille ja
työvoiman ulkopuolella oleville sekä Vanhempi-lapsi käsityöryhmällä, joka on tarkoitettu heikommassa
taloudellisessa tilanteessa oleville lapsiperheille.
Käsityökahvila mahdollistaa vertaistuellisen kohtaamisen
toisten samanhenkisten ihmisten kanssa sekä tarjoaa tilat ja
välineet käsityöharrastukseen sekä käsityötaitojen
kehittämiseen. Käsityökahvilassa on mahdollista käyttää
tietokonetta mm. viranomaisasiointia varten. Vanhempi-lapsi käsityöryhmän tavoitteena on tarjota yhteistä käsillä
tekemistä vanhemmalle ja lapselle. Ryhmä mahdollistaa
myös vertaistuellisen kohtaamisen toisten perheiden kanssa.
Taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien
ihmisten ylivelkaantumisen ehkäisemiseen, velkakierteen
katkaisemiseen ja talouden tasapainottamiseen takaus- ja
pienluototustoiminnalla sekä puhelimitse ja internetissä
toteutettavalla anonyymillä ja valtakunnallisella
velkaneuvonnalla
Vapaaehtoisten, vertaisten ja ammattilaisten osaamisen
lisäämiseen ja kouluttamiseen talous- ja velka-asioista
(Vapaaehtoistuen mahdollistaminen, tiedon ja osaamisen
lisääminen)
Taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien
kohderyhmien taloudellisen toimintakyvyn, arjen ja talouden
hallinnan sekä osallisuuden vahvistamiseen luomalla
kohtaamisia sekä kasvokkain että digiympäristöissä ja
yhteiskehittämällä uusia ekososiaalisen talousneuvonnan
toimintatapoja ja välineitä sekä moniammatillista
palvelupolkua (Kestävät talouspolut 2022-2024)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Veteraaniliittojen-, -järjestöjen, - yhdistysten ja yhteisöjen
toimitilojen vuokraan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Päihdeongelmaisten nuorten aikuisten päihteettömyyttä
tukevaan ryhmämuotoiseen toimintaan (Hunaja-toiminta)
Päihdetoipujien ja mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn
vahvistamiseen päihteettömällä yhdyskuntatupatyöllä ja
palveluohjauksella sekä vapaaehtois- ja vertaistoiminnalla
Asumisen ja elämänhallinnan kanssa vaikeuksissa olevien
naisten auttamiseen etsivän työn, palveluohjauksen,
yksilöllisen tuen ja ryhmätoiminnan avulla
Diabeetikoille ja heidän läheisilleen sekä riskiryhmään
kuuluville suunnattuun tiedotus-, neuvonta- ja
ohjaustoimintaan Pirkanmaalla

Ei esitetä

359 000

0

Esitetään

282 000

282 000

Esitetään

41 600

41 600

Ei esitetä

777 000

0

Esitetään

711 800

711 800

Esitetään

376 000

188 000

Esitetään

35 550

35 550

Ei esitetä

62 195

0

Esitetään

830 000

830 000

Esitetään

164 000

146 000

Esitetään

714 300

692 840

Esitetään

440 000

440 000

Esitetään

160 000

160 000

Esitetään

33 500

33 500

Esitetään

59 170

59 170

Esitetään

275 878

275 878

Esitetään

95 692

95 692

Esitetään

63 116

63 116

TAMPEREEN ENSIJA TURVAKOTI RY C

TAMPEREEN ENSIJA TURVAKOTI RY Ak
TAMPEREEN ENSIJA TURVAKOTI RY C
TAMPEREEN ENSIJA TURVAKOTI RY Ak

Kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden tai
syyllistymisriskissä olevien väkivaltaisen käyttäytymisen
vähentämiseen ja ehkäisemiseen yksilöllisen asiakastyön ja
7 269 verkostotyön avulla (Aggredi-Pirkanmaa 2020-2022)
Esitetään
Lapsiperheiden hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen
sekä lasten kasvun ja vanhemmuuden tukemiseen ja
perheiden tilanteiden heikentymisen/kriisiytymisen ennalta
ehkäisemiseen alueellisen kohtaamispaikkatoiminnan keinoin
perhetuvilla Tampereen Hervannassa, Kaukajärvi/Annalassa
6 ja Linnainmaalla
Esitetään

329 000

296 238

33 000

0
112 000

246 800

228 032

Ei esitetä

92 000

0

Esitetään

90 000

90 000

Esitetään

151 000

94 277

Ei esitetä

160 000

0

Ei esitetä

112 000

0

Esitetään

160 000

160 000

Esitetään

220 000

220 000

28 000

0

28 000

28 000

Ak

9 665 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
6 769 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2020 – 2022)
Esitetään
15-25-vuotiaiden toisen asteen koulupudokkaiden
ehkäisevään toimintaan kohtaamispaikkatoiminnan ja
yksilöllisen ohjauksen avulla sekä yksilöllisellä tuella ja
1 470 vertaistoiminnalla (Messin paja- ja ohjaustoiminta)
Esitetään

151 000

151 000

Ak

Vaikeassa elämäntilanteessa olevien äitien ja lasten arjessa
selviytymisen edistämiseen ryhmätoiminnan avulla (Itu3 137 perhetyö)

Esitetään

90 000

90 000

Ak

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten itsenäistymisen
tukemiseen ja asunnottomuuden ehkäisyyn
1 asumisohjauksella ja -neuvonnalla Tampereen seudulla

Esitetään

55 000

55 000

Ak

Näkövammaisten itsenäisen elämän tukemiseen oikeuksien
3 valvonnan, viestinnän, vertaistuen ja ICT-tuen avulla.

Esitetään

251 000

251 000

Esitetään

186 760

186 760

Tampereen
Lastenklinikan Tuki
ry

C

9 949

Tampereen
Lastenklinikan Tuki
ry

Ak

9 738

TAMPEREEN
NAISYHDISTYS RY

C

6 839

TAMPEREEN NMKY
RY
C

9 662

TAMPEREEN NMKY
RY
Ak
TAMPEREEN NMKY
RY
C

TAMPEREEN NMKY
RY
Ak
TAMPEREEN NMKY
RY
C
TAMPEREEN NMKY
RY
C

TAMPEREEN NMKY
RY
TAMPEREEN
NUORTEN NAISTEN
KRISTILLINEN
YHDISTYS RY
TAMPEREEN
SEUDUN
NUORISOASUNNOT
RY
TAMPEREEN
SEUDUN
NÄKÖVAMMAISET
RY
TAMPEREEN
SEUDUN
OMAISHOITAJAT
RY
TAMPEREEN
SEUDUN
TYÖLLISTÄMISYHDI
STYS ETAPPI RY
TAMPEREEN
SEUDUN
TYÖLLISTÄMISYHDI
STYS ETAPPI RY

155 000

129 000

TAMPEREEN ENSIJA TURVAKOTI RY Ak

9 581 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Vauvaperheiden vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen
11 ryhmämuotoiseen tukemiseen (Päiväryhmä Pikku-Miina)
Esitetään
Yksilö- ja perhemuotoiseen avokriisityöhön perhe- ja
lähisuhdeväkivallan kokijoiden ja tekijöiden kanssa (lasten ja
nuorten yksilötyö, 0-3-vuotiaiden lasten perheiden kanssa
tehtävä väkivaltatyö ja väkivallan eri osapuolten kanssa
tehtävä työ) sekä perheiden tukemiseen vanhemmuustyön,
9 uniohjauksen, eroauttamisen ja mieskaveritoiminnan keinoin Esitetään

155 000

9 667
6 264

1

Kehitämme vertais- ja vapaa-ajantoimintaa, joka tukee
pitkään tai toistuvasti (psykiatrisessa) erikoissairaanhoidossa
olevan nuoren ja lapsen hyvinvointia sekä auttaa vaikeassa
tilanteessa olevan perheen arjessa selviytymistä lapsen tai
nuoren (psykiatrisen) hoidon aikana. Järjestämme myös
erityisesti Lasten ja nuorten psykiatrisen yksikön potilaiden
vanhemmille tarkoitettua vertaistukitoimintaa. Lisäksi tuemme
erityisen infektioherkkien ja kroonisista kiputiloista kärsivien
lapsi- ja nuorisopotilaiden hyvinvointia ja ehkäisemme heidän
syrjäytymistään kehittämällä heille räätälöityä vapaaajantoimintaa, koska heidän on mahdotonta osallistua
tavanomaiseen harrastus-, virkistys- tai vapaa-ajan
toimintaan ilman asiantuntevaa erityisjärjestelyä.
Hankkeessa kokeillaan mm. sirkustoimintaa, hevostoimintaa
(ravikoulu, ratsastus), tubetustoimintaa, kokkausiltoja,
erilaisia ulkoaktiviteetteja kuten suunnistusohjausta,
geokätköilyä ja pienimuotoista retkeilyä.
Pitkäaikaissairaiden lapsipotilaiden ja heidän perheidensä
hyvinvoinnin lisäämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn lapsen
pitkien ja/tai toistuvien sairaalajaksojen aikana. (Kivaa
tekemistä sairaala-arjen vastapainoksi 2022-2023)
Tampereen koillisissa kaupunginosissa asuvien ikääntyvien
(65+) osallisuuden, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunteen
vahvistamiseen etsivän työn, palveluneuvonnan ja
vertaistoiminnan avulla. Työmuotoina ovat yksilöllinen tuki,
ryhmä-, ja yhteisöllinen toiminta. (Elämänlanka 2020-2022)
Yökoris-toiminnan tavoitteena on lisätä kohderyhmän
osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä
mahdollistaa vertaistuen saanti. Kohderyhmänä ovat
osattomuutta kokevat eri kulttuuritaustoista tulevat nuoret ja
nuoret aikuiset. Erityinen paino toiminnassa on ehkäistä
marginaalissa elävien nuorten syrjäytymistä. Toimintaa
toteutetaan paikallisesti ympäri Tamperetta ja kohderyhmän
kartoitusta tehdään tiiviissä yhteistyössä Tampereen
kaupungin nuorisopalveluiden, erityisesti etsivän nuorisotyön
kanssa. Toimintaperiaatteena on järjestää matalankynnyksen
liikuntatapahtumia, joihin on kaikilla vapaa pääsy.
Tapahtumien tavoitteena on luoda kävijälle turvallinen
ympäristö, johon voi tulla yksin, yksilöllisen tuen avulla
ohjatusti tai
kavereiden
kanssa.
Autismin
kirjoon
kuuluvien
18-35-vuotiaiden nuorten
aikuisten sosiaalisesti vahvistavaan
kohtaamispaikkatoimintaan Tampereella. (Messin
kohtaamispaikka)
Nuorten syrjäytymistä ehkäisevän vapaa-ajantoiminnan
kehittämiseen (Yökoris 2019-2022)
Erityistä tukea tarvitsevien, yksinäisten ja erityispiirteisten
nuorten sekä autismin kirjoon kuuluvien nuorten aikuisten
kohtaamispaikka- ja yhteisötoimintaan sekä
pienryhmätoimintaan Tampereella (Messin tila ja
kohtaamispaikka)

Ak

Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla
7 Pirkanmaan alueella (OmaisOiva)
Työttömien omaehtoisen terveyden ja elämänhallinnan
edistämiseen kohderyhmän voimavaroja tukevien
vertaisryhmien, valmentavien yksilökeskusteluiden sekä
3 864 terveysmittauspisteen avulla Tampereen seudulla

Esitetään

130 813

114 285

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 591 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021 – 2023)
Esitetään

31 620

31 620

Ak

TAMPEREEN
SEUDUN
TYÖLLISTÄMISYHDI
STYS ETAPPI RY
Ak

3 865

TAMPEREEN
VENÄLÄINEN KLUBI
RY
C

9 630

TampereMissio ry

C

9 720

TampereMissio ry

Ak

3

TampereMissio ry

Ay

2 716

TampereMissio ry

Ak

2

TampereMissio ry

Ak

9 724

TampereMissio ry

C

9 715

TampereMissio ry

Ak

9

TampereMissio ry
Ak
TAPATURMA- JA
SAIRAUSINVALIDIE
N LIITTO RY
Ak

5

TAPATURMA- JA
SAIRAUSINVALIDIE
N LIITTO RY
Ay
TAPATURMA- JA
SAIRAUSINVALIDIE
N LIITTO RY
Ay
TAPATURMA- JA
SAIRAUSINVALIDIE
N LIITTO RY
Ak

Esitetään

118 959

104 000

Ei esitetä

277 232

0

Esitetään

31 000

31 000

Esitetään

214 000

214 000

Esitetään

145 000

96 000

Esitetään

53 000

53 000

Esitetään

57 000

44 000

Ei esitetä

330 000

0

Esitetään

113 000

113 000

Esitetään

138 000

128 000

5 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Esitetään
Yleisavustuksena vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
edunvalvonta-, neuvonta- ja vaikuttamis-, tiedotus-, koulutus, vertaistuki-, virkistys- ja järjestölliseen toimintaan, toiminnan
10 212 organisointiin ja kehittämiseen.
Ei esitetä

10 180

10 180

195 500

0

Esitetään

192 000

69 292

Ei esitetä

195 000

0

Esitetään

184 900

184 900

Esitetään

197 000

197 000

Esitetään

41 781

41 781

Esitetään

38 030

38 030

197 729

0

297 690

297 690

1

10 323

TATU RY

C

TATU RY

Ak

6

TATU RY

Ak

7 479

TATU RY

C

9 536

Teatteri Vahvat
Tunteet ja Laiffimme
ry
Ak

Teemana Muutos TeeMu ry.

C

Työ - ja opiskeluelämästä syrjäytyneiden alle 30-vuotiaiden
nuorten elämänhallinnan ja työelämäosallisuuden
edistämiseen luontoa ja liikuntaa hyödyntävillä matalan
kynnyksen vertaistukitoiminnoilla, yksilöohjauksella ja
ryhmätoiminnoilla Tampereen seudulla
Pirkanmaan alueella asuvien venäjänkielisten
maahanmuuttajataustaisten aikuisten sopeuttaminen
Suomen yhteiskuntaan neuvontojen, työpajojen sekä
luentojen avulla, jossa tuetaan ja laajennetaan
venäjänkielisten aikuisten integroitumista Suomessa.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Ikääntyvien mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen
ryhmätoiminnan, yksilö- ja parikeskustelujen sekä
ikätukitoiminnan avulla (Senioripysäkki-toiminta)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Yksinäisyyden vähentämiseen ja toimintakyvyn
ylläpitämiseen vapaaehtoisten ylläpitämän keskustelevan
päivystyspuhelintoiminnan avulla (Aamukorva)
Ikääntyneiden hyvinvointia tukevaan yhteisölliseen,
toiminnalliseen ja vertaisesti ohjautuvaan kerhotoimintaan
Pirkanmaalla (Likellä-kerhotoiminta)
Kyttälän kaupunginosan heikoimmassa asemassa olevien
asukkaiden yhteisöllisyyden vahvistamiseen
yhteisövalmennusten ja omaehtoisen taidetoiminnan avulla.
Kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja
aikuisten yksinäisyyden lieventämiseen ja omaehtoisen
aktiivisuuden tukemiseen kohtaamispaikkatoiminnan avulla
(Iltalinjalla)
Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemiseen
sekä vauvaperheiden syrjäytymisen ja yksinäisyyden
ennaltaehkäisyyn ryhmätoiminnan avulla Tampereella
(Kimpassa-perhetoiminta, 2022)

7 253

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Yleisavustuksena vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
edunvalvonta-, neuvonta- ja vaikuttamis-, tiedotus-, koulutus, vertaistuki-, virkistys- ja järjestölliseen toimintaan, toiminnan
organisointiin ja kehittämiseen.
Erityistä tukea tarvitsevien pienten lasten perheiden, lasten ja
alle 15-vuotiaiden nuorten yhdenvertaisuuden ja
osallisuuden lisäämiseen harrastusryhmätoiminnoilla ja
tapahtumilla Pohjois-Savon alueella yhteistyössä
Perheentalojen, kolmannen, julkisen sekä yksityisen sektorin
kanssa (VAUHTI! 2020-2022)
Tapaturmaisesti vammautuneiden lasten, nuorten ja heidän
perheidensä arjenhallinnan ja hyvinvoinnin vahvistamiseen
vertaistukitoiminnoilla sekä tietoa, tukea ja ohjausta tarjoavan
palvelupolkusivuston ylläpitämisellä (Palveluja perheen
parhaaksi)
Narkolepsiaan sairastuneiden ja aivoverenkiertohäiriön,
aivoverenvuodon tai aivokasvaimen jälkitiloista oireilevien
lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä toimintakyvyn
tukemiseen tiedon, verkostotyön, vertaistuen ja
kurssitoiminnan avulla (Tartu tulevaisuuteen 2020-2022)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)

Tavoitteena on lasten ja nuorten monipuolisen
teatteriharrastuksen tarjoamisen lisäksi kasvattaa
yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, suomalaiseen
yhteiskuntaan integroitumista ja vahvistaa uussuomalaisen
kulttuuri-identiteetin syntyä. Sillä on kaksi
päätoimintamuotoa, lasten ja nuorten teatteritoiminta sekä
nuorten Laiffimme media. Teatteritoiminnan tavoitteena on
esitellä lapsille ja nuorille maailmankirjallisuuden parhaat
taideteokset, esteettisen ja taiteellisen maun
muodostuminen, luovuuden paljastaminen, työn taitojen
muodostuminen, viestintä tiimissä. Laiffimme median kautta
halutaan tukea nuorten kasvua, edistää heidän alalle
kouluttautumistaan ja työllistymistä. Toiminnassa on
tarkoituksena toteuttaa nuorten nuorille tuottamaa
kaksikielistä keskustelua mediassa heitä koskettavista
ajankohtaisista asioista. Nuorten sosiaalisen vahvistamisen
ja keskinäisen vertaistuen lisäksi halutaan vahvistaa nuorten
10 244 kaksikielisyyttä ja osaamista heitä kiinnostavilla media-aloilla. Ei esitetä
Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien
elämänhallinnan, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseen
avoimella matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- ja
ryhmätoiminnalla sekä jalkautuvalla työllä haja-asutusalueille
10 443 (Kohtaamisia ja muutoksia! 2022-2024)
Esitetään
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Yhteisöllisyyteen, ekososiaaliseen sivistykseen ja
osallisuuden edistämisen periaatteisiin perustuva luova
toiminta syrjäytymisvaarassa oleville 25-40-vuotiaille.
Toimintaan osallistuvat henkilöt ovat mukana Luovan
keskuksen toiminnassa toteuttaen viikkolukujärjestyksen
mukaisesti omista intresseistä lähtöisin olevaa luovaa
projektia joko itsenäisesti tai yhteisenä projektina. Lisäksi
osallistujille järjestetään ryhmätoimintaa, jonka sisältö
suunnitellaan yhdessä. Ryhmät voivat pitää sisällään
esimerkiksi erilaisia työpajoja, omien tavoitteiden
kirkastamista ja kehon- ja mielen huoltoa. Toiminnalla
pyritään vastaamaan osallistujien yksilöllisiin tarpeisiin.
Toiminnan päätavoitteena on lisätä osallisuutta,
yhteisöllisyyden kokemusta ja sitä kautta voimaannuttaa.
Toiminnan avulla pyritään parantamaan arjen hallintaa,
antamaan mielekästä tekemistä, kasvattamaan itsetuntoa
tekemisen kautta, antamaan uusia näköaloja, sekä
perehdyttämään yhteisöllisen Luovan keskuksen toimintaan.
Selviytyäkseen nopeista taloudellisista, teknologisista,
ekologisista ja sosiaalista muutoksista nuorten tulisi kyetä
omaksumaan uusia taitoja, joilla navigoida
monimutkaistuvassa maailmassa. Tarve vahvalle jalustalle –
kuten itsetuntemukselle ja mielen hyvinvoinnille – on
ilmeisempi kuin koskaan. Tavoitteemme saavuttamiseksi
kehitämme peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin
tutkimustietoon pohjaavan uuden toimintamallin (sis. 2
työpajaa ja kouluarkeen jalkautettavan materiaalipaketin),
joka vahvistaa tasa-arvoisesti lasten ja nuorten
itsetuntemusta, itsesäätelyä, myönteistä minäkuvaa, tunneja vuorovaikutustaitoja sekä tulevaisuuden taitoja kuten
resilienssiä, kriittistä ajattelua, myötätuntoa, sekä
akateemisia taitoja. Hanke koskee koko kouluyhteisöä; lapsia
ja nuoria, heidän vanhempiaan, oppilashuoltoryhmän jäseniä
ja kouluhenkilöstöä. Vanhemmille ja koulun aikuisille
järjestämme verkkokoulutukset heidän oman, mutta
erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Avustusta haetaan työttömiä ja alityöllistettyjä ulkomaalaisia
Suomessa tukevan kolmivuotisen mentorointihankkeen
järjestämiseksi. Hankkeen mentorointiohjelma tukee
osallistujia löytämään koulutustaan vastaavia työ- ja
harjoittelumahdollisuuksia, ja sen kohderyhmää ovat
erityisesti afrikkalaistaustaiset henkilöt sekä muut
ulkomaalaistaustaiset henkilöt Suomessa. Yhden
mentorointiohjelman kesto on viisi kuukautta ja se
järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ja siihen kuuluu mentorin
ja mentoroitavan välisiä kahdenkeskisiä tapaamisia,
asiantuntijoiden vetämiä koulutustilaisuuksia,
vertaistukitoimintaa sekä hyvinvointiin keskittyvää toimintaa.
Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Päihde- ja moniongelmaisten elämäntapamuutoksen
tukemiseen palveluohjauksen ja vapaaehtoistoiminnan
keinoin

9 453 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien osallisuuden ja
elämänhallinnan sekä palveluiden piiriin pääsemisen
edistämiseen yksilötyön, ryhmätoiminnan ja
5 palveluohjauksen avulla päiväkeskuksessa
Hankkeen kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja/tai
päihdeongelmia kohdanneet ja/tai sosiaalisesti eristäytyneet
nuoret aikuiset, jotka ovat julkisen sektorin palveluiden
tavoittamattomissa tai palveluiden väliinputoajia. Hankkeen
tavoitteena on hankkeeseen osallistuvan nuoren psyykkisen
ja sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen vahvistamalla
hänen itsetuntemustaan, vähentämällä uupumusta,
yksinäisyyttä, eristäytymistä ja sosiaalisten tilanteiden
pelkoja. Nuori osallistetaan niiden toimintojen suunnitteluun,
jotka edistävät hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan,
vähentävät eristäytymistä ja sosiaalisten tilanteiden pelkoja
sekä motivoivat oman elämän hallintaan. Nuori saa
hankkeessa vahvan yksilöllisen ja tarvittaessa jalkautuvan
tuen. Hankkeessa nuori löytää itselleen sopivia työkaluja
oman elämän hallintaan ja sosiaalisten tilanteiden pelkoon
sekä tukea tulevaisuuden suunnitteluun ja tavoitteiden
10 415 saavuttamiseen.
Päihde- ja muista riippuvuuksista kärsivien sekä heidän
läheistensä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseen
ryhmämuotoisella tuella Kainuun alueella (Muutosta ilmassa 10 404 hanke 2022-2024)
apuraha vaaditaan kattamaan hallintokulut, tilojen vuokrat ja
tapahtumien yleiskustannukset. projekti sisältää
mestarikursseja terveellisen ruoan valmistamisesta,
urheilukilpailupäivät sekä tapaamisia eri valmentajien
kanssa.rajoitusten vuoksi projektin alkaminen lykättiin
kesäkuuhun, mutta online-kokouksia pidetään jo ja pienet
9 430 urheiluryhmät kokoontuvat avoimessa tilassa.
Kemin alueen maahanmuuttajien ja kantaväestön
kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseen sekä
maahanmuuttajien elämänhallinnan ja hyvinvoinnin
tukemiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintojen
3 000 ja vapaaehtoistoiminnan avulla (Monikulttuurikeskus Mikseri)
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Usva ESR-hankkeen (2022-2024) omarahoitusosuus.
Hankkeessa luodaan järjestösektorille, oppilaitoksille ja
nuorille kolmensuuntainen tavoitteellinen yhteistyömalli, jossa
oppilaitosyhteistyössä nuorille tarjotaan tietoa järjestötyöstä,
niiden vaikuttamistyöstä ja osallistumisen väylistä. Järjestöt
tavoittavat uusia jäseniä sekä toimijoita, tulevat
elinvoimaiseksi ja niiden tekemä hyvinvointityö turvataan.
Hankkeella vähennetään järjestötyön keinoin pandemian
aiheuttamaa nuorten pahoinvointia, turvattomuutta,
yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä lisätään nuorten
hyvinvointia ja osallisuutta. Nuorten kiinnittymistä,
osallisuutta, sosiaalista hyvinvointia sekä vaikuttamisen
mahdollisuuksia luodaan ja tuetaan järjestöjen toiminnan
sekä verkostojen avulla, jolloin myös nuorten työ- ja
toimintakyky vahvistuu. Järjestösektorille luodaan valmiuksia
ottaa aktiivisesti nuoria mukaan ja oppilaitosten tietoisuus
10 399 järjestösektorin toiminnasta lisääntyy.
Ei esitetä
Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman
hankkeen "Askeleet polulle" omarahoitusosuuteen / muun
7 622 julkisen tuen osuuteen järjestölle (2020-2022)
Esitetään
Matalan kynnyksen kohtaamispaikan toimintaan sekä
1 vapaaehtois- ja ryhmätoimintaan (Meän talo)

9 530 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Avustuksella laajennetaan Tornion Perheiden Talon
toimintaa Tornion Rajalla kauppakeskukseen, jonne
perustetaan PoPe - porinapaikka perheille. Avustuksella
PoPeen palkataan koordinaattori, joka organisoi PoPen
toimintaa. PoPen tavoitteena on tuoda perheiden ääni
kuuluville eli kartoittaa millaisia tarpeita perheillä on
hyvinvoinnin edistämiseksi. Toisena tavoitteena on tuoda
perheille tietoa järjestöiden ja yhdistysten toiminnasta,
perheiden palveluista sekä tapahtumista Torniossa ns.
”yhdeltä luukulta”. Hankkeessa kartoitetaan nykyiset
tiedotuskanavat, tuetaan ja tehostetaan hyvien jo olemassa
olevien kanavien toimintaa ja luodaan tarpeen mukaan uusia
tiedotuskanavia, jotta tietoa olisi mahdollisimman helppo
saada. Kauppakeskus paikkana on ”torniolaisten olohuone”
ja sinne rakennettava "perheiden tila” on paikka, jossa
Tornion Perheiden Talolla on mahdollista tavoittaa myös
perheet, jotka eivät vielä ole tietoisia Perheiden Talon
10 412 toiminnasta. PoPe toimii tehokkaana tiedotuskanavana.
Torniolaisten perheiden hyvinvoinnin tukemiseen
ylläpitämällä kohtaamispaikka Perheiden Taloa ja
3 252 koordinoimalla sekä toteuttamalla sen toimintaa
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten opiskelu- ja
työelämävalmiuksien tukemiseen vapaaehtoistoiminnan
3 749 avulla (Oma Koutsi)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 578 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Yli 60 -vuotiaiden vaikean elämäntilanteen ja yksinäisyyden
lievittämiseen ryhmämuotoisen tuen sekä
4 tukihenkilötoiminnan avulla
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten asumisen tukemiseen
vapaaehtoisten tukihenkilöiden, yksilötuen ja verkostotyön
3 avulla
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 165 toimintaan
"Minä matkalla toimijuuteen!" - hankkeessa tuetaan työikäisiä
työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä omassa
yhteiskunnallisessa toimijuudessaan. Lisäksi hanke
kohdistaa koulutusta luovien menetelmien omaksumiseen
kohderyhmän kanssa työskenteleville ammattilaisille.
Hankkeessa toteutettavalla luovien menetelmien
ryhmävalmennuksella tuetaan työikäisistä, työelämän
ulkopuolella olevia henkilöitä, joilla on tarve kartoittaa ja
kehittää minä-kuvaansa, vahvuuksiaan, voimavarojaan ja
itsensä ilmaisun taitoja, ja jotka pystyvät toimimaan
ryhmässä, ja koulutuksilla Kuopion kaupungin
aikuissosiaalityötä ja työllistymistä edistävien palvelujen
asiakastyötä tekeviä asiantuntijoita sekä asumispalveluissa
ja 3. sektorilla kohderyhmän kanssa toimivien tahojen
10 340 ammattilaisia.
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Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille - tietoa ja keinoja tuki- ja
liikuntaelinterveyden edistämiseen väestölle, vaikuttajille ja
1 953 terveysalan ammattilaisille
Esitetään
Hankkeella ehkäistään nuoren kivun kroonistumista ja
kohennetaan kivuista kärsivien nuorten vointia lisäämällä
yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevien nuorten
ymmärrystä kivusta sekä kivun, mielen ja masennusoireiden
yhteydestä ja tuetaan heidän toimijuuttaan. Hankkeessa
tuotetaan yhteistyössä nuorten ja terveystiedon opettajien
kanssa oppimateriaalia sekä tietopaketti Tule ry:n sivuille.
Hankkeessa koulutetaan myös terveydenhuollon
ammattilaisia toimimaan kipuja raportoivan nuoren kanssa
biopsykososiaalisen hoitomallin mukaisesti sekä
tunnistamaan pitkittyvän kivun riskissä olevat nuoret.
Terveydenhuollon käyttöön tuotetaan materiaaleja Käypä
hoito -suosituksiin perustuen työn tueksi ja mukaan
annettavaksi. Näin lisätään nuorten tietoa, pystyvyyttä sekä
omahoidon- ja mielenterveyden taitoja. Nuoria osallistetaan
oppituntien kautta. Heitä tavoitetaan myös terveydenhuollon
kautta. Hanke käynnistetään Eksotessa ja
10 282 Lappeenrannassa, mutta levitys tehdään valtakunnallisesti. Ei esitetä
Päihdekuntoutujien raittiuden tukemiseen
tukihenkilötoiminnan avulla toimintamuotoina myös liikunta ja
2 sosiaalinen media
Esitetään
9 459 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
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Syrjääntyneiden, rikostaustaisten ja luottotiedottomien
asiakkaiden asuttaminen. Asunnollisille asiakkaille
asumisohjausta, jotta asuminen ja asunto pysyy ja onnistuu
jatkossakin. Köyhän ja asunnottoman vapautuvan vangin on
käytännössä mahdotonta päästä omin voimin kiinnittymään
niin sanottuun sosiaaliseen rakenteeseen eli integroitua
yhteiskuntaan. Köyhyys yhdistettynä toisiinsa kietoutuneisiin
psykososiaalisiin vaikeuksiin voi muodostua koko
elämänkulkua hallitsevaksi esteeksi. Toimintamuodot:
Jalkautuva asumisohjaustyö; tuki, ohjaus,
asuntotarkastukset, vuokranvalvonta, arjentaitojen ohjaus,
kaikki palvelut ovat kotiin vietäviä. Apu ja ohjaus
suunnitellaan aina yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti,
asiakkaan tilanne huomioiden. Kohderyhmän
asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä
asunnottomuuden poistamista ja ennaltaehkäisyä.
Asunnottomuuden vähenemisellä vaikutamme suoraan
kohderyhmän arjenhallinnan ja toimintakyvyn vahvistamiseen
ja paranemiseen.
Ruoka-avuntarvitsijoiden osallisuuden, toimijuuden,
arjenhallinnan ja päihteettömyyden vahvistamiseen yksilö- ja
ryhmämuotoisen psykososiaalisen tuen sekä
kohtaamispaikkatoiminnan avulla (Kaikkien Tukikohta (KaTu)
- Hyvinvointia ja osallisuutta Petosella 2022-2024)
Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden
hyvinvoinnin vahvistamiseen sairaalaympäristössä
toteutettavan tukitoiminnan sekä sairaalahoidon jälkeisen
palveluohjauksen avulla (Satu-toiminta)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Päihteitä käyttävien ja päihdekuntoutujien yhteiskunnallisen
aseman vahvistamiseen osallisuutta ja työelämävalmiuksia
edistävien toimintamuotojen avulla (Kynnyksetön työtoiminta,
Väylä-ryhmä ja Suunta-kurssi)
Tor-verkossa toimivien päihteitä käyttävien ihmisten sosiaalija palveluneuvontaan sekä sote-ammattilaisten Tor-verkkoon
liittyvän osaamisen vahvistamiseen (Tukiverkko-hanke 20202022)
Vaikeasta päihdeongelmasta kärsivien ja heidän läheistensä
arjen vahvistamiseen matalan kynnyksen tuella, ohjauksella
sekä ryhmätoiminnalla (Kohtaamo: Avoimet ovet kohtaamispaikka, palveluohjaus, Elämäntaitoryhmä,
läheisten tuki- ja neuvontapalvelut)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Seksuaalirikosten uhrien, heidän läheistensä sekä heidän
parissa toimivien ammattilaisten järjestölähtöiseen
oikeudelliseen ohjaukseen ja koulutukseen,
vaikuttamistyöhön sekä uhrien kriisiauttamiseen yksilö-,
ryhmä-, verkko- ja puhelinauttamisen keinoin Helsingissä,
Turussa ja Rovaniemellä. Lappeenrannan aluetyön
käynnistämiseen (2022-2023).
Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Tarjoamme palvelun, jossa nuorella on mahdollisuus luoda
sosiaalisia suhteita, oppia vertaistuen avulla ja saada
ammattilaisen tukea mielenterveyteen ja haastavaan
elämäntilanteeseen kehittävän harrastuksen ohella.
Järjestetään erityistä tukea tarvitseville nuorille helposti
tavoitettavia ja päihteettömiä musiikkiharrastustiloja.
Toiminnan yhteydessä tarjotaan nuorille työntekijän
(esim.sosionomi/nuoriso-ohjaaja) tukea henkilökohtaisten
asioiden hoitamiseen, esim. kouluttautumisen tai
työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi työntekijöiden kanssa
osallistuja voi keskustella ja etsiä ratkaisuja mahdolliseen
vaikeaan elämäntilanteeseen. Musiikkiharrastus tarjoaa
nuorelle mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja luo
edellytykset saada onnistumisen kokemuksia, jotka
kasvattavat itsetuntoa. Hyvä ja mielekäs harrastus on
erinomainen keino sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi,
syrjäytymisen syventymisen estämiseksi tai syrjäytymisen
ennaltaehkäisemiseksi.
Mielenterveyskuntoutujien yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen
koronakriisin aiheuttaman syrjäytymisen korjaamiseksi
(Kotiklubi-hanke 2022-2024)
Mielenterveyskuntoutujien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta
sekä työ- ja opiskeluelämään palaamista edistävään
kohtaamispaikkatoimintaan (Porin klubitalo Sarastus 20202022)
18-35-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien osallisuuden
tunteen ja motivaation kasvattamiseen sekä työ- ja
toimintakyvyn edistämiseen järjestämällä ohjattuun
toiminnalliseen vertaistukeen perustuvaa
kulttuuripajatoimintaa
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021-2022)
Toteutamme hankkeen jossa Kulttuuripajamalli ja vertaisuus
tuodaan koulumaailmaan. Koulutamme ja tarjoamme
koululaisille mahdollisuuden toimia uudessa asemassa
vertaisohjaajina koululla, mikä tukee ja vahvistaa koululaisten
sosiaalisia taitoja, joten riski syrjäytyä pienenee. Osallisuutta
edistävä toimintakulttuuri luo perustan koululaisten kasvulle.
Kaarisillan Yhtenäiskoulu valikoitui hankkeen
yhteistyökouluksi, sillä pilotissa tarve on huomattu ja mitattu.
Alue on sosioekonomisesti heikossa asemassa. Hankkeella
voidaan estää alueellista eriytymistä. Kaarisillan koulun
oppilaista noin 10% on erityistä tukea tarvitsevia ja lisäksi
12,3% maahanmuuttajia koulun rehtorin mukaan. Alueen
seitsemän koulun vanhempainyhdistykset aloittavat syksyllä
uudenlaista yhteistyötä alueen kehittämiseen, lapsiperheiden
tukemiseen ja oppilaiden polun onnistumiseen. Hankkeella
on mahdollisuus tulla mukaan tähän toimintaan ja auttaa
perheiden ja lasten tukemista yhdessä oppilaiden huoltajien
kanssa.
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6 912 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ratkaisua haetaan syrjäytymisen, varhaisen eläköitymisen ja
huono-osaisuuden katkaisemiseksi sekä arjen ja
elämänhallinnan ongelmiin. Kohderyhmänä ovat Tukiranka
ry:n toimintoihin osallistuvat yli 18-vuotiaat, sekä syrjäytyneet
ja vaikeassa elämäntilanteessa olevat henkilöt. Tavoitteena
on kartoitus taloudellisen, terveydellisen ja sosiaalisen
elämänhallinnan sekä näiden pohjalta jatkopolun suunnittelu.
Hankkeen päätavoitteena on ohjata asiakkaat heille kuuluviin
palveluihin, sekä tukea, ohjata ja kulkea rinnalla
tulevaisuudensuunnitelmien toteuttamiseksi. Hanke ohjaa
vaikeassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä Tukiranka ry:n
toimintoihin. Toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, joka
sisältää yksilö- ja ryhmätapaamisia. Hankkeen aikana
järjestetään lyhytkoulutuksia ja tutustumiskäyntejä opiskeluja työelämävalmiuksien edistämiseksi. Annetaan
henkilökohtaista tukea ja ohjausta arjen hallinnan haasteisiin
ja ohjataan terveyden, talouden, koulutuksen ja työelämän
9 622 toimijoihin.
Nuorten matalan kynnyksen ystävä- ja kriisitoiminnan
6 201 käynnistämiseen (Ystäväkahvila Muru 2019-2022)
Mielenterveyskuntoutujien elämänlaadun parantamiseen
matalan kynnyksen toimintakeskus- ja vertaisryhmätoiminnan
1 avulla (Karvinen)
Mielenterveyskuntoutujien osallisuuden lisäämiseen
palveluohjauksen, vertaisryhmätoiminnan, matalan
kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan ja jalkautuvan työn
1 avulla
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 481 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
9 490 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Rintaterveyttä sekä rintasyövän varhaistoteamista
edistävään tiedotus-, opastus- ja koulutustoimintaan
2 verkostomaisen järjestötyön avulla.
Tunne ry tarjoaa mahdollisuuksia ilmaston- ja
ympäristönmuutoksiin liittyvien tunteiden ja ajatusten kuten
ympäristöahdistuksen käsittelyyn. Tuki liittyy laajempaan
pyrkimykseen vahvistaa tunnetaitoja haastavassa
ajassamme. Ympäristötunteet vaikuttavat käyttäytymiseen ja
terveyteen, ja voivat toimia voimavarana edellyttäen, että
löytyy tilaa niiden käsittelyyn sekä toisaalta riittävästi
toimintamahdollisuuksia. Psykologiseen asiantuntemukseen
ja monipuolisiin menetelmiin perustuva toimintamme koostuu
mm. yksilö- ja ryhmäohjauksesta, koulutuksista ja
yleisötilaisuuksista sekä paikan päällä että etäyhteyksiä
hyödyntäen. Tavoite on tuottaa laadukkaita
asiantuntijapalveluja ympäristötunteiden kohtaamiseen.
Haettavalla avustuksella palkkaamme vuodeksi
kokopäiväisen asiantuntijan toteuttamaan em. toimintoja ja
lisäksi viestintää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Ensisijaisia kohderyhmiä ovat ympäristötunteita kokevat
henkilöt ja heidän kanssaan toimivat
10 357 työntekijät/vapaaehtoiset/läheiset.
Pääasiallisesti päihdetoipujille suunnatun päihteettömän
2 vertais- ja vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen
Pääskyntuvan keittiön ja ruokalan ilmastoinnin muutostöihin
9 633 sekä sähkökuormien tasapainottamiseen.
Lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn, väkivallan seurausten
käsittelyyn ja turvallisuuden lisäämiseen sekä
lähisuhdeväkivaltaa käyttäneiden auttamiseen väkivallan
lopettamiseksi yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmätoiminnan
7 keinoin (Lähisuhdeväkivaltatyö Pilari)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 250 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Sikiövaurioiden ehkäisemiseen ja syntyneen lapsen terveen
kehityksen turvaamiseen vertaisryhmä-, perhe- ja
yksilötyöskentelyllä sekä etsivän ja matalan kynnyksen
toimintamallin kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on
vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteen sekä
vauvaperheiden päihteettömyyden tukeminen (Pidä kiinni
5 883 –hoitojärjestelmän avopalveluyksikkö Olivia)
Huoltoriitojen ehkäisyyn ja lapselle aiheutuvan kärsimyksen
vähentämiseen tarjoamalla yksilö-, pari-, perhe- ja
ryhmämuotoista tukea eroa harkitseville, eronneille
5 921 vanhemmille ja heidän lapsilleen (Ero lapsiperheessä)
Mahdollistamaan kylätalotoimintaa, joka tuo ihmisiä
yksinäisyydestä toisten pariin ja eristäytyneisyydestä
yhteisöllisyyteen. Toiminnan konkreettinen keskipiste on
kodinomainen kahvila/olohuone, joka on matalalla
kynnyksellä avoin kaikille. Lähes 10 toimintavuotemme
aikana olemme huomanneet toimintamme tarpeellisuuden
tarjota arjen vertaistukea: paikan, jossa kohdata ja tukea
ihmisiä eri elämän tilanteissa. Toiminnan tarpeellisuus on
konkretisoitunut nyt koronan aikana. Ihminen tarvitsee
ihmistä. Toiminnan tehostamiseksi sekä kehittämiseksi
tarvitaan nimenomainen hanke ja toimintaan palkattu
työntekijä, erityisesti vapaaehtoisten rinnalle. Hankkeella
tuettaisiin kohtaamispaikan aamuja, jolloin suurin osa
kävijöistä tulee. Olisi kodinomainen paikka, saisi ravintoa
mielelle ja keholle, voimia päivän jatkamiseen. Kävijöiden
arki ja tukiverkko on näissä 3. sektorin yhdistyksissä. Uusia
vapaaehtoistyömuotoja ja tiedottamista pitää myös kehittää;
9 774 saada tätä näkymätöntä toimintaamme esille.
Psykosiaalisista ongelmista oireilevien ikääntyneiden,
muistisairaiden ja mielenterveyskuntoutujien
6 kokonaisvaltaiseen kotona selviytymisen tukemiseen (Kunto)
Varsinais-Suomen alueen ikäihmisten osallisuuden
tukemiseen Liikkuvan resurssikeskuksen avulla sekä
alueellisen yhteisöllisyyden vahvistamiseen kehittämällä
5 888 kansalaistoiminnan tapoja (Liikkuva resurssikeskus)
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Kotona asuville ikäihmisille suunnatun vapaaehtoistoiminnan
konseptin, SIPPE -toiminnan, toteuttamiseen, kehittämiseen
ja valtakunnalliseen levittämiseen (Sippe – hyvinvointikutsut;
uudenlaista vapaaehtoistoimintaa ikäihmisille 2018 – 2022)
(Elämänote-avustusohjelman osahanke)
Mielenterveyskuntoutujien yhteisöllisyyden lisäämiseen
kohtaamispaikka- ja vapaaehtois- sekä vertaistoiminnan
avulla
Palveluista syrjäytyneiden nuorten aikuisten
matalankynnyksen toimintaan sekä ryhmä- ja
yksilötyöskentelyyn (Nuorten Kohtaamispaikka -toiminta)
Muutoksia ja ongelmia kokeneiden maahanmuuttajien
henkilökohtaiseen palveluohjaukseen suomen kielellä
Turussa ja Turun lähikunnissa (Turun NMKY:n
maahanmuuttajapalvelut)
Nuorten tekemien rikosten, kiusaamisen ja ristiriitatilanteiden
ehkäisemiseen ja selvittämiseen sovittelujen,
seurantatapaamisten ja -yhteydenottojen sekä kouluihin
jalkautumisen avulla Varsinais-Suomessa. (Katusovittelua
nuorille rikoksentekijöille ja nuorten välisten konfliktien
selvittämiseen)
Nuorten syrjäytymistä ehkäisevään vapaa-ajan toimintaan
Turun seudulla. (Yökoris)
Kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden
yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen
sekä vertais- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen
kohtaamispaikkatoiminnan avulla (Kohtaamispaikka Tärsky)

Yhdistyksen vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinointiin
2 657 sekä Nivelverkko.fi -sivuston ylläpitoon
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 428 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten itsenäistymisen
tukemiseen ja asunnottomuuden ehkäisyyn
asumisohjauksella ja -neuvonnalla sekä nuorten
1 011 asumistietoutta edistämällä Turun seudulla
Tarkoituksena on jalkautuvan nuorten erityisasumisneuvojan
työn keinoin edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten
asumismahdollisuuksia, valmiuksia elää itsenäisesti ja
ennaltaehkäistä asumisen kriisiytymistä. Kohderyhmän ovat
17-29-vuotiaat erityistä tukea itsenäistymiseen,
asunnonsaantiin, asumisen onnistumiseen tarvitsevat tai
haasteellisessa asumistilanteessa olevat nuoret. Välillisinä
kohderyhminä ovat nuoria lähellä olevat sidosryhmät ja
asuntoja vuokraavat tahot. ANNU-toiminnan
erityisasumisneuvoja tekee matalan kynnyksen asiakastyötä
sekä julkisen että järjestösektorin tiloissa ajanvarauksella ja
päivystystyönä. Työ käsittää asumistilanteen selvityksen,
palveluohjauksen ja asiakaskohtaisen tausta- ja
verkostoyhteistyön. Osallisuus alueelliseen ja ammatilliseen
kehittämistyöhön on jatkuvaa, erityisesti hallittuun
asuttamiseen, yhteistyöhön sekä erityistä tukea tarvitsevien
/erityisessä tilanteessa olevien nuorten asiakastyöhön
9 668 liittyvissä palveluissa ja käytänteissä.
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten asumismahdollisuuksien
ja itsenäisen elämän valmiuksien vahvistamiseen
jalkautuvalla asumisneuvontatyöllä Turun seudulla (ANNU 5 445 asumisneuvoja nuorille 2019-2021)

Omaishoitajien vertaistukeen, tiedotukseen ja neuvontaan
1 (Lenkkiavain)

Omaishoitajien sosiaalisten verkostojen vahvistamiseen sekä
sosiaalisen tuen tarjoamiseen tukihenkilötoiminnan,
6 937 vertaistuen ja mentoroinnin avulla (2020-2022)
Turkulaisten ja lähialueiden työikäisten, opiskelijoiden ja
kolmanteen ikään kuuluvien tuki- ja liikuntaelimistön
terveydenedistämistyöhön, maksuttomaan ohjaukseen ja
2 320 neuvontaan sekä tapahtumien toteuttamiseen
Turun seudun sateenkaari-ihmisen sosiaaliseen
vahvistamiseen koulutusten, kouluvierailujen sekä
9 862 vertaistukitoiminnan keinoin.
Kehitetään verkkopalvelu TIIVI (tiivistä, verkotu, innovoi)
työttömien auttajille, erityisesti virkahenkilöille,
järjestötoimijoille, tutkijoille ja opiskelijoille. Sisältö koostuu
yksittäisten asiantuntijoiden erityisen hyvinä tai lupaavina
pitämistä neuvoista tietyn ongelman ratkaisussa ("vinkeistä").
Tällaisia ovat esim. toimiviksi havaitut toimintamallit tai
elämänhallintaa parantavat ohjeet. Vinkkisivuilla on myös
linkkejä kattavampiin tietoihin. Palvelu siis keskittää ja
tiivistää asiantuntijatietoa tarkoituksenaan tuoda oleellista
tietotaitoa kohderyhmän saataville helposti ja nopeasti
omaksuttavassa muodossa. Palveluun lisätään
verkkomaailman hyviksi havaittuja käytäntöjä hyödyntäen
toiminnallisuutta, joka tehostaa käyttöä ja edistää erityisesti
verkottumista. Vinkit ja verkottuminen yhdessä luovat
synergiaetua ja innovaatioita. Kehitystyön tuloksena
syntyvää verkkopalvelukonseptia voi hyödyntää
10 066 tulevaisuudessa myös muihin vastaaviin tarkoituksiin.
Työttömien ja työttömänä eläköityneiden toimintakyvyn
ylläpitämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen matalan
kynnyksen ohjaus-, neuvonta-, vertaistuki- ja
2 367 ryhmätoiminnoilla Turussa
Yksinäisyyttä kokevien vanhusten osallisuuden lisäämiseen,
toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kotona asumisen tukemiseen
1 vapaaehtoisten tukiystävien avulla (Tukiystävätoiminta)
Kotona yksin asuvien yli 70-vuotiaiden fyysisen kunnon ja
toimintakyvyn ylläpitämiseen vapaaehtoisten
6 705 kuntoilukummien avulla (Kuntoilukummitoiminta 2020-2023)
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Suvanto ry:n vapaaehtoistyön valtakunnalliseen
koordinointiin. Koordinaatio sisältää vapaaehtoisten
rekrytoinnin, koulutuksen ja tuen, sekä ryhmien perustamisen
eri puolille Suomea. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on
mahdollistaa apua kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kohdanneille
ikääntyneille yhä monipuolisemmin. Toimintana on väkivaltaa
ja kaltoinkohtelua kohdanneille ikääntyneille avoimien,
vapaaehtoisten pitämien vertaistukiryhmien perustaminen eri
puolelle Suomea, vertaistukihenkilö ja -puhelin -toiminta,
sekä lisäksi eri auttamistapojen, kuten videovälitteisten
9 951 tapaamisten ja chat -auttamisen kehittäminen.
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Haavoittuvassa asemassa olevien paperittomien ja
paperittomuusuhan alla elävien naisten ja heidän
perheidensä osallisuuden tukemiseen vapaaehtoistyön,
päiväkeskustoiminnan, jalkautuvan palveluohjauksen ja
neuvonnan avulla
Miehillekin avoimen tukipisteen pilotoimiseksi yhteistyössä
SPR:n kanssa. Kohderyhmä on paperittomat tai siihen
rinnastettavat ihmiset, joilla on oleskeluoikeutensa taikka
heille kuuluvien palveluiden löytämisen ja niihin pääsemisen
kanssa haasteita. Tukipisteessä tavoitellaan Helsingissä
toimivan Tukikeskus Mosaiikin mallia, jossa eri järjestöjen
ammattitaito, osaaminen ja resurssit täydentävät toisiaan.
Neuvontapiste on auki kolmena päivänä viikossa 10–14.00.
Pisteessä tarjotaan SPR:n vapaaehtoisten avulla
psykososiaalista tukea ja toimintakyvyn ylläpitämistä
ryhmätoiminnan ja virikkeellisen toiminnan avulla. Turun
Valkonauha ry:n työntekijä varmistaa, että tukipisteellä on
käytettävissä Kaikkien naisten talo -päiväkeskuksen
oleskeluoikeuteen ja terveyteen liittyvä neuvonta ja
tukipalvelut sekä niitä toteuttavat vapaaehtoisresurssit.
Keskuksessa annetaan myös työsuhteita koskevaa
neuvontaa ehkäisemään kohderyhmän työperäistä
hyväksikäyttöä.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Kulttuuripajatoiminnan toteuttaminen Kuopiossa yli 18vuotiaille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä muista
syistä yhteiskunnassa heikommassa asemassa oleville
toimintamuotoina avoimet luovat ryhmät ja
vertaisohjaajakoulutus (Luode-Kulttuuripaja)
Osallisuutta lisäävään ja kuntoutumista tukevaan matalan
kynnyksen kohtaamispaikka-, vertaisryhmä- ja
vapaaehtoistoimintaan
Kehittämishanke lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohtelua
kohdanneiden ikääntyneiden etsivän työn mallin
rakentamiseen, sekä väkivallan haittojen korjaamiseen ja
ennaltaehkäisyyn.

10 059

Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ikääntyneiden
kriisiauttamiseen ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn
1 yksilö-, pari-, ja ryhmätoiminnan avulla

9 902 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Yhden luukun periaatteella toimivan, yhteisöllisyyttä
tuottavan Osaksi-toimintamallin kehittäminen ja
toteuttaminen turvapaikanhakijoina maahan tulleiden ja
muiden maahanmuuttajataustaisten väliinputoajien
tukemiseksi, yhteiskuntaan kiinnittymisen vahvistamiseksi ja
7 761 palveluihin ohjaamiseksi. (Osaksi 2020-2022)

Ei esitetä

Esitetään

200 000

180 000

Ei esitetä

5 000 000

0

Ei esitetä

75 000

0

Ei esitetä

Työtaito ry

C

177 964

0

Työtaito ry
TYÖTTÖMIEN AYJÄSENTEN
TUKIYHDISTYS RY
(TATSI)

C

9 968 Esteettömän erityisryhmien työttömien tuotantotilaksi
Toiminnalle sopivan paikan kustannuksiin. Kuten
9 952 esteettömyys, työvälineet, työvalmentajan palkkaaminen.
Hankkeessa kehitettävä nuorten sosiaalinen työtoiminta
täydentää nuorille tarjottavia palveluja. Sosiaalinen
työtoiminta on usean palvelun rajapinnalle sijoittuvaa tuettua
työtoimintaa. Imatralla ei ole tarjolla työtoimintaa
lakisääteisen sosiaalisen kuntoutuksen palvelussa ja
taloudellisesti vastikkeettomalle, matalan kynnyksen
työtoiminnalle on Imatran alueella selkeä tarve. Toiminnan
kohteena ovat kaikki 18-30-vuotiaat, joiden toimeentulona on
toimeentulotuki, sairauspäiväraha, kuntoutusraha tai
kuntoutustuki sekä nuoret, jotka ovat
keskeyttäneet/keskeyttämässä ammatilliset opinnot ja ovat
opintoetuuksien piirissä. Sosiaalisen työtoiminnan
tavoitteena on tukea nuorten kuntoutumista työtoiminnassa
muodostuvan yhteisön, nuoren vahvistuvan työ- ja
toimintakyvyn sekä sosiaalisen vahvistamisen kautta.
Sosiaalinen työtoiminta toteutetaan Työtaito Ry:n työpajalla
sekä Imatran Klubitalon työpainotteisessa toiminnassa.
Hankkeen nuoret liittyvät olemassa oleviin yhteisöihin ja
10 368 toimintaan.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 092 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022 – 2023)

Esitetään

64 272

64 272

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 428 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

38 900

38 900

C

Toipuville nuorille päihderiippuvaisille suunnatun
päihteettömän vertaistuellisen kohtaamispaikkatoiminnan
järjestämiseen Lahdessa (Toipuvien päihderiippuvaisten
6 946 nuorten matalankynnyksen päihteetön tila - Lahti 2020-2022) Esitetään

150 025

150 000

TYÖTTÖMIEN AYJÄSENTEN
TUKIYHDISTYS RY
(TATSI)

TYÖTTÖMIEN AYJÄSENTEN
TUKIYHDISTYS RY
(TATSI)
TYÖTTÖMIEN AYJÄSENTEN
TUKIYHDISTYS RY
(TATSI)

C

Ak

TYÖTTÖMIEN
KESKUSJÄRJESTÖ
RY
Ak

TYÖTTÖMIEN
KESKUSJÄRJESTÖ
RY
C
TYÖTTÖMIEN
KESKUSJÄRJESTÖ
RY
Ay
TYÖTTÖMIEN
KESKUSJÄRJESTÖ
RY
Ak
Understödsföreninge
n för svenskspråkig
missbrukarvård rf
Ak

UNILIITTO RY

Ak

Urpola-seura ry

C

USKONTOJEN
UHRIEN TUKI RY

Ak

Uudenmaan CPyhdistys Nylands CPförening ry
C
Uudenmaan CPyhdistys Nylands CPförening ry
C

Toipuvien päihderiippuvaisten vertaistukeen perustuvaan
yhteisölliseen toimintaan. Tavoitteena on tukea avo-tai
laitoskuntoutusjaksolta tulevaa päihderiippuvaista
pääsemään takaisin arkeen. Tavoitteena on ehkäistä
retkahtamista uudelleen päihteisiin yhteisöllisen toiminnan ja
osallisuuden kokemuksen avulla. Toiminnan keskiössä on
Tampereen keskustaan perustettava toipuvien
päihderiippuvaisten oma tila jonne henkilö voi tulla joko omaaloitteisesti tai ohjattuna esim.Tampereen kaupungin
päihdepalveluista. Toiminta perustuu vertaistukeen ja
toimintamallina käytetään Lahdessa Stea - rahoituksella
2020 alkanutta Homebase- toimintaa ja sen tuloksia.
Tampere on huumeidenkäyttötilastoissa Suomen
kärkipaikoilla, esim. jätevesitutkimuksen mukaan. Toipuvat
päihdeongelmaiset nuoret ovat huomanneet että Tampereen
palvelujärjestelmässä eikä järjestöjen tuottamissa
toiminnoissa ole palvelua, joka riittävästi tukisi
päihdekuntoutujan arkeen palaamista. Homebase-toiminta
10 422 kattaisi tämän tarpeen.
Ei esitetä

576 200

0

Esitetään

57 400

57 400

Esitetään

230 682

204 100

Esitetään

326 758

326 758

Esitetään

321 475

270 788

6 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
För strukturerad grupp- och individuell stödverksamhet för
missbrukare och brottspåföljdsklienter (understödet kan inte
användas för att stöda föreningens serviceproduktion och
6 stödboende)
Unihäiriöistä aiheutuvien terveysriskien vähentämiseen,
elämänlaadun paranemiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen
1 ehkäisyyn tähtäävään yhdistystoimintaan
Mikkelin kaupungin Urpolan kartanon luontokeskus lainaa
kansalaisille ilmaiseksi kajakkeja Urpolanlammella
tapahtuvaan melonnan opetteluun ja virkistysmelontaan.
Kartanon uimarannalla on noin 1972 asti ollut myös
rantasauna. Urpola-seura rakentaisi mielellään paikalle
uuden saunan modernein terassein, mutta sellainen tulisi
aivan liian kalliiksi. Niinpä vaihtoehtoisena ideana on
rakentaa sähkömoottorilla varustettu 5x10 m kokoinen
tukeva saunalautta, joka talkootyönä ja sponsoroiduin
materiaalein voidaan toteuttaa noin 24 000€ kustannuksin,
kun vastaavan tasoinen saunan, pesuhuoneen, tuvan,
terassin ja kaasugrillin sisältävä sähköistetty lautta maksaisi
ostettuna noin 100 000€. Luontokeskus operoisi lautan
julkista vuokrausta, kuten kajakkienkin vuokrausta.
Vuokrataso on kaikien kukkarolle sopiva ja esim. lapset
voisivat mennä onkireissulle ilmaiseksi 1 aikuisen seurassa.
Lampi on kaupungin omistama, rakentamaton ja turvallinen
9 975 ja vain 1,5km päässä torilta.
Erilaisten uskonnollisten ryhmien vuoksi vaikeuksiin
joutuneiden ihmisten vertaistuelliseen tukemiseen
3 kasvokkain tai verkkovälitteisesti sekä tiedotustoimintaan
Aikuisten tai nuorten, joilla on synnynnäinen CP, mmc tai
hydrokefalia, mielen hyvinvoinnin tukemiseen,
voimaantumiseen ja vertaistukeen. Covid-pandemia on
lisännyt syrjäytymisen riskiä merkittävästi Hankkeen tärkeänä
osana on myös vaikuttamistyö, jotta erityisryhmät pystytään
tulevaisuudessa huomioimaan arjen kriisitilanteissa.
Vaikuttamistyötä tehdään sekä viranomais- että
päätöksentekotasolla ja luodaan uusia toimintamalleja.
Hanke toteutetaan järjestämällä säännöllistä ryhmätoimintaa
hankkeen kohderyhmään kuuluville aikuisille sekä nuorille.
Tiedossamme ei ole, että tämänkaltaista mielenhyvinvointiin
tähtäävää säännölisempää ryhmätoimintaa tälle
kohderyhmälle olisi tällä hetkellä saatavissa.
Ryhmätapaamisten välillä ryhmän jäseniin pidetään yhteyttä
suljetun facebook tai whatsapp ryhmän avulla. Ryhmien
lisäksi järjestetään isommalle kohderyhmälle suunnattuja
luentoja jaksamiseen ja mielen hyvinvointiin liittyen. Lisäksi
9 604 kohderyhmän nuoria koulutetaan hyvän mielen lähettiläiksi.

Esitetään

41 000

30 000

Esitetään

142 000

118 000

Esitetään

205 300

162 880

Ei esitetä

24 000

0

Esitetään

199 000

137 000

Ei esitetä

244 203

0

9 474 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

51 162

0

Yhteisölliseen, kaikille avoimeen Korttelikeittiötoimintaan.
10 449 Ruoka valmistetaan vapaaehtoisten kanssa hävikkiruoasta.
Pitkäaikaistyöttömien voimavarojen vahvistamiseen
tiedottamalla terveystarkastuksista ja muista sosiaali- ja
terveyspalveluista sekä tarjoamalla henkilökohtaista
palveluohjausta ja työkykykoordinaattorin tukea matalan
kynnyksen kohtaamispaikoissa. Yhdistysten tukeminen ja
kouluttaminen puheeksiotossa ja palveluihin opastamisessa
sekä paikallisten yhteistyöverkostojen rakentamisessa.
7 649 (Terveydeksi 2.0-toiminta 2020-2022)
Pitkäaikaistyöttömien elintapaohjausmallin kehittämiseen ja
toiminnan juurruttamiseen paikallisiin työttömien yhdistyksiin
sekä yhdistysten ja kuntien yhteistyön tukemiseen
kohderyhmän terveyden edistämisessä ja palvelupolkujen
10 359 parantamisessa (Askelia voimaan, 2022-2024)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan

Uudenmaan KILPI Uudenmaan kilpi- ja
lisäkilpirauhasyhdisty
s ry Nylands SKÖLD Nylands sköld- och C
UUDENMAAN
LIHASTAUTIYHDIST
YS RY
Ak
UUDENMAAN
LIHASTAUTIYHDIST
YS RY
C

Uudenmaan KILPI toimi aikaisemmin vain pk-seudulla.
Kilpirauhassairaiden hyvinvointia, voimavaroja, vertaistuen,
tiedon, osallistumisen mahdollisuuksia lisäävän toiminnan
aloittaminen ja laajentaminen Uudellamaalla. Toimintaa
eteenpäin vievien (uusien) aktiivien löytäminen ja
kouluttaminen vertaistoimintaan, digitaalisten välineiden
käyttöön ja tietoturvaan. Mallien ja materiaalien tuottaminen
vertaisohjaajien käyttöön. Hyvinvointipäivien,
vertaistoiminnan ja asiantuntijaluentojen ja
esittäytymistilaisuuksien järjestäminen. Tiedon jakaminen
kilpirauhassairauksista ja niihin vaikuttavista asioista.
Materiaaleja suomeksi ja ruotsiksi. Toiminta tapahtuu
kasvokkain ja verkossa. Sisältää viestintää, tiedottamista
sekä vertaistoimintaa. Toiminta kohdistuu uusimaalaisiin
kilpirauhasen vajaa- ja liikatoimintaa sairastaviin sekä heidän
läheisiinsä erityisesti 7 alueella, joista 5:llä ei ole aikaisemmin
ollut toimintaa. Terveydenhuolto-oppilaitosten oppilaat,
10 100 apteekit ja OLKA-pisteet.
Ei esitetä
Lihastautia sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä
ryhmämuotoiseen vertaistukitoimintaan sekä kasvokkain että
etäyhteyksillä. Tiedon jakamiseen ohjaus- ja neuvontatyön
2 avulla.
Esitetään

10 158

UUDENMAAN
PELASTUSLIITTO
RY

C

10 027

UUDENMAAN
PELASTUSLIITTO
RY

C

9 674

VAAJAKOSKEN
SUVANTO RY

Ak

VAASAN BESTIS
RY
VAASAN BESTIS
RY

Ak
C

1

1

9 983 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

VAASAN ENSI- JA
TURVAKOTI RY VASA MÖDRA- OCH
SKYDDSHEM RF
Ak

6

VAASAN ENSI- JA
TURVAKOTI RY VASA MÖDRA- OCH
SKYDDSHEM RF
Ak

9 807

VAASAN
SETLEMENTTIYHDI
STYS RY - VASA
SETTLEMENTF.
Ak

1

Vaasan seudun
Mielenterveysseura
ry, Vasanejdens
förening för mental
hälsa rf
Vaasan seudun
Mielenterveysseura
ry, Vasanejdens
förening för mental
hälsa rf

Ak

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Avustuksen avulla kehitetään kansalaisten omatoimisen
varautumisen kykyä sekä tietoutta kaupunginosan
alueellisista toimista kriisitilanteessa sekä alueelle
ominaisista vaaroista. Yhteistyötä tehdään paikallisen
kaupunginosayhdistyksen, alueella toimivien yrittäjien,
vapaapalokunnan sekä alueen pelastuslaitoksen kanssa.
Liitto kontaktoi, organisoi ja toteuttaa yhteisiä tilaisuuksia
toimijoille sekä kaupunginosan asukkaille. Liitto tuottaa
koulutusmateriaalia sekä jakomateriaalia omatoimisen
varautumisen aiheesta. Tärkeänä osana on kehittää
kaupunginosayhdistysten omaa kykyä ylläpitää
kriisitilanneverkostoja.
Avustuksen avulla kehitetään palokuntayhdistysten tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta. Avustuksen avulla tuetaan
paikallisten vapaapalokuntayhdistysten omaa kykyä arvioida
ja toteuttaa toimintaansa tasa-arvoisuuden ja
yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Avustuksella lisätään
tietoisuutta, koulutetaan toimijoita sekä tuotetaan materiaalia
toimijoiden käyttöön. Hankkeen aikana liitto tuottaa
materiaalia vapaapalokuntien toiminnan tueksi, järjestää
koulutustilaisuuksia, webinaareja sekä alku- ja
loppuvuodesta aiheeseen liittyen kyselyn. Liitto organisoi
yhteisiä tapahtumia, vertaistukiverkostoitumista sekä
yhdistyksiin jalkautumista yhdistysten omien
toimintaresurssien kehittämiseksi.
Päihde- ja mielenterveysongelmista sekä muille
syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille ja perheille
suunnattuun toimintakeskustoimintaan
Vailla työkokemusta ja/tai koulutusta olevien yli 29-vuotiaiden
henkilöiden elämänhallinnan, sosiaalisuuden sekä
työelämäosallisuuden vahvistamiseen ryhmätoiminnoilla ja
yksilötyöllä verstasympäristössä Vaasassa (Bestis-verstas)

6 380

C

7 760

Vaasan seudun
Mielenterveysseura
ry, Vasanejdens
förening för mental
hälsa rf

C

10 334

VAASAN SEUDUN
MUISTIYHDISTYS
RY

Ak

1

VAILLA
VAKINAISTA
ASUNTOA RY

Ak

6 377

VAILLA
VAKINAISTA
ASUNTOA RY

C

10 287

Yksilö-, pari- ja ryhmämuotoiseen avokriisityöhön perhe- ja
lähisuhdeväkivalta- ja muissa perhe-elämän muutos- ja
kriisitilanteissa (Avokki)
Eroa harkitsevien tai eronneiden vanhempien yhteistyöhalun
ja vanhemmuuden vahvistamiseen sekä erosta aiheutuvien
lapseen kohdistuvien riskien ehkäisemiseen tarjoamalla
varhaista tukea ja apua eroa harkitseville ja eronneille
vanhemmille sekä heidän lapsilleen yksilö-, pari- ja
vertaisryhmätoiminnan keinoin (Ero lapsiperheessä -työ)
Maahanmuuttajaäitien ja kantasuomalaisten äitien
integraation edistämiseen, vanhemmuuden tukemiseen sekä
äidin ja lapsen vuorovaikutusta vahvistavaan
ennaltaehkäisevään ryhmätoimintaan pikkulapsiperheille
(Arkipaja, 2022)
Järjestölähtöiseen kaksikieliseen kriisi- ja
mielenterveystyöhön vaikeissa elämäntilanteissa oleville
tarjoamalla matalan kynnyksen keskusteluapua,
ammatillisesti ohjattuja ryhmiä, puhelin- ja verkkoauttamista
sekä vertaistoimintaa. Avustus sisältää valtakunnallisen
ruotsinkielisen kriisipuhelinpäivystystoiminnan (Pohjanmaan
kriisikeskus - Österbottens kriscenter Valo)
Peruskoululaisten ja heidän perheidensä mielenterveyden
tukemiseen ja vahvistamiseen teknologisten sovellusten
sekä ryhmämuotoisen toiminnan keinoin (Hyvä olla - Må bra
2020-2022)
Yläkoululaisten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnin ja
voimavarojen tukemiseen, sekä erityisesti riskiryhmässä
olevien yläkoululaisten mielenterveyden ja elämänhallinnan
lisäämiseen tähtäävien digitaalisten ja ryhmämuotoisten
tukimuotojen kehittämiseen ja levittämiseen Vaasan seudulla
(Hyvä arki - Må bra i vardagen 2022-2024)
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen Vaasan
seudulla - vertaisryhmätoiminnalla - ohjauksella ja
neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla (Muistiluotsi)
Asunnottomuutta koskevan kokemusasiantuntemuksen
hyödyntämisen edistämiseen asunnottomuustaustaisia
kokemusasiantuntijoita kouluttamalla ja verkostoimalla
(Kokema 2019-2022)
Heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien
asunnottomien tilanteen parantamiseen luomalla järjestöön
vapaaehtoistoiminnan rakenteet (ASVA - Vapaaehtoistyöllä
asunnottomuutta vastaan 2022-2024)

242 208

0

108 000

72 000

Esitetään

41 900

41 900

Ei esitetä

35 000

0

Ei esitetä

17 000

0

Esitetään

58 420

51 000

Esitetään

42 000

42 000

Ei esitetä

22 933

0

Esitetään

177 160

149 000

Esitetään

157 700

139 000

Esitetään

136 700

121 142

Esitetään

259 000

259 000

Esitetään

220 000

220 000

Esitetään

461 860

461 860

Esitetään

335 000

310 000

Esitetään

174 000

154 000

Esitetään

191 000

191 000

VAILLA
VAKINAISTA
ASUNTOA RY

Ay

VAILLA
VAKINAISTA
ASUNTOA RY

Ak

ValoValmennusyhdistys
ry

C

ValoValmennusyhdistys
ry
ValoValmennusyhdistys
ry

Ak

C

VAMMAISFOORUMI
RY
Ak
VAMMAISFOORUMI
RY
C
VAMMAISTEN
LASTEN JA
NUORTEN
TUKISÄÄTIÖ
Ak

VANHUS- JA
LÄHIMMÄISPALVEL
UN LIITTO RY
VANHUS- JA
LÄHIMMÄISPALVEL
UN LIITTO RY
VANHUS- JA
LÄHIMMÄISPALVEL
UN LIITTO RY
VANHUS- JA
LÄHIMMÄISPALVEL
UN LIITTO RY
VANHUS- JA
LÄHIMMÄISPALVEL
UN LIITTO RY

C

Ak

Ay

Ak

Ak

Vanhusten Turva sr

Ay

VANHUSTYÖN
KESKUSLIITTO RY

Ak

VANHUSTYÖN
KESKUSLIITTO RY
VANHUSTYÖN
KESKUSLIITTO RY

C
Ay

VANHUSTYÖN
KESKUSLIITTO RY

Ak

VANHUSTYÖN
KESKUSLIITTO RY

Ak

VANHUSTYÖN
KESKUSLIITTO RY

Ak

VANHUSTYÖN
KESKUSLIITTO RY

C

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
4 376 toimintaan
Asunnottomille suunnattuun matalan kynnyksen
auttamistyöhön (Vapaaehtois- ja vertaiskeskus Vepa,
asumisneuvonta, liikkuva tukityö ja palveluihin ohjaus,
maahanmuuttotyö, vankien tukityö, Kalkkers, Yökiitäjä,
3 Vartiosaari ja Soldis)
Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman
hankkeen "UPPO - ulkopuolelta polkuja osaamiseen"
omarahoitusosuuteen / muun julkisen tuen osuuteen
7 578 järjestölle (2020-2022)
Palveluiden ulkopuolella olevien, toistuvasti ruoka-apuun
turvautuvien asiakkaiden terveyden, toimintakyvyn ja
osallisuuden edistämiseen ohjauksen, neuvonnan ja
10 313 vertaistuen keinoin pääkaupunkiseudulla.

Esitetään

228 000

222 000

Esitetään

553 000

553 000

Esitetään

9 000

9 000

Ei esitetä

121 000

0

45 000

45 000

227 185

175 000

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 860 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman neuvonta, ryhmä-, vertaistoimintaan sekä edunvalvontaan ja
2 viestintään
Esitetään
9 513 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

44 983

0

Vammaisten nuorten työelämäosallisuuden vahvistamiseen
työnantaja-, oppilaitos- ja työvoimapalveluyhteistyöllä sekä
5 575 kokemusasiantuntijatoiminnalla (Nuoret ja työelämä)

Esitetään

173 000

163 000

Avustusta haetaan ikääntyneiden toimintakyvyn ja
osallisuuden edistämiseen kehittämällä ja lisäämällä
jäsenjärjestöjen kansalaistoiminnan ja matalankynnyksen
toiminnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten digitaalista
osaamista, digitaalisten palveluiden kehittämistä ja ohjelmien
käyttöönottoa. Ja motivoimaan käyttämään digitalisuutta
ikääntyneiden tukemisessa ja ohjaamisessa sekä muussa
osallisuutta tukevassa työssä. Hankkeessa luodaan konsepti
digiosaavalle jäsenjärjestötoiminnalle. Konseptointi tukee
jäsenjärjestöjen ja toiminnan piirissä olevien ikäihmisten ja
vapaaehtoisten toimijuutta myös poikkeusoloissa, ja
ennaltaehkäisee toimijuuden heikkenemistä. Hanke
vahvistaa alueellista ja valtakunnallista verkostoitumista,
yhteiskehittämistä ja -toteuttamista sekä asiantuntijuuden
vaihtoa. VALLIn Ikäteknologiakeskuksen jäsenyhteisöjen tuki
liittyy erityisesti teknologiaratkaisuihin, myös kotona
asumisen tukeen. Ei päällekkäisyyksiä. Hanke integroidaan
10 251 hankeaikana VALLIn toimintaan.
Ei esitetä

278 000

0

Nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseen
4 042 sukupolviälykkäällä toiminnalla (Vanhustyön Trainee nuorille) Esitetään

134 000

85 000

Esitetään

319 000

319 000

Esitetään

167 000

150 000

Esitetään

180 000

160 000

Ei esitetä

71 000

0

Esitetään

432 000

432 000

Esitetään

272 133

272 133

Esitetään

766 000

723 000

Esitetään

944 460

891 000

Esitetään

150 300

150 300

Esitetään

234 000

190 000

Esitetään

388 756

388 756

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Etsivän vanhustyön menetelmien levittämiseen,
koordinointiin ja verkostoyhteistyön kehittämiseen (Etsivän
2 345 vanhustyön verkostokeskus)
Vanhusten digitaalista osallisuutta vahvistavaan
tutkimukseen ja tiedon hyödyntämiseen vanhuksia koskevien
6 palveluiden suunnittelussa (Ikäteknologiakeskus)
Tiedon Tupa on ikääntyville (+65v) sunnattu tila, jonne
kootaan erilaisia perusarjessa käytettäviä digilaitteita
tutustuttavaksi. Tilassa järjestetään erilaisia tietotekniikkaan,
teknologiaan, ym. ikääntyvien elämään liittyviä luentoja ja
tietoiskuja sekä annetaan henkilökohtaista digineuvontaa.
Lisäksi tilassa järjestetään monenlaista ryhmätoimintaa
yhdessä eri toimijoiden kanssa. Toiminta tulee olemaan
innostavaa, kiinnostavaa, monipuolista ja ikääntyviä
teknologian pariin houkuttelevaa. Toiminnan tarkoituksena
on tarjota ikääntyville monipuolinen ja maksuton matalan
kynnyksen tila teknologian haltuunottoon. Osaamisen
lisäämisellä varmistetaan ikääntyvien mahdollisuus
osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa
yhteiskunnassa. Ryhmätoiminnalla vahvistetaan
yhteisöllisyyttä ja vähennetään yksinäisyyden tunnetta ja
mahdollistetaan uusien ystävyyssuhteiden luominen.
Avustusta haetaan yhden työntekijän palkkakuluhin, Tuvan ja
9 802 vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen.
Ystäväpiiri-toimintaan ja siihen perustuvaan
Omahoitovalmennus-toimintaan ikäihmisten yksinäisyyden
lievittämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi,
sekä vapaaehtois- ja vanhustyöntekijöiden
10 ryhmänohjausosaamisen edistämiseen
Yksinäisyyttä kokevien yli 65-vuotiaiden osallisuuden ja
toimintakyvyn lisäämiseen vapaaehtoisten tarjoman puhelin9 786 ja verkkopalvelun avulla (VAHVIKELINJA 2022-2024)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Korjausneuvontaan ja kotiturvallisuuden edistämiseen
ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen tukemiseksi ja
7 hyvinvoinnin lisäämiseksi
Ikäihmisten tietotekniikan vertaisohjaajien valtakunnalliseen
koordinaatioon, materiaalituotantoon sekä
2 322 vaikuttamistoimintaan (SeniorSurf)
Vanhusten vapaaehtois-, ryhmä-, virkistys- ja
neuvontatoimintaan sekä vanhustyön sähköisen tietopankin
6 ylläpitämiseen
Heikot digitaidot omaavien senioreiden digiosallisuuden
lisäämiseen vertaistuellisen helpdesk-palvelun avulla
9 621 (Ikädigitukihanke 2022-2024)

Vankien vanhemmat
ry
C

VANTAAN A-KILTA
RY
VANTAAN A-KILTA
RY
VANTAAN A-KILTA
RY

C
Ak
C

VANTAAN
JÄRJESTÖRINKI RY C
VANTAAN
JÄRJESTÖRINKI RY C

VANTAAN
JÄRJESTÖRINKI RY
Vantaan Lastenliitto
ry
VANTAAN
MIELENTERVEYSY
HDISTYS HYVÄT
TUULET RY
VANTAAN
MIELENTERVEYSY
HDISTYS HYVÄT
TUULET RY

Ak

Ei esitetä

5 000

0

Esitetään

122 346

122 346

Esitetään

200 706

148 000

Esitetään

35 740

35 740

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
5 906 yleishyödyllisiin työtehtäviin oppisopimuksella (2019-2020)
Ei esitetä

1

0

Ei esitetä

31 550

0

Esitetään

259 000

259 000

7 122
1
9 879

10 224 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Yhdistysten toimintaedellytysten turvaamiseen ja
kehittämiseen, matalan kynnyksen kohtaamispaikan
ylläpitoon, maahanmuuttajien omakielisen neuvonnan
tekemiseen sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen
1 Vantaalla (2022)

C

9 871 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

51 342

0

C

10 041 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

28 500

0

210 000

201 564

300 000

255 518

109 900

0

461 800

0

277 200

274 650

42 100

40 556

453 950

453 950

390 696

0

Ak

VANTAAN
TURVAKOTI RY
Ak
Vantaan Venäläinen
Klubi - Russkij Klub
Vantaa ry
C

Vantaan Venäläinen
Klubi - Russkij Klub
Vantaa ry
C
Vantaan Venäläinen
Klubi - Russkij Klub
Vantaa ry
C
Vantaan Venäläinen
Klubi - Russkij Klub
Vantaa ry
C
Vantaan Venäläinen
Klubi - Russkij Klub
Vantaa ry
C

Vapauta Uhri ry

9 571

Nykyiset www-sivut on tehty talkootyönä. Palvelussa on
automatisoitu jäsenanomus- ja hyväksymisprosessi ja sen
tuloksena jäsenrekisteri. Sivut pitää uudistaa.
Perusvaatimuksena uudelle toiminnallisuudelle on, että
kunkin vastuualueen vetäjällä on oikeudet ja hän voi helposti
päivittää oman alueensa uudet ja muuttuneet tiedot. Chatpalvelun lisääminen sivuille. Yhdistyksen toimintaa pyritään
tuomaan tunnetuksi sekä viranomaisille että tuomittujen
vankien vanhemmille. Tätä tarkoitusta varten painatamme
esitteitä, joita jaetaan vankiloiden pihoilla jalkautumispäivänä,
toimitetaan vankiloihin, yhdyskuntaseuraamustoimistoihin,
poliisilaitoksille, kriisikeskuksiin jne. Esitteitä joudutaan aika
ajoin uusimaan toiminnan laajetessa (tukihenkilöiden
yhteystiedot lisääntyvät/muuttuvat).
Osallisuutta vahvistavan ja kokemusasiantuntijuuden
saatavuutta parantavan kokemusasiantuntijapankin
kehittämiseen (Asiakasosallisuuden vahvistaminen ja
käyttäjälähtöinen palveluiden kehittäminen sosiaali- ja
terveydenhuollon toimialalla kokemusasiantuntijatoiminnan
avulla 2020-2022)
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujille suunnattuun
vertaistukeen ja kohtaamispaikkatoimintaan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)

C

Mielenterveyskuntoutujien aktivoimiseen matalan kynnyksen
kohtaamispaikkojen ja vapaaehtois- sekä vertaistoiminnan
3 avulla
Esitetään
Yksilö- ja ryhmämuotoiseen avokriisityöhön perhe- ja
lähisuhdeväkivallan kokijoiden, tekijöiden ja lasten kanssa
sekä vanhemmuuden tukeen erotilanteessa
(Lähisuhdeväkivaltatyön yksiköissä sekä avoimissa
7 kohtaamispaikoissa)
Esitetään

10 035 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Ei esitetä

Hankkeen toiminta edistää osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja
suvaitsevaisuutta sekä lisää ihmisten kohtaamista ja
keskinäistä ymmärrystä. Kohderyhmänä ovat 18-70 vuotiaat
Pääkaupunkiseudulla asuvat maahanmuuttajataustaiset,
erityisesti nuoret, yksinhuoltajat, seniorit, ja muut
haastavassa elämäntilanteessa olevat. Toimintamuotoina on
vapaaehtoiskoulutukset, joiden pohjalta rakennetaan
mielekäs vapaaehtoistoimintaa, osallistujien taustojen ja
kiinnostuskohteiden huomioiden. Hankkeessa rakennetaan
digitaalinen vapaaehtoisplatformi, jonka avulla
vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet tulevat näkyväksi, ja
kynnys osallistua vapaaehtoistoimintaan madaltuu.
Hankkeen kehittämä toiminta avaa mahdollisuuksia osallistua
yhteistölliseen matalan kynnyksen toimintaan ja kasvaa
tavalliselta toimintaan osallistujalta itsenäiseen toimijaan
vapaaehtoistyössä mahdollisimman monille. Yhteistyön
kautta lisätään kantaväestön osallisuutta toimintaan sekä
10 037 venäjänkielisten osallisuutta muiden tahojen toimintaan
Ei esitetä
Maahanmuuttajien sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja
työllistymisen edistämiseen järjestöyhteistyössä Vantaalla
7 716 (Tsempataan! 2020-2022)
Esitetään
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 408 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Venäjänkielisten maahanmuuttajien yhteiskunnallisen
tietoisuuden parantamiseen ja sosiaalisen toimintakyvyn
edistämiseen sekä viranomaiskumppanuuden
10 038 vahvistamiseen (Suunta yhteen 2022-2024).
Esitetään
Hankkeen kohderyhmänä ovat seksiaddiktien kumppanit ja
läheiset. Useat heistä kokevat, etteivät ole saaneet
tarvitsemaansa tukea palvelujärjestelmässä, jossa tietoa
seksiriippuvuudesta ja kumppanin kokemasta traumasta ei
vielä ole. Erityisen marginaalissa ovat seksuaalirikoksen
tehneiden läheiset. Avun hakemista vaikeuttaa
seksiriippuvuuteen liittyvä voimakas häpeä, joka nostaa avun
hakemisen kynnyksen korkeaksi. Salvia-hanke 2 pyrkii
madaltamaan avun hakemisen kynnystä tarjoamalla apua
myös verkkoalustalla (=itsenäisesti läpikäytävä
verkkomateriaali, videot, vertaistukiryhmät). Lisäksi Salviaryhmiä perustetaan ympäri Suomea ja siihen tarvitaan
vertaisohjaajien koulutusta ja mentorointia. Yksilötuki jatkuu
edelleen, samoin tarpeellisiksi koetut ammattilaisten
koulutukset. Lisäksi asiakkaiden toiveisiin vastataan
tarjoamalla paritapaamisia, jotta tuhoutunut luottamus ja
läheisyys voisi palautua. Addiktien palveluohjaus uutena,
10 218 jotta apua saa koko perhe. Hanke on jatkoa Salvia 1:lle.
Ei esitetä

VAPAUTEEN
ILMAISUN JA
KUNTOUTTAVAN
TOIMINNAN
KAUTTA VIKTO RY
VAPAUTEEN
ILMAISUN JA
KUNTOUTTAVAN
TOIMINNAN
KAUTTA VIKTO RY

Ak

C

Varissuon Työ ja
Toiminta VT ry
Ak
VARKAUDEN
SEUDUN
MIELENTERVEYSV
ÄKI RY
Ak
VARKAUDEN
SEUDUN
OMAISHOITAJAT
RY
Ak
Warkauden seudun
sosiaali- ja
terveysjärjestöt ry
Ak
VARSINAISSUOMEN
LASTENSUOJELUJ
ÄRJESTÖT RY
Ak

VARSINAISSUOMEN
LASTENSUOJELUJ
ÄRJESTÖT RY
VARSINAISSUOMEN
LASTENSUOJELUJ
ÄRJESTÖT RY
VARSINAISSUOMEN
LASTENSUOJELUJ
ÄRJESTÖT RY
Varsinais-Suomen
mielenterveysomaise
t - FinFami ry

VARSINAISSUOMEN
MUISTIYHDISTYS
RY
VARSINAISSUOMEN
MUISTIYHDISTYS
RY
VARSINAISSUOMEN
MUISTIYHDISTYS
RY
VARSINAISSUOMEN
NÄKÖVAMMAISET
RY

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 129 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Työttömien sekä työttöminä eläköityneiden vähävaraisten
henkilöiden elämänhallinnan vahvistamiseen ja toimintakyvyn
ylläpitämiseen matalan kynnyksen vertaistuki-, ohjaus-,
neuvonta- ja ryhmätoiminnoilla Varissuo - Lausteen alueella
1 441 Turussa (2020-2022)
Mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin ja osallisuuden
vahvistamiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikan,
vertaisryhmätoiminnan, neuvonnan ja tapahtumien avulla
1 (Mielitupa)
Omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen,
neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla
Varkaudessa, Joroisissa, Heinävedellä ja Leppävirralla
1 (OmaisOiva 2022)
Sosiaali- ja terveysyhdistysten yhteistyön edistämiseen
Varkauden alueella, järjestöjen toiminnan ja vapaaehtoistyön
kehittämiseen sekä Varkauden järjestötalon toiminnan
1 toteuttamiseen
10-18-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen
sekä heidän vanhempien vanhemmuuden vahvistamiseen
yksilöllisen tuen, vertaisryhmätoiminnan, tilaisuuksien sekä
1 528 tiedon ja materiaalien levittämisen keinoin (Linkki-toiminta)

137 600

120 000

Esitetään

33 700

33 700

Esitetään

45 000

45 000

Esitetään

90 000

72 490

Esitetään

132 300

132 300

Esitetään

135 000

135 000

Esitetään

169 000

146 000

Ak

Järjestöt on the Road -hankkeessa kehitetyn Perhelinjatoimintamallin vakiinnuttamiseksi. Toimintamalli kokoaa
lastensuojelujärjestöjen lapsiperheille tarjoaman tuen
selkeäksi palvelukokonaisuudeksi, joka on
yhdenvertaisemmin perheiden saatavilla tulevalla
hyvinvointialueella. Tavoitteena on saada
lastensuojelujärjestöjen tarjoama tuki kiinnitetyksi osaksi
kuntien ja hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalveluiden
kokonaisuutta. Toiminnan kohderyhmänä on VSLJ:n
jäsenjärjestöt, Varsinais-Suomen kuntien sisoteammattilaiset ja tulevaisuuden hyvinvointialuetta rakentavat
toimijat. Toiminnassa tuetaan järjestöjä tuen muotojen
tuotteistamisessa ja edistetään niihin ohjautumista mm.
yhteisen viestinnän ja keskitetyn palveluneuvonnan avulla,
tehdään tiivistä yhteistyötä sisote-ammattilaisten ja alueen
soterakenteiden kehittäjien kanssa ja varmistetaan
järjestöjen tuen kiinnittyminen osaksi hyvinvointialueen
lapsiperhepalveluiden kokonaisuutta esim. perhekeskuksia
9 796 yhteisen koordinaation avulla.

Ei esitetä

138 000

0

Ay

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 497 toimintaan

Esitetään

326 778

326 778

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 485 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

37 996

37 996

Esitetään

35 250

35 250

Esitetään

400 000

394 736

Esitetään

448 000

448 000

Ei esitetä

530 000

0

Esitetään

95 000

70 000

Ei esitetä

135 750

0

Ei esitetä

75 000

0

100 000

90 000

150 000

150 000

110 000

110 000

C

Varsinais-Suomen
mielenterveysomaise
t - FinFami ry
Ak
VARSINAISSUOMEN
MUISTIYHDISTYS
RY
VARSINAISSUOMEN
MUISTIYHDISTYS
RY

Rikostaustaisten henkilöiden rikoksettoman elämän
tukemiseen yksilö- ja ryhmämuotoisella ohjauksella ja tuella,
vapaaehtoistoiminnoilla sekä verkostoyhteistyöllä julkisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Hämeenlinnan,
10 112 Hattulan, Janakkalan ja Riihimäen alueella
Esitetään

Ak

9 527

2

3

C

10 219

Ak

3 081

Ak

10 234

C

4 401

Ak

VARSINAISSUOMEN
SININAUHA RY

Ak

VARSINAISSUOMEN
SININAUHA RY

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Mielenterveys- ja päihdeomaisten hyvinvoinnin,
elämänlaadun ja osallisuuden vahvistamiseen
omaisneuvonnan, ryhmätoiminnan, vertaistuen,
tukihenkilötoiminnan, psykososiaalisen tuen, koulutusten ja
vapaaehtoistoiminnan avulla Varsinais-Suomen alueella
Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan ja
muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen VarsinaisSuomessa ja Satakunnassa - vertaisryhmätoiminnalla ohjauksella ja neuvonnalla - tiedotuksella - edunvalvonnalla
(Muistiluotsi)
Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä mielen
hyvinvoinnin tukemiseksi ja mielenterveyttä edistävien
taitojen ja keinojen parantamiseksi ryhmätoiminnan ja
koulutuksen avulla.
För att främja den svenskspråkiga befolkningens hjärnhälsa
och förstärka livskvaliteten och välbefinnandet hos personer
med en minnessjukdom och deras närstående med
förebyggande arbete (Hjärningar – förebyggande arbete
förbättrar livskvaliteten)
Muistisairaiden henkilöiden ja heidän läheistensä arjen
turvallisuuden lisäämiseen ja asumisen muistiystävällisyyden
kehittämiseen parantamalla kohderyhmän taitoja ja
valmiuksia sekä vaikuttamalla heitä ympärövien ihmisten
taitoihin ja asenteisiin.

Näkövammaisten itsenäisen elämän tukemiseen vertaistuen
2 ja ICT-tuen avulla.
Esitetään
Pääasiallisesti alle 30-vuotiaiden Turun alueelle vapautuvien
vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden
elämänhallinnan edistämiseen yksilöllisen tuen ja
6 112 ryhmätoiminnan avulla
Esitetään
Kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden tai
syyllistymisriskissä olevien väkivaltaisen käyttäytymisen
vähentämiseen ja ehkäisemiseen yksilöllisen asiakastyön ja
6 734 verkostotyön avulla (AggrediTurku 2020-2022)
Esitetään

VARSINAISSUOMEN
SININAUHA RY
VARSINAISSUOMEN
SYDÄNPIIRI RY
VARSINAISSUOMEN
SYDÄNPIIRI RY

C

Korvaushoitoasiakkaiden ja heidän läheistensä arjen
hallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseen yksilöllisen ja
ryhmämuotoisen toiminnan avulla (SeuraavaSteppi 20229 596 2024)

Esitetään

674 520

409 000

Ak

6 442 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin

Esitetään

15 000

15 000

47 000

39 164

474 401

282 000

151 360

136 412

Esitetään

29 020

29 020

Ei esitetä

125 700

0

Ei esitetä

230 000

0

Ei esitetä

140 000

0

Ei esitetä

243 000

0

Esitetään

200 631

200 631

C

Varsinais-Suomen
Vammais- ja
Pitkäaikaissairausjärj
estöt VAPI ry
C
Varsinais-Suomen
Vammais- ja
Pitkäaikaissairausjärj
estöt VAPI ry
Ak
Varsinais-Suomen
Vammais- ja
Pitkäaikaissairausjärj
estöt VAPI ry
C

Varsinais-Suomen
Venäläisten
Järjestöjen
Assosiaatio ry

C

Varsinais-Suomen
Viro-keskus ry

C

Vastaisku
syrjäytymiselle ry

Ay

VATES-SÄÄTIÖ

C

VATES-SÄÄTIÖ

Ak

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 703 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyön seudulliseen
vahvistamiseen, tukemiseen ja kehittämiseen VarsinaisSuomessa, vapaaaehtoisen yhdistyskummi toiminnan
kehittämiseen ja mallintamiseen järjestötoiminnassa
(Yhdistykset uudistuvat yhdessä Varsinais-Suomessa 202210 022 2024)
Esitetään
Vammaisille, pitkäaikaissairaille ja muille erityisryhmille
suunnatun kaikille avoimen ja esteettömän kohtaamispaikka
Happy Housen ja tiedotuspisteen toiminnan ylläpitoon ja
1 toiminnan kehittämiseen
Esitetään

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 024 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Kohderyhmänä ovat Turun seudulla asuvat venäjänkieliset
15-28 -vuotiaat nuoret. Tavoitteena on 1) vahvistaa
kohderyhmän kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan
tukemalla nuorten kokemusta osallisuudesta ja
toimijuudesta. Vähennetään syrjintäkokemuksen vaikutuksia
mielenterveyteen. 2) Venäjänkieliset nuoret oppivat
tunnistamaan syrjivää käytöstä, he ymmärtävät
rakenteellisen rasismin riskejä ja heillä on keinoja huomioida
ja välttää niitä omassa arjessaan. 3) Yleinen tietoisuus
rakenteellisen rasismin olemassa olosta ja sen erilaisista,
kokemuksiin perustuvista ilmenemismuodoista lisääntyy
toimijoiden keskuudessa. Mahdollistetaan nuorten itse
suunnittelemia ryhmätoimintamuotoja ja koulutetaan
osallistujista vapaaehtoistoimijoita, jotka jatkavat kehitettyjen
ryhmien ylläpitoa ja sitä kautta kohderyhmän tukemista.
Tuotetaan kokemuksiin perustuvaa materiaalia syrjivästä
käyttäytymisestä ja luodaan yhdessä julkisen sektorin kanssa
10 295 tapoja ja keinoja toimia tällaisissa tilanteissa.
Järjestetään neuvontapalvelu Suomessa asuville virolaisille
puhelimitse ja internetin viestipalveluiden kautta. Tarjotaan
tietoa ja sosiaalista tukea. Neuvonta-asiakkaaksi tulo
tehdään asiakkaalle mahdollisimman helpoksi, varmistetaan
että hän ei jää esim. ajanvarauksen tai
ilmoittautumislomakkeen pelossa tulematta. Tietoa välitetään
sosiaalisen median kautta, henkilökohtaista neuvontaa
tehdään vastaamalla nopeasti viesteihin ja puheluihin.
Kootaan ja jaetaan asiallista faktatietoa virolaisten käyttämiin
some-ryhmiin. Tällä saadaan kitkettyä huhuja ja valheellista
infoa. Hankkeessa järjestetään myös vironkielisiä
koulutuksia, joissa opitaan omatoimisesti käyttämään
digialustoja, mm. vero, kela, omakanta, Teams, Zoom.
Avataan Zoomiin vironkielinen digitaalinen walk-in
neuvontapiste, johon voi liittyä ilman ilmoittautumista omalta
kotikoneeltaan ja saada yleisluontoista neuvontaa ja
vertaistukea. Kun levitetään tietoa palvelusta, samalla
9 679 kerätään palautetta ja toiveita kohderyhmältä.
Tähdätään integraatiomalliin missä asutetaan ensisijaisesti
vankilasta vapautuneita asunnottomia päihderiippuvaisia,
tarjotaan heille ennen vankilasta vapautumista psyykkisen,
fyysisen ja sosiaalisen tilan kartoituksen jälkeen
integraatiomalli. - työ alkaa jo ennen vapautumista vankilasta
päihteiden käytön- ja sosiaalisen tilanteen kartoituksella
yhteistyössä (Romano-Mission, Kritsin) kanssa - VSasumisyksikköön pääsee kuntoutukseen, kun sitoutuu: päihdekuntoutukseen - rikoksettomuuteen väkivallattomuuteen - noudattamaan sovittuja periaatteita ja
sääntöjä - olemaan paikalla päivittäin viikko-ohjelman
mukaisesti Jokaiselle räätälöidään henkilökohtainen
kuntoutuspolku. Jatkokuntoutusjakso sisältää • yksilöllisen
kuntoutussuunnitelman • opiskeluun ja työelämään
valmentamista • verkostoituminen eri tahojen kanssa •
vertaistukiryhmiin tutustuminen ja kiinnittyminen ( NA/AA ) •
ohjatun viikko-ohjelman noudattaminen (viikkokalenteri) •
9 901 Parhaat
keinoja tunnistaa
mahdollisuudet
valmiudetomat
työhön
- Parva - hankkeen tarkoituksena
on tunnistaa henkilöt, joilla on samanaikaisesti useampi työtä
hankaloittava diagnoosi, ja jotka tarvitsevat täsmällisiä
tukitoimia selviytyäkseen kaikista työnhakuun liittyvistä
haasteista. Hankkeella tehostetaan
monidiagnoosihenkilöiden yksilöllisten tarpeiden
tunnistamista, lisätään tietoa ja ymmärrystä haasteiden
vaikutuksista työllistymiseen sekä toimijoiden välistä
yhteistyötä näiden henkilöiden kohtaamista helpottamaan.
Hankkeen tuottaman tiedon avulla syntyvä parempi
osaaminen hyödyttää niin järjestöjen kuin eri
työllisyystoimijoiden ammattilaisia. Työllisyydenhoidon
työnjako on muuttumassa ja monidiagnoosihenkilöiden
asema uusissa rakenteissa on turvattava. Hankkeen avulla
on mahdollisuus muuttaa monidiagnoosihenkilöiden
tilannetta paremmaksi, kun heillä on parempia työllistymistä
tukevia palveluja juuri heidän tarpeisiin sopivaksi
9 890 räätälöitynä.
Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten
työllistämismahdollisuuksien edistämiseen
6 kehittämistoiminnan ja verkostotyön avulla
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Omarahoitusosuuden kattamiseen Elämänlaatua ruuasta hankkeessa. Hankkeen rahoitus on myönnetty Terveyden
Edistämisen valtionavustuksesta Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymälle. Vates-säätiö on hankkeessa
osatoteuttajana yhteistyösopimukseen perustuen.
Elämänlaatua ruuasta -konsepti kehitetään ja jalkautetaan
järjestöjen sekä kuntien käyttöön työelämän ulkopuolella
olevien palveluihin. Konseptin avulla vahvistetaan
osallistujien ruokaan liittyvää elämänlaatua ja yhteisöllisiä
ruokailumahdollisuuksia sekä ammattilaisten osaamista ja
suunnitelmallista työotetta myös poikkeusoloissa.
Konseptissa hyödynnetään mm. ruokatoimijuuden
vahvistamista ja KEHUVA-työotetta. Konsepti kehitetään
yhteistyössä PHHYKY:n kuntouttavan työtoiminnan,
sosiaalisen kuntoutuksen ja Klubitalojen kanssa.
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Osatyökykyisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
henkilöiden työllistymistä ja osallisuutta edistävien järjestöjen
alueellisen verkostoitumisen ja yhteiskehittämisen
tukemiseen ja koordinointiin (2020-2022)
Toiminnan päätavoite on lisätä vakavasti sairaiden lasten ja
nuorten perheiden hyvinvointia. Tämä toteutetaan
järjestämällä valtakunnallisesti henkilökohtaista ja räätälöityä
tukea vakavasti sairaille lapsille ja nuorille sekä heidän
perheille. Vastaamme hankkeella todettuun tarpeeseen
monipuolistamalla ja täydentämällä jo olemassa olevia
tukipalveluita. Tuen avulla yhdistykselle palkataan kaksi
työntekijää, jotta pystymme toimimaan systemaattisen
laadukkaasti, ylläpitämään stabiilin palvelun sekä luomaan
kehittyvän toimintaympäristön.
Omarahoitukseen ESR- rahoitteiseen Vertaistukea
digisyrjäytyneille Uudellamaalla -hankkeeseen vuodelle
2022.
Jalkautuva kansalainen -hankkeessa haluamme kouluttaa ja
varustaa vapaaehtoisia kohtaamaan päihdeongelmaisia ja
asunnottomia oman arkensa keskellä. Vapaaehtoisia
koulutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Vapaaehtoiset saavat käytännön harjoitusta jalkautumalla
työntekijöiden kanssa kadulle sekä toimimalla kiertävässä
päiväkeskuksessa, Levähdyspaikassa. Koulutuksen
päätyttyä vapaaehtoisilla on valmius kohdata ja ohjata avun
tarvitsijoita palveluiden piiriin. Hankkeen kohderyhmänä ovat
eri yhteistytötahojen vapaaehtoiset sekä päihdekäyttäjät ja
asunnottomat.
Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022 – 2023)
Taloudellisissa ja sosiaalisissa ongelmissa olevien
lapsiperheiden ja maahanmuuttajaperheiden koetun
hyvinvoinnin lisäämiseen, syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn,
arjen taitojen lisäämiseen sekä alueen asukkaiden
osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen
kohtaamispaikkatoiminnan, vertaisryhmien ja tapahtumien
kautta
Ikäihmisten osallisuutta lisäävien harrastusryhmien ja
koulutusten järjestäminen, omien vaikutusmahdollisuuksien
vahvistaminen yhteisössään sekä haasteellisessa
elämäntilanteessa olevien kotona-asumisen tukeminen
Joensuussa Rantakylän ja Utran alueilla. Erityisenä
kehittämiskohteena on ohjata ikäihmisille digilaitteiden,
ohjelmistojen ja nettiasiointipalveluiden käyttöä
henkilökohtaisten tapaamisten, koulutusten ja
ryhmätoiminnan avulla sekä vahvistaa järjestöjen ja julkisen
sektorin vahvaa yhteistyötä paikkakunnalla.
Työelämän ulkopuolella olevien ruoka-apua hakevien
aikuisten voimavarojen ja osallisuuden lisäämiseen
yksilöohjauksella sekä ryhmätoiminnoilla Joensuussa
(Venetien Laituri - osallisuutta ja toimintakykyä ruoka-apua
hakeville 2020-2022)
ESR-hankkeen omarahoitusosuuteen Yhdessä katettu 20202022 on ViaDia Keski-Uusimaa ry:n hanke, jonka tavoitteena
on 1) lisätä työttömien työelämäosallisuutta ja työelämään
etenemisen mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään tapoja,
joilla voidaan tukea ja vahvistaa työelämän ulkopuolella ja
heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja
toimintakykyä ja työelämäpolkuja. Tavoitteena on 2)
vahvistaa eri toimijoiden aktiiviseen verkostoyhteistyöhön
perustuvaa paikallista toimintaa ja laajentaa sitä myös muihin
kuntiin Keski-Uudellamaalla. Hankkeessa tehdään
koordinoidusti yhteistyötä kolmannen sektorin, seurakuntien
ja julkisen sektorin toimijoiden välillä ja kehitetään uusia
yhteistyön malleja. Toiminnan alustana toimii lahjoitusruoan
keskitetty logistiikka ja yhteisöllisten ruokailujen koordinointi.
Hanketta toteutetaan ViaDia Keski-Uusimaa ry:n
toimintakeskuksessa ja yhteistyöverkoston eri toimijoiden
toiminnassa. Tavoitteena on myös 3) juurruttaa ja
vakiinnuttaa toiminta alueelle.
Yhteisötalon toimintaan Kiteellä, kaikille kansalaisille
avoimen vapaaehtoistoimintaa, osallisuutta ja kohtaamisia
edistävän yhteisötalon ryhmätoimintaan ja tapahtumien
järjestämiseen (Kiteen yhteisötalo 2022-2023)
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Avustusta haetaan sosiaalisen nuorisotyön jatkamiseen.
Kyseessä on nuorten aikuisten, parissa tehtävä työ
syrjäytymisen estämiseksi ja itsemurhien välttämiseksi.
Ikäryhmä 17-29 v. Toiminta on pääasiassa virka-ajan
ulkopuolella, eli iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa.
Avun kanavoimisessa pidetään tärkeänä järjestystä:
etsiminen, tutustuminen, luottamuksen syntyminen,
auttaminen. Kolme toimitilaa on jo valmiina . Avustusta
haetaan toimintakuluihin, palkkaukseen ja vuokriin. Kyseessä
on Pidä huolta frendistä! -hankkeen jatkotoiminta. Hanke oli
ESR-rahoitteinen 3-vuotinen hanke ajalle 1.5.2018 30.4.2021, ja toimintaa on tarve jatkaa. Hanke tavoitti
kolmessa pisteessä noin 120 nuorta. Mukana olleet nuoret
itsekin toivovat sitä. Hanke toimi kolmella paikkakunnalla, eli
Vaasassa, Vähässäkyrössä ja Laihialla, ja siinä oli viisi
kokoaikaista työntekijää. Budjetti oli noin 860 000 euroa ja
rahoittajina toimivat ely, Vaasan kaupunki, Laihian kunta,
10 259 ViaDia ry.
Ei esitetä
Kyseessä oli ViaDia Lahti ry:lle myönnetty ESR Etsikkohanke (2019-2021), hankekoodi S21632, johon STEAlta
haetaan omarahoitusosuutta. Etsikko on matalan kynnyksen
tukipiste, joka tarjosi tukea riippuvuudesta irtautumisen ensi
askelissa sekä tuki kohderyhmän hakeutumista jatkopoluille.
Etsikon kohderyhmää olivat riippuvuuteensa havahtuneet ja
siitä eroon haluavat henkilöt. Lisäksi kohderyhmänä olivat
lyhyitä vankeustuomioita saaneet huumausaineiden
käyttäjät, joiden putoamista takaisin päihde- ja
rikoskierteeseen toiminta ehkäisi. Tavoitteena oli saada
osallistujat vähentämään huumausaineidenkäyttöä, parantaa
elämänhallintataitoja sekä auttaa heitä eteenpäin
jatkopoluille. Jatkopolku tarkoitti esim.
päihdekuntoutusjaksoa, kuntouttavaa työtoimintaa tai
opiskelu/työpaikkaa. Kohderyhmän sosiaalinen osallisuus on
kaikkein uhatuin ja heihin kohdistuu syrjintää, sillä
huumausaineiden käytön retkahdukset estävät pääsyn
9 832 nykyisiin kuntoutumista tukeviin palveluihin.
Ei esitetä
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9 867 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ikäihmisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä
yhteistyön lisäämiseen ikäihmisten palveluja tuottavien
yhdistysten ja vihtiläisten oppilaitosten kesken perustamalla
ViaDia Senioritalo Vihdin Nummelaan. Keinoina ovat
erityisesti harraste- ja vertaistukiryhmätoiminta sekä
6 698 teemapäivät. (Yhdessä eteenpäin 2020-2022)
Seniorin Ystävä -hankkeen tarkoituksena on ikääntyneen
voimavarojen, toimintakyvyn ja osallisuuden kokemisen
vahvistaminen löytämällä ikääntyneelle ystävä seuraksi ja
tueksi. Tätä tarkoitusta varten perustetaan
vapaaehtoistoiminnan verkosto yhteistyössä Vihdin kunnan,
perusturvakuntayhtymä Karviaisen, vihtiläisten yhdistysten
sekä oppilaitosten kanssa. Avustusta käytetään myös
vapaaehtoistoiminnan koordinoimiseen sekä vapaaehtoisten
9 869 tukemiseen ja koulutukseen.
Tavoitteena on lisätä syrjäytymisvaarassa olevien nuorien
osallisuutta saamalla nuori kamppailulaji harrastukseen
mukaan. Lisäksi tarjotaan elämänhallinnallista ohjausta
tukemaan harrastamista. Elämänhallinnan opettelu tehdään
siis mielekkääksi harrastuksen kautta. Harrastuksen
aloittamisen ja elämänhallinnan opettelun jälkeen
suunnitellaan asiakkaan tulevaisuutta yhdessä tarjoten
palveluneuvontaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Ensin
harrastus, sitten elämänhallinta ja viimeisenä katse
tulevaisuuteen. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat
rikostaustaiset nuoret. Hanke tarjoaa mahdollisuuden
osallistua ryhmätoimintaan, joka tarjoaa mahdollisuuden
osallistua liikunnalliseen toimintaan, keskittyen kuitenkin
kamppailulajeissa käytettyihin ohjausmenetelmiin.
Kamppailulajit kiinnostavat rikostaustaisia nuoria usein
väärästä syystä, siksi hankkeen kautta ohjatussa
ryhmätoiminnassa keskitytään moraalin ja kunnioituksen
siirtovaikutuksen aikaansaamiseen kamppailulajien
10 107 ohjausmenetelmien kautta arkeen
9 524 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ikäihmisten yksinäisyyttä lieventävään ja voimavaroja
vahvistavaan matalan kynnyksen senioritalotoimintaan
9 506 Outokummun alueella
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9 722 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 515 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021 – 2022)
10 072 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Kunnallisten tukipalvelujen ulkopuolelle jättäytyneiden
asunnottomien asuttamiseen hajautetun välivuokra-asumisen
kautta sekä asumisen tuen kehittämiseen yksilö- ja
10 179 ryhmämuotoisen tuen keinoin Tampereella (Kadulta Kotiin)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 073 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022 – 2023)
7 581 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
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ViaDia-liike toimii valtakunnallisesti koko Suomen laajuudella
yli 50 paikkakunnalla tehden tuloksellista monialaista
auttamistyötä asiakkaiden parhaaksi. Avustuksella ViaDia ry
voi pitkäjänteisesti tukea paikallisyhdistyksiä vahvistaen
niiden toimintaedellytyksiä, tukien toiminnan
suunnitelmallisuutta, ammattimaisuutta, tehokkuutta ja
tuottavuutta sekä jatkuvuutta. Paikallisyhdistyksissä toiminta
on usein kevyesti organisoitua, ja pyörii suurimmaksi osaksi
vapaaehtoisten työpanoksen turvin. Avustuksen avulla
ViaDia ry tukee yhdistyksiä panostamaan strategisen
ajattelun vahvistamiseen sekä johtajuuden ja toiminnan
rakenteiden ja laadun kehittämiseen. Näin toiminta voi jatkua
elinvoimaisena ja turvattuna. Lisäksi keskitytään
vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen, sillä viimeistään
koronapandemian aikana on havaittu, että vapaaehtoisten
ikäjakauma ei ole kestävällä pohjalla. Yhdistyksillä on hyvät
edellytykset tuottavuudelle, kun niiden jatkuvuutta ja
10 157 rakenteiden kehittymistä tuetaan.
Ei esitetä
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 933 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022 – 2023)
Esitetään
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
6 573 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2020 – 2023)
Vaikeasti palvelujen piiriin pääsevien mielenterveys- ja
päihdeongelmaisten psykososiaaliseen tukeen (Mieli Street
9 864 2022-2024)
Palveluiden ulkopuolella olevien ja heikosti palveluihin
kiinnittyneiden syrjäytyneiden päihde- ja/tai
mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden psyykkisen,
fyysisen ja sosiaalisen terveyden ja elämänlaadun sekä
itsenäisen elämän vahvistamiseen etsivän työn ja
7 788 palveluohjauksen avulla (Keitaan helmi -hanke 2020-2022)
Hankkeen tavoitteena on saada 50+ työnhakija jaksamaan
työttömyydessä ja työnhaussa, tuntemaan itsensä
arvokkaaksi ja saavuttamaan tunne siitä, että hän hallitsee
omaa elämäänsä myös työttömänä. Etävalmennusten ja koulutusten tähtäimenä on työttömän työnhakuhyvinvoinnin
lisääminen. Työnhakuhyvinvoinnin valmennus ja koulutus
tapahtuvat verkossa, jolloin osallistuminen on helppoa ja
mahdollista mistä tahansa. Valmennuksen painopisteenä on
auttaa työnhakijoita voimaan paremmin mm. parantamalla
työnhakijan itsetuntoa, kartoittamalla hänen sisäistä
motivaatiota työtä kohtaan sekä luomalla uskoa
10 486 mahdollisuuksiin työllistyä.
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TUKILUURI -työttömyyteen (Tukiluuri) -hankkeen tavoitteena
on tarjota valtakunnallinen vertaistukipuhelinpalvelu
työttömille ja omaisille. Palvelu toimii niin, että asiakas
lähettää soittopyynnön nettilomakkeella. Tämän jälkeen
etsitään sopiva vapaaehtoinen, hänelle ilmoitetaan asiasta ja
hän sopii asiakkaan kanssa heille sopivasta soittoajasta.
Tulevaisuuden kehityspolkuja tulee olemaan, että palveluun
soitetaan maksuttomaan tai normaalihintaiseen numeroon
(sisältyy liittymien puhepaketteihin), jossa päivystävä
vapaaehtoinen vastaa puheluun heti, jolloin apu saadaan
akuuttiin hätään. Myös chat sekä WhatsApp viesti/ puhelu
ovat kehityssuunnitelmissa. Palvelun aukioloaika pyritään
saamaan riittäväksi kysyntään nähden, tarvittaessa vaikka
24/7 aukioloon asti. Markkinointia palvelun tunnetuksi
tekemiseksi tarvitaan ja kunhan palvelu tunnetaan, uskomme
puheluja tulevan tuhansia vuositasolla.
Eron jälkeisen väkivallan ja vainon kohteena elävien
perheiden turvallisuuden lisäämiseen yksilö- ja
ryhmätyöskentelyn keinoin sekä vainoamisen
ennaltaehkäisyyn konsultaation, koulutuksen, kehittämisen ja
tutkimusyhteistyön keinoin
Miesten hyvinvoinnin lisäämiseen ja vaikeuksien
ennaltaehkäisemiseen ryhmä- ja yksilötoiminnan keinoin
(Miesten asema -toiminta)
Pikkulapsiperheiden vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen
tukemiseen ryhmätoiminnan keinoin (Kiertävä perhekeskus
Kieppi)
Yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmämuotoiseen avokriisityöhön
perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien ja tekijöiden kanssa
sekä järjestölähtöiseen väkivaltatyön koordinaatioon (20182022) Etelä-Savon alueella
Vanhemmuus- ja parisuhteen taitojen sekä koko perheen
turvallisuuteen, vuorovaikutukseen ja tunnetaitoihin liittyvien
taitojen vahvistaminen vertaistuellista ja toiminnallista
työskentelyä painottaen. Perheiden kokonaisvaltaiseksi
tukemiseksi käynnistetään parisuhdetta, vanhemmuutta ja
perheen yhtenäisyyttä tukevia toimintamuotoja perhe-, parija yksilötyönä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 6-17-vuotiaat
lapset/ nuoret perheineen, vanhemmat ja pariskunnat.
Koulu- ja kouluympäristön ulkopuolelle levittäytyvän lasten ja
nuorten väkivaltaan ja siihen liittyvän interventiomallin
luomiseen, jossa käytetään näyttöön perustuvia menetelmiä.
Interventiomallia toteutetaan yksilö- ja luokka- ja
kouluyhteisötasolla tehtävään työhön. Hankkeessa muutos
työskennellään väkivaltaa kokeneiden ja sitä käyttäneiden
peruskouluikäisten lasten /nuorten sekä heidän perheidensä
kanssa keskittyen juurisyiden tunnistamiseen,
psykoedukaatioon sekä vahvaan psykososiaaliseen tukeen
niin yksilö- kuin luokkayhteisötasolla. Lisätään koulun
henkilöstön, oppilaiden ja kaikkien työskentelyssä mukana
olevien ymmärrystä koulussa tapahtuvasta väkivallasta ja
väkivaltailmiöön liittyen.

130 000

0

70 000

70 000

Esitetään

24 000

24 000

Esitetään

317 649

317 649

Esitetään

45 000

45 000

Ei esitetä

409 991

0

Ei esitetä

235 844

0

Esitetään

207 000

207 000

Esitetään

134 000

99 000

Esitetään

84 494

84 494

Esitetään

213 000

210 000

Ei esitetä

195 506

0

Ei esitetä

295 069

0

Ay

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
3 244 toimintaan

Esitetään

270 000

261 434

C

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 681 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään

46 023

46 023

VIRIKE RY
VIRTAIN
KRISTILLINEN
RAITTIUSTUKI RY
VIRTAIN
KRISTILLINEN
RAITTIUSTUKI RY
VUOKSENLAAKSO
N VAMMAIS- JA
PERHETYÖ RY

Ak

C

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien matalan kynnyksen
kohtaamispaikan toimintaan sekä vapaaehtois-, vertais- ja
kokemusasiantuntijatoiminnan koordinointiin ja
2 kouluttamiseen. (2020-2022)

9 585 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan

Esitetään

241 300

241 300

Ei esitetä

33 500

0

Ak

Päihdetyön päiväkeskustoimintaan ja asumisen
1 tukitoimintaan päihde- ja mielenterveysongelmaisille

Esitetään

43 000

42 100

Ak

Vauvaperheiden vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen
10 ryhmämuotoiseen tukemiseen (Päiväryhmä Liekku)

Esitetään

103 500

103 500

Ei esitetä

280 000

0

Esitetään

145 000

145 000

Esitetään

112 998

112 998

Esitetään

108 926

108 926

Esitetään

208 817

208 817

Esitetään

172 700

150 000

Ei esitetä

45 000

0

Esitetään

31 948

31 386

Esitetään

140 000

120 000

Esitetään

95 000

95 000

Esitetään

350 000

350 000

Esitetään

310 000

310 000

136 000

0

880 000

820 000

71 000

71 000

VUOLLE
SETLEMENTTI RY

C

10 172

VUOLLE
SETLEMENTTI RY

Ak

3 175

VUOLLE
SETLEMENTTI RY

Ak

2

VUOLLE
SETLEMENTTI RY

Ak

4

VUOLLE
SETLEMENTTI RY

Ak

3

VUOLLE
SETLEMENTTI RY Ak
VUOLLE
SETLEMENTTI RY C
VUOROVETO
MIELENTERVEYSS
EURA RY
C

VUOROVETO
MIELENTERVEYSS
EURA RY
Ak
VÄESTÖLIITTO RY

Ak

VÄESTÖLIITTO RY

Ak

VÄESTÖLIITTO RY

Ak

VÄESTÖLIITTO RY

Ak

VÄESTÖLIITTO RY

Ay

VÄESTÖLIITTO RY

Ak

3 174

ILOA ELOON –hankkeessa ikääntyvät palautuvat 4kk:n
intervention jälkeen koronan passivoimasta elämästä
liikkumaan ja osallistumaan sekä vapaaehtoistoiminnan
pariin. Tavoitteina yksinäisyyden väheneminen,
elämänlaadun ja toimintakyvyn paraneminen. Kohderyhmät:
a) yksinasuvat, erityisesti pienituloiset 70+ v. oululaiset, jotka
asuvat määritellyillä asuinalueilla, ovat kärsineet koronaajasta ja joilla on haastetta toimintakyvyn palautumisessa. b)
60+ v. oululaiset, jotka toimivat vapaaehtoisina tukihenkilöinä
em. kohderyhmälle Alkukartoituksen jälkeen asiakkaat
ohjataan olemassa oleviin alueellisiin toimintoihin tai he
sitoutuvat yksilölliseen 4 kk:n interventioon, jossa aktivoidaan
liikkumaan, tarjotaan psykososiaalista tukea yksilötyön,
perehdytetyn vapaaehtoisen tuen ja ILOA ELOON -ryhmän
avulla. Ryhmä toimii non stop periaatteella. Intervention
jälkeen ohjaus/saattaminen eteenpäin ulkopuolisiin
toimintoihin. Alku- ja loppumittaus, 3-4 kk intervention
päättymisen jälkeen seuranta.
Kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden tai
syyllistymisriskissä olevien väkivaltaisen käyttäytymisen
vähentämiseen ja ehkäisemiseen yksilöllisen asiakastyön ja
verkostotyön avulla (Via Vis- Pohjois-Pohjanmaa, Lappi,
Kainuu, 2022)
Maahanmuuttajien ja valtaväestön kaksissuuntaista
kotoutumista edistävään monikulttuuriseen matalan
kynnyksen olohuonetoimintaan, ryhmämuotoiseen
toimintaan, vapaaehtoistoimintaan, leiri- ja retkitoimintaan
sekä yksilölliseen tukeen ja koulutuksiin (Ystävyystalo)
Alueellisen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja
koordinointiin kansalaisyhteiskunnan toimivuuden
vahvistamiseksi (Resurssikeskus VARES)
Yksinäisten, sosiaalisesti syrjäytyneiden,
maahanmuuttajataustaisten, psyykkisesti oireilevien,
seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneiden sekä
muiden erityistä tukea tarvitsevien tyttöjen ja nuorten naisten
hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja yhteisöllisyyden
vahvistamiseen matalankynnyksen toiminnoilla sekä ryhmäja yksilötuella (Oulun Tyttöjen Talo)
Yksinäisten, ulkopuoliseksi itsensä kokevien, kiusattujen,
maahanmuuttajataustaisten, seksuaalista väkivaltaa
kohdanneiden sekä muiden erityistä tukea tarvitsevien
poikien ja sukupuolensa moninaisesti kokevien nuorten
osallisuuden ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen matalan
kynnyksen toiminnalla sekä ryhmä- ja yksilötuella (Oulun
Poikien Talo)

10 460 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
10 190 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Järjestölähtöiseen kriisi- ja mielenterveystyöhön vaikeissa
elämäntilanteissa oleville tarjoamalla matalan kynnyksen
keskusteluapua, ammatillisesti ohjattuja ryhmiä,
etäauttamista ja työyhteisöjen koulutuksia (Vuoroveto1 kriisikeskus Kouvola)
Maahanmuuttajien, erityisesti naismaahanmuuttajien
5 695 työllistymisen edistämiseen mentoroinnilla ja verkostotyöllä
Vanhemmuuden vahvistamiseen verkkopalveluiden,
tiedontuotannon ja mediatyön keinoin. Toiminta kohdistetaan
6 etenkin kuormittuneille vanhemmille.
Intiimeissä ihmissuhteissa huolta kokevien nuorten ja nuorten
aikuisten hyvinvoinnin tukemiseen verkkopalveluiden ja
5 tiedontuotannon keinoin

Hyvä kysymys -verkkopalvelualustan järjestöyhteistyöhön,
alustan ylläpitoon ja kehittämiseen. Tarjotaan sote-järjestöille
asiakasverkkotyön välineet: mm. chatit, ryhmät, Q&A-palsta,
kurssit, tekstit, videot, podcastit. Pidetään yllä ja kehitetään
alustaa sekä sitä käyttävien järjestöjen yhteisöä. Tavoitteena
on antaa järjestöjen palveluihin ja vertaistukeen verkkotyön
välineet, joilla eri järjestöjen kohderyhmät saavat
tarvitsemansa matalan kynnyksen, ehkäisevän ja
vahvistavan tuen nimettömästi, saavutettavasti ja
tietoturvallisesti koko maassa. Kohderyhmänä ovat pienet ja
keskisuuret sote-järjestöt, ml. Väestöliiton kotimaantyö.
Hyödynsaajia ovat järjestöjen kohderyhmät ja vapaaehtoiset.
Toimintamuodot ovat: järjestöyhteistyö ja kumppanivisiotyö;
pääkäyttäjien kouluttaminen ja tuki; alustan teknisestä
toimivuudesta, käyttäjäystävällisyydestä, saavutettavuudesta
ja tietoturvasta huolehtiminen; alustan kehittäminen
9 820 käyttäjien tarpeita yhä paremmin vastaavaksi.
Ei esitetä
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Esitetään
Isovanhempien ja välisukupolven ristiriitojen ratkaisemiseen
neuvonnalla ja vertaistuella sekä tietoaineistoja hyödyntäen
5 697 (Sukupolvien sopu)
Esitetään

VÄESTÖLIITTO RY

Ak

VÄESTÖLIITTO RY

Ak

Vägledningsverkstad
rf
C

Vägledningsverkstad
rf
C
Värtsilän
Pitäjäyhdistys ry
C
VÄSTRA NYLANDS
FOUNTAIN HOUSE
FÖRENING RF
Ak
YAD YOUTH
AGAINST DRUGS
RY
C
YAD YOUTH
AGAINST DRUGS
RY
Ay

YAD YOUTH
AGAINST DRUGS
RY

Ak

YAD YOUTH
AGAINST DRUGS
RY
C
YHDEN
VANHEMMAN
PERHEIDEN LIITTO
RY
Ak

YHDEN
VANHEMMAN
PERHEIDEN LIITTO
RY
C
YHDEN
VANHEMMAN
PERHEIDEN LIITTO
RY
Ak

Vuosina 2018-2021 suomalaisen urheilun kanssa
yhteistyössä kehitetyn seksuaalista häirintää ja epäasiallista
kohtelua ehkäisevän ja vähentävän toiminnan jatkamiseen.
Koronarajoituksista kärsineet lapset ja nuoret ovat alttiita
kiusaamiselle ja häirinnälle, kun liikunta- ja
urheiluharrastukset avautuvat. Toiminnan tavoitteena on,
että seksuaalinen häirintä ja epäasiallinen käytös urheilu- ja
liikuntaharrastusten piirissä tunnistetaan ja vähenee ja
häirintää kokeneet saavat apua. Ylläpidetään matalan
kynnyksen chat- ja puhelinpalvelua nuorille sekä heidän
vanhemmilleen ja huoltajille. Materiaaleja mm. nuorten
vertaissuhteiden tukemiseksi harrastuksissa, viestinnällistä
yhteistyötä ja konsultointia, urheilutahojen ja -seurojen
koulutuksia. Tiivis yhteistyö suomalaisen urheilun ja teemaan
liittyvien järjestötoimijoiden kanssa. Toiminta tukee
urheilutoimijoita koronan vaikutusten vähentämisessä
9 818 nuorten parissa.
Ei esitetä
Pojille ja nuorille miehille kohdistetun matalan kynnyksen
ennaltaehkäisevän puhelin- ja verkkopalvelun ylläpitoon ja
5 685 kehittämiseen (Poikien Puhelin)
Esitetään
Heikommassa asemassa olevien nuorten tilanne on
koronapandemian aikana entisestään heikentynyt, koska
muun muassa nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen liittyviä
palveluja on ollut vähemmän tarjolla. Näiden nuorten
toimintakykyyn vaikuttaa psykososiaalisen hyvinvoinnin
lisäksi fyysinen toimintakyky, joka on myös heikentynyt,
koska nuorten liikkuminen on koronapandemian aikana
vähentynyt merkittävästi. Lisäksi liikunnan polarisoituminen
näyttää edelleen lisääntyneen nuorilla, aktiivisesti liikkuviin
nuoriin ja vähän tai hyvin vähän liikkuviin. Hankkeen avulla
on tarkoitus tukea yhteiskunnan ulkopuolella olevien nuorten
toimintakykyä ja osallisuutta matalan kynnyksen
kokeiluliikunnan avulla ja siten vahvistaa yhteisöllisyyden
tunnetta sekä edesauttaa elämässä eteenpäin siirtymiseen.
Hankkeessa näille nuorille tarjotaan yhdessä ja erikseen eri
liikuntamuotoja, joista he voivat valita kiinnostuksena
9 872 mukaan.
Ei esitetä

99 000

0

280 000

280 000

276 472

0

223 430

0

31 100

0

92 000

92 000

31 000

31 000

Esitetään

316 500

316 026

Ei esitetä

147 000

0

Esitetään

310 562

310 562

Esitetään

179 000

179 000

Ei esitetä

40 000

0

Esitetään

15 700

15 700

För att stöda handledningsbehovet av utsatta
svenskspråkiga NEET unga. Målet är att svenskspråkiga
unga vuxna, 18-35 skall få sina stödtjänster på sitt
modersmål. Då vi kartlagt verksamhetsomgivningen och de
svenska behovena. Detta har inte gjorts tidigare och
konstaterat att ingen instans erbjuder denna typ av
koordinationsstöd i huvudstadsregionen. Målgruppen är de
unga vuxna, år 2019 fanns det 462 st svenskspråkiga under
30 år som fick utkomstöd. Målet är att med FinFami Nyland rf
och Ungdomsverkstaden Sveps utveckla tjänster som fattas
på svenska i samarbete med finskspråkiga aktörer som
redan har motsvarande verksamhet. Så att de
svenskspråkiga stödtjänsterna kan utvecklas i samarbete
med de finskspråkiga och inte blir isolerade. FF har expertis i
sakfrågor om de mest utsatta ungas stöd behov Svepshar
flertal unga som helt saknar motsvarande stödtjänster som
det finns på finska. Nu är meningen att vi i samarbete bygger
9 874 upp praktisk verksamhet som sedan förankras i strukturerna. Ei esitetä
9 631 Paikka auki -hakemus / Platsen är ledig -ansökan
Ei esitetä
Till mötesplatsverksamhet som främjar hälsa, välbefinnande,
delaktighet och återgång till arbets- och studielivet av
rehabiliteringsklienter inom mentalvården (Fontana klubbhus
1 i Karis)
Esitetään
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 963 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Esitetään
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Haemme YAD:n Ay1-avustuksen pilkkomista kahteen
erilliseen avustukseen: Ay1-hallintoavukseen (haetaan
syksyllä) ja nyt haettavaan toiminta-avustukseen. Akavustuksella huolehditaan YAD:n vapaaehtoistyöstä,
ammattilaisten kouluttamisesta sekä materiaalituotannosta.
Toiminnan tavoitteena vaikuttaa nuorten huumeiden käytön
ja käytöstä aiheutuvien haittojen vähenemiseen. Siihen
pyritään osallistamalla nuoria vapaaehtoisia tekemään
ehkäisevää päihdetyötä, vahvistamalla heidän päihteetöntä
yhteisöään sekä kouluttamalla nuoria kohtaavia ammattilaisia
huumeisiin liittyvissä ilmiöissä. Lisäksi tuotamme materiaalia
10 050 niin nuorille kuin ammattilaisille.
Kannabiksen käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisyyn ja
vähentämiseen 18–34-vuotiaille nuorille aikuisille suunnatun
neuvontapalvelun, lyhytinterventioiden sekä vertais- ja
10 005 ryhmätoiminnan avulla (2022-2024)
Eron kohdanneiden perheiden 12-17-vuotiaiden nuorten ja
heidän vanhempiensa hyvinvoinnin tukemiseen
vertaisuuteen perustuvalla ja osallisuutta edistävällä
10 026 toiminnalla
Tietävä-hankkeessa etsitään tiedotuskanavat, jotka
tavoittavat eri puolilla Suomea asuvat eroavat tai eronneet
alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat. Heille kerrotaan
säännöllisesti liiton tarjoamista vertaistuki ja
neuvontapalveluista. Hankkeessa suunnitellaan myös näitä
vanhempia kiinnostava tapa tiedottaa sekä riittävän erottuvat
tekstit ja kuvat, jotka saavat vanhemmat ottamaan yhteyttä
liiton palveluihin. Esimerkiksi perinteisten ilmoitusten ja
esitteiden lisäksi tuotetaan yleishyödyllistä tv- some- ja
radiomainontaa aiheesta. Tehdään yhteistyötä muiden
erotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Tiedottamisen pitää
olla säännöllistä, yhtenäistä ja erottuvaa. TIETÄVÄ 9 958 hankkeelle anotaan 40 000.

3 Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
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Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
1 toimintaan
Aikuisten mielenterveys-ja päihdekuntoutujien vertaisryhmäja matalan kynnyksen jäsenyhteisötalotoimintaan (20211 2022).
Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden
vahvistamiseen ennaltaehkäisevällä
4 erityisvarhaisnuorisotyöllä Tampereen Hervannassa
Työelämästä syrjässä olevien aikuisten osallisuuden ja
yhteisöllisyyden vahvistamiseen päihteettömällä ja avoimella
matalan kynnyksen ryhmätoiminnalla sekä ohjauksella
2 790 Tampereen Hervannassa (Tapaamispaikka Täky)

Ay

Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
2 140 toimintaan

Ak

Ak

C

Ak

Esitetään

334 544

334 544

Esitetään

100 000

81 440

Esitetään

90 895

78 386

Esitetään

131 663

117 000

Esitetään

101 295

83 709

31 907

31 907

121 200

103 200

Esitetään

79 900

79 228

Ei esitetä

151 974

0

Ei esitetä

174 114

0

Esitetään

329 297

282 000

Esitetään

92 000

92 000

Esitetään

39 500

37 250

Ei esitetä

399 940

0

Esitetään

109 000

96 145

Esitetään

116 000

99 764

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
8 266 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2021-2022)
Esitetään
Ikäihmisten, omaishoitajien ja vammaisten toimintakyvyn
ylläpitämiseen sekä sosiaalisten suhteiden vahvistamiseen
vapaaehtoisverkoston toiminnalla ja koordinaatiolla
Tampereen Hervannassa (Verkko- vapaaehtoistoiminta
5 Hervanta)
Esitetään

C

9 731

C

9 580

C

9 683

Ak

1 338

Ak

7 508

C

9 865

C

10 052

Ak

2

Ak

1 493

Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022 - 2023)
Nuoret ja vanhat ikäluokat elävät Suomessa erillään ja
kokevat verrattain paljon yksinäisyyttä. Hankkeen tavoite on
edistää nuorten ja ikäihmisten vuorovaikutusta ja vähentää
yksinäisyyttä. Hankkeen kohderyhminä ovat yksinäisyyttä
kokeneet nuoret ja ikäihmiset sekä heidän parissaan toimivat
sidosryhmät. Hankkeen työntekijät mahdollistavat
ylisukupolviset kohtaamiset, tarjoavat mielekästä tekemistä
yksinäisyyttä kokeneille ihmisille yhdessä sekä ikätovereiden
että eri ikäisten ihmisten kanssa. Hanke tuo esille ratkaisuja
ja yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksia
ylisukupolvisen toiminnan näkökulmasta. Hankkeen
ensimmäisenä vuotena toiminta käynnistetään kahdessa
lähiössä: Varissuolla ja Runosmäessä. Toisena vuotena
toiminta laajenee kahdelle muulle asuinalueelle. Viimeisen
vuoden aikana kehittämishankkeen toiminnot juurrutetaan ja
tulokset dokumentoidaan.
Hankkeen tarkoituksena on aktoida nuoria koronan jälkeen
eristyksessä olemisesta vapautumiseen ja oman elämän
tuettuun järjestämiseen itselle parhaalla mahdollisella tavalla.
Hankkeen tavoitteena on tarjota ilmaisupainotteista
koulutusta, sosiaalisten kontaktien ja yhdessä tekemisen
sekä oppimisen kautta saada voimaa mennä elämässä
eteenpäin ja löytää itselle sopiva koulutus tai työ.
Tavoitteena on nuoren rohkeuden vahvistaminen
itseilmaisun kautta sekä opiskelijoiden oman osaamisen
löytäminen ja sen kehittäminen. Kolmen kuukauden kurssien
aikana valmistellaan lopputyönä esitettävä yhteinen projekti
oppilaiden kanssa heidän ideoimastaan aiheesta. Näin
nuoret pääsevät näyttämään oppimiaansa taitoja, ja yleisö
saa elämyksellisen kokemuksen nuorten maailmasta.
Kahdensuuntaista kotoutumista tukevan monikulttuurisen
matalan kynnyksen toimipisteen ylläpitoon sekä arkea ja
työelämämahdollisuuksia tukevan avoimen ryhmätoiminnan
toteuttamiseksi Varissuolla ja Runosmäellä
Kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistämiseen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen Ylivieskan
keskustassa ja kylillä matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen
sekä ryhmä- ja vertaistoiminnan avulla (Tutuksi Tuokiotuvalla
- virtaa, välittämistä ja vertaistukea)
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Vapaaehtoisen tukiperhe- (TP) ja tukihenkilö(TH)toiminnan
järjestämiseen haavoittuvassa asemassa olevien maahan
muuttaneiden perheiden lapsille (Kokemustukiperhe
kotoutumisen tukena 2022-2024). Päätavoite: Edellytykset
lasten hyvälle elämälle Suomessa vahvistuvat. 1) Lapset
saavat elämäänsä pitkäkestoisia ihmissuhteita. 2)
Vapaaehtoiset saavat voimaantumisen ja osallisuuden
kokemuksia. He ovat motivoituneita ja kokevat saavansa
riittävää tukea. 3) Perheet saavat tukea lapsen
huolenpidossa ja heidän voimavaransa vahvistuvat.
Kohderyhmä: haavoittuvassa asemassa olevien maahan
muuttaneiden perheiden lapset. Toiminta on
ennaltaehkäisevää. Hankkeessa kehitetään erityisesti
kokemustukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa, jossa
maahanmuuton kokenut vapaaehtoinen toimii tukena
äskettäin Suomeen tulleen perheen lapselle. Kokoamme
kokemusasiantuntijaryhmän kehittämään toiminnan
käytäntöjä. Koulutetaan vapaaehtoisia, yhdistetään heitä
tukisuhteisiin lasten kanssa ja tuetaan osapuolia tarpeen
mukaan.
Suomeen ulkomailta adoptoitujen lasten lähiverkoston
tukemiseen (Adoptiokuraattoritoiminta)
Moninaisuuden hyväksyntää ja ymmärrystä edistävään
vapaaehtois- ja pajatoimintaan sekä monikulttuuristen lasten
turvallisuuden ja luottamuksen lisäämiseen (Ole rohkea ja
reilu -pajatoiminta)
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Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
9 746 yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
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Uuden vapaaehtoistoimintaan perustuvan osallistumismallin
kehittämiseen äskettäin maahan muuttaneille perheille.
Kyseessä on matalan kynnyksen yhteisöllinen toiminta, jonka
painopisteenä taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä.
Kohderyhmä koostuu vastaanottokeskuksissa asuvista sekä
kiintiöpakolaisina kuntiin muuttavista perheistä. Tavoitteena
on mallin juurruttaminen hankkeen aikana. Perheet
tarvitsevat mielekästä vapaa-ajantoimintaa ja sosiaalisia
kontakteja suomalaisiin niin lapsille kuin aikuisille sekä tietoa
alueen palveluista. Toimintaan haetaan yhdistyksiä, joilla ei
ole merkittävää aiempaa kokemusta maahan muuttaneille
suunnatusta toiminnasta. Vapaaehtoiset koulutetaan ja
sitoutetaan maahan muuttaneiden kanssa tehtävään työhön.
Toimintaa järjestetään 5-10 paikkakunnalla riippuen siitä,
mihin kuntiin pakolaisia sijoitetaan vuosina 2022-24.
Kiintiöpakolaisten määrä Suomessa nousee ja
maahanmuuton laajemminkin arvioidaan lisääntyvän
pandemian jälkeen Euroopassa.
Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen
toimintaan
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston
hankkeen "Yhdessä ilman rasismia – Osallistava koulutus
alakouluille" omarahoitusosuuteen / muun julkisen tuen
osuuteen järjestölle (2022)
Ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijataustaisten lasten
ja nuorten sekä haavoittuvassa asemassa olevien maahan
muuttaneiden perheiden lasten kotoutumisen ja hyvinvoinnin
tukemiseen vapaaehtoisen tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan
keinoin (Yhdessä matkalla - tukiperheestä voimaa
kotoutumiseen)

9 475

1

2

Järjestötalon vapaaehtoistoiminnan ja verkoston
kehittämiseen sekä sen ylläpitoon. OLKA toimintamallin
mukaiseen sairaalassa tapahtuvaan vapaaehtoistoiminnan ja
vertaistuen kehittämiseen, koordinointiin ja tukemiseen
(Vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja OLKA toimintamallin
toteuttamiseen Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022)
Tavoitteelliseen ryhmätoimintaan suomen- ja ruotsinkielisille
diabeteslapsille ja isovanhemmille sekä muille hoitoon
osallistuville aikuisille Etelä-Pohjanmaalla
Työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2022)
Järjestötalon ja palvelukeskuksen toiminnan edistäminen
sekä järjestötoiminnan näkyväksi tekeminen EteläPohjanmaalla
Lapsiperheitä tukevaan järjestölähtöiseen
avopalvelutoimintaan (Avitus-toiminta: Ero lapsiperheessä-,
vertaisryhmä-, yökylä- ja mummolatoiminta, Perhetuvan
Lauantait, Apua eroon -chat, Lasten ja nuorten chat,
Kansalaisjärjestötoiminta sekä vapaaehtoisdoula-toiminta
erityistä tukea tarvitseville lapsiperheille)

Pikkulapsiperheiden vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen
1 586 ryhmämuotoiseen tukemiseen (Päiväryhmä Pampula)
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä muille erityisen
haasteellisessa elämäntilanteessa oleville kohderyhmille
suunnattuun tukeen elämänhallinnan ja omaehtoisen
suoriutumisen edistämiseksi yksilötuen, ryhmätoiminnan,
1 palveluohjauksen ja asumisen tuen avulla
Asunnottomuuden vähentämiseen valtakunnallisella
verkostotyöllä ja yhteiskehittämisellä asunnottomien,
asukkaiden ja henkilöstön kanssa kumppanuuksien
asiantuntemusta hyödyntäen. Asunto ensin -periaatteen
mukaisen työn, työorientaation ja -menetelmien
juurruttamiseen asunnottomuustyöhön koulutuspäivien,
kehittämispilottien, valmennuksien ja viestinnän avulla
7 361 (Verkostokehittäjät 2020-2022)
Tukiasuntojen (18kpl) hankinta- ja korjausmenoihin ihmisille,
joilla on tuen tarvetta johtuen mielenterveys- ja
päihdeongelmista, pitkittyneestä asunnottomuudesta,
velkaantumisesta ja heikentyneestä toimintakyvystä. Asunnot
hankitaan olemassa olevasta asuntokannasta
7 367 pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.
Asunnottomien henkilöiden asuttamiseen ja asumisen
onnistumisen tukemiseen erityisryhmille kohdennetulla
3 asumisneuvonnalla ja tukiverkostotyöllä
Tukiasuntojen (15kpl) hankinta- ja korjausmenoihin ihmisille,
joilla on tuen tarvetta johtuen mielenterveys- ja
päihdeongelmista, pitkittyneestä asunnottomuudesta,
velkaantumisesta ja heikentyneestä toimintakyvystä. Asunnot
hankitaan olemassa olevasta asuntokannasta
7 363 pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, Vantaa)
Vuokra-asunnoissa asuvien yksinäisten ihmisten
kohtaamisten ja osallisuuden lisäämiseen jalkautuvalla työllä
sekä aktivoivilla ryhmätoiminnoilla monitoimijaisena
7 383 yhteistyönä (Yksi meistä 2020 – 2022)
Päihdeongelmia kohdanneiden käyttäjien ja läheisten sekä
muiden syrjäytymisvaarassa olevien tukemiseen yksilöllisellä
tuella, vertais- ja ryhmätoiminnalla,
kokemusasiantuntijuudella sekä neuvonnalla ja
5 palveluohjauksella
Synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja
lapsivuodepsykoosiin sairastuneiden äitien ja perheiden
2 vertaistukeen sekä näistä sairauksista tiedottamiseen
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Perinataalipsykiatrian sairauksista kärsivien äitien
rohkaisemiseen hakemaan apua riittävän ajoissa ja äitien
kanssa työskentelevien sote-alan ammattilaisten
kouluttamiseen kys.sairauksista ja niiden puheeksi
ottamisesta. 75% masentuneista äideistä jää ilman hoitoa,
sillä perinataalipsykiatrian sairauksia ei tunnisteta riittävästi
sosiaali- ja hoitotyössä eivätkä äidit uskalla tai osaa hakea
apua. Hankkeessa kehitetään äideille tiedotuskampanja, joka
madaltaa avun hakemisen kynnystä. Hanke järjestää ympäri
Suomen äideille suunnattuja keskusteluja ja luentoja sekä
sosiaali- ja terveyspalveluille, ensisijaisesti kätilöille,
suunnattuja lisäkoulutuksia. Äidille apua- hankkeen (20192021) aikana nousi koulutustarve nimenomaan kätilöiden
keskuudessa. Koulutukset edistävät äidin voinnin
systemaattista kyselemistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä.
Hanke edistää avointa keskustelua masennuksesta sosiaalija hoitotyössä, lapsiperheissä, heidän tukiverkostoissaan ja
yhteiskunnallisella tasolla.
Synnytyksen jälkeiseen masennukseen tai vauva-ajan
psykooseihin sairastuneiden äitien hoitopolkujen
kehittämiseen (Äidille apua 2019-2022)
Alueen syrjäytyneitten ja palveluverkoston ulkopuolella
olevien nuorten ja osatyökykyisten elämäntilanteen
parantaminen. Kohderyhmän tavoitettavuuden parantaminen
tiedottamalla ja osallistumalla alueen toimijaverkoston
tapahtumiin ja toimintaan. Kohderyhmän tasa-arvoisuuden
lisääminen ja sosiaalisen osallisuuden mahdollistaminen
nykytilaa paremmin. Syrjäytymisen katkaiseminen ja
vaihtoehdon tarjoaminen joustavasti, asiakaslähtöisesti ja
ilman sitoutumispakkoa tai pelkoa sanktioista.
Mielenterveyskuntoutujien ja syrjäytymisuhan alla olevien
vertais- ja vapaaehtoistoimintaan
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