Avustusehdotus

12.5.2017

Hakuehdot:
Käsit.vuosi: 2017
Tavoitealue: Järjestöjen toimintaedellytykset ja
perusrahoitus

Järj

1403

Kohde/Käyttötarkoitus

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Edellinen
avustus

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 2
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3452

Edellinen
avustus

Suomessa elävien vähemmistöjen eriarvoisuuden
vähentämiseen, digitaaliseen dialogiin osallistamiseen
ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen tuottamalla
omaehtoisia videosisältöjä arjen- ja elämänhallinnasta
sekä (sote-)palveluissa asioinnista
(Digitaalinen dialogi - Meidän Suomi 2017-2020)

Haettu

100 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
eriarvoisuuden vähentäminen, digitaaliseen dialogiin
osallistaminen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen.
Tavoitteeseen pääsemiseksi perustettaisiin liikkuvia
studioita, joiden avulla eri vähemmistöihin kuuluvilla
olisi mahdollisuus kertoa videolla arjen/elämän
hallinnasta ja asioinnista (sote-)palveluissa. Vaikka
hankkeen tausta-ajatus eri vähemmistöjen äänen
tekemisestä kuuluvaksi on hyvä, on hakemuksessa
lukuisia puutteita. Hankkeen tavoitteet ovat ylätasoiset
ja vaikeasti todennettavat. Kohdattavien ihmisten
määrää ei ole arvioitu ja kohderyhmää ei ole hankkeen
perusideasta huolimatta osallistettu juuri tämän
hankkeen suunnitteluun.

Järjestö yhteensä
4375

APUOMENA RY

100 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 3
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3446

Edellinen
avustus

Digiopastuksen laajentamiseen ja kehittämiseen
Lohjalla ja ympäristökunnissa (Digineuvonta
osallisuuden mahdollistajana 2017-2020)

Haettu

59 600

Lohja
Avustusta ei ehdoteta.Hankkeen tavoitteena on alueen
asukkaiden tietoteknisen osaamisen lisääminen
vapaaehtoisten digineuvojien verkoston avulla.
Hankkeessa palkataan hakijan ylläpitämään
Kansalaistoiminnan keskukseen kaksi tietotekniikkaa
hallitsevaa henkilöä, jotka ohjaavat neuvojia käytännön
työssä sekä kouluttavat ja tukevat vapaaehtoisia
neuvojia. Erillinen kehitysprojekti ei kuitenkaan ole
perusteltu, sillä toimintaa on mahdollisuus kehittää
olemassa olevan kohdennetun STEAn toimintaavustuksen puitteissa.

Järjestö yhteensä
3259

ASPA-SÄÄTIÖ

59 600

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 4
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3588

Edellinen
avustus

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten sekä
mielenterveys- ja päihdetoipujien yhdenvertaisuuden
edistämiseen digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa
kehittämällä julkisten koulutus- ja neuvontapalvelujen
saavutettavuutta ja digi -kokemusasiantuntijuutta (Digi
haltuun 2017-2020 ) (Järjestö 2.0 - mukana
muutoksessa -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

254 137

113 275

200 674

197 675

254 137

113 275

200 674

197 675

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten sekä
mielenterveys- ja päihdetoipujien yhdenvertaisuuden
edistämiseen digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa.
Hanketta toteutetaan luomalla polkuja digi osallisuuteen
yhteistyössä kansalaisopistojen, kirjastojen ja
kokemusasiantuntijoiden kanssa. Hankkeen tuloksena
syntyy kirjastoihin ja kansalaisopistoihin ammattilaisten
ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyökonsepti
digineuvonnan ja -koulutuksen toteuttamiseksi ja
palvelujen arvioimiseksi.

Järjestö yhteensä
5813

ASTA RY

Sivu 5
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3644

Edellinen
avustus

Ikääntyneiden tukeminen digitaalisessa maailmassa
sekä heidän itsenäisen elämänstä tukeminen.
Puhelimien ja tietokoneen käytön opastaminen ja
osaamisen aktivointi (NettiAvain ikäteknologiaan -hanke
2017-2020).

Haettu

56 095

Pori
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on ikääntyneiden opettaminen
selkokielellä internetin ja digitaalisten laitteiden
käyttäjiksi. Hankkeen kohdealueena ovat yleisesti
ikääntyneet Porissa.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa kohderyhmän tarkempaan määrittelyyn,
toimintamallin yksityiskohtaisempaan kuvaamiseen,
yhteistyökumppaneihin sekä aikaisemmin toteutettujen
hankkeiden tuotoksiin ja malleihin.

Järjestö yhteensä
5721

56 095

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY
C 3357

Kansalaisten yhdenvertaisten tietoyhteiskuntaan
osallistumisen mahdollisuuksien edistämiseen
yhteiskehittelymetodilla eri toimijoiden kanssa uusia
ratkaisuja kehittämällä (Digiarki 2017-2018)
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tukea
kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua
ja toimia osana tietoyhteiskuntaa helpottamalla
kohderyhmän asiointia digitaalisissa sote-palveluissa
sekä lisäämällä tietoisuutta kansalaisten kohtaamista
haasteista. Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää
huomiota muun muassa toiminnan toteuttamisen
konkreettisempaan kuvailuun. Hankkeen idea jää hyvin
ylätasoiseksi.

73 757

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 6
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

25

ELÄKELIITTO RY

Uusi

C 3586

Ikäihmisten tukeminen kohti aktiivista kansalaisuutta ja
osallisuutta tietoyhteiskunnassa vahvistamalla
ikäihmisten nettitietoja ja -taitoja (mediasivistys).
Osallistetaan ikäihmisiä aktiiviseen verkossa
toimimiseen ja kehitetään tapoja ikäihmisten
digitaalisen mediasivistyksen vahvistamiseksi. Lisätään
tietoisuutta mediasivistyksen tarpeista ja keinoista.
(Netikäs - ikäihmisten digitaalisen mediasivistyksen
vahvistaminen 2017-2020) (Järjestö 2.0 - mukana
muutoksessa -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

73 757

93 500

50 000

150 000

150 000

93 500

50 000

150 000

150 000

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan.
Hankkeen päätavoitteena on ikäihmisten
mediasivistyksen ja medialukutaitojen parantaminen.
Muodostetaan kanssainnostajat ryhmiä vapaaehtoisista
ikäihmisistä, jotka innostavat ja kannustavat muita
osallistujia. Perustetaan kehittäjäverkosto, järjestetään
mediasivistyksen innovointipäivät, tehdään
verkkoviestintää ja itseopiskeluaineistoja. Lisäksi
järjestetään työpajoja ikäihmisille (nettipajat ja
lähitapaamisia). PERUSTELUT: Ikääntyvät tarvitsevat
nyt ja tulevaisuudessa mediasivistystä ja
medialukutaitoa digitaalisissa ympäristöissä. Aiheesta
ei ole järjestetty aikaisemmin toimintaa ja koulutusta.

Järjestö yhteensä
28

ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITTO RY

Sivu 7
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3448

Edellinen
avustus

Ikääntyneiden omaishoitoperheiden tukeminen
vierailutoiminnan, vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan
avulla. Levitetään ikääntyville omaishoitoperheille oman
tilanteen tunnistamiseen liittyvää tietoa ja kehitetään
siihen välineitä. (Paas poiketen -hanke 2017-2020)

Haettu

97 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on omaishoitajaperheiden
tukeminen vierailutoiminnan kehittämisellä. Lisäksi
tavoitteena on lisätä yleisön tietämystä omaishoidosta.
Toiminta kohdistuu järjestön toiminnan kehittämiseen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa kuntien järjestämään omaishoidon
lomatoiminnan ja järjestötoiminnan rajapintaan,
parempaan kohderyhmän kartoitukseen, mallin
laajempaan hyödyntämiseen ja yhteistyökumppanien
määrään.

Järjestö yhteensä
4618

ELÄMÄNI SANKARI RY

97 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 8
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3367

Edellinen
avustus

Järjestön kehittämien hyvien käytäntöjen levittämiseen
KUUMA-kuntien alueelle terveyserojen kaventamiseksi
("Hyvät käytännöt kiertoon" KUUMA-seudulla 20172020)

Haettu

60 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Toiminnan päätavoitteena on
saada integroitua järjestön kehittämä, nuoriin
kohdistuva ehkäisevän päihdetyön toimintamalli osaksi
KUUMA-kuntien toimintaa. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmien avustuskokonaisuuteen. Järjestön on
mahdollista hakea avustusta myöhemmin esimerkiksi
korotuksena järjestön olemassa olevaan
avustuskohteeseen, jossa samaa toimintaa toteutetaan
muilla alueilla.

Järjestö yhteensä
4559

ENTER RY

60 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 9
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3569

Edellinen
avustus

Ikäihmisten tietotekniikan käytön vertaisopastuksen
laajentamiseen Uudellamaalla (Tietotekniikan
vertaisopastuksen levittäminen Uudenmaan kuntiin
2017-2020)

Haettu

25 200

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta.Hankkeen tavoitteena on hakijan
toteuttaman tietotekniikan vertaisopastuksen
laajentaminen järjestelmällisesti Uudellamaalla
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Toimintatapana on
järjestön pääkaupunkiseudulla toteuttama
henkilökohtainen tietotekniikkaopastus, joka on
maksutonta kaikille senioreille avointa toimintaa.
Opastajina toimivat vapaaehtoiset vertaisopastajat.
Hankkeessa luodaan uudet yhteistyökumppanisuhteet,
etsitään sopivat opastuspaikat sekä vapaaehtoiset
vertaisohjaajat alueilta ja viestitään toiminnasta iäkkäille
tukea tarvitseville ihmisille. Hanke vastaa kohderyhmän
keskuudessa todettuihin tarpeisiin ja hankesuunnitelma
on toteutuskelpoinen, mutta hankkeen sisältö ei
kuitenkaan sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen, koska
toimintaa on mahdollisuus kehittää olemassa olevan
kohdennetun STEAn toiminta-avustuksen puitteissa.

Järjestö yhteensä
8104

Etelä-Karjalan Kylät ry

25 200

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 10
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3395

Edellinen
avustus

Ikäihmisten sähköisen asioinnin opastukseen EteläKarjalan maaseutukylissä (Järjestöjen Mobiosaaja 2017
-2019)

Haettu

45 030

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
maaseutukylissä asuvien ikäihmisten tietoteknisten
laitteiden ja sähköisten palvelujen osaamisen
nostaminen sekä sähköisten palvelujen tuominen
maaseutukylien asukkaiden ulottuville. Kylien
ikäihmisille järjestetään sähköiseen asiointiin
käytettävien laitteiden kiertävää käyttöopastusta ja
asiointipalvelujen käytön ohjausta, etsitään ja
opastetaan vapaaehtoisia vertaisopastajia tukemaan
ikäihmisten sähköisen asioinnin työskentelyä sekä 12
kylätalolle tai vastaavalle perustetaan yhteiskäyttöinen
nettipiste. Hanke tukee maaseutukylissä asuvien
kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua
ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Hanke
vastaa kohderyhmän keskuudessa todettuihin tarpeisiin
ja hankesuunnitelma on toteutuskelpoinen, mutta
hankkeen sisältö ei kuitenkaan sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen, koska siinä ei tuoteta ohjelman
tavoitteita tukevaa uutta toimintaa.

Järjestö yhteensä
8480

Etelä-Karjalan yhdistykset ry

45 030

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 11
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3705

Edellinen
avustus

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa eteläkarjalaisten
järjestöjen, yhdistysten ja vapaan kentän toimijoiden
muodostama toimintaverkosto, joka tuottaa yhdistysten
omaan toimintaan perustuvia sote- ja
hyvinvointipalveluja. Hankkeessa kehitettävä
rakenteellinen verkosto toimii kolmannen sektorin
näkökulmasta oleellisena osana maakunnan
palvelujärjestelmää. Hankkeen puitteissa haetaan myös
ratkaisua yhdistysten yhteisen tilan löytämiseen.

Haettu

46 650

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on, että
eteläkarjalaisten yhdistysten, järjestöjen ja vapaan
kentän toimijoiden muodostama verkosto on
maakunnassa tunnettu hyvinvointipalveluiden tuottaja,
jolla on mahdollista osallistua maakunnan ja alueen
kuntien hyvinvointipalveluiden suunnitteluun,
toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä lisäksi
mahdollistaa maakuntaan järjestöille yhteisen tilan.
Hankeen esisijaisena kohderyhmänä nähdään
eteläkarjalaiset yhdistykset, järjestöt ja vapaat ryhmät,
joiden toiminnan kehittämistä tuetaan sote- ja
hyvinvointipalvelujen tuottamisen näkökulmasta, jolloin
myös palvelujenkäyttäjät ovat hankkeen kohderyhmää.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
8027

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry

46 650

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 12
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3699

Edellinen
avustus

Eteläkarjalaisten järjestöjen, yhdistysten ja vapaan
kentän toimintaverkoston rakentamiseen ja yhteisen
tilan löytämiseen sekä yhdistysten omaan toimintaan
perustuvien sote- ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen
osaksi maakunnan palvelujärjestelmää (Etelä-Karjalan
elinvoimaverkosto 2017 - 2020)

Haettu

100 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on, että
eteläkarjalaisten yhdistysten, järjestöjen ja vapaan
kentän toimijoiden muodostama verkosto on
maakunnassa tunnettu hyvinvointipalveluiden tuottaja,
jolla on mahdollista osallistua maakunnan ja alueen
kuntien hyvinvointipalveluiden suunnitteluun,
toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä lisäksi
mahdollistaa maakuntaan järjestöille yhteisen tilan.
Hankeen esisijaisena kohderyhmänä nähdään
eteläkarjalaiset yhdistykset, järjestöt ja vapaat ryhmät,
joiden toiminnan kehittämistä tuetaan sote- ja
hyvinvointipalvelujen tuottamisen näkökulmasta, jolloin
myös palvelujenkäyttäjät ovat hankkeen kohderyhmää.
Järjestö hakee Järjestöt 2.0 maakunnallista
koordinaatiohanketta Etelä-Karjalan maakuntaan.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen, eikä avustusta
saa käyttää markkinaehtoisen palvelutoiminnan
kehittämiseen.

Järjestö yhteensä
8038

Etelä-Suomen Sydänpiiri ry, Hjärtdistriktet i Södra Finland rf

100 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 13
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3593

Edellinen
avustus

Luodaan vaikuttamisverkostoa ja koordinaatiota
maakuntiin, päivitetään järjestötoimijoiden osaamista.
Koordinoidaan vertaistukea ja hyvinvointia terveyden
edistäminen uusissa rakenteissa (Uudenmaan järjestöt
muutoksessa yhdessä -hanke 2017-2020).

Haettu

134 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on luoda vaikuttamisverkosto
maakuntiin ja alueen kuntiin. Lisäksi tavoitteena on
päivittää järjestötoimijoiden osaamista muutoksessa.
Hanke keskittyy ainoastaan tarttumattomien sairauksien
järjestöjen toiminnan koordinointiin ja toiminnan
ulkopuolelle jää useita toimijoita.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Hankekokonaisuuteen on
valittu toinen hanke, joka vastaa paremmin
avustusohjelman tavoitteisiin.

Järjestö yhteensä
1713

FINFAMI - UUSIMAA RY

134 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 14
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3429

Edellinen
avustus

Kuntoutujien ja omaisten vahvistamiseen
digiosaamisessa, sekä vertaistukiohjaajien
kouluttamiseen auttamaan kuntoutujia, omaisia sekä
kunnan ja kolmannen sektorin muita
mielenterveyspalveluja käyttäviä toimijoita
suoriutumaan tieto- ja viestintätekniikan rutiineissa
(Digiosku 2017-2020)

Haettu

54 500

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on vahvistaa
kuntoutujia ja omaisia yhteistä digiosaamisessa, sekä
kouluttaa vertaistukiohjaajia ja kouluttajia auttamaan
kuntoutujia, omaisia, kunnan ja kolmannen sektorin
muita mielenterveyspalvelun toimijoita suoriutumaan
tieto- ja viestintätekniikan rutiineissa.
Hankesuunnitelma vaatii kehittämistä usean osa-alueen
suhteen.

Järjestö yhteensä
8271

Gamu ry

54 500

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 15
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3572

Edellinen
avustus

Asiakastiedon keruuseen käytettävän vuorovaikutteisen
mobiilisovelluksen rakentamiseen vanhustyötä tekeville
järjestöille (Järjestöjen Mobiosaaja 2017-2019)

Haettu

78 358

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää vanhustyötä tekeville järjestöille
helppokäyttöinen mobiilisovellus vuorovaikutteiseen
asiakastiedon keruuseen. Saatua tietoa käytetään
hankkeessa tuotettavan analyysimallin avulla entistä
asiakaslähtöisempien ja vaikuttavuudeltaan parempien
palvelujen kehittämiseen. Mobiilityökalun avulla
ikäihmiset voivat kommunikoida palveluntarpeensa
suoraan järjestöille ja saavat samalla tietoa
vanhuspalveluja tarjoavista järjestöistä omalla
alueellaan. Hanke tuottaa asiakaslähtöistä tietoa, jonka
avulla vanhustyötä tekevät järjestöt voivat kehittää
palveluntarjontaansa ja johtamistaan. Avustamiselle ei
ole edellytyksiä, sillä hankkeen yksinomaisena
tarkoituksena on erillisen mobiilisovelluksen
toteuttaminen. Tarvekartoitus on pinnallinen eikä tulevia
käyttäjiä ole osallistettu suunnitteluun. Hankkeen
tuloksena sovellus tarjoaa vaihtoehdon olemassa
oleville kaupallisille sovelluksille, joten sen voidaan
katsoa aiheuttavan vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa.

Järjestö yhteensä
8450

HappyHealing Ry

78 358

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 16
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3690

Edellinen
avustus

Ohjelmiston ja palvelukonseptin kehittäminen, jossa
yhdistetään palveluntarjoajat sekä ihmiset. Ohjelmisto
tarjoaa käyttäjille tietoa lähimmistä palveluntarjoamista
ilman hakukoneiden käyttöä (Suomi100-Ihmisten ja
palveluntarjojien portaali sekä toimijoiden koordinointi hanke 2017-2020)

Haettu

590 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on luoda portaali järjestöjen
käyttöön. Portaalin tavoitteena on antaa paremmin
tietoa saatavista palveluita.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
58

HELSINGIN JA UUDENMAAN NÄKÖVAMMAISET RY

590 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 17
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3683

Edellinen
avustus

Uudellamaalla toimivien sote-järjestöjen kumppanuusja resurssiverkoston rakentamiseen, järjestöjen
toimintaedellytysten vahvistamiseen sekä kansalaisten
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sote- ja
maakuntauudistuksessa (Uusimaa yhdessä ±
kumppanuus- ja resurssiverkosto 2017-2020) (Järjestö
2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

206 000

206 000

343 000

343 000

206 000

206 000

343 000

343 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
muodostaa toimiva järjestöverkosto maakuntatason
sote-uudistuksen valmistelutyön tueksi. Toiminta luo
edellytyksiä paikallisten järjestöjen ja niiden jäsenten
osallistumiselle alueen kansalaistoimintaan aktiivisina
toimijoina ja tiedonvälittäjinä. Järjestöjen palvelut ja
osaaminen tuodaan maakunnan, sote-alueen ja kuntien
saavutettavaksi luomalla yhtenäinen maakunnan
kattava resurssiverkosto. Helsingin ja Uudenmaan
Näkövammaiset ry:n lisäksi suunnitteluun ja
toteutukseen osallistuvat Espoon Järjestöjen Yhteisö
EJY ry, Länsi-Uudenmaan Järjestöjen Yhteisö LJY ry,
Vantaan järjestörinki ry, Keski-Uudenmaan
yhdistysverkosto ry, Loviisan järjestöt ry, Porvoon
Yhdistyskeskus ry, Helsingin Invalidien Yhdistys ry,
Helsingin Kehitysvammatuki57 ry ja Uudenmaan
Sosiaaliturvayhdistys ry. Hakemus perustuu hakijan ja
yhteistyökumppaneiden tarvekartoitukseen ja yhteiseen
toimintasuunnitelmaan. Suunnitetultu toimintatapa luo
hyvät edellytykset tavoitteiden saavuttamiselle.

Järjestö yhteensä
2876

HELSINGIN SEUDUN ERILAISET OPPIJAT RY

Sivu 18
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3603

Edellinen
avustus

Erilaisten oppijoiden kanssa työskentelevien opettajien
digitaalisten taitojen kehittämiseen (Digitaaliset
pedagogiset ratkaisut ja niiden hyödyntämiseen sopiva
malli
tukemaan erilaisten oppijoiden kanssa työskenteleviä
opettajia 2017-2020)

Haettu

94 503

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
peruskoulun opettajien käyttöön malli, jossa digitaalisia
ratkaisuja osataan hyödyntää paremmin pedagogisessa
työssä. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
2787

94 503

HELSINGIN TYÖTTÖMÄT RY
C 3607

Kansalaisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien
tukemiseen osallistua ja toimia osana nykypäivän
tietoyhteiskuntaa sekä kolmannen sektorin toimijoiden
valmiuksien kehittämiseen opastaa sähköisten
palvelujen käyttöä ohjauksella ja koulutuksella (Digitavis
2017-2018)

160 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
parantaa tavallisten kansalaisten digivalmiuksia.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa kohderyhmän
rajaamiseen ja tavoitteiden täsmentämiseen.

Järjestö yhteensä

160 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 19
Järj

2089

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

HELSINKIMISSIO RY
C 3642

Ikääntyneiden digiosaamisen kehittämiseen
vapaaehtoisten tuella Helsingissä (Digikummi 20172020)

77 500

Helsinki
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
auttaa vapaaehtoisten avulla
helsinkiläisiä yli 60±vuotiaita senioreita älylaitteen
hankinnassa ja verkkoasioinnissa. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Hakemus oli huolellisesti
laadittu, mutta ohjelmassa painotettiin uusien,
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja toteuttamista.
Hakijalla on mahdollisuus hakea toiminnalle rahoitusta
myöhemmin.

Järjestö yhteensä
70

HUOLTOLIITTO RY

77 500

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 20
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3365

Edellinen
avustus

Tietokoneen käytön opettamiseen ikäihmisille PohjoisSavossa (Ikäihmisten digihanke 2017-2020)

Haettu

45 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
opettaa tietokoneen käyttöä ikäihmisille kuudella eri
paikkakunnalla Pohjois-Savossa. Toiminnalla
tavoitellaan mahdollisuutta kohderyhmälle hyödyntää
sosiaalista mediaa sekä internetin sähköisiä
asiakaspalveluja. Hanke vaatii kuitenkin kehittämistä
usean osa-alueen suhteen. Muun muassa toiminnan
tarvetta ei ole riittävästi varmennettu ja toiminnan
talousarvio on ylimitoitettu esitettyyn toimintaan nähden.
Osassa hakemuksessa mainituista
hankepaikkakunnista on jo tarjolla saman tyyppistä
opetustoimintaa kuin hankehakemuksessa kuvattu
toiminta muun muassa alueen Kansalaisopistojen
toimesta.

Järjestö yhteensä
4117

Hämeen Setlementti ry

45 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 21
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3583

Edellinen
avustus

Yhdistysten ja järjestöjen roolin vahvistamiseen sote- ja
maakuntauudistuksessa Kanta-Hämeen alueella sekä
järjestöyhteistyön kehittämiseen tulevan maakunnan,
sotepalveluiden ja kuntien kanssa (Meidän Häme 20172020)(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

111 925

91 000

168 000

168 000

111 925

91 000

168 000

168 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
rakenteiden ja verkostojen kehittäminen yhteistyössä
tulevan maakunnan ja kuntien kanssa Kanta-Hämeen
alueella sekä alueen yhdistysten ja järjestöjen kesken.
Toinen päätavoite on yhdistysten toiminnan näkyväksi
tekeminen. Hakemus on huolellisesti valmisteltu ja se
sisältää 23 kpl yhteistyösopimuksia kuntien ja
järjestöjen kanssa. Hakemuksessa ilmaistaan halu
toimia mukana ohjelmassa sekä kiinnostus kokemusten
jakamiseen muiden maakuntien hankkeiden kanssa.
Avustusta esitetään kolmen työntekijän palkaamiseen ja
hankkeen toimintakuluihin. Avustusehdotuksessa
rajataan, ainakin alkuvaiheessa, pois ulkopuolelta
ostettavista palveluista osuus, joka kohdistuu Hämeen
kylät ry:ltä ja muilta järjestöiltä ostettaviin
asiantuntijapalveluihin. Näihin ostoihin kaivataan
tarkennusta jatkohakemuksissa.

Järjestö yhteensä
3189

HÄMEENMAAN SYDÄNPIIRI RY

Sivu 22
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3490

Edellinen
avustus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen
yhteistyön ja vaikuttamistyön koordinaatioon
muuttuvassa toimintaympäristössä (Pirkanmaan
järjestöt muutoksessa yhdessä 2017 - 2020)

Haettu

65 534

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
tehokas vaikuttamisverkosto maakuntaan ja alueen
kuntiin, järjestötoimijoiden osaamisen lisääminen
muutoksessa, yhtiöittämisen ulkopuolelle jäävien
vertaistuki- ja muiden palveluiden asemointi ja
koordinointi maakunnassa yhteistyönä sekä
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa.
Hakemuksen yhteistyökumppanuudet keskittyvät
tarttumattomiin tauteihin (mielenterveys, hengitys,
sydän, syöpä, aivo ja diabetes) ja muiden
substanssialueiden huomioiminen jää vähäiseksi.
Hanketta on haettu maakunnalliseksi
koordinaatiohankkeeksi, joten hakemuksen heikkoutena
on sen yleinen painottuminen sairaus- ja
potilasjärjestöjen näkökulmiin. Maakunnan alueelta on
valittu toinen hanke, joka vastaa paremmin
avustusohjelman tarpeisiin.

Järjestö yhteensä
182

IKÄINSTITUUTIN SÄÄTIÖ

65 534

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 23
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3467

Virtuaalisen terveysliikunnan kehittämiseen ja sen
hyvien käytäntöjen kuvaamiseen koskien
toimintakyvyltään heikentyneitä, syrjäseuduilla asuvia
iäkkäitä ihmisiä (Virtuaalisin keinoin voimaa vanhuuteen
2017 - 2018) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)
Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä
toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten
mahdollisuuksia liikuntaan luomalla hyvät
toimintakäytännöt virtuaaliselle terveysliikunnan
ryhmätoiminnalle. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa
virtuaalisesta terveysiikuntaryhmiin osallistumisesta ja
virtuaalisesti vertaisohjatuista ryhmistä. Hankkeessa
pilotoidaan virtuaalisesti vertaisohjattuja tai
terveysliikunnan ammattilaisen ohjaamia liikuntaryhmiä,
joihin osallistutaan virtuaalisesti kotoa käsin. Pilotteina
toimivien iäkkäiden terveysliikuntaryhmien on
tavoitteena kestää vähintään 3 kuukautta ja kokoontua
vähintään kerran viikossa. Digitoitujen valmiiden
liikuntaohjelmien avulla kannustetaan osallistujia
tekemään vähintään yksi harjoitusohjelma viikossa
itsenäisesti. Projektityöntekijä perehdyttää osallistujat
teknologian käyttöön ja etsii yhdessä järjestöjen ja
kuntien kanssa paikallisen ratkaisun osallistujien
tarvitseman it-tuen tarpeisiin. Kuntiin perustettavien
virtuaaliseen osallistumiseen perustuvien
liikuntaryhmien toteutukseen etsitään kussakin
kunnassa työpari ammattilaisesta ja vertaisohjaajasta,
jotta varmistetaan virtuaalisesti toteutetun toiminnan
osaamisen siirtyminen vertaistoimintaan. Osallistujien
digiosaamista tuetaan myös siten, että heidän
kokemuksiaan kootaan säännöllisesti sähköpostin
välityksellä. Haettu hanke sopii hyvin Järjestö 2.0:
mukana muutoksessa -avustusohjelmaan sillä se
vastaa sekä tavoitteiltaan että toteutukseltaan
avustusohjelman linjauksiin.

Edellinen
avustus

Haettu

80 000

Ehdotus
2017
80 000

Suunnitelma
2018
80 000

Suunnitelma
2019

Sivu 24
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

1242

Haettu

80 000

ILVOLA-SÄÄTIÖ
C 3531

Ikääntyiden osallisuuden lisääminen kotona
virikkeelliseen toimintaan tietotekniikan ja
digiteknologian avulla. Ikäihmisten tietotekniikan
käyttämisen kynnyksen madaltaminen ja
ulkopuolisuuden tunteen vähentäminen, virtuaalisisällön
kehittäminen ja toteuttaminen (Päivätoiminnan
digiloikka -hanke 2017-2019).

45 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on ikäihmisten virtuaaliseen
päivätoimintaan osallistumisen tukeminen, laitteiden
hankintaan ja ikäihmisten arjessa selviämisen
tukeminen
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa osallistujien maksamiin maksuihin,
yksityisen ohjeman lisenssimaksuihin ja hankittujen
tietokoneiden käytön rajauksiin. Lisäksi hanketta
toteutetaan osana Soten ostamaa maksullista
päivätoimintaa.

Järjestö yhteensä
4645

INKILÄNHOVI RY

45 000

Ehdotus
2017
80 000

Suunnitelma
2018
80 000

Suunnitelma
2019

Sivu 25
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3513

Edellinen
avustus

Yhdistysten uudistamisvalmiuden luominen ja
muutosvalmiuden
vahvistaminen, keskinäisen yhteistyön kehittäminen
sekä maakunnallinen verkostoituminen. Yhdistysten
tapahtuman järjestäminen, tiedottaminen sekä
oppilaitosyhteistyön lisääminen (Rappu Riihimäen
seudun vammaisyhdistysten apu -hanke 2017-2020).

Haettu

205 100

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on aluellisten yhdistysten
hallitusten ja vertaistoimijoiden jaksamisen lisääminen
sekä yhteisen tapahtuman järjestäminen.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
988

ITÄ-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ HELY RY

205 100

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 26
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3375

Edellinen
avustus

Ikääntyneiden osallisuuden, osallistumisen, tasa-arvon
ja sähköisen asioinnin mahdollistaminen ja tukeminen
verkkoyhteisöiden avulla. Heidän motivaationsa,
rohkeudensa ja mediasivistyksen lisääminen (Seniori
verkko - paluu tulevaisuuteen hanke 2017-2020).

Haettu

79 000

Helsinki
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on ikääntyneiden osallisuuden,
osallistumisen, tasa-arvon ja sähköisen asioinnin
mahdollistaminen ja tukeminen. Osatavoitteina on
motivaation, osallistumisen ja mediasivistyksen
lisääminen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa kohderyhmän tarkempaan määrittelyyn
ja hankintaan sekä toiminnan toteutuksen parempaan
suunnitteluun ja kuvaukseen.

Järjestö yhteensä
4484

KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALIPSYKIATRINEN YHDISTYS RY

79 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 27
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3680

Edellinen
avustus

Digisyrjäytymisvaarassa olevien ja heidän kanssaan
toimivien tieto- ja viestintäteknisten taitojen
kartoittamiseen ja vahvistamiseen Kotkan, Haminan,
Kouvolan ja Imatran alueella
(Dio 2017-2020)

Haettu

93 367

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kartoittaa ja vahvistaa digisyrjäytymisvaarassa olevien
ja heidän kanssaan toimivien omaisten ja työntekijöiden
tieto- ja viestintäteknisiä taitoja järjestämällä opetusta
matalan kynnyksen paikoissa. Hankkeessa etsitään
hyviä käytäntöjä digitaitojen edistämiseen yhdessä
julkisen sektorin kanssa. Hankeella pyritään työikäisten
toimintakyvyn parantamiseen ja edistetään
yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia
yhteiskunnnassa.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
5347

KAAKKOIS-SUOMEN SYDÄNPIIRI RY

93 367

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 28
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3512

Edellinen
avustus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen
yhteistyön ja vaikuttamistyön koordinaatioon
muuttuvassa toimintaympäristössä (Etelä-Karjalan
järjestöt muutoksessa yhdessä 2017 - 2020)

Haettu

71 010

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittäminen
järjestöjen ja kuntien yhteistyönä, luoda toimiva
vaikuttamisverkosto maakuntaan ja alueen kuntiin,
järjestötoimijoiden osaamisen päivittäminen sekä
vertaistuki- ja muiden vastaavien palvelujen asemointi
ja koordinointi maakunnan järjestöyhteistyönä.
Hakemuksen yhteistyökumppanuudet keskittyvät
tarttumattomiin tauteihin (mielenterveys, hengitys,
sydän, syöpä, aivo ja diabetes) ja muiden
substanssialueiden huomioiminen jää vähäiseksi.
Hanketta on haettu maakunnalliseksi
koordinaatiohankkeeksi, joten hakemuksen heikkoutena
on sen yleinen painottuminen sairaus- ja
potilasjärjestöjen näkökulmiin. Maakunnan alueelta on
valittu toinen hanke, joka vastaa paremmin
avustusohjelman tarpeisiin.

Järjestö yhteensä
4585

KAINUUN NUOTTA RY

71 010

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 29
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3480

Edellinen
avustus

Kainuussa toimivien hyvinvointitoimintaa toteuttavien
järjestöjen vapaaehtoisroolin ja toimijaverkostojen
muodostumisen vahvistamiseen sote- ja
maakuntauudistuksessa sekä hyvinvointi/sotejärjestöjen valmiuksia parantamiseen ja digitaalisuutta
hyödyntävään järjestötoimintaan
(Hyvinvointikumppanuus Kainuussa 2017 2020)

Haettu

77 138

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
järjestöjen verkostoitumista ja kumppanuutta
kehittämällä vahvistaa järjestöjen vapaaehtoisroolia
tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa sekä nostaa
järjestöjen teknologian hyödyntämisen tasoa
tehostamaan järjestöjen toimintaa, vahvistaa
verkostoitumista ja kumppanuutta sekä tehdä
järjestöjen toiminnasta näkyvää ja kansalaisia, muun
muassa nuoria, kiinnostavaa. Hanketta on haettu
järjestöt 2.0 maakunnalliseksi koordinaatiohankkeeksi
Kainuun maakuntaan, mutta sen heikkoutena on
painottuminen kyläyhdistyksiin. Maakunnan alueelta on
valittu toinen hanke, joka on paremmin koonnut sote
alan järjestöjä kumppaneikseen ja vastaa täten
paremmin avustusohjelman tarpeisiin.

Järjestö yhteensä
118

KANSALLINEN SENIORILIITTO RY

77 138

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 30
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3609

Edellinen
avustus

Uuden toimintatavan kehittäminen ja käynnistäminen
tietoyhteiskunnasta syrjäytyneiden tai syrjäytymässä
olevien senioreiden saamiseksi mukaan sähköisten
palveluiden aktiivisiksi käyttäjiksi. Toimintatavan
liittäminen yhdistystoimintaan ja toimintamallin luominen
selkokielisen informaation välittämiseksi senioreille.
(Seniorin digijelppi-hanke 2017-2020).

Haettu

32 634

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen ja
toimiva verkosto diginatiiveista senioreista, jotka
antavat vertaistukea arjen digihaasteiden
selättämisessä. Lisäksi halutaan helpottaa senioreiden
siirtymistä käyttämään digitaalisia palveluita.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toimintamallin tarkempaan kuvaukseen.
Lisäksi toiminnan kohderyhmä ovat vain liiton
jäsenjärjestöt ja niiden jäsenet.

Järjestö yhteensä
867

KANSANVALISTUSSEURA

32 634

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 31
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3625

Edellinen
avustus

Kansalaisen sivistysfoorumien perustamiseen, joissa
ikäihmisten, maahanmuuttajien ja syrjäytyneiden
nuorten kanssa tuotetaan ideoita hyvän elämän
varmistamiseksi (Kansalaisten sivistysfoorumi 20172019)

Haettu

86 041

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
perustaa Kansalaisen sivistysfoorumeita, joissa
ikäihmisten, maahanmuuttajien ja syrjäytyneiden
nuorten kanssa tuotetaan ideoita hyvän elämän
varmistamiseksi. Avustushakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa kohderyhmän
rajaukseen, sisällön konkretisointiin ja selkeämpään
kuvaukseen. Yhteistyötahojen osallistumista
hankkeeseen ei ole riittävästi perusteltu.

Järjestö yhteensä
3128

KANTA-HÄMEEN MUISTIYHDISTYS RY

86 041

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 32
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3368

Edellinen
avustus

Työikäisen muistisairaan toimintakykyä ylläpitävän ja
osallisuutta sekä hyvinvointia edistävän
käyttäjälähtöisen terveysvalmennus -palveluvalikon
luomiseen (TYÖIKÄISEN MUISTISAIRAAN
TERVEYSVALMENNUS ±toimintakykyä, osallisuutta ja
hyvinvointia yhteistyössä 2017-2020)

Haettu

103 500

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Järjestö haki samaan toimintaan
avustusta jo vuodelle 2017. Hankkeen tarkoituksena on
luoda laadukas, toimiva ja vaikuttava sekä työikäisen
muistisairaan toimintakykyä ylläpitävä ja osallisuutta
sekä hyvinvointia edistävä käyttäjälähtöinen
terveysvalmennus -palveluvalikko palveluineen.
Järjestöllä on menossa avustuksen takaisinperintä
toisesta hankkeesta, jota eivät ole määräaikaan
mennessä hoitaneet. Ei esitetä uuteen hankkeeseen.

Järjestö yhteensä
125

KAUHAVAN SEUDUN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY

103 500

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 33
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3449

Edellinen
avustus

Ikäihmisten yhdenvertaisten digitaalisten
mahdollisuuksien osallistumisen tukeminen ja
mahdollistaminen sekä niiden hyvien käytäntöjen
juurruttaminen Etelä-Pohjanmaalla (Rikiaika - ikäihmiset
osana tietoyhteiskuntaa 2017-2020)

Haettu

75 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on tukea ikäihmisten
yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua
tietoyhteiskuntaan ja opastaa sähköisten välineiden
käyttöä.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa uusien toimintatapojen kehittämiseen ja
aikaisempien hankkeiden tulosten hyödyntämiseen
toiminnan suunnittelussa.

Järjestö yhteensä
131

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

75 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 34
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3487

Edellinen
avustus

Aikuisten kehitysvammaisten osallistumisvalmiuksien
parantamiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa
aktivoimalla ja kouluttamalla heitä sekä heidän lähiihmisiään yhdessä käyttämään verkon
vuorovaikutusmahdollisuuksia (Verkko voittaa
välimatkat (WWW-hanke) 2017-2020)

Haettu

45 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
aikuisten kehitysvammaisten osallistumisvalmiuksien
parantaminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa
aktivoimalla ja kouluttamalla heitä sekä heidän lähiihmisiään yhdessä käyttämään verkon
vuorovaikutusmahdollisuuksia. Toiminta muodostuu jo
olemassa olevien ryhmien ympärille. Ryhmät toimivat
toimintakeskuksissa, asumisyksiköissä, kerhoissa tai
Me Itse ryhmissä. Toiminnan tuloksena on että
koulutuksiin osallistuvien henkilöiden valmiudet
hyödyntää verkon palveluita lisääntyvät. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
130

KEHITYSVAMMALIITTO RY

45 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 35
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3398

Edellinen
avustus

Vammaisten ihmisten ja maahanmuuttajataustaisten
henkilöiden digisyrjäytymisen vähentämiseen
tuottamalla tietoa ja materiaaleja sähköisten palveluiden
saavutettavuudesta, kouluttamalla asiantuntijoita,
arvioimalla palveluiden helppokäyttöisyyttä sekä
tuottamalla selkokielistä materiaalia ja sovelluksia
(Selko digiin -hanke 2017-2020)

Haettu

73 500

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
että sähköisten palveluiden saavutettavuus ja
helppokäyttöisyys paranee, ja että kehitysvammaisten
ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden
digisyrjäytyminen vähenee. Hanketta toteutetaan
kehittämällä kokemusarvioijamalli sähköisten
palveluiden helppokäyttöisyyden arviointiin. Tuloksena
on että sähköisten palveluiden kehittäjillä on enemmän
tietoa siitä, mitä palveluiden helppokäyttöisyys
tarkoittaa. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
5744

KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY

73 500

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 36
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3359

Muutosvalmennuksen järjestämiseen Sote-palveluita
tuottavien järjestöjen valmiuksien parantamiseksi,
toimintaympäristön muutoksessa ja
liiketoimintaosaamisessa monipuolisen
kansalaislähtöisen palvelutuotannon turvaamiseksi,
auttamalla järjestöjä hahmottamaan roolinsa uudessa
sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa niin
kansalaistoiminnan, kuin palvelutuotannon kentillä
(Järjestötoiminta mukana uudistuneessa
palvelujärjestelmässä 2017- 2020)
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on, että
sosiaali- ja terveysjärjestöjen valmiudet olla
monipuolisesti mukana sote-uudistuksessa,
maakunnissa paranevat ja auttavat järjestölähtöisiä
toimijoita jäsentämään ja kirkastamaan omaa rooliaan
ja tehtäviään sote-uudistuksessa ja uudistuvassa
palvelujärjestelmässä. Lisäksi sen tavoitteena on
varmistaa kolmannen sektorin toteuttamien palveluiden
ja erityisosaamisen säilyminen ja kehittyminen
monitoimijaisessa palvelutuotannon kokonaisuudessa,
vahvistaa uudistuvien palveluiden vaikuttavuutta,
monipuolisuutta ja aitoa valinnanvapautta sekä tukea
tarkoituksenmukaisten yhteistyöverkostojen ja
kumppanuuksien syntymistä sekä luoda uutta ja
pysyvää osaamispääomaa järjestöille sote-toiminnan
hallitsemiseksi. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen, eikä
STEA rahiotteisella toiminnalla voi aiheuttaa vähäistä
suurempaa kilpailuhaittaa. Avustusta ei saa käyttää
markkinaehtoisen palvelutoiminnan kehittämiseen.

Edellinen
avustus

Haettu

130 540

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 37
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3596

Edellinen
avustus

Keski-Suomalaisten ihmisten hyvinvointia edistävien
järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden
vahvistamiseen sote- ja maakuntauudistuksessa
koordinoinnilla, verkostoitumisella ja järjestöjen
valmiuksia parantamalla (Keski-Suomen vaikuttavat
järjestöt ± (Järjestö 2.0 - mukana
muutoksessa -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

69 710

69 710

113 604

113 604

200 250

69 710

113 604

113 604

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on,
että keskisuomalaisilla järjestöillä on tunnustettu asema
ja tarkoituksenmukainen rooli osana sote- ja
maakuntauudistusta ja järjestöjen osallisuus
maakunnan sekä kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisentyössä vahvistuu. Lisäksi
tavoitteena on järjestölähtöisen auttamistyön ja
järjestöjen roolin selkiytyminen sekä valmiudet toimia
kuntien kumppaneina maakunnan
toimintaympäristössä. Keski-Suomen yhteisöjen tuella
on vahva asema sote järjestöjen yhteisjärjestönä KeskiSuomessa. Maakunnan alueella on 23 kuntaa. Hakijalla
on seitsemän aiesopimusta järjestöjen ja hankkeen
kannalta keskeisiltä julkishallinnontoimijoilta. Hankkeen
toteuttamissuunnitelma on realistinen ja hankkeen
sisältö vastaa hyvin Järjestö 2.0 -avustusohjelman
sisältöihin.

Järjestö yhteensä
6264

KOSTI RY

Sivu 38
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3590

Edellinen
avustus

Keski-Pohjanmaalaisten järjestöjen roolin
vahvistamiseen ja yhteistyön lisäämiseen kaksikielisen
maakunnan alueella, edistämään kuntalaisten
asukasosallisuutta hyödyntäen kokemusasiantuntijuutta
maakunnan, kuntien sekä sote-palveluiden
toimivampien palvelupolkujen kehittämiskeksi ja
uudenlaisten digitaalisten keinojen käyttöön ottamiseksi
ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen (KP Järjestö 2.0 - järjestöt mukana
muutoksessa Keski-Pohjanmaalla 2017 - 2020)
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

66 750

58 950

124 930

124 880

66 750

58 950

124 930

124 880

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
järjestöjen aseman, roolin ja yhteistyön turvaaminen ja
selkeyttäminen maakunnassa, kunnissa ja sotepalveluissa, tavoitteena ottaa järjestöjen osallisuuden ja
kumppanuuden muodot osaksi palveluketjujen
suunnittelua ja nivomalla ne yleishyödyllisen toiminnan
osaksi. Lisäksi hankkeella pyritään turvaamaan
järjestöjen toimintaedellytyksiä tukemalla muutostyössä,
selkiyttämällä järjestöjen toimintaa, keskinäistä
yhteistyötä ja lisäämällä näkyvyyttä sekä digitaalisia
työkaluja arkipäiväistämällä, löytämällä uudenlaisia
osallisuuden, kokemusasiantuntijuuden ja tuen
jakamisen muotoja. Kosti ry on Keski-Pohjanmaalla
toimiva järjestöjen yhteisjärjestö, joka toimii alueen
järjestöjen äänen kuuluville saattajana. Järjestö tekee
yhteistyötä muiden Pohjanmaalla toimivien
järjestökeskusten kanssa. Hankkeen sisältö vastaa
hyvin Järjestöt 2.0 tavoitteisiin. Avustuksesta rajataan
tästä hankkeesta toiminnanjohtajan palkkojen osuus
pois.

Järjestö yhteensä
4651

KOTIPIRTTI RY

Sivu 39
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3464

Edellinen
avustus

Uuden palvelukonseptin kehittäminen asiakas-ja
asukastarpeista lähtien käyttäen apuna
palvelumuotoilua. Lisäksi kehitetään monisukupolvista
yhteisökylää ja digitaalista palvelumallia
(Yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa
toimintaympäristössä 2017-2020).

Haettu

93 640

Tampere
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on digitalisaation ja sähköisten
välineiden kehittämistä muistisairaiden tilanteen
parantamiseksi ja yhteisöasumisen kehittäminen
(palvelumallien kehittäminen).
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa kohderyhmän saamaan hyötyyn
hankkeesta sekä järjestötoiminnan kehittämiseen.
Avustusta ei voida myöntää asumispalvelujen
kehittämiseen.

Järjestö yhteensä
6336

KOTKAN KORTTELIKOTIYHDISTYS RY

93 640

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 40
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3455

Edellinen
avustus

Digitutor-koulutuksen kehittämiseen työelämän
ulkopuolella oleville nuorille (Digitutorit arjen tukena
2017-2020)

Haettu

38 318

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vähentää digitaalisaation aiheuttamaa eriarvoisuutta
tuomalla palvelut tutoroinnin avulla lähemmäs
asiakkaita. Hankkeessa tarjotaan nuorille, työllistetyille
ja muille työelämän ulkopuolella oleville
merkityksellinen tapa tuoda omaa digiosaamistaan
muiden käyttöön. Hanke vastaa kohderyhmän
keskuudessa todettuihin tarpeisiin, mutta suunniteltu
toiminta menee keskeisiltä osiltaan TE-toimistojen
vastuualueelle eikä sisällä STEAn avustuslinjausten
kannalta oleellisia vertaistuellisia tai
vapaaehtoistoiminnan elementtejä. Vaikka toiminta on
asiakkaille projektin aikana maksutonta, on
oletettavissa että se projektin jälkeen joudutaan
muuttamaan maksulliseksi.

Järjestö yhteensä
6585

KOUVOLAN VAMMAISJÄRJESTÖJEN YHDISTYS RY

38 318

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 41
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3599

Edellinen
avustus

Vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten
vapaaehtoistoimijoiden digitaalisten palvelujen käytön
opastukseen (Vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöt
Kouvolassa kohti digiaikaa ±DiggaatSie? 2017-2020)

Haettu

37 900

Kouvola
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kasvattaa digiosaamista ja -myönteisyyttä hakijan 40
jäsenyhdistysten aktiivitoimijoiden keskuudessa.
Hankkeessa tuotetaan koulutuspaketti, jossa on
huomioitu erityisryhmien mahdollisuudet osallistua
digitaaliseen yhteiskuntaan. Hankkeessa on tarkoitus
ottaa käyttöön vapaaehtoisiin nettiopastajiin perustuva
toimintamalli. Hakemuksen tavoitteet ja
toimintasuunnitelma ovat pinnallisia. Hakijalla on
STEAn toiminta-avustus vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden vertaistuen laadun ja saatavuuden
parantamiseen sekä vammaisjärjestöjen toiminnan
kehittämisen ja toimintaedellytysten turvaamiseen.
Hakemuksessa esitettyä toimintaa voidaan toteuttaa
olemassa olevan avustuskohteen puitteissa.

Järjestö yhteensä
5751

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

37 900

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 42
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3472

Edellinen
avustus

Rikostaustaisten ja asunnottomien henkilöiden
tietokoneen ja sähköisen asioinnin käyttötaitojen
tukemiseen matalankynnyksen ohjauspisteen ja
tietotekniikkakurssien avulla (Hard Luck -nettikahvila
2017-2020)

Haettu

51 641

Helsinki
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
edistää rikostaustaisten ja/ tai asunnottomien
henkilöiden sähköisten palveluiden käyttöä ja
käyttötaitoa. Hankkeessa perustetaan Helsingin
Sörnäisiin nettikahvila, jossa tarjotaan myös ohjausta ja
käytännönläheistä tietotekniikan opetusta.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Ohjelmaan ei ole valittu
hankkeita, joissa opetetaan tietotekniikkataitoja
kohderyhmille, ellei kyseessä ole täysin aiemman
tietotekniikkaopetuksen ulkopuolelle jäänyt
kohderyhmä.

Järjestö yhteensä
7714

KUMPPANUUSTALO ARTTELI RY

51 641

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 43
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3507

Edellinen
avustus

Pirkanmaalaisten Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen
yhteistyön ja viestinnän kehittämiseen kuntien ja
maakunnan kanssa sekä alueen asukasosallisuuden
edistämiseen järjestötoiminnan keinoin (Järjestö 2.0 Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin
edistäjinä 2017-2020) (Järjestö 2.0 - mukana
muutoksessa -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

104 300

104 300

181 470

185 455

104 300

104 300

181 470

185 455

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
maakunnallisen sote-järjestöyhteistyön lisääminen
Pirkanmaalla, perustamalla järjestöverkostoja
tarvelähtöisesti. Lisäksi tavoitteena on Sote-järjestöjen
ja yhdistysten viestinnän kehittäminen, yhteistyön
kehittäminen, asukasosallisuuden lisääminen ja
järjestöjen palvelu- ja toimintakatveen näkyväksi
tekeminen. Hanke tullaan toteuttamaan yhteistyönä
siten, että tuensiirtosopimuksella edelleen siirretään
avustusta Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen
piirille ja Silta-Valmennusyhdistykselle kummallekin
yhden henkilötyövuoden suuruinen resurssi.
Projektipäällikkö sijoittuu Kumppanuustalo Artteliin.
Kunkin toimijan tehtävänä on koota elinkaarimallin
mukaiset omaa toimialaansa vastaavat järjestötoimijat
yhteen. Pirkanmaan maakunnan alueella on kaikkiaan
22 kuntaa. Hankkeen toteutus vastaa hyvin Järjestö 2.0
-avustusohjelman sisältöihin.

Järjestö yhteensä
187

KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Sivu 44
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3403

Edellinen
avustus

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelman
koordinointiin
(Järjestötoiminnan rakenteiden vahvistaminen ja yhteist
yön edistäminen
Uudenmaan liikuntapalveluissa 2017-2020)

Haettu

86 400

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankeen tavoitteena on
koordinoida Uudenmaan alueen järjestöjen muutostyötä
ja tukea yhteistyötä, muutosvalmiuksia ja verkottumista
sosiaali- ja terveyspalveluista järjestämisvastuussa
olevan maakunnan ja kuntien kanssa. Tämän lisäksi
tavoitteena on kehittää liikuntapalveluja ja nostaa esiin
järjestötyön hyötyjä ja vaikutuksia. Tavoitteen
määrittelystä huolimatta hakemus keskittyy ohjelmaan
osallistuvien järjestöjen ja toimijaverkostojen tarpeiden
ja toiveiden kartoittamiseen terveysliikunnan ja
soveltavan liikunnan osalta. Myös toiminnan sisältö ja
tulokset keskittyvät liikuntapalveluiden kehittämiseen
eivätkä maakunnalliseen koordinaatioon. Yhteys
´Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelmaan
on heikko.

Järjestö yhteensä
1476

KUOPION INVALIDIT RY

86 400

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 45
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3551

Edellinen
avustus

Sosiaali- ja terveyspalveluja (sote-palveluja) käyttävän
kuntalaisen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen
Pohjois-Savossa siten, että kuntalainen ja hänen
läheisensä löytävät järjestöjen vertaistoiminnan,
vapaaehtoistyön, ohjauksen ja neuvonnan piiriin
riippumatta asuinkunnastaan (Pohjois-Savon
vertaistukikeskus 2017-2020)(Järjestö 2.0 - mukana
muutoksessa -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

200 000

114 950

186 000

188 000

200 000

114 950

186 000

188 000

Kuopio
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
vertaistoiminnan keskuksen toiminnan ankkuroiminen
maakunnan ja kunnan rakenteisiin. Luodaan
yhteistyössä julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen
kanssa palvelupolkuja kuntalaisen terveyden ja
hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tuloksena on toimivia
palvelupolkuja julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen
välillä sote- ja maakuntauudistuksen keskellä. Järjestöä
suositellaan tekemään yhteistyötä Pohjois-Savon
Sosiaaliturvayhdistyksen jo viime syksyllä myönnetyn
hankeen (Pohjois-Savon järjestöyhteistyön
kehittämishanke SAKKE 2017-2019) kanssa.

Järjestö yhteensä
197

KUUROJEN LIITTO RY

Sivu 46
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3394

Edellinen
avustus

Viittomakieltä käyttävien etäneuvontapalvelun
toteuttamiseen (Viittomakieliseltä järjestökioskilta
digikansalaiseksi 2017-2021)

Haettu

40 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta . Hankkeen tavoitteena on
viittomakieltä käyttävien kuurojen digitaalisen
kansalaisuuden toteuttaminen uuden
neuvontakonseptin ja koulutusten kautta. Kohderyhmä
saa asiakaslähtöistä neuvontaa järjestön etäpalveluna
yhdestä palveluosoitteesta viivytyksettä ja paikasta
riippumatta. Hankkeessa toteutetaan viittomakieltä
käyttävien etäneuvontapalvelu, joka hyödyntää
käytössä olevia visuaalisia kanavia ja teknisiä
resursseja. Lisäksi tuotetaan konseptiin sopiva
mobiiliapplikaation helppokäyttöiseksi väyläksi
palveluun. Hanke vastaa kohderyhmän keskuudessa
todettuihin tarpeisiin ja hankesuunnitelma on
toteutuskelpoinen, mutta erillinen projektiavustus ei ole
perusteltu sillä avustuksen hakijalla on mahdollisuus
toteuttaa suunniteltua toimintaa olemassa olevien
STEA-avustusten puitteissa.

Järjestö yhteensä
6552

KYMEN-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVA RY

40 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 47
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3443

Edellinen
avustus

Vahvistetaan järjestöjen roolien ja toimijaverkostojen
muodostumista järjestölähtöisen auttamistyön
nivomiseen, sote- ja maakuntauudistuksessa sekä
maakuntien ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyössä, tukemalla asiakaslähtöisten
palvelupolkujen muodostumista ja palveluohjausmallin
kehittymistä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan
maakuntiin (Yhes enemmän Järjestöagentit maakuntien
toimintaa kehittämässä) (Järjestö 2.0 - mukana
muutoksessa -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

198 600

107 100

182 150

176 750

198 600

107 100

182 150

176 750

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa ja koordinoida Kymenlaakson ja EteläKarjalan maakunnassa järjestöjen keskinäistä
yhteistyötä, muutosvalmiutta ja verkostoitumista, jotta
ne löytäisivät roolinsa sote- ja maakuntauudistuksessa
sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistyön tukena. Lisäksi huomioidaan
yleishyödyllisen järjestötoiminnan palvelujärjestelmää
täydentävä toiminta, vapaaehtoistoiminnan
toimintaedellytysten turvaaminen mahdollistaen
asukasosallisuuden tietoyhteiskunnassa. Alueella ei ole
aiemmin toiminut järjestöjä yhteen kokoavaa toimijaa,
eikä nytkään alueelta tullut muita varteenotettavia
hakemuksia. Hakijan voimavarana on alueen järjestöjen
tuki sekä sote-organisaation mukana olo jo hankkeen
valmisteluvaiheessa. Hakemuksen liitteenä on 3
aiesopimusta keskeisiltä julkisen sektorin sote toimijoilta kahden maakunnan alueelta sekä yhdeltä
ammattikorkeakoululta ja 10 järjestöltä.
Pääyhteistyökumppaneina toimivat MLL:n Kymen piiri ja
Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys. Hankkeen
alueella on 17 kuntaa ja tämä kahden maakunnan
pinta-ala vastaa suuruudeltaan Varsinais-Suomen
maakuntaa.

Järjestö yhteensä

Sivu 48
Järj

1698

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

KYMENLAAKSON SYDÄNPIIRI RY
C 3381

Sosiaali- ja teveysjärjestöjen maakunnallisen yhteistyön
ja vaikuttamisen koordinointiin muuttuvassa
toimintaympäristössä (Kymenlaakson järjestöt
muutoksessa yhdessä 2017 - 2020)

33 600

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
tehokkaasti toimiva vaikuttamisverkosto Kymenlaakson
maakuntaan ja alueen kuntiin, järjestötoimijoiden
osaamisen päivittäminen muutoksessa, yhtiöittämisen
ulkopuolelle jäävien vertaistuki- ja muiden vastaavien
palveluiden asemointi ja koordinointi maakunnassa
järjestöjen yhteistyönä sekä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen kehittäminen järjestöjen ja kuntien
yhteistyönä uusissa rakenteissa. Hakemuksen
yhteistyökumppanuudet keskittyvät tarttumattomiin
tauteihin (mielenterveys, hengitys, sydän, syöpä, aivo ja
diabetes) ja muiden substanssialueiden huomioiminen
jää vähäiseksi. Hanketta on haettu maakunnalliseksi
koordinaatiohankkeeksi, joten hakemuksen heikkoutena
on sen yleinen painottuminen sairaus- ja
potilasjärjestöjen näkökulmiin. Maakunnan alueelta on
valittu toinen hanke, joka vastaa paremmin
avustusohjelman tarpeisiin.

Järjestö yhteensä
5653

LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAYHDISTYS RY

33 600

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 49
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3493

Edellinen
avustus

Järjestöjen roolin vahvistamiseen ja toimintaverkostojen
muodostumiseen Lapin sote- ja
maakuntauudistuksessa, kuntien sosiaalisen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä sekä
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
kehittämiseen sekä kansalaisten yhdenvertaisten
osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen
digitalisoituvassa toimintaympäristössä. (Järjestöt
muutokseen yhteistyössä -hanke 2017 -2020) (Järjestö
2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

115 000

115 000

210 500

210 500

115 000

115 000

210 500

210 500

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa järjestöjen roolin ja toimintaverkostojen
muodostumista Lapin sote- ja maakuntauudistuksessa
sekä maakunan ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistyössä lappilaisten ihmisten hyvän
elämän lisäämiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on
järjestöjen digi-osaamisen sekä maakunnan digipalveluiden ja sähköisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen yhteistyössä
olemassa olevan kehittämistoiminnan kanssa. Lapin
maakunnan alueella on 21 kuntaa, joiden alueella
hanke toimii. Hakemuksen liitteenä on 28 järjestöjen
allekirjoittamaa aiesopimusta. Hanke on toiminut jo
aiemmin maakunnallisena järjestöjen yhteisjärjestönä ja
mukana sote-uudistuksen valmistelussa. Hanke vastaa
Järjestöt 2.0 mukana muutoksessa -avustusohjelman
järjestöjen roolin vahvistamisessa maakunnallisena
koordinaatiohankkeena Lapissa sekä kansalaisten
yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien
turvaamisessa digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Järjestö yhteensä
1502

LAPPEENRANNAN SEUDUN MIELENTERVEYSYHDISTYS RY

Sivu 50
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3682

Edellinen
avustus

Matalan kynnyksen kuntouttavaan vertaistukitoimintaan
kaikille halukkaille Lappeenrannassa (Peruseläminen
kunniaan SUOMESSA - hyvinvoinnin asialla 20172020)

Haettu

100 000

Lappeenranta
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
järjestää matalan kynnyksen kuntouttavaa
vertaistukitoimintaa kaikille halukkaille sisältäen
keskustelua, tapahtumia, retkiä sekä koulutuksia.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toiminnan tarpeen, kohderyhmän ja
tavoitteen selkeämpään kuvaamiseen.

Järjestö yhteensä
6327

100 000

LAUKAAN OMAISHOITAJAT SAMARIA RY
C 3584

Omaistaan hoitavien henkilöiden ohjaamiseen
käyttämään tietoteknisiä apukeinoja asioiden hoidossa
ja tiedonvälityksessä (nettiHALAUS 2017-2020)

64 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on, että etsitään
kokeillen sopiva tietotekninen yhteys (älypuhelin,
tabletti, tietokone), ohjataan valitun laitteen käytön
tekniikka ja ohjataan asioinnin peruskäyttö.
Hankesuunnitelma on hyvin niukka ja se vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen. Tietotekniikan
käytön opastusta antaa jo usea eri taho. Tämä ei tuo
lisäarvoa nettiopastuksen kentälle.

Järjestö yhteensä
239

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

64 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 51
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3442

Edellinen
avustus

Toimintakyky kuntoon -avustus ohjelman koordinaation
toteutukseen, missä luodaan edellytykset ohjelman
sisäiselle verkottumiselle ja vuorovaikutukselle sekä
vuoropuhelulle sidosryhmien kanssa (Koordinaatiolla
toimintakyky kuntoon 2017-2020)

Haettu

140 702

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Koordinaatiohankkeen
tavoitteena on luoda edellytyksiä avustusohjelmaan
osallistuvien yksittäisten hankkeiden sisäiselle
verkottumiselle ja vuorovaikutukselle sekä
vuoropuhelulle eri sidosryhmien kanssa. Avustusesitys
on toisen toimijan koordinaatioon.

Järjestö yhteensä
947

LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY

140 702

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 52
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3440

Edellinen
avustus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen
yhteistyön ja vaikuttamistyön koordinaatioon
(Alueellisella järjestöverkostolla kohti muutosta 20172020)

Haettu

38 166

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
tehokkaan vaikuttamisverkoston luominen maakuntiin ja
sen alueen kuntiin sekä järjestötoimijoiden osaamisen
päivittäminen vastaamaan maakuntauudistuksen
vaatimustasoa. Koordinaatiohanke toteutetaan yhdessä
FILHA ry:n, Lounais-Suomen Mielenterveysseuran,
Varsinais-Suomen Sydänpiirin, Lounais-Suomen
Diabetes ry:n, Aivoliiton ja Hengitysliiton kanssa.
Hankkeen toiminta jakautuu kunnallisiin ja
maakunnallisiin hyvinvointikertomuksiin, maakunnallisiin
palvelustrategioihin sekä maakunnan lakisääteisiin
vakiosopimuksiin kunkin palvelutuottajan kanssa.
Hanke tukee maaseutukylissä asuvien kansalaisten
yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia
osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Hanke vastaa
kohderyhmän keskuudessa todettuihin tarpeisiin ja
hankesuunnitelma on toteutuskelpoinen, mutta kohdetta
ei kuitenkaan esitetä Suomi 100 -avustusohjelman
avustuskokonaisuuteen, koska maakunnan alueelta on
valittu toinen hanke, joka vastaa paremmin
avustusohjelman tavoitteisiin.

Järjestö yhteensä
3322

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY

38 166

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 53
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3458

Edellinen
avustus

Digiosaamisen lisäämiseen sekä digitaalisten
palveluiden kehittämiseen maaseudulle (Naapuriapu,
ompeluseurat ja tupaillat digiaikaan 2017-2019)

Haettu

65 010

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Toiminnan päätavoitteena on
auttaa maaseudulla syrjäytymisuhan alla eläviä ihmisiä
kehittämällä heille digitaalisia toimintamalleja, jotka
lisäävät hyvinvointia. Toiminnan alussa toteutetaan
pilottialueiden tarvekartoitus, jonka pohjalta toimintaa
hankkeessa ryhdytään toteuttamaan.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa talousarvion laatimiseen, ja kulujen
erittelyyn, sekä toiminnan juuruttamiseen. Toiminnan
toteutus muodostuu laajalta osin piirikeskuksilta
toteutettavista ostopalveluista, ja myös tarvekartoitus
toteutetaan ostopalveluna.

Järjestö yhteensä
5422

65 010

MANNA-APU RY
C 3730

Ruoka-avussa asioinnin jonottamisen poistamiseen
mobiilipalvelua kehittämällä

50 000

Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
toteuttaa ensimmäinen mobiilipalvelu ruoka-avussa
asiointiin jolla hallitaan asiakasvirtaa, poistetaan jonotus
sekä tehostetaan jakelutoimintaa. Hankkeen jälkeen
palvelu voidaan ottaa käyttöön myös muissa
jakelupisteissä. Avustushakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa haetun toiminnan
tavoitteen asetteluun, toteutuksen kuvaamiseen ja
talousarvion kulujen selkeään kuvaukseen.

Järjestö yhteensä

50 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 54
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

3897

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON KAINUUN PIIRI RY

Uusi

C 3462

Edellinen
avustus

Kainuulaisten järjestöjen roolin ja osallisuuden
vahvistamiseen sote- ja maakuntauudistuksessa sekä
järjestöjen yhteistyön ja toiminnan kehittämisen
tukemiseen terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä
(JärjestöKainuu 2.0 - hyvinvoinnin tukena 2017-2020)
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

74 400

74 400

164 000

167 000

74 400

74 400

164 000

167 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
turvata kainuulaisten järjestöjen elinvoima ja rooli
kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
sekä vahvistaa niiden roolia sote- ja
maakuntauudistuksessa. Hakemuksen suunnitteluun on
osallistunut ja hankkeen työskentelyyn on sitoutunut
useita sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Lisäksi
hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Kainuun liitto,
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja
oppilaitoksia. Sitoutuminen ohjelmatyöskentelyyn on
kuvattu hakemuksessa hyvin.

Järjestö yhteensä
1954

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON POHJANMAAN PIIRI

Sivu 55
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3386

Järjestöjen tavoitteellisen ja aktiivisen
yhteistyörakenteen kehittämiseen ja toteutukseen EteläPohjanmaan alueella (Järjestöjen uudenlainen
kumppanuus Etelä-Pohjanmaalla, Järjestö 2.0 20172020)
USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
Etelä-Pohjanmaan alueen järjestöjen tavoitteellisen ja
aktiivisen yhteistyörakenteen kehittäminen ja toteutus.
Hankkeessa mm. nivotaan järjestötoiminta
palvelujärjestelmään, rakennetaan palvelupolkuja,
verkostoidutaan maakuntien ja kuntien kanssa sekä
rakennetaan järjestöyhteistyön verkosto. EteläPohjanmaan maakunnan alueelle tuli useampia
hakemuksia ja maakunnalliseksi
koordinaatiohankkeeksi valittiin Yhteisöjen yhdistys ry:n
hanke.

Edellinen
avustus

Haettu

71 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 56
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3426

Edellinen
avustus

Digitaalisten auttamismuotojen tarjoamiseen
lapsiperheille kehittämällä yhdessä käyttäjien kanssa
tiedonjakamisen, osallisuuden, vertaistuen ja
vapaaehtoistoiminnan vahvistamiseen digitaalinen
toimintaympäristö (Digipalvelut lapsiperheiden tukena,
Neuvola 2.0 2017-2020)

Haettu

71 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
kehittää ja tarjota digitaalisia auttamismuotoja
lapsiperheille. Hankkeessa kehitetään yhdessä
käyttäjien kanssa Neuvola 2.0 -mobiilisovellus, josta
perheet löytävät luotettavaa tietoa ja vertaistukea
vanhemmuuden tueksi, vahvistetaan
digivapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia sekä
rakennetaan alueellisia lapsi- ja perhepalveluita
kokoava verkkosivusto. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa käytännön
toteutuksen konkretisointiin sekä toiminnan
suhteuttamiseen jo olemassa olevaan perheille
tarjottavaan tukeen.

Järjestö yhteensä
1501

MIELENTERVEYSYHDISTYS SALMI RY

142 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 57
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3356

Edellinen
avustus

Yli 50-vuotiaiden syrjäytymisvaarassa olevien
tietotekniikka opetukseen Salossa
(Mukana muutoksessa -yhdenvertaisuus
digitalisoituvassa yhteiskunnassa 2017-2020)

Haettu

80 000

Salo
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on järjestää
tietotekniikan opetusta yli 50-vuotiaille
syrjäytymisvaarassa oleville. Avustushakemuksessa
olisi tullut kuvata tarkemmin kohderyhmän koko,
toiminnan sisältö sekä seuranta- ja arviointimenetelmät.
Hakemus ei anna vakuuttavaa kuvaa siitä, että
toiminnalle asetetut tavoitteet saadaan toteutettua ja
että hankkeella saataisiin aikaan muutosta
kohderyhmän tilanteessa.

Järjestö yhteensä
8481

80 000

Miesten tasa-arvo ry
C 3727

Sote-palveluorganisaatioiden tukemiseen miesten
huomiomisessa kohderyhmänä sekä palveluiden
sukupuolivaikutusten arvioinnin osalta (Vastaavat
miehet 2017-2020)

74 443

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on lisätä
sukupuolivaikutusten arviointia sotepalveluorganisaatioissa. Avustushakemus kaipaa
kehittämistä monin osin. Hakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa toiminnan
konkreettisempaan kuvaukseen sekä tavoitteiden ja
tulosten täsmällisempään asettamiseen.

Järjestö yhteensä
1325

MUISTILIITTO RY

74 443

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 58
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3374

Edellinen
avustus

Muisti- ja aivoterveystiedon välitykseen
ulkosuomalaisille verkon välityksellä ja matalan
kynnyksen periaatteella (Verkko yhdistää vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja virkistystä
virtuaalisesti 2017-2020)

Haettu

77 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
lisätä verkon välityksellä muisti- ja aivoterveystietoa
ulkosuomalaisessa eläkeikäisessä väestössä
(ennaltaehkäisyn näkökulma), vertaistuen
mahdollistaminen verkon välityksellä ulkosuomalaisille
perheille, joissa on muistisairas perheenjäsen sekä
tiedollisen tuen mahdollistaminen verkon välityksellä
ulkosuomalaisille perheille, joissa on muistisairas
perheenjäsen. Hankkeen toiminnan sisältö voidaan
karkeasti jakaa: 1) virkistykselliseen, aivoja aktivoivaan
toimintaan, 2) tietopuoliseen toimintaan ja 3)
vertaistukitoimintaan eli pelejä, videoblogeja jne.
Kyseistä tietoa löytyy jo verkosta, jota ulkosuomalaiset
voivat myös käyttää. Toiminnassa ei ole uutta
näkökulmaa.

Järjestö yhteensä
1909

NIILO MÄKI -SÄÄTIÖ

77 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 59
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3663

Edellinen
avustus

Suomalaisnuorten digitaitojen ja nettilukutaidon
kohentamiseen verkkopalvelun ja sen ympärille
rakennetun toimintamallin avulla (NetAppi verkkopalvelu digitaitojen ja nettilukemisen harjoitteluun
2017-2020)

Haettu

86 790

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää digitaitojen alkeiden
harjoitusohjelmakokonaisuus joka soveltuu lapsista
aikuisiin, luoda digitaitojen toimintamalli järjestöjen
kerho- tai kurssitoimintaan sekä harjoitusohjelman
vaikuttavuuden todentaminen tutkimuksella. Hakemus
on kirjoitettu osittain ohi aiheen, kohderyhmä on laaja alakoulusta aikuisiin, eikä hakemuksessa esitetty sisältö
ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
294

NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO RY

86 790

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 60
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3709

Edellinen
avustus

Näkövammaisten, kuulonäkövammaisten ja
näköongelmaisten ikäihmisten tietoteknisten palvelujen
käytön tukemiseen vertaistuen avulla (Tasavertaisena
verkossa 2017-2020)

Haettu

289 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on lisätä
näkövammaisten, kuulonäkövammaisten ja
näköongelmaisten ikäihmisten tietoa sähköisistä
palveluista sekä rohkaista heitä vertaistuen avulla
kehittämään tietoteknisiä taitojaan palvelujen
käyttämiseksi. Hankkeessa annetaan kohderyhmälle
tietoa sähköisistä palveluista ja niiden
käyttömahdollisuuksista työpajatyöskentelyn avulla.
Lisäksi hankkeessa tehdään sähköisiä palveluja ja
niihin liittyvää tieto- ja viestintäteknologiaa sekä
sosiaalista mediaa tutuksi esim. kerhojen, vierailujen ja
erilaisten tapahtumien kautta. Erillinen kehityshanke ei
ole perusteltu, sillä hakijalla ja yhteistyökumppaneilla on
STEAn avustuksia kohderyhmänsä tietotukitoimintaan.
Suunniteltu toiminta voidaan toteuttaa olemassa olevien
avustusten puitteissa.

Järjestö yhteensä
8330

289 000

Oikeutta ja neuvontaa ry
C 3717

Sote-palvelujen juridisen verkkoneuvonnan Pro bono toteutukseen (Digitaalisesti PINNALLA 2017-2020)
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tarjota
digitaalisia neuvontapalveluja soteasiakkaiden
tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään sähköinen
toimintamalli ja palvelukanava, josta voi ladata itselleen
erilaista materiaalia. Avustamiselle ei ole edellytyksiä,
sillä hakemus on ylimalkainen kaikilta osa-alueiltaan.

46 431

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 61
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

319

PELASTAKAA LAPSET RY

Uusi

C 3541

Erityisen haavoittavissa oloissa elävien lasten ja
nuorten kanssa tehtävän verkkomuotoisen sosiaalityön
kehittämiseen sekä lasten ja nuorten suoraan
auttamiseen kehitämällä digitaalista sosiaalityötä
yhteistoiminnallisesti (Digitaalinen sosiaalityö lasten ja
nuorten tukena - yhdessä kehittämällä toimivia
käytäntöjä verkkomuotoiseen sosiaalityöhön 20172020) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

46 431

65 500

65 000

165 500

158 500

65 500

65 000

165 500

158 500

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Digitaalinen sosiaalityön
kehittämisen päätavoitteena on edistää ±vuotiaiden
lasten ja nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja
osallisuutta, kehittämällä asiakaslähtöisiä digitaalisen
sosiaalityön toimintamalleja ja palveluita
yhteistoiminnallisen kehittämisen ja palvelumuotoilun
keinoin. Hankkeessa toteutettava palvelumuotoilu
mahdollistaa lasten ja nuorten osallistumisen heille
tarkoitettujan palveluiden suunnitteluun. Hankkeessa
olevat palvelut edistävät digitaalisesta asioinnista
erityisesti hyötyvien lasten ja nuorten yhdenvertaista
pääsyä palveluihin. Hanke tukee myös LAPEn
tavoitteita lisätä palveluiden lapsilähtöisyyttä sekä
lasten ja nuorten osallistumista palveluiden
suunnitteluun.Tarkoituksena on kehittää välineitä
erityisesti haavoittavissa oloissa elävien lasten ja
nuorten kanssa tehtävään verkkomuotoiseen
sosiaalityöhön sekä pyrkiä lasten ja nuorten suoraan
auttamiseen.

Järjestö yhteensä
1291

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS-ÖSTERBOTTENS CANCERF. RY

Sivu 62
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3550

Edellinen
avustus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen
yhteistyön ja vaikuttamistyön koordinaatioon (Kolmen
Pohjanmaan järjestöt muutoksessa yhdessä 20172020)

Haettu

65 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
tehokkaan vaikuttamisverkoston luominen maakuntiin ja
sen alueen kuntiin sekä järjestötoimijoiden osaamisen
päivittäminen vastaamaan maakuntauudistuksen
vaatimustasoa. Koordinaatiohanke toteutetaan yhdessä
sydänpiirien, diabetesyhdistysten hengitysyhdistysten,
AVH-yhdistysten sekä Suomen mielenterveysseuran
paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen toiminta
jakautuu kunnallisiin ja maakunnallisiin
hyvinvointikertomuksiin, maakunnallisiin
palvelustrategioihin sekä maakunnan lakisääteisiin
vakiosopimuksiin kunkin palvelutuottajan kanssa.
Hanke tukee maaseutukylissä asuvien kansalaisten
yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia
osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Hanke vastaa
kohderyhmän keskuudessa todettuihin tarpeisiin ja
hankesuunnitelma on toteutuskelpoinen, mutta kohdetta
ei kuitenkaan esitetä Suomi 100 -avustusohjelman
avustuskokonaisuuteen, koska maakunnan alueelta on
valittu toinen hanke, joka vastaa paremmin
avustusohjelman tavoitteisiin.

Järjestö yhteensä
5722

POHJOISEN YHTEISÖJEN TUKI - MAJAKKA RY

65 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 63
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3652

Edellinen
avustus

Järjestöjen roolien vahvistamiseen sote- ja hyte
palveluista vastuussa olevien maakunnan ja kuntien
kanssa yhteisen toimintakulttuurin luomiseen,
verkostojen kehittämiseen sekä julkisen sektorin
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspolkujen
täydentämiseen järjestöjen yleishyödyllisellä
palvelutuotannolla sekä järjestöjen digiosaamisen
tukemiseen Länsi-Pohjan ja Lapin maakunnan alueella
(Hyvinvointia ja Elinvoimaa järjestöistä 2017 - 2020)

Haettu

72 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa Länsi-Pohjan ja Lapin maakunnan järjestöjen
roolia sote- ja hyte palveluista järjestämisvastuussa
olevien maakuntien ja kuntien kanssa yhteistyön
toimintakulttuuria ja verkostoja kehittämällä. Lisäksi sen
tavoitteen on kehittää järjestöjen yleishyödyllistä
palvelutuotantoa täydentämään julkisen sektorin
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspolkuja sekä
kehittää järjestöjen toimintatapoja osallistua palveluiden
kehittämiseen sekä kokeilla järjestöjen uusia
mahdollisuuksia tukea jäsentensä digiosaamista.
Järjestö hakee järjestöt 2.0 hankeen osaksi Lapin
maakunnan koordinaatiohankketta, mutta hanketta ei
ehdoteta Suomi 100 -avustusohjelman
avustuskokonaisuuteen, koska maakunnan alueelta on
valittu toinen hanke, joka vastaa paremmin
avustusohjelman tavoitteisiin ja kattaa koko Lapin
maakunnan alueen, minkä lisäksi se on saanut vahvan
tuen sote alan järjestöiltä alisopimusten muodossa.

Järjestö yhteensä
5083

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALITURVAYHDISTYS RY

72 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 64
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3396

Pohjois-Karjalalaisten järjestöjen roolin ja
toimintaverkoston vahvistamiseen Siun sotessa ja
maakuntauudistuksessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen tukemisessa kunta- ja maakuntatasolla
uudistamalla järjestöasianneuvottelukunnan toimintaa,
luomalla yhdistysagenttiverkosto ja tuottamalla
matalankynnyksen digipalveluneuvontaa (Järjestö 2.0:
mukana muutoksessa - yhdenvertaisuuteen
digitalisoituvassa toimintaympäristössä 2017 - 2020)
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)
USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa järjestöjen roolia maakunta ja soteuudistuksessa uudistamalla maakunnallisen
järjestöasiainneuvottelukunnan (Janen) toimintaa ja
luoda paikallisia järjestöasiainneuvottelukuntia
(paikallisJane) sekä yhdistysagenttien verkosto ja
rakenne koko maakunnan alueelle. Lisäksi hankkeen
tavoitteena on kehittää järjestöjen ja heidän kauttaan
kuntalaisten digiosaamista osaksi maakunnan
digistrategiaa. Pohjois-Karjalan
sosiaaliturvayhdistyksellä on pitkät perinteet toimia
Pohjois-Karjalan maakunnan 13 kunnan alueella
järjestöjen yhteisjärjestönä. Hakemuksen liitteenä on 24
aiesopimusta 7:ltä alueen kunnalta, kahdelta
oppilaitokselta, 11:ltä järjestöiltä sekä Siun sotelta ja
Maakuntaliitolta. Hakemuksen sisältö vastaa hyvin
järjestöt 2.0 ohjelman sisältöjä.

Edellinen
avustus

Haettu

72 000

Ehdotus
2017
72 000

Suunnitelma
2018
144 000

Suunnitelma
2019
144 000

Sivu 65
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3397

Edellinen
avustus

Valtakunnalliseen ohjelman koordinointiin, toimijoiden
sisäiseen verkostoitumiseen, vuorovaikutukseen ja
vuoropuheluun sidosryhmien kesken sekä toimijoiden
osaamisen, kokemusten ja toimivien käytäntöjen
jakamiseen ja ohjelman vaikuttavuuden turvaamiseen
yliopisto yhteistyön avulla (Järjestöt 2.0
Koordinaatiohanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

110 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
edellytyksiä ohjelman sisäiselle verkottumiselle ja
vuorovaikutukselle sekä vuoropuhelulle sidosryhmien
kanssa. Lisäksi sen tavoitteena on tukea toimijoiden
osaamista, kokemusten ja toimivien käytäntöjen
jakamista sekä lisätä yksittäisten hankkeiden ja koko
ohjelman vaikuttavuutta. Hanketta on haettu järjestöt
2.0 avustusohjelman valtakunnalliseksi
koordinaatiohankkeeksi. Avustusohjelman
valtakunnallista koordinaatiota hakeneista hankkeista
toinen oli paremmin suunniteltu, jonka vuoksi se valittiin
koordinoimaan Järjestö 2.0. -ohjelmaa.

Järjestö yhteensä
8359

Pohjois-Kymen Kasvu ry

182 000

72 000

144 000

144 000

Sivu 66
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3516

Edellinen
avustus

Pohjois-Kymenlaakson kylien digisyrjäytymisvaarassa
olevien henkilöiden digitaalisten tarpeiden
tunnistamiseen, ratkaisujen kehittämiseen ja
digitalisaation syventämiseen pilottikylätalojen sekä
liikkuvien, käyttäjän luokse saapuvien palveluiden
avulla (Digitaaliset kylät 2017-2020)

Haettu

21 980

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää paikallisiin tarpeisiin ja valokuituverkon
hyödyntämiseen perustuvia uusia digitaalisia palveluja
sekä uusia tapoja tuottaa paikallisia palveluja
yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja kuntien kanssa.
Hankkeessa seitsemään pilottikylään monistettavissa
oleva "Kylätalo 2.0" monipalvelupiste eli kylän yhteinen
kokoontumispaikka, johon kyläläiset ja kylässä toimivat
yhdistykset voivat tulla käyttämään digitaalisia
palveluita ja joissa he saavat tarvittaessa opastusta
palveluiden käyttöön. Hanke vastaa kohderyhmän
keskuudessa todettuihin tarpeisiin ja hankesuunnitelma
on toteutuskelpoinen, mutta hankkeen sisältö ei
kuitenkaan sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen, koska
siinä ei tuoteta ohjelman tavoitteita tukevaa uutta
toimintaa.

Järjestö yhteensä
3882

POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALITURVAYHDISTYS RY

21 980

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 67
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3494

Edellinen
avustus

Pohjois-Pohjanmaalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen
toimintaedellytysten turvaamiseen, järjestötoiminnan
pelisääntöjen sopimiseen sekä kansalaisten
osallisuuden vahvistamisen kirjaamalla roolit
maakunnan ja kuntien strategioihin ja
toimintasuunnitelmiin (Pohjois-Pohjanmaan
järjestörakenne 2017-2020) (Järjestö 2.0 - mukana
muutoksessa -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

105 000

93 000

170 000

170 000

105 000

93 000

170 000

170 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
saada järjestöjen tekemän työn monipuolisuus kirjatuksi
maakunnan ja kuntien strategioihin ja
toimintasuunnitelmiin, jolla pyritään takaamaan toimivat
ja avoimet järjestöyhteistyön rakenteet, jotka on kuvattu
ihimiset.fi:hin. Lisäksi tavoitteena on, että järjestöjen
toimintaedellytysten tukemisesta sekä
järjestötoimintaan liittyvistä pelisäännöistä on sovittu
maakunnan, kuntien ja järjestöjen kesken, sekä
kansalaisten osallisuus toiminnan ja palveluiden
kehittämisessä. Pohjois-Pohjanmaan
sosiaaliturvayhdistyksellä on pitkät perinteet toimia
alueen sote-alan järjestöjen yhteisjärjestönä PohjoisPohjanmaan maakunnan alueella, jonka toimintaalueeseen kuuluu 30 kuntaa. Varteenotettavia haastajia
maakunnan koordinoijaksi ei tullut esiin.

Järjestö yhteensä
1700

POHJOIS-POHJANMAAN SYDÄNPIIRI RY

Sivu 68
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3352

Edellinen
avustus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen
yhteistyön ja vaikuttamistyön koordinaationn
muuttuvassa toimintaympäristössä (PohjoisPohjanmaan järjestöt muutoksessa yhdessä "Alakko nää mua?" 2017-2020)

Haettu

51 995

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
järjestötoimijoiden osaamisen päivittäminen
muutoksessa, yhtiöittämisen ulkopuolelle jäävien
vertaistuki- ja muiden vastaavien palveluiden asemointi
ja koordinointi maakunnassa järjestöjen yhteistyönä,
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittäminen
järjestöjen ja kuntien yhteistyönä uusissa rakenteissa
sekä luoda toimiva vaikuttamisverkosto alueelle.
Hakemuksen yhteistyökumppanuudet keskittyvät
tarttumattomiin tauteihin (mielenterveys, hengitys,
sydän, syöpä, aivo ja diabetes) ja muiden
substanssialueiden huomioiminen jää vähäiseksi.
Hanketta on haettu maakunnalliseksi
koordinaatiohankkeeksi, joten hakemuksen heikkoutena
on sen yleinen painottuminen sairaus- ja
potilasjärjestöjen näkökulmiin. Maakunnan alueelta on
valittu toinen hanke, joka vastaa paremmin
avustusohjelman tarpeisiin.

Järjestö yhteensä
7100

POHJOIS-SAVON SOSIAALITURVAYHDISTYS RY

51 995

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 69
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3393

Edellinen
avustus

Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen toimijaverkostojen
tukemiseen ja toimintaedellytysten turvaamiseen osana
maakunta ja sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenneuudistusta sekä järjestöjen ja kansalaisten
yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien
turvaamiseen (Järjestöt osana uudistuvaa maakuntaa
Pohjois-Savossa, Manta-hanke ±

Haettu

79 600

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
muodostaa Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen
toimijaverkosto ja tukea järjestöjen toimintaedellytyksiä
osana maakunta ja sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenneuudistusta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa
järjestöjen ja kansalaisten yhdenvertaisia ja
nykyaikaisia osallistumismahdollisuuksia. Hanke kuuluu
Järjestöt 2.0 maakunnallisten koordinaatiohankkeiden
kokonaisuuteen. Pohjois-Savon alueelle tuli myös
toinen hakemus toimijalta, jolla on pidemmät perinteet
toimia alueella järjestöjen yhteisjärjestönä, jolle
koordinaatiovastuuta ollaan nyt ehdottamassa. PohjoisSavon sosiaaliturvayhdistyksellä on käynnistynyt uusi
hanke keväällä 2017 joka sivuaa vahvasti tätä samaa
teemaa, joten yhteistyössä nämä kaksi hanketta ovat
vahva voimavara maakunnan soteu uudistukseen
valmistautumisessa. Hankkeen sisällöksi suunniteltua
toimintaa toteutetaan jo järjestön toisella
avustuskohteella eikä lisärahoituksen esittäminen tässä
yhteydessä ole perusteltua. Maakunnan alueelta on
valittu toinen hanke, joka vastaa paremmin
avustusohjelman tarpeisiin.

Järjestö yhteensä
2372

POHJOIS-SAVON SYÖPÄYHDISTYS RY

79 600

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 70
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3687

Edellinen
avustus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen
yhteistyön ja vaikuttamistyön koordinaatioon (PohjoisSavon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen
yhteistyöhanke 2017-2020)

Haettu

46 180

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
tehokkaan vaikuttamisverkoston luominen maakuntiin ja
sen alueen kuntiin sekä järjestötoimijoiden osaamisen
päivittäminen vastaamaan maakuntauudistuksen
vaatimustasoa. Koordinaatiohanke toteutetaan yhdessä
Savon sydänpiirin, Pohjois-Savon AVH-yhdistyksen,
Puijon Diabetes ry:n sekä Varkauden seudun
hengitysyhdistyksen kanssa. Hankkeen toiminta
jakautuu kunnallisiin ja maakunnallisiin
hyvinvointikertomuksiin, maakunnallisiin
palvelustrategioihin sekä maakunnan lakisääteisiin
vakiosopimuksiin kunkin palvelutuottajan kanssa.
Hanke tukee maaseutukylissä asuvien kansalaisten
yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia
osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Hanke vastaa
kohderyhmän keskuudessa todettuihin tarpeisiin ja
hankesuunnitelma on toteutuskelpoinen, mutta kohdetta
ei kuitenkaan esitetä Suomi 100 -avustusohjelman
avustuskokonaisuuteen, koska maakunnan alueelta on
valittu toinen hanke, joka vastaa paremmin
avustusohjelman tavoitteisiin.

Järjestö yhteensä
1661

PORIN SININAUHA RY

46 180

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 71
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3486

Edellinen
avustus

Syrjässä oleville nuorille suunnattuun
mediaverstastoimintaan sekä iäkkäiden ja päihdeja mielenterveyskuntoutujien digitaitojen
vahvistamiseen Porissa (DIESEL-hanke 2017-2020)

Haettu

108 240

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
toimimisen alusta syrjäytyneille ja sen vaarassa oleville
nuorille sekä tarjota perehdytystä perusdigiosaamiseen
päihde- ja MT-kuntoutujille. Nuorille perustettaisiin
mediaverstas ja he toimisivat myös it-taito-oppaina
heikot digiosaamistaidot omaaville päihde- ja
mielenterveyskuntoutujille sekä ikääntyneille.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmien avustuskokonaisuuteen.
Lisäksi hakemus vaatii kehittämistä usean osa-alueen
suhteen.

Järjestö yhteensä
5668

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry

108 240

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 72
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3591

Edellinen
avustus

Yhdistyskentän roolin, arvostuksen, näkyvyyden ja
tasavertaisen kumppanuuden vahvistumiseen sekä
toimintaedellytysten luomiseen monitoimiojaisessa
toimijaverkostossa niin Päijät-Hämeen kuntien kuin
maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
(Yhteinen Päijät-Häme - sote- ja
maakuntauudistuksessa 2017 - 2020) (Järjestö 2.0 mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

110 400

106 335

177 746

177 746

110 400

106 335

177 746

177 746

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
yhdistyskentän roolin, arvostuksen, näkyvyyden ja
tasavertaisen kumppanuuden vahvistuminen sekä
toimintaedellytysten luominen monitoimijaisessa
toimijaverkostossa niin Päijät-Hämeen kuntien kuin
maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Järjestöllä on yhteistyösopimukset sitoutumisesta
hankkeen yhteistyöhön kaikilta alueen 9:ltä kunnalta,
17:sta järjestöltä sekä Sosiaalialanosaamiskeskus
Versolta ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymältä.
Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa kuntakohtaisia
tutustumiskäyntejä, järjestää yhdistys- ja
kumppanuusiltoja sekä muuta koulutusta ja luoda
yhdistyksille rakenteita ja toimintaedellytyksiä, jotta
yhdistykset ovat valmiita maakunnallisen hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen rakenteen suunnittelussa.

Järjestö yhteensä
4411

RAAHEN PSYYKE RY

Sivu 73
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3476

Edellinen
avustus

Mielenterveyskuntoutujien osallisuuden edistämiseen
hyödyntämällä olemassa olevia digisovelluksia ja
järjestämällä koulutuksia sovellusten käyttöön Raahen
alueella
(Digi on liki -hanke 2017-2020)

Haettu

56 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on edistää
mielenterveyskuntoutujien osallisuutta ja pärjäämistä
hyödyntämällä olemassa olevia digisovelluksia ja
järjestämällä koulutuksia sovellusten käyttöön.
Toiminnalla auetaan mielenterveyskuntoutujia
hyödyntämään sähköisiä järjestelmiä ja pyritään
löytämään uusia työvälineitä mielenterveystyöhön
yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Hankeeessa ei ollut riittävästi
uutta sisältöä Suomi 100 -avustusohjelmaan.

Järjestö yhteensä
3220

RAUMAN SEUDUN KATULÄHETYS RY

56 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 74
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3422

Edellinen
avustus

Satakuntalaisten päihde- ja MT-järjestöjen
voimavarojen yhdistymisen suunnitteluun ja
kartoittamiseen sekä uudentyyppisten tulevaisuuden
rakenteiden kartoittamiseen palveluiden laadun
takaamiseksi (Järjestöjen Satakunta 2017-2018)

Haettu

35 628

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
uusi järjestöjen organisaatiomalli Satakunnan MT- ja
päihdepalveluiden palvelutuotantoon ja muuhun
toimintaan. Hankkeessa tutustuttaisiin kansainväliseen
toimintaan, esim. Ruotsin malliin. Ostopalveluna
hankittu konsultti veisi muutoshanketta eteenpäin
palkattujen työntekijöiden kanssa. Hankkeessa
pidettäisiin yhdistysten johdolle workshoppeja, joiden
tavoitteena on uudenlaisten rakenteiden löytäminen
yhteistyössä. Hankkeessa myös yhtenäistettaisiin
mukana olevien toimijoiden sähköiset järjestelmät ja
kehitettäisiin niitä. Hakemus vaatii kehittämistä usean
osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
3543

SALON ALUEEN TYÖTTÖMÄT RY

35 628

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 75
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3645

Edellinen
avustus

Yli 50-vuotiaiden salolaisten työnhakijoiden ja
pitkäaikaistyöttömien sähköisen asioinnin taitojen
parantamiseen neuvontapalvelulla (SATU - sähköinen
asiointi tutuksi 2017-2020)

Haettu

20 000

Salo
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on yli 50vuotiaiden salolaisten työnhakijoiden ja
pitkäaikaistyöttömien sähköisen asioinnin taitojen
parantaminen neuvontapalvelulla. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Hankkeen sisällöksi
suunniteltua toimintaa on mahdollista toteuttaa jo
järjestön toisella avustuskohteella eikä lisärahoituksen
esittäminen erillishankkeena tässä yhteydessä ole
perusteltua.

Järjestö yhteensä
1145

SAMARIA RF

20 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 76
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3667

Edellinen
avustus

Sosiaalisista syistä ongelmissa oleville suunnatun
verkko- ja mobiilipalvelun kehittämiseen konkreettisen
tuen ja avun antamiseksi velkaongelmiin,
vähävaraisuuteen, ravinnon puutteeseen,
työttömyyteen ja palvelujärjestelmien hallintaan liittyen
(hjelppi.fi -digitalisaatio-ohjelma kehitämme niille, joille muut eivät kehitä 2017-2020)

Haettu

90 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
hyödyntää nykytekniikkaa luomalla internetiin sekä
mobiilialustoille vuorovaikutteiset sivustot, jotka toimivat
matalan kynnyksen avun alustana byrokratian
vaikeuksia, nälkää tai rahattomuutta kohdanneille.
Vaikka idea hankalassa elämäntilanteessa oleville
suunnatun palveluohjauksen viemisestä verkkoon on
hyvä, kaipaa hakemus vielä paljon selkeyttämistä.

Järjestö yhteensä
7409

SATAKUNNAN YHTEISÖT RY

90 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 77
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3574

Edellinen
avustus

Satakuntalaisten järjestöjen ja tulevan maakunnan sekä
kuntien välisen yhteistyörakenteiden luomiseen sekä
alueen väestön tarpeisiin vastaaminen sekä
hankkeessa luotavien rakenteiden jatkuvuuden
turvaamiseen (Järjestöjen Satasote ± 
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

82 000

73 800

133 000

133 000

82 000

73 800

133 000

133 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
järjestöjen ja tulevan maakunnan sekä kuntien välisten
yhteistyörakenteiden luominen. Lisäksi hankkeessa
pyritään vastaamaan järjestötoiminnalla
maantieteellisesti, sisällöllisesti ja toimintamuodoiltaan
alueen väestön tarpeisiin ja varmistamaan hankkeessa
luotujen rakenteiden jatkuvuus. Hanke on koordinoinut
Satakunnan maakunnan alueella järjestöjen
osallistumista Satakunnan sote-uudistukseen tähtäävän
projektin eri 18 alatyöryhmiin joihin on saatu mukaan jo
22 järjestöedustajaa. Satakunnan yhteisöt ry:n
toiminnanjohtaja on myös sidosryhmäyhteistyöryhmän
puheenjohtaja, jonka tehtävä on ollut valmistella
järjestöjen yhteistyörakenne tulevan maakunnan
kanssa. Satakunnan yhteisöt ry on Satakunnan alueella
toimiva järjestöjen yhteisjärjestö, joka toimii 17 kunnan
alueella ja sillä on 46 järjestöjäsentä. Hanke on saanut
kirjallisen puoltolausunnon muun muassa Sata-Soten
muutosjohtajalta. Avustuksesta rajataan osa-aikainen
hankejohtaja, eli toiminnanjohtajan osuus pois ja
henkilöstönsivukulut suhteutetaan henkilöstön
määrään.

Järjestö yhteensä
1523

SAVON SYDÄNPIIRI RY

Sivu 78
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3457

Edellinen
avustus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen
yhteistyön ja vaikuttamistyön koordinaatioon
muuttuvassa toimintaympäristössä (Etelä-Savon
järjestöt muutoksessa yhdessä 2017 - 2020)

Haettu

62 100

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
tehokkaasti toimiva vaikuttamisverkosto maakuntiin ja
sen alueen kuntiin yhteistyössä olemassa olevia
toimijoiden ja verkostojen kanssa, järjestötoimijoiden
osaamisen päivittäminen muutoksessa, yhtiöittämisen
ulkopuolelle jäävien vertaistuki- ja muiden vastaavien
palveluiden asemointi ja koordinointi maakunnassa
järjestöjen yhteistyönä sekä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen kehittäminen järjestöjen ja kuntien
yhteistyönä uusissa rakenteissa. Hakemuksen
yhteistyökumppanuudet keskittyvät tarttumattomiin
tauteihin (mielenterveys, hengitys, sydän, syöpä, aivo ja
diabetes) ja muiden substanssialueiden huomioiminen
jää vähäiseksi. Hanketta on haettu maakunnalliseksi
koordinaatiohankkeeksi, joten hakemuksen heikkoutena
on sen yleinen painottuminen sairaus- ja
potilasjärjestöjen näkökulmiin. Maakunnan alueelta on
valittu toinen hanke, joka vastaa paremmin
avustusohjelman tarpeisiin.

Järjestö yhteensä
1592

SAVON VAMMAISASUNTOSÄÄTIÖ

62 100

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 79
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3471

Edellinen
avustus

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten mielekkään ja
aktiivisen arjen toteutumiseen some-ympäristön avulla
(Empowerments TOOLS ±Voimaannuttavat työkalut
mielekkään ja aktiivisen arjen tukena 2017-2019)

Haettu

49 339

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuutta
ja itsemääräämisoikeutta järjestämällä nuorille yksilö- ja
ryhmätapaamisia, joissa nuoret suunnittelevat someympäristöä ja kokeilevat itselleen mielekkäitä toimintoja.
Hanketta toteutetaan yhdessä nuorten kanssa
rakentamalla, kokeilemalla ja arvioimalla someympäristöä. Tuloksena syntyy esteetön someympäristö. Kohderyhmä on laaja ja ulottuu moneen
erityisryhmään. Hankkeessa olisi tarkemmin voitu
määritellä miten kohderyhmä tavoitetaan.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
6951

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY

49 339

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 80
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3700

Edellinen
avustus

Yhdistysten aseman, roolin ja keskinäisen yhteistyön
vahvistamiseen Etelä-Savon maakunnan alueella sekä
yhdistysten kansalaistoiminnan aktivoiminen mukaan
maakunta- ja sote-uudistukseen maakunnan ja
peruskuntien hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyöhön. (Näkyväry -Yhdistykset näkyviksi ry
2017 - 2020)

Haettu

78 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on, että
Etelä-Savon maakunnan alueelle toimivien yhdistysten
ja niiden yhteisjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä
edistävä ja sosiaalista osallisuutta lisäävä toiminta
kehittyy, monipuolistuu ja laajenee. Tavoitteena on, että
maakunnan alueella toimivien yhdistysten keskinäinen
sekä yhteistyökumppaneina toimivien alueen kuntien ja
maakunnan kanssa tehtävä yhteistyö kehittyy. Lisäksi
tavoitteena on kansalais- ja yhdistystoiminnan
merkityksen ja arvostuksen vahvistuminen maakunnan
ja alueen kuntien asioiden valmistelussa sekä
päätöksenteossa. Järjestön yhteisjärjestönä
yhdistyksellä on 93 alueella toimivaa jäsenjärjestöä.
Maakunnan alueella toimivien järjestöjen yhteistyö
särkyi hankevalmistelun aikana, eikä yhteistä, koko
maakuntaa kattavaa hakemusta kyetty tekemään, eikä
yhteistyösopimuksia solmimaan. Toiminta sinänsä
alueella on hyvää. Avustushakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa seurannan- ja
arvioinnin sekä viestinnän toteutuksen kuvaamiseen ja
yhteistyötahojen sitoutumisen varmistamiseen, ennen
hakemuksen jättämistä.

Järjestö yhteensä
5631

SENIORIEN ATK-YHDISTYS SAVONETTI RY

78 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 81
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3637

Edellinen
avustus

Ikääntyneiden digiloikan tukeminen tietotekniikan ja
vertaisohjauksen avulla (käyttötuki, laitteet ja
käyttöohjaus). Ikäihmisten osallisuuden tukeminen ja
digisyrjäytymisen ehkäisy (Digisavo 100 -hanke 20172020).

Haettu

35 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on tukea ikäihmisten
yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia
osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa sekä ehkäistä
sadan (100) ikääntyneen savolaisen digisyrjäytymistä
tarjoamalla laitteet, verkkoyhteys ja tarvittava
tukipalvelu. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö
ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke
vaatii kehittämistä usean osa-alueen suhteen ja
vastaavaa toimintaa on jo tehty aikaisempien
hankkeiden kautta.

Järjestö yhteensä
413

35 000

SETA RY
C 3664

Keskitetyn jäsenrekisterin, mobiilijäsenkortin ja
digitaalisten jäsenpalveluiden kehittämiseen (Seta 2.0
2017-2019)

30 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa
Setan järjestöperheen käyttöön keskitetty jäsenrekisteri,
luoda jäsenjärjestöjen tarpeisiin sopiva digitaalinen
alusta sekä parantaa digitaalisia jäsenpalveluita.
Avustushakemuksessa olisi tullut täsmentää muun
muassa toiminnan käytännön toteutusta.

Järjestö yhteensä

30 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 82
Järj

3680

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

SEXPO SÄÄTIÖ
C 3627

Nuorten verkkoympäristöissä tuottaman ja kohtaaman
syrjinnän ja vihapuheen vähentämiseen tähtäävän
mediakasvatusmallin kehittämiseen ja pilotointiin
(Yhdenvertaisena verkossa 2018-2020)

167 658

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa nuorten mediataitoja verkkoympäristössä.
Lisäksi kehitetään verkkonuorisotyötä ja
mediakasvatusta. Avustushakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa toiminnan tarpeen
tarkempaan perusteluun ja tulosten määrittelyyn.

Järjestö yhteensä
1305

SININAUHALIITTO RY

167 658

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 83
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3560

Edellinen
avustus

Järjestöjen roolin ja toimintaedellytysten
vahvistamiseen sote- ja maakuntauudistuksessa
heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten
yhdenvertaisten osallisuuden mahdollisuuksien
varmistamiseksi (Palvelupolkuja parempaan soteen järjestöt yhdessä heikoimman puolella 2017-2020)

Haettu

300 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
valtakunnallinen sote-muutostyön verkosto, jossa
järjestöt maakunnissa toimivat yhdessä ja käyvät
vuoropuhelua sidosryhmien kanssa maakuntahallinnon
ja soten aiheuttamien muutosten keskellä. Hankkeella
myös vahvistetaan maakunnissa toimivien järjestöjen
henkilöstön osaamista ja valmiuksia vastaamaan
maakuntahallinnon ja sote-uudistuksen tuomiin
mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Hankkeen toimijoina
ovat hakijan lisäksi Mielenterveyden keskusliitto ja
ViaDia ry, joten järjestöjen yhteenlaskettu jäsenpohja
on lähes 300 järjestöä. Pienten jäsenjärjestöjen tuen
tarvetta on kartoitettu kyselyin ja haastatteluin ja tätä
tietoa voidaan hyödyntää nopeasti hankkeen
suunnittelussa. Avustusohjelman valtakunnallista
koordinaatiota hakeneista hankkeista toinen oli
paremmin suunniteltu, jonka vuoksi se valittiin
koordinoimaan Järjestö 2.0. -ohjelmaa.

Järjestö yhteensä
427

SOPIMUSVUORISÄÄTIÖ

300 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 84
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3547

Edellinen
avustus

Yksinäisille ja syrjäytymisvaarassa oleville ikäihmisille ja
omaishoitajille järjestettävään päivätoimintaan
yhteistyössä talonyhtiöiden, kiinteistöhuolto-ja
isännöintiyritysten kanssa Tampereen alueella (Markku
-matkaava päiväpalvelu 2017-2020)

Haettu

100 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on järjestää
yksinäisille ja syrjäytymisvaarassa oleville ikäihmisille ja
omaishoitajille kodin läheisyydessä päivätoimintaa
yhteistyössä talonyhtiöiden, kiinteistöhuolto- ja
isännöintiyritysten kanssa. Avustushakemuksessa olisi
tullut kuvata tarkemmin hankkeen tavoitteita, toimintaa,
kohderyhmää ja yhteistyökumppaneita. Hakemus ei
anna vakuuttavaa kuvaa siitä, että esitetyt tavoitteet ja
toiminta ovat hankeen puitteissa mahdollista toteuttaa,
ja että toiminnalla saadaan aikaan muutosta
kohderyhmän tilanteessa. Hakemuksesta ei myöskään
selviä, kuinka toiminnan seuranta- ja
arviointimenetelmillä voidaan tuoda esiin hankeen
laadullisia tuloksia.

Järjestö yhteensä
7426

SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY

100 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 85
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3428

Järjestö 2.0 -koordinaatiohankkeen toteutukseen
maakunnallisia hankkeita verkostoimalla, kouluttamalla
ja viestimällä (2017-2020) (Järjestö 2.0 - mukana
muutoksessa -avustusohjelman koordinaatiohanke)
Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
verkostoida Järjestö 2.0 -ohjelman mukaisia hankkeita
ja sidosryhmiä sekä vaikuttaa valtakunnallisesti järjestöjulkinen kumppanuuteen, järjestöjen
osallistumisrakenteisiin ja järjestöjen
toimintaedellytyksiin. Järjestöllä on asiantuntijuutta ja
valmiita toimintamalleja verkostoimiseen,
vaikuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin liittyen. Tätä
osaamista koordinaatiohanke levittää maakunnallisille
hankkeille mm. tapaamisten, verkkotyökalujen,
koulutuksen ja tuen sekä viestinnän keinoin. Lisäksi
järjestö pystyy aloittamaan työnsä täysipainoisesti heti,
koska jo sen nykyiset verkostot kokoavat sosiaali- ja
terveysjärjestötoimijoita valtakunnallisesti ja alueellisesti
laajasti.

Edellinen
avustus

Haettu

100 000

Ehdotus
2017
95 000

Suunnitelma
2018
190 000

Suunnitelma
2019
190 000

Sivu 86
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3474

Edellinen
avustus

Tiedon tuottamiseen, ohjelmaprosessin evaluoitiin ja
syntyneiden tulosten vertailuun (Järjestö 2.0
tutkimushanke 2017-2020)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

60 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa
tietoa ohjelmakokonaisuuden tueksi, evaluoida järjestö
2.0 -ohjelmakokonaisuuden prosessia sekä tutkia
syntyneitä tuloksia. Hakemuksen perusteella ei selviä,
miksi järjestö tarvitsisi erillistä tutkimushanketta.
Järjestölle esitetään järjestö 2.0 -ohjelman
koordinaatiohanketta. Lisäksi järjestöllä on ollut vuosia
STEA-avustuksella tutkijaresurssia, joten
lisärahoituksen esittäminen tässä yhteydessä
tutkimukseen ei ole perusteltua.

Uusi

C 3488

Järjestö 2.0 -maakunnallisen hankkeen koordinointiin
Etelä-Savon maakunnassa (2017-2020)
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)

100 000

87 000

172 000

172 000

260 000

182 000

362 000

362 000

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on, että
järjestöt toimivat maakunnassa kumppaneidensa
kanssa monimuotoisena, älykkäänä verkostona. Hanke
toimii maakunnallisena koordinaatiohankkeena EteläSavon maakunnan alueella.

Järjestö yhteensä
455

SUOMEN DIABETESLIITTO RY

Sivu 87
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3402

Edellinen
avustus

Diabetesta sairastavien digivalmiuksien vahvistamiseen
(Digidiabeetikko - tägää, tukee ja vaikuttaa 2017 - 2020)
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

34 581

33 606

85 750

90 750

34 581

33 606

85 750

90 750

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on
parantaa diabetesyhdistysten sote - yhdyshenkilöiden
digiosaamista yhteistyön tiivistämisessä,
osallistamisessa sekä vaikuttamistyössä. Hankkeessa
myös kootaan verkkovertaisten diabetesverkosto, joka
tarjoaa kahdenkeskistä verkkovertaistukea sekä
järjestää erilaisia verkkoryhmiä ja videovälitteistä
vertaistukea diabeetikoille. Lisäksi yhdistystoimijoista
kootaan somelähettiläiden verkosto, joka jakaa ja
välittää tietoa yhteisömediakanavissa. Hankkeen
toiminnalla tuetaan sekä paikallisten
diabetesyhdistysten soteyhdyshenkilöiden sisäistä
yhteistyötä ja vaikuttamistyötä että tarjotaan välineitä ja
työkaluja valtakunnallisen yhdyshenkilöverkoston
toimintaan. Haettu hanke sopii hyvin Järjestö 2.0:
mukana muutoksessa -avustusohjelmaan sillä se
vastaa sekä tavoitteiltaan että toteutukseltaan
avustusohjelman linjauksiin. Avustuksesta on rajattu
pois kaksi osa-aikaista työntekijää, jotka jo
työskentelevät yleisavustuksessa.

Järjestö yhteensä
2789

SUOMEN MUISTIASIANTUNTIJAT RY

Sivu 88
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3549

Edellinen
avustus

Mobiilisovelluksen kehittämiseen verkko-, Android- ja
iOS -alustoille tukemaan järjestöjen ja
vapaaehtoistoimijoiden välistä kommunikaatiota,
vapaaehtoisuuteen sitoutumista, tiedonkeruuta ja
raportointia ±

Haettu

43 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on tehdä
vapaaehtoistyötä joustavammaksi ja helpottaa
osallistumista tarjoamalla tukea kootusti kehittämällä
tarkoitukseen sopiva mobiilisovellus. Toiminnalla
pyritään madaltamaan kynnystä osallistumaan
vapaaehtoistoimintaan digitaalisen sovelluksen avulla.
Sen avulla tuetaan vapaaehtoisia erilaisissa
toiminnoissa esim. tapahtumien järestämisessä jne.
Järjestön olisi hyvä olla yhteistyössä Huoleton Tiimin
kanssa, jolla on vastaavanlaista toimintaa.

Järjestö yhteensä
4613

SUOMEN NMKY:N LIITTO RY

43 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 89
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3715

Edellinen
avustus

Järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisten digitaalisten
toimintaedellytysten kehittämiseen verkostotoiminnan
avulla (Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen 20172020) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

124 300

80 000

175 000

170 000

124 300

80 000

175 000

170 000

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä vapaaehtoisten
digivalmiuksien parantaminen. Hankkeeseen
osallistuvat järjestöt tuovat tapaamisten kautta esiin
digitaalisaation liittyvät ongelmat, jotka keskeisesti
vaikeuttavat järjestölähtöistä toimintaa.Tämän jälkeen
esiin nousseita ongelmia alkavat ratkoa vapaaehtoiset
nuoret, jotka kootaan kyseisten alueiden oppilaitoksista.
Nuorten löydettyä ratkaisut alkaa 48 tunnin mittainen
tapahtuma, jossa ehdotuksia hiotaan yhdessä
järjestöjen kanssa. Avustus rajataan yhteen
henkilötyövuoteen haetun kahden henkilötyövuoden
sijaan. Toimintamenot on suhteutettu yhden
henkilötyövuoden mukaan.

Järjestö yhteensä
1111

SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY

Sivu 90
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3419

Edellinen
avustus

Liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä
vertaistuen sekä ohjauksen ja neuvonnan edistämiseen
haja-asutusalueilla etäyhteyksiä hyödyntämällä
(Verkkosyli - vertaistukea ja järjestölähtöistä neuvontaa
etäyhteyksiä ja siihen
liittyvää teknologiaa hyödyntäen 2017 - 2020)

Haettu

36 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
edesauttaa erityisesti haja-asutusalueilla asuvien,
liikehäiriösairauksia sairastavien tuen saantia ja
osallistumismahdollisuuksia niin vertaistukeen kuin
ohjaus- ja neuvontapalveluihin. Avustushakemuksessa
olisi tullut kiinnittää huomiota muun muassa toiminnan
käytännön toteutukseen, tuloksiin ja vaikutuksiin sekä
seurantaan ja arviointiin. Toimintaa olisi tarkoitus
toteuttaa yhdessä kuntien eri toimijoiden ja liiton
paikallisyhdistysten kanssa. Heiltä keltään ei kuitenkaan
ole lausuntoa yhteistyöstä. Hakemus vaatii kehittämistä
usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
482

SUOMEN PUNAINEN RISTI

36 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 91
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3718

Edellinen
avustus

Hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä
yksinäisyyden lievittämiseen vapaaehtoisuuden
digitaalisen ekosysteemin hyödyntämisellä (Auttajia.fi Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi 20172020) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

95 000

80 000

160 000

160 000

95 000

80 000

160 000

160 000

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on
vapaaehtoisuuden digitaalisen ekosysteemin
hyödyntäminen hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden
edistämisessä ja yksinäisyyden lievittämisessä.
Vapaaehtoisuuden digitaalisen ekosysteemin
kehittämistyölle luo perustan vuonna 2017 valmistuva
SPR:n uusi vapaaehtoisten tietojärjestelmä. Hankkeen
toteutusvaihe perustuu samanlaisina toistuviin noin
puolen vuoden mittaisiin kehityssykleihin. Syklin vaiheet
ovat osallistava tavoitteenasettelu ja palvelukohtaisten
indikaattoreiden asettaminen, palvelumuotoilu, ketterä
IT-kehitys ja/tai materiaalintuotanto sekä käyttöönotto,
koulutus ja markkinointi. Digitaaliset toimintamallit ovat
välittömästi valtakunnallisesti käytettävissä, mutta
alueellisella työllä tuetaan verkkovapaaehtoisuutta ja
tarjotaan mahdollisuuksia kiinnittyä paikalliseen
vapaaehtoistoimintaan. Järjestö 2.0 -ohjelman
tavoitteiden mukaisesti hankkeella tuetaan kansalaisten
yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia
osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa kehittämällä uusia
digitaalisia ratkaisuja järjestö- ja kansalaistoimintaan.
Avustuksensaajan merkittävä varallisuus huomioon
ottaen, avustus voi olla enintään 90 % hyväksyttävistä
kustannuksista.

Järjestö yhteensä
381

SUOMEN REUMALIITTO RY-REUMAFÖRBUNDET I FINLAND RF

Sivu 92
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3529

Edellinen
avustus

Reuma-, sekä tuki- ja liikuntaelinsairaiden
yhdenvertaisuuden tukemiseen digitalisoituvassa
toimintaympäristössä uudenlaisten osallistumisen ja
vaikuttamisen tapojen ja välineiden avulla (Tykätään
yhdessä! - yhdistykset valmiina muutoksiin
digitalisoituvassa kansalaistoiminnassa 2017- 2020)

Haettu

61 850

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
verkkopohjaisia osallisuuden ja osallistumisen
mahdollisuuksia ja saavuttaa niiden avulla uusia
kohderyhmiä vertaistuen ja vaikuttamistoiminnan piiriin.
Netissä tapahtuvaa toimintaa toteuttamaan koulutetaan
vuosittain 30 vapaaehtoista. Reumaliitto koordinoi tällä
hetkellä ReSurf -hanketta, jossa aktivoidaan
opastustoiminnalla kaikkia ikääntyviä, erityisesti tuki- ja
liikuntaelinsairauksia sairastavia
maaseutupaikkakunnilla asuvia henkilöitä
informaatioteknologian (ICT) käyttöön ja hyötymään
siitä omatoimisuutensa ja oman elämänhallintansa
tukena. Resurf -hankkeella annetaan perustaidot
tietokoneiden ja internetin käyttöön. Hanke kestää vielä
vuoden 2018 loppuun saakka. Tässä vaiheessa uusi
verkkohanke ei tuo lisäarvoa.

Järjestö yhteensä
7244

SUOMEN SOMALIALAISTEN LIITTO RY, FINLANDS SOMALISKA
FÖRBUND RF

61 850

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 93
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3674

Edellinen
avustus

Maahanmuuttajien tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten
osallistumismahdollisuuksien edistämiseen
suomalaisessa digiyhteiskunnassa neuvonnalla,
tiedottamisella ja ohjelmiston kehittämisellä (MAVO
2018-2020)

Haettu

166 242

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
parantaa suomea heikosti tai auttavasti osaavien
maahanmuuttajien mahdollisuuksia itsenäiseen
verkkoasiointiin julkisisten palveluiden saralla. Lisäksi
tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisia
kansalaisuusmahdollisuuksia suomalaisessa
digiyhteiskunnassa. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmien
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
488

SUOMEN SYDÄNLIITTO RY - FINLANDS HJÄRTFÖRBUND RF

166 242

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 94
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3633

Edellinen
avustus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen
yhteistyön ja vaikuttamisen valtakunnalliseen
koordinoimiseen (Sote-järjestöt muutoksessa yhdessä
2017-2020)

Haettu

122 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelmaan
tehokas vaikuttamisverkosto uudessa sote- ja
maakuntaympäristössä, tukea ja koordinoida järjestöjen
kolutusta, löytää parhaat mallit vertaistuen ja muiden
järjestölähtöisten toimintojen elinvoimaisuuteen ja
välittää parhaita käytäntöjä ja vertailukelpoisia arvioita
järjestöjen roolista eri maakunnissa. Hanketta on haettu
Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelman
valtakunnalliseksi koordinaatiohankkeeksi.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa miten ohjelman koordinaatiota
käytännössä on tarkoitus toteuttaa, millä tavalla
ohjelmaan osallistuvat toimijat saadaan sitoutettua
toimintaan sekä seurannan ja arvioinnin toteuttamiseen.
Hakemus vaatii kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
7347

SUOMEN VAMMAISURHEILU JA -LIIKUNTA VAU RY

122 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 95
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3460

Edellinen
avustus

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminnan
koordinaatioon, neuvontaan, osaamisen levittämiseen
sekä vertaistoiminnan kehittämiseen.

Haettu

85 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
soveltavan liikunnan apuvälinetoiminnan koordinointi,
neuvonta, osaamisen levittäminen sekä
vertaistoiminnan kehittäminen. Järjestö on ilmoittanut
vetävänsä hakemuksensa pois koska hakevat Ak
hakemukselle jatkoa syyskuun haussa.

Järjestö yhteensä
163

85 000

SUOMEN VANHEMPAINLIITTO RY FINLANDS FÖRÄLDRAFÖRBUN
C 3635

Vanhempien osallisuuden, verkostoitumisen sekä
nykyaikaisen vanhempain- ja kansalaistoiminnan
mahdollistavan, yhdenvertaisen digitaalisen ratkaisun
suunnitteluun ja toteuttamiseen (Vertaisverkkovirtaa!
2017-2020)

60 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on suunnitella ja
toteuttaa yhdenvertainen digitaalinen ratkaisu, joka
vastaa vanhempien verkostoitumisen,
vanhempaintoiminnan ja kansalaistoiminnan tarpeisiin
tässä ajassa. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö
ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
8232

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry

60 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 96
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3706

Edellinen
avustus

Venäjänkielisten maahanmuuttajien ja venäjänkielisten
yhdistysten osaamisen kasvattamiseen
digitalisoitumisen, sähköisen asioinnin sekä digi-taitojen
osalta matalankynnyksen digitaalisella tuella,
koulutuksella ja ohjauksella (Digi 2017-2020)

Haettu

119 210

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on lisätä
venäjänkielisten maahanmuuttajien ja venäjänkielisten
yhdistysten tietoisuutta digitalisaatiosta ja sähköisestä
asioinnista sekä vahvistaa venäjänkielisten ja
venäjänkielisten yhdistysten digi-taitoja järjestetyn
toiminnan avulla. Hankkeen toiminnalla pyritään
vastaamaan asiakaslähtöisesti joustavasti esille
nouseviin tarpeisiin ja toteuttamaan tarpeellisiksi
koettuja matalankynnyksen digitaalisen tuen ja
asioinnin palveluja. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen.
Hankkeelle on mahdollista hakea avustusta
myöhemmin STEAn verkkosivuilla esitettyjen
avustuslinjausten ja ohjeiden mukaisesti.

Järjestö yhteensä
4805

TUKIRANKA RY

119 210

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 97
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3679

Edellinen
avustus

Satakunnan yhdistyksille digitaalisen koulutusmallin
kehittämiseen palvelujen markkinoinnin edistämiseksi
(JADY 2017-2020)

Haettu

28 500

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää yhdistyksille uusi digitaalisen koulutuksen malli,
joka auttaisi palvelujen markkinoinnissa. Stea ei
myönnä avustusta markkinaehtoisten palvelujen
toteuttamiseen.
STEAn avustukset myönnetään ja voidaan käyttää
ainoastaan yleishyödylliseen toimintaan.

Järjestö yhteensä
5672

28 500

TURUN SEUDUN VAMMAISJÄRJESTÖT TVJ RY
C 3382

Jäsenyhdistysten digipalvelujen käytön tukeen
vapaaehtoistoimijoiden koulutuksen ja verkkoviestinnän
avulla (Digiapu 2017-2020)
USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
jäsenyhdistysten ja yhteistyöyhdistysten
toimintaedellytysten ja yhteistoiminnan kehittyminen
tietotekniikkaa ja digipalveluita hyödyntämällä.
Hankkeessa koulutetaan 1-2 digivastaava jokaiseen
yhdistykseen. Hanke ja digivastaavat kouluttavat
yhdistyksiin vapaaehtoisia digiapureita. Digiapurit
opastavat henkilöjäseniä henkilökohtaisesti
digipalveluiden käytössä. Lisäksi yhdistysten käyttöön
muodostetaan yhteinen internet-sivusto. Avustuksen
esittämiselle ei ole edellytyksiä, sillä suunniteltuja
toimintoja varten voidaan käyttää jo olemassa olevia
aineistoja ja palveluja kuten esim. SeniorSurf-hankkeen
tuotokset, joihin hakemuksessakin viitataan.

35 110

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 98
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

7947

Haettu

35 110

TYÖMAJAKKA RY
C 3678

Ikääntyneiden henkilökohtaiseen tietokoneen
käyttökoulutukseen Kirkkonummella ja lähikunnissa
(Seniorit verkkoon 2017-2020)

30 271

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
tarjota senioreille atk-koulutusta Kirkkonummella ja
lähikunnissa. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö
ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
566

URHO KEKKOSEN KUNTOINSTITUUTTISÄÄTIÖ

30 271

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 99
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3491

Edellinen
avustus

Kaatumisten ehkäisyyn liittyvän tietouden ja taitojen
lisäämiseen sekä toiminnan juurruttamiseen (Tietoa,
taitoa ja työkaluja vaikuttavaan kaatumisten ehkäisyyn
2017-2020)

Haettu

49 800

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on lisätä
kaatumisten ehkäisyyn liittyvää tietoisuutta tarjoamalla
käyttöön validoitu, karkea kaatumisvaaran
arviointilomake digitaalisessa muodossa ja erilaisille
alustoille soveltuvana. Hankkeessa olisi tarkoitus
lisätään kaatumisten ehkäisyyn liittyvän tiedon ja
työkalujen saatavuutta sekä eri toimijoiden valmiuksia ja
yhteistyömahdollisuuksia tehokkaaseen kaatumisten
ehkäisyyn. Hanketta on rahoitettu jo 2000-luvun alusta
lähtien, nyt haetaan uutta projektia edellisten jatkoksi.
Hanke ei tavoitteiden osalta sovellu haettuun Järjestö
2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelmaan eikä se
myöskään kohderyhmänsä osalta sovellu Toimintakyky
kuntoon - avustusohjelmaan, joka kohdistuu työikäisten
toimintakyvyn parantamiseen. Lisärahoituksen
ehdottaminen ei ole perusteltua.

Järjestö yhteensä
7362

VAASAN SEUDUN YHDISTYKSET RY

49 800

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 100
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3589

Edellinen
avustus

Pohjanmaan maakunnan alueella toimivien järjestöjen
toimintaedellytysten ja roolien selkiyttämiseen
terveyden ja hyvinvoinnin kentällä sote -yhteistyön ja
toimintatapojen kehittämiseksi, sekä vapaaehtois-,
vertais- ja kokemustoiminnan turvaamiseen hyödyntäen
ICT:n mahdollisuuksia (Järjestöt mukana muutoksessa.
Järjestöjen muutosagentti 2017 -2020) (Järjestö 2.0 mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

76 200

76 200

159 500

159 500

76 200

76 200

159 500

159 500

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
turvata järjestöjen toimintaedellytyksiä vapaaehtois- ja
vertaistukitoiminnan tarjoajana sekä tukea järjestöjen
tarjoamaa kokemustoimintaa Pohjanmaan maakunnan
alueella. Lisäksi sen tavoitteena on selkiyttää järjestöjen
roolia terveyden ja hyvinvoinnin kentällä, suhteessa
kuntiin sekä maakuntaan, kehittää sote-yhteistyötä ja
hyödyntää ICT:n mahdollisuuksia järjestöjen ja muiden
sote-toimijoiden yhteistyön ja toimintatapojen
kehittämiseksi. Järjestö on järjestöjen yhteisjärjestö,
jolla on jäsenenä 73 alueella toimivaa järjestöä. Järjestö
tekee kiinteää yhteistyötä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan
vastaavanlaisten järjestöjen yhteisjärjestöjen kanssa.
Toiminta on vahvasti kaksikielistä.
Hakemuksen liitteenä on neljä yhteistyösopimusta
muun muassa Pohjanmaan liitolta ja alueen
sosiaalialan osaamiskeskukselta Sonet Botnialta.
Hakemuksessa ilmaistaan halu toimia mukana
ohjelmassa vahvistaen järjestöjen roolia ja
toimijaverkoston muodostumista sote- ja
maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.

Järjestö yhteensä
5174

VANTAAN JÄRJESTÖRINKI RY

Sivu 101
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3605

Edellinen
avustus

Maahanmuuttajien ja ikääntyneiden sähköisen asioinnin
koulutukseen Vantaalla (Yhdenvertainen asiointi 20172020)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

74 000

Vantaa
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on auttaa
maahanmuuttajia ja ikääntyneitä käyttämään sähköistä
asiointia joko suomen tai englannin kielellä sekä
kokeilla tapoja, joilla tietotekniikkaa tuntemattomat
ikääntyneet voitaisiin myös osallistua vertais- ja
vaikuttamistoimintaan, ilman välttämätöntä tarvetta
poistua kotoaan/hoivakodista tms. Toiminta aloitettaan
kouluttamalla järjestön maahanmuuttajaneuvoja
opettamaan sähköistä asiointia. Sen jälkeen
järjestetään peruskursseja maahanmuuttajille.
Avustamiselle ei ole edellytyksiä, sillä hanke on ideaasteella ja tarvekartoitus sekä toimintasuunnitelma ovat
pinnallisia.

Järjestö yhteensä
1756

VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

Uusi

C 3361

Sote-järjestöjen roolien vahvistamiseen VarsinaisSuomessa osana maakuntaa ja sote-aluetta sekä
turvataan kansalaisjärjestötoiminnan edellytyksiä
peruskuntatasolla (1+1=3, Kun kaikki voivat hyvin, niin
kaikki voivat paremmin. - När alla mår bra, mår alla
bättre 2017-2020) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa
-avustusohjelman osahanke)
USEITA ALUEITA

74 000

115 000

115 000

230 000

230 000

Sivu 102
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
MAAKUNTA/SOTE-ALUETASO: Järjestöjen
vahvistunut rooli tärkeänä osana maakuntaa ja sote palvelujärjestelmää Varsinais-Suomessa.
PERUSKUNTATASO: Kansalaisjärjestötoiminnan
turvatummat toimintaedellytykset kuntatasolla.
JÄRJESTÖTASO: Varsinais-Suomen sosiaali- ja
terveysalan järjestöjen lisääntynyt muutosvalmius.
YKSILÖTASO: Järjestöjen vahvistunut rooli
kansalaisten äänenä ja erityistä apua tai tukea
tarvitsevien palvelunkäyttäjien rinnalla. Kyseessä 3
järjestön verkostohanke, jossa mukana 100 järjestöä
aiesopimuksilla. Toiminnan käytännön toteutuksen
päävastuut on jaettu seuraavasti:
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry (Varsinais-Suomen
ja Satakunnan Muistiluotsi): Hankekokonaisuuden johto
ja koordinaatio, Ikäihmisiin liittyvän järjestötyön
osaprojekti
Yksilö/asiakastason asiakkaan kuulemisen
vahvistaminen, järjestöyhteistyön vahvistaminen.
Turun kaupunkilähetys ry: Työikäisiin liittyvän
järjestötyön osaprojekti, Peruskuntatason yhteistyön
vahvistaminen, järjestöyhteistyön vahvistaminen.
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, Lapsiin,
nuoriin ja lapsiperheisiin liittyvän järjestötyön
osaprojekti, Maakunta/sote-aluetason yhteistyön
vahvistaminen, vaikuttamistyön ja hankeviestinnän
vahvistaminen. Hanke tuottaa Varsinais-Suomen
järjestöille foorumeja ja työkaluja vaikuttamiseen,
verkostoitumiseen, oppimiseen, kehittymiseen ja
kehittämiseen.

Edellinen
avustus

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 103
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3672

Edellinen
avustus

Muistisairautta sairastavien henkilöiden läheisten, alan
opiskelijoiden ja vapaaehtoisten toimijoiden
muistisairauksiin liittyvän tiedon ja tuen kehittämiseen
digitalisaation ja pelillisyyden keinoin (MuistiTaito 20172020)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

37 500

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
muistisairautta sairastavien henkilöiden läheisillä, alan
opiskelijoilla ja vapaaehtoisilla toimijoilla on
mahdollisuus saada muistisairauksiin liittyvää tietoa ja
tukea itselleen sopivalla tavalla, ajasta ja paikasta
riippumatta. Hankkeessa kokeillaan virtuaalitekniikkaa
ja tutkitaan sen tuomia mahdollisuuksia oppimisen ja
sairauden ymmärtämisen välineenä muistisairaan
omaisille, alan opiskelijoille ja vapaaehtoisille.
Tarkoituksena on luoda peliympäristö (vrt. escape the
room ±tietokonepelit), jossa pelaaja saa kokemuksen
muistisairautta sairastavan maailmasta ja siitä, miten
hän selviytyy kotiympäristössään. Pelissä pelaaja toimii
huoneistossa ratkaisten erilaisia tehtäviä.
Yhteistyökumppanina pelin luomisessa on alustavasti
lupautunut Turun Ammattikorkeakoulu ja Salon
Muistiyhdistys. Hankkeen tuloksena käytössä on
selkokieliset verkkoviestintä, joiden sisältö vastaa
asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Yhdistykselle on
ehdotettu avustusta maakunnalliseen koordinaatio
hankkeeseen, joten tätä ei esitetä ohjelmaan,
Yhdistyksellä on mahdollista jättää hakemus uudestaan
toukokuussa.

Järjestö yhteensä
604

VÄESTÖLIITTO RY

152 500

115 000

230 000

230 000

Sivu 104
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3366

Edellinen
avustus

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelman
valtakunnalliseen koordinaatioon (Verkostojen
risteysasema 2017-2020)

Haettu

170 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
edellytyksiä Järjestö 2.0 -ohjelman verkottumiselle ja
vuorovaikutukselle, tukea yksittäisiä hankkeita
neuvonnan, ohjauksen ja koulutuksen keinoin sekä
viestiä ohjelman toiminnasta, tuloksista ja vaikutuksista
eri sidosryhmille. Hanke edistää kansalaisten
yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa
toimintaympäristössä uusien digitaalisten ratkaisujen
avulla. Hakemus vastaa kohderyhmän keskuudessa
todettuihin tarpeisiin ja hankesuunnitelma on
toteutuskelpoinen, mutta kohdetta ei kuitenkaan esitetä
Suomi 100 -avustusohjelman avustuskokonaisuuteen,
koska valtakunnallisen koordinaation toteutukseen on
valittu toinen hanke, joka vastaa paremmin
avustusohjelman tavoitteisiin.

Järjestö yhteensä
1919

YAD YOUTH AGAINST DRUGS RY

170 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 105
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3564

Edellinen
avustus

Huumeita kokeilleiden tai käyttäneiden nuorten
hyvinvoinnin edistämiseen arjen toiminnallisen
tekemisen, nuoren oman pohdinnan, tiedon tarjoamisen
ja yhteisöllisyyden kautta verkkopalvelun avulla
(Itse mutta ei yksin - verkkopalvelu huumeita käyttäville
nuorille oman hyvinvoinnin edistämiseen 2017-2020)

Haettu

15 850

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
huumeita kokeilleiden tai käyttäneiden nuorten
hyvinvoinnin edistäminen arjen toiminnallisen
tekemisen, nuoren oman pohdinnan, tiedon tarjoamisen
ja yhteisöllisyyden kautta. Hankkeessa luodaan street
team -toiminnan pohjalta uusi verkkopalvelu niille
nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on huumeiden kokeilutai käyttötaustaa. Nuorille tarjotaan päihteettömyyttä
tukevia tehtäviä, tietoa ja toimintaa. Nuoret toimivat
myös vertaistiedottajina omissa sosiaalisissa
lähiverkostoissaan, ja siihen luodaan myös omia
tehtäviä. Hankkeessa kokeillaan myös toimintamallin
soveltumista nuorille, jotka ovat huolissaan jonkun
kaverinsa huumekokeiluista tai huumeiden käytöstä.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmien avustuskokonaisuuteen.
Lisäksi hanke vaatii kehittämistä usean osa-alueen
suhteen. Järjestö myös toteuttaa samantapaista
toimintaa osana olemassa olevaa rahoitustaan, joten
lisärahoituksen esittäminen tässä yhteydessä ei ole
perusteltua.

Järjestö yhteensä
4919

YHTEISÖJEN YHDISTYS RY

15 850

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 106
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3688

Edellinen
avustus

Etelä-Pohjanmaalaisten sote järjestöjen roolin
vahvistamiseen ja osallisuuteen sote- ja
maakuntauudistuksessa sekä kuntien HyTe työssä,
edistämällä asukkaiden osallisuutta (Järjestöt mukana
muutoksessa - maakunta ja kunta kuuluu kaikille 20172020) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

69 350

59 350

122 750

122 750

69 350

59 350

122 750

122 750

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
luoda Etelä-Pohjanmaan maakunnassa toimivista soteyhdistyksistä järjestöverkosto osaksi sote- ja
maakuntauudistuksen rakenteita sekä kuntien
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Lisäksi
hankkeessa vahvistetaan järjestöjen osaamista ja
ymmärrystä sote- ja maakuntauudistuksesta, kerätään
järjestöiltä ja alueen asukkailta kokemustietoa
lisäämään asiakkaiden äänen kuuluville saattamiseksi.
Järjestö on järjestöjen yhteisjärjestö, joka toimii 17
kunnan alueella ja sillä on 59 sote alan jäsenjärjestöä.
Järjestö tekee kiinteää yhteistyötä Pohjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan vastaavanlaisten järjestöjen
yhteisjärjestöjen kanssa. Hakemus sisältää kolme
yhteistyösopimusta sote- ja maakuntauudistuksen
keskeisten valmisteluosapuolten kanssa.
Hakemuksessa ilmaistaan halu toimia mukana
ohjelmassa sekä kiinnostus kokemusten jakamiseen
muiden maakuntien hankkeiden kanssa.

Järjestö yhteensä
8465

Ylä-Savon Veturi ry

Sivu 107
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3563

Edellinen
avustus

Ikäihmisten digitaitojen kehittämiseen arjessa
pärjäämisen tueksi sekä kansalaisten ylisukupolvisen
osallisuuden vahvistamiseen lähiyhteisöissä Ylä-Savon
maaseutukylissä sekä taajamissa (Ylä-Savon Iki-Digi
2017-2020)

Haettu

42 660

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
ikäihmisten digitaitojen kehittäminen arjessa
pärjäämisen tueksi ja yksinäisyyden lievittämiseksi sekä
kansalaisten ylisukupolvisen osallisuuden
vahvistaminen lähiyhteisöissä. Ensisijaisena
kohderyhmänä ovat yli 68-vuotiaat, jotka asuvat
asumispalveluyksiköissä tai käyvät päivätoiminnassa tai
vastaavassa sote-yksikön tarjoamassa palvelussa
säännöllisesti. Hankkeen toimenpiteet sisältävät
digitaitoja ja -valmiuksia kehittävää toimintaa kuten
videovälitteistä kerho-, harraste- ja
vertaisryhmätoimintaa sekä henkilökohtaista opastusta.
Hanke vastaa kohderyhmän keskuudessa todettuihin
tarpeisiin ja hankesuunnitelma on toteutuskelpoinen,
mutta hankkeen sisältö ei kuitenkaan sovellu Suomi
100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen, koska siinä ei tuoteta ohjelman
tavoitteita tukevaa uutta toimintaa.

Järjestö yhteensä
1009

Y-SÄÄTIÖ

42 660

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 108
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3546

Edellinen
avustus

Y-Säätiön asukkaiden yhdenvertaisien
mahdollisuuksien tukemiseen ja edistämiseen osana
nykypäivän tietoyhteiskuntaa sekä puutteellisista
digitaidoista johtuvan syrjäytymisen estämiseen
järjestämällä olennaisten digitaitojen opetusta
pienryhmissä (DigiNeuvo 2017-2020)

Haettu

74 546

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tukea
ja edistää Y-Säätiön asukkaiden yhdenvertaisia
mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän
tietoyhteiskuntaa ja estää puutteellisista digitaidoista
johtuvaa syrjäytymistä järjestämällä asukkaille
ryhmämuotoista ja henkilökohtaista opetusta
digitaidoissa. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö
ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
8416

Äideiltä äideille Ry

74 546

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 109
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3704

Edellinen
avustus

Digitaalisen Babyfit-palvelun laajentamiseen
monikulttuurisuutta tukevaksi kokonaisuudeksi ja
palvelusta tiedottamiseen (Babyfit - Äitiyden
ensiaskeleet 2017-2019)

Haettu

126 100

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tarkoituksena on
digitaalisen palvelun (babyfit) avulla saavuttaa ja auttaa
tasavertaisesti kaikkia Suomessa asuvia
raskaanaolevia ja juuri synnyttäneitä äitejä perheineen.
Yhdistyksen vastuulla olisi palvelun ja sisällön
kehittäminen edelleen ja palvelun tavoitettavuuden
parantaminen. Hankkeen tuloksena on saada
ammattilaisille parempi työkalu. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen. Babyfit on
rekisteröity tuotemerkki ja toiminnassa on kahdella
osakeyhtiöllä vahva rooli. Avustuskohde sisältäisi
paljon myös lähipiirihankintoja.

Järjestö yhteensä
4579

ÄÄNEKOSKEN KATULÄHETYS RY

126 100

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 110
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3345

Edellinen
avustus

Alueen yhdistysten palvelutuotteiden selkeyttämiseen,
tuotteistamiseen ja markkinointiin SOTE-uudistusta
ajatellen sekä toimijaverkostoyhteistyön parantamiseen
(Ääneseudun työllistäjäohjaamo 2017-2020)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

4 189 574

4 103 110

22 875

Äänekoski
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
valmistaa alueen yhdistystoimijoita tulevaan SOTEmuutokseen kehittämällä ja tuotteistamalla
palvelutarjontaa. Hankkeessa analysoidaan
olemassaoleva palvelutarjonta ja yritetään tuotteistaa
siitä kokonaisuuksia, joita markkinoidaan ja muokataan
tulevien muutosten ehdoilla. Hankkeen osallistujille
luodaan palvelukokonaisuus ja hinnoittelumalli, joka
mahdollistaa palvelun tuottamisen. Alueen toimijoista
pyritään luomaan yhteistyöverkosto, joka toimii samoilla
laatukriteereillä. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmien
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä

22 875

Kaikki yhteensä

10 477 485

2 220 976

