Avustusehdotus

12.5.2017

Hakuehdot:
Käsit.vuosi: 2017
Tavoitealue: Yhteisöllisyys ja osallistumismahdollisuudet

Järj

7331

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

AFRICAN CARE RY
C 3669

Maahanmuuttajaperheiden syrjäytymisen
ehkäisemiseen vertaistoiminnalla, koulunkäynnin
tukemisella sekä osallisuuden lisäämisellä (2017-2020)

40 400

Helsinki
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tukea
maahanmuuttajaperheitä lisäämällä tietoa
kasvatuskysymyksistä, perheille suunnatuista
palveluista ja suomalaisesta koulumaailmasta sekä
vahvistaa maahanmuuttajalasten
koulunkäyntivalmiuksia tukemalla lasten läksyjentekoa.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmien avustuskokonaisuuteen.
Hankkeen sisällöksi suunniteltua toimintaa toteutetaan
jo osin muulla rahoituksella eikä lisärahoituksen
esittäminen tässä yhteydessä ole perusteltua.

Järjestö yhteensä
1

AIVOLIITTO RY

40 400

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 2
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3378

Edellinen
avustus

Liikkuva Skidi -työkirjan jalkauttamiseen harraste- ja
liikuntaryhmien ohjaajien käyttöön (Liikkuva Skidi 20172020)

Haettu

30 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on että
jokaisella lapsella on tasavertainen mahdollisuus
harrastaa ja osallistua ohjattuihin ryhmiin, lasten
osallistuminen harrasteryhmiin on lisääntynyt, mikä
edistää lasten terveyttä ja perheiden hyvinvointia
arjessa ja lasten sosiaaliset taidot ovat parantuneet,
mikä mahdollistaa ryhmäkokemukset, ryhmään
kuuluminen ja onnistumisen kokemukset. Kaikille eväät
elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden
vähentämiseksi -avustusohjelmassa on tarkoitus ottaa
huomioon koko perhe ja tavoitteena on arjen tukeminen
kohderyhmän tarpeista käsin. Tässä hankkeessa
kohderyhmä ovat lapsi ja lasten vapaa-ajan
ryhmämuotoista toimintaa järjestävien tahojen ohjaajat.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
1403

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

30 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 3
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3451

Edellinen
avustus

Lapsuuden kodin päihteidenkäytöstä laiminlyöntiä
kokeneiden perheellistyvien ja perheellisten nuorten
aikuisten arjenhallinnan tukemiseen ja perhearkea
varjostavien lapsuuden kokemusten jakamiseen
ohjatulla vertaisryhmätoiminnalla (Lasinen lapsuus Haastava arki 2017-2018) (Kaikille eväät elämään avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

14 525

14 525

65 475

14 525

14 525

65 475

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on
tarjota lasisen lapsuuden kohdanneille nuorille aikuisille
mahdollisuus arjenhallintaa ja perhearkea varjostavien
lapsuuden kokemusten jakamiseen ja uusien
toimintamallien löytämiseen ohjatussa
vertaistukiryhmässä kolmella paikkakunnalla ja
verkossa. Tarve kasvokkaisille vertaisryhmille on
noussut aiemman hankkeen kokemuksista. Aklinikkasäätiö ylläpitää Ak-avustuksella Varjomaailmaverkkopalvelua, jossa on vertaisryhmiä, mutta
kasvokkaisen toiminnan kautta tämä toisi hyvän lisän
toimintaan. Hankkeessa hyödynnetään kumppanien
olemassa olevia tiloja ja ryhmänohjaajat rekrytoidaan
kumppanien työntekijöistä, jolloin toimintojen
juurtuminenkin on todennäköisempää.

Järjestö yhteensä
8

ALLERGIA- JA ASTMALIITTO-ALLERGI- OCH ASTMAFÖRB.

Suunnitelma
2019

Sivu 4
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3606

Edellinen
avustus

Kehitetään 0-2 -vuotiaiden eri tavoin ruoka-aineista
oireilevien pienten lasten perheiden monikanavaista
vertais- ja asiantuntijatoimintaa (Vertais- ja
asiantuntijatukea eri tavoin ruoka-aineille oireilevien 0-2
-vuotiaiden
pienten lasten perheille, VERTTI 2017-2020)

Haettu

160 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on 0-2
vuotiaiden lasten ruoka-aine oireiluista kärsivien
lapsiperheiden tietosuuden lisääminen monipuolista
viestintää hyödyntäen. Hankkeen käytännön toteutus
on kuvattu epäselvästi, jonka lisäksi talousarviossa
esitettyjen ostopalveluiden suhde toimintaan on
puutteellista.

Järjestö yhteensä
7556

160 000

AUNEN JA ERKIN KOTI-SÄÄTIÖ
C 3533

Nuorten osallistaminen ja eri ikäisten vuorovaikutuksen
lisääminen Orivedellä. Nuorten yhteiskuntaosallisuuden
tukeminen ja ylisukupolvisen vuorovaikutuksen
lisääminen. Hankkeen toimintamuotoina
puutarhaperhekerhot, puutarhatoiminta ja toriverkosto
(Hyvä kasvaa Orivedellä -hanke 2017-2019).
Orivesi
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on lapsiperheiden, nuorten ja
vanhusten yhteisöllisyyden lisääminen ja erilaisen
toiminnan tarjoaminen Orivedellä.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.
Lisäksi hanke vaatii kehittämistä usean osa-alueen
suhteen.

87 560

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 5
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

3192

AURALAN NUORET RY

Uusi

C 3504

Maahanmuuttajataustaisten 5-9-luokkalaisten tyttöjen ja
heidän perheidensä arjen ja kotoutumisen tukemiseen
Varissuon alueeella kotinuorisotyön menetelmin (Turun
Tyttöjen Talo - Kotinuorisotyö 2017-2020) (Kaikille
eväät elämään -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

87 560

55 200

51 000

110 000

110 000

55 200

51 000

110 000

110 000

Turku
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
nuorten maahanmuuttajatyttöjen syrjäytymisen ehkäisy,
sosiaalisuuden lisääminen ja perheiden luottamuksen
lisääntyminen suomalaista yhteiskuntaa kohtaan
Turussa toteutettavan kotiperhetyön avulla.
Hankkeessa tavoitetaan sellaisten perheiden tytöt,
joiden elämä rajoittuu kulttuurin vuoksi suurelta osin
kouluun ja kotiin. Hankkeen avulla tytöille annetaan
turvallinen ja ohjattu mahdollisuus osallistua vapaaajalla muiden nuorten toimintaan ja lisätään tätä kautta
koko perheen luottamusta elinympäristöään kohtaan.
Yleiskulut on suhteutettu vuoden 2017 osalta viidelle
toimintakuukaudelle.

Järjestö yhteensä
15

AUTA LASTA RY

Sivu 6
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3559

Lapsiperheiden kotona selviytymisen ja jaksamisen
tukemiseen vapaaehtoistoimintaa, yhteisöllistä
vapaaehtoistoimintaa, oppilaitosyhteistyötä ja
työllistämistä kehittämällä (Lapsirikas-toimintamallin
alueellinen kehittämishanke 2017-2020)
USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tarkoituksena on
lapsiperheiden kotona selviytymisen ja jaksamisen
tukeminen vapaaehtoistoimintaa, yhteisöllistä
vapaaehtoistoimintaa, oppilaitosyhteistyötä ja
työllistämistä kehittämällä. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Kyseessä on nyt jo käynnissä
olevan Lapsirikas-hankkeen mallinnuksen levittäminen
Koillismaalle, Oulunkaarelle ja Oulun ympäristökuntien
alueelle tukemaan lapsiperheiden hyvinvointia, arjessa
selviytymistä ja lasten suotuisaa kehitystä. Toiminta on
käynnistynyt runsas vuosi sitten ja sen laajentamiseen
on tarvittaessa mahdollista hakea avustusta osana
varsinaista hakemusmenettelyä.

Edellinen
avustus

Haettu

110 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 7
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3628

Edellinen
avustus

Lastensuojelun nuorten aikuisten
kokemusasiantuntijoiden toimintaan lastensuojelun
piirissä olevien nuorten sekä perheiden/muiden
lähiverkostojen tukena elämän muutosvaiheissa
(Veturointi-toiminta 2017-2020) (Kaikille eväät elämään
-avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

80 000

65 000

285 000

285 000

190 000

65 000

285 000

285 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Tavoitteena on, että toimintaan
osallistuva nuori sekä tarpeen mukaan hänen
perheensä/muu lähiverkostonsa saavat tukea,
kannustusta, tekemistä ja tietoa itselleen/nuorelle
tärkeisiin ja toimintakykyä tukeviin asioihin elämän
muutosvaiheissa (esim. huostaanotto, sijoituksen alku,
itsenäistyminen, oma vanhemmuus). Toiminnassa
lastensuojelun nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat
työskentelevät sijoitettujen nuorten sekä
perheiden/muiden lähiverkostojen tukena elämän
muutosvaiheissa. Toiminnalla on mahdollista vaikuttaa
myös ennaltaehkäisevästi ongelmien ylisukupolviseen
siirtymiseen ja ylisukupolviseen
lastensuojelutarpeeseen. Veturointi-toiminta tukee hyvin
hallituksen LAPE-ohjelman tavoitteita ja erityisesti
kokemusasiantuntijoiden roolin vahvistamista palvelujen
kehittämisessä ja toteuttamisessa. Kyseessä on
käynnissä olevan hankkeen levittäminen uusille alueille.
THL puoltaa hankkeen laajentamista.

Järjestö yhteensä
4274

AUTISMISÄÄTIÖ
C 3615

63 785

Sivu 8
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Psykomotorisen varhaiskuntoutusmallin ja
neuropsykiatrisen etävalmennuksen kehittämiseen
neurokirjon kasvu- ja tukitarpeita omaaville lapsille ja
heidän perheilleen sekä neuropsykiatristen häiriöiden
varhaisen tunnistamisen välineiden keittämiseen
julkisille toimijoille (Varhaiskuntoutus ja perhe VAKUPE
2017-2020)
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää psykomotorinen varhaiskuntoutus 2-11vuotiaille ASD-, ADHD-, ADD- tai Tourette-diagnoosin
tai em. diagnoosien piirteitä omaaville lapsille, joka on
siirrettävissä koteihin, ja toteutettaisi viiden maakunnan
alueella. Hankkeessa kehitettäisi
etäperhevalmennuksen malli neuropsykiatriseen
kuntoutukseen, koulutettaisi vanhemmat
psykomotorisen kuntoutuksen perustason ohjaamiseen
lapselleen, kehitettäisi koulutus neuvoloihin, mikä
mahdollistaa varhaisen tunnistamisen, kuntoutukseen
ohjauksen ja perheen tukemisen neuvoloissa. Lisäksi
levitettäisi hankkeessa kehitettävä psykomotorinen
varhaiskuntoutus sellaisten toimijoiden
palvelutoimintaan, joilla on kiinnostusta profiloitua
erityisryhmiin kuuluvien lapsiasiakkaiden
palveluntarjoajana ja tätä kautta lisätä neurokirjon
lasten saatavilla olevia kuntoutuspalveluita Suomessa
sekä järjestö- että kuntalähtöisesti ja siirtämällä tietoutta
lapsen arkeen kouluttamalla vanhempia. Hanke toimisi
niillä paikkakunnilla, joilla säätiöllä on jo palvelujen
myyntiä kunnille. Hakija myöntää että ´hankkeella voi
olla vähäisiä kilpailuvaikutuksia´Hakija kertoo että
kehitettävä varhaiskuntoutus saatetaan palvelusetelein
ostettavien palveluiden piiriin, mikä tukee järjestön
toiminnan kehittämistä. Hankkeessa olisi tarkoitus
myös kehittää neuvoloihin neuropsykiatrisiin häiriöihin
puuttumisen työkaluja ja varhaisen puuttumisen
koulutus. Neuvoloiden toiminnan kehittäminen ei ole
järjestölähtöistä toimintaa. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Edellinen
avustus

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 9
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Järjestö yhteensä
17

Haettu

63 785

BARNAVÅRDSFÖRENINGEN I FINLAND RF
C 3506

För att utvidga och utveckla Tjejvillan-verksamhet för
flickor i åldern 10-18 till östra och västra Nyland
(Tjejvillan 2017-2020)

176 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
tarjota ruotsinkielisille ±-vuotiaille tytöille
turvallinen paikka, jossa tytöt hyväksytään sellaisina
kuin he ovat ja jossa he voivat kokea osallisuutta.
Hankkeessa käynnistettäisiin kaksi matalan kynnyksen
kohtaamispaikkaa tytöille itäiselle ja läntiselle
Uudellemaalle. Avustushakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa alueellisten tarpeiden
huolellisempaan kartoittamiseen. Lisäksi
hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen kohderyhmän näkökulmasta.

Järjestö yhteensä
3418

CROHN JA COLITIS RY

176 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 10
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3614

Edellinen
avustus

IBD:tä sairastavien lasten ja heidän perheidensä
eriarvoisuuden vähentämiseen suhteessa terveiden
lasten perheisiin luomalla malli, jonka avulla lapsia ja
nuoria perheineen tuetaan sairastusmisvaiheessa sekä
lapsen/nuoren elämän eri taitekohdissa (Tukea IBDlapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen; TuPe-hanke
2017-2020)

Haettu

25 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen keskeisenä
tavoitteena on vähentää IBD:tä sairastavien lasten ja
nuorten sekä heidän perheidensä eriarvoisuutta
suhteessa terveiden lasten perheisiin luomalla uusia
toimintamalleja vertaistuen ja tiedon saamiseksi sekä
tuottaa materiaalia perheiden ja ammattilaisten
käyttöön. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Hankkeen
sisällöksi suunniteltua toimintaa on mahdollista osittain
toteuttaa jo järjestön toisella avustuskohteella eikä
lisärahoituksen esittäminen tässä yhteydessä ole
perusteltua.

Järjestö yhteensä
7527

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ EHYT RY

25 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 11
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3484

Edellinen
avustus

Kehitysvammaisten ja laaja-alaisia oppimisen ongelmia
omaavien 13-29 -vuotiaiden päihdehaittojen
vähentämiseen (SELVIS Paremmat eväät päihdekulttuuriin kehitysvammaisille ja
laaja-alaisia oppimisvaikeuksia omaaville nuorille 20172020)

Haettu

61 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehitysvammaisten ja laaja-alaisia oppimisen ongelmia
omaavien 13-29-vuotiaiden päihdehaittojen
vähentäminen. Hankkeessa halutaan jatkokehittää
kohdennettujen koulutusten ja vertaisryhmien avulla
olemassa olevia toimintoja sopimaan tälle
kohderyhmälle. Lisäksi tuotettaisiin selkokielistä
materiaalia päihteistä ja päihdehaitoista.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmien avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
32

ERITYISKANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

61 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 12
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3638

Edellinen
avustus

Adhd ja Asperger perheiden voimavarojen
vahvistamiseen ja vertaistuen saamiseen toiminnallisen
tekemisen ja vertaisperheiden tapaamisen avulla
(Yhdessä kokien, toimien ja välittäen - perhekurssit
2017-2020)

Haettu

15 000

Alajärvi
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on Adhd
ja Asperger perheiden voimavarojen vahvistaminen ja
vertaistuen saaminen toiminnallisen tekemisen ja
vertaisperheiden tapaamisen avulla. Hankkeella
halutaan korvata yläkoululaisille järjestämien
sopeutumisvalmennuskurssien lopettaminen.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
1908

15 000

Familia ry
C 3468

Haavoittuvassa asemassa olevien kahden kulttuurin
parien hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja perheyhteisön
vahvistamiseen perhementoroinnin ja vertaistuen avulla
(Kuljen rinnallasi 2017-2020)
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
haavoittuvassa asemassa olevien kahden kulttuurin
parien hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja perheyhteisön
vahvistaminen. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi
hankkeen sisällöksi suunniteltua toimintaa toteutetaan
osin jo järjestön toisella avustuskohteella eikä
lisärahoituksen esittäminen tässä yhteydessä ole
perusteltua.

51 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 13
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

8453

Haettu

51 000

Familyroom ry
C 3463

Kristillisten seurakuntien lapsi- ja perhetyön
tukipalvelujen integroimiseen digitaaliseksi
perhekeskukseksi (Familyroom digitaalinen
perhekeskus 2017-2019)

29 714

Jyväskylä
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
tiivistää eri kristillisten seurakuntien välistä yhteistyötä
perheille suunnattujen tukipalveluiden vaikuttavuuden ja
saatavuuden lisäämiseksi. Hankkeen avulla
rakennetaan innovatiivinen palvelunohjausjärjestelmä,
joka toimii matalan kynnyksen digitaalisena
perhekeskuksena. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
3521

FILOKSENIA RY

29 714

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 14
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3578

Edellinen
avustus

Maahanmuuttajanaisten ja -perheiden kotoutumisen
tukemiseen ryhmätoiminnalla, tilaisuuksilla ja
tapahtumatoiminnalla (Tutuksi Yhdessä 2017-2020)

Haettu

40 000

Espoo
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
maahanmuuttajanaisten ryhmätoiminnan osalta tukea
sopeutumista tarjoamalla matalan kynnyksen
mahdollisuus osallistua asuinalueensa yhteisölliseen
toimintaan. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hankkeen
jatkokehittämisen kannalta tulisi kiinnittää enemmän
huomiota muun muassa toteutuksen
konkreettisempaan kuvaamiseen ja kohderyhmän
suuruuteen.

Järjestö yhteensä
1713

40 000

FINFAMI - UUSIMAA RY
C 3430

Ruokajonojen asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden,
tasa-arvoisen kohtaamisen ja oman elämän
merkityksen tukemiseen vapaaehtoistyön, kulttuurin,
sekä voimavaravalmennuksen kautta (MindFood -eväät
mielen hyvinvointiin 2017-2020)
Helsinki
Avustusta ei ehdoteta. Tarkoituksena on järjestää
ruoka-apu jonojen läheisyyteen kansalaistoimintaa,
kohtaamismahdollisuuksia sekä tuottaaa tarinoita
elämästä kulttuurin keinoin. Ruokajonojen läheisyyteen
käynnistetään pop-up-toimipiste ulos, jossa
kohderyhmää tavoitetaan ja rakennetaan kohtaamisia
sekä luottamusta. Hankkeen sisältö ei tuo
ohjelmakokonaisuuteen lisäarvoa.

82 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 15
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3353

Edellinen
avustus

Työpajojen sekä FinFamin yhteistyömuotojen
luomiseen tekemällä vaikuttamistyötä, järjestämällä
perheiden palveluohjauksellista menetelmäohjausta
työpajoille sekä juurruttamalla yhdistyksen nuorille
suunnattuja elämäntaitomenetelmiä osaksi työpajojen
perustyötä (Varotut, perheohjausmalli 2017-2020)

Haettu

87 500

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tarkoituksena on
perheohjauksen ja verkostolähtöisen työn kehittäminen
ja integroituminen työpaja toimintaan. Perhe on
lähtökohtaisesti voimavara, ei pelkästään nuorelle, vaan
myös ammattilaisten työlle. Perheiden ja nuorten
osallisuutta vahvistetaan työskentelemällä perhe- ja
pienryhmissä yksilöpainotteisemmalla tuella.
Suunitelma vaatii tarkempaa fokusointia mm. kenen
työpajat ovat?, miksi tämä hanke antaa perheohjausta
niille? Hanke vaatii kehittämistä usean osa-alueen
suhteen.

Järjestö yhteensä
5595

FOLKHÄLSANS FÖRBUND RF

169 500

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 16
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3525

Edellinen
avustus

För att minska ensamhet och utanförskap för familjer i
utmanande familjesituationer genom att främja
familjernas delaktighet och inkludering i
familjestödsverksamhet tex. familjecenter, familjecaféer
(Tröskellöst och samskapande familjestöd i utmanande
familjesituationer 2017-2020)

Haettu

70 000

USEITA ALUEITA
Understöd föreslås inte. Avsikten med projektet är att
familjer i utmanande familjesituation har tillgång till
tröskellöst och samskapande familjestöd. Projektet
förverkligas genom att planera och bygga upp
tröskellösa familjestödande verksamhetsformer. Det
förväntade resultatet är att familjer har tillgång till
familjestöd i olika former. Projektets innehåll sådant det
beskrivs i ansökan lämpar sig inte i understödshelheten
för de projekt som valts till understödsprogrammen
under Finlands 100-årsjubileum.

Järjestö yhteensä
42

FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL RF

70 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 17
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3576

Edellinen
avustus

För att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
genom kamratstöd, information om tjänster och
samhälleligt stöd (Familjen i centrum 2017-2020)

Haettu

51 400

Valtakunnallinen
Understöd föreslås inte. Avsikten med projektet är att
stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn,
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
Verksamheten förverkligas genom att planera och
genomföra träffar, kurser och seminarier för familjer,
syskon och anhöriga. Resultatet är att stärka familjerna
att orka och att hitta andra familjer i liknande situationer.
Projektets innehåll sådant det beskrivs i ansökan
lämpar sig inte i understödshelheten för de projekt som
valts till understödsprogrammen under Finlands 100årsjubileum.

Järjestö yhteensä
8034

Gaamiir ry

51 400

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 18
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3360

Edellinen
avustus

Maahanmuuttajaperheiden ohjaamiseen perheitä
tukeviin palveluihin Espoon keskuksen alueella
neuvonnan, ohjauksen ja tiedottamisen avulla (Usrah
2017-2020)

Haettu

47 700

Espoo
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on lisätä
maahanmuuttajataustaisten perheiden luottamusta
viranomaisiin ja auttaa heitä löytämään perhettä tukevia
palveluja varhaisessa vaiheessa. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi avustushakemuksessa
olisi tullut kiinnittää huomiota muun muassa hankkeen
konkreettisempaan kuvaukseen, jotta olisi voinut
varmistua, millä tavoin asetettuihin tavoitteisiin pyritään.

Järjestö yhteensä
1018

HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ

47 700

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 19
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3630

Edellinen
avustus

Kummiperhetoimintaan alaikäisille ja
itsenäistymisvaiheessa oleville yksin maahan tulleille
turvapaikanhakijoille ja pakolaisille Helsingissä,
Jyväskylässä ja Espoossa (Kummiperhetoiminta 20172020)(Kaikille eväät elämään -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

61 366

57 254

134 865

134 865

61 366

57 254

134 865

134 865

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100- avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
edistää yksin tulleiden turvapaikanhakijalasten ja nuorten mahdollisuuksia kotoutua tarjoamalla heille
kummiperhe Suomesta. Hanke soveltuu ohjelmaan,
sillä hanke edistää omasta perheestään eroon
joutuneiden turvapaikanhakijalasten ja -nuorten
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja vähentää eriarvoisuutta.
Hakija on toteuttanut toimintaa pienimuotoisesti
aiemmin, jolloin toiminnalle on havaittu kasvava tarve.
Perheen määritelmä voi olla moninainen, ja tässä
hankkeessa kummiperhe on perheen asemassa oleva
läheissuhde. Kummiperhe toimii lapselle perheen
asemassa kun oma perhe on kaukana, ja antaa lapselle
mahdollisuuden elää suomalaista arkielämää.

Järjestö yhteensä
1779

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY

Sivu 20
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3503

Edellinen
avustus

Vammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten perheiden
varhaiseen tukemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen
lisäämällä palveluiden saatavuutta ja eri toimijoiden
yhteistyötä (Perhepolku 2017-2020)

Haettu

93 664

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten perheiden
varhainen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen
kotiin vietävän vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden
tarjoavan avun kautta. Hankkeen sisällöksi suunniteltua
toimintaa toteutetaan jo järjestön toisella
avustuskohteella eikä lisärahoituksen esittäminen tässä
yhteydessä ole perusteltua.

Järjestö yhteensä
2876

93 664

HELSINGIN SEUDUN ERILAISET OPPIJAT RY
C 3670

Oppimisvaikeuksisten perheiden tukemiseen
kurssimuotoisen ryhmätoiminnan keinoin (Perheille
parasta - yhdessä iloa oppimiseen
Perhe on paras (POP) - yhdessä iloa oppimiseen
Oppipoppi - oppimisen riemua lapsille ja vanhemille
2017-2020)

56 800

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
lisätä vanhempien tietämystä oppimisvaikeuksista ja
parantaa arjen sujuvuutta perheen sisällä. Toiminnan
tarve on määritelty yleisellä tasolla ja arvio
kohderyhmään kuuluvien perheiden halukkuudesta
osallistua pitkäkestoiseen vertaistuettuun
kurssitoimintaan jää epäselväksi.

Järjestö yhteensä

56 800

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 21
Järj

144

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

HENGITYSLIITTO RY
C 3342

Peruskoululaisten häiriökäyttäytymisen ehkäisyyn sekä
koulutyöskentelyn rauhoittamiseen yksilö- ja
ryhmäohjauksen sekä moniammatillisen
kasvatuskumppanuuden keinoin (R-Syke 2017-2020)

94 700

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
puuttua koulukiusaamiseen ja ehkäistä peruskoulun
keskeyttämisestä aiheutuvaa syrjäytymistä.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmien avustuskokonaisuuteen.
Hanketta toteutetaan pääasiallisesti koulussa, eikä
perheen rooli toiminnan kuvauksessa tule riittävän
selkeästi esille.

C 3526

Oppimisympäristöjen sisäilmasta sairastuneiden lasten
ja perheiden verkostotoiminan kehittämiseen yhdessä
julkisten toimijoiden kanssa (Ratkaistaan yhdessä! ±
Oppimisympäristöjen sisäilmasta sairastuneiden lasten
perheiden auttaminen 2017-2020)

150 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
paremmat vaikutusmahdollisuudet homeesta kärsivien
koululaisten perheille sekä tiivistää vuoropuhelua
perheen, kunnan ja koulun kesken.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa tarvekartoitukseen kohderyhmän
näkökulmasta.

Järjestö yhteensä
7942

HESETA RY

244 700

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 22
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3729

Edellinen
avustus

Toimintamallien ja tukipalveluiden kehittämiseen
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville
turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille (Together yhteisöstä uusi perhe 2017-2020)

Haettu

99 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
tavoittaa ja tukea LHBTIQ-turvapaikanhakijoita, lisätä
tietoisuutta heistä ja heidän tarpeistaan sekä vahvistaa
jo luotua Together-toimintaa. Avustushakemuksessa
olisi tullut kiinnittää huomiota muun muassa
tarkempaan toiminnan kuvaukseen sekä tavoitteiden ja
tulosten täsmällisempään määrittelyyn. Toiminta olisi
myös syytä asemoida selkeämmin suhteessa järjestön
jo olemassa olevaan toimintaan sekä yhteistyötahoihin.

Järjestö yhteensä
3605

99 000

INKUN IDEAPAJAN YSTÄVÄT RY
C 3427

Luovan työskentelyn pienryhmien järjestämiseen
lapsille ja nuorille Vantaan kouluissa
(KOLO-toiminta 2017-2018)

86 700

Vantaa
Avustusta ei ehdoteta.Tavoitteena on luovan
työskentelyn pienryhmien järjestäminen sellaisille
lapsille ja nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä liian
vähälle huomiolle normaalissa isossa koululuokassa.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa yhteistyökumppaneiden ja
yhteistyötapojen yksityiskohtaisempaan kuvaamiseen,
ryhmäläisten valintaprosessin selventämiseen ja
toiminnan seuranta- ja arviointitavan kuvaamiseen.

Järjestö yhteensä

86 700

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 23
Järj

7897

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

ITSENÄISYYDEN JUHLAVUODEN LASTENRAHASTON SÄÄTIÖ
C 3616

Näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) tietotaidon
lisääminen järjestöissä, jotka toimivat lapsiperheiden
tasavertaisten kasvuolojen edistämiseksi. Tehdään
omavalvontatyökalu NPT lukutaidon lisäämiseksi sekä
tehdään toimintamalli, joka edistää tiedonvaihtoa
järjestö- ja tutkimusalan välillä (Vaikuttavuusklinikat
lasten kasvuoloja tukevien järjestöjen tueksi -hanke
2017-2020).

91 183

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on omavalvontatyökalun ja
toimintamallin kehittäminen järjestöjen ja tutkijoiden
välisen tiedonvaihdon edistämiseen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa syrjäytymisvaarassa olevien perheiden
saamaan suoraan hyötyyn toiminnasta. Lisäksi
järjestöille on jo kehitetty STEAn rahoittamana
omavalvonta- ja kehittämismalleja.

Järjestö yhteensä
6726

91 183

JOENSUUN SEUDUN ERILAISET OPPIJAT RY
C 3414

Käytännönläheistä tukea oman lapsen
oppimishaasteiden ymmärtämiseen yksilö- ryhmä- ja
vertaistuen keinoin (Opinlähde 2017-2020)
USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
tukea oppimisvaikeuksisten perheiden arkea
vertaistuetun toiminnan avulla. Hankkeen sisällöksi
suunniteltua toimintaa toteutetaan jo järjestön toisella
avustuskohteella eikä lisärahoituksen esittäminen tässä
yhteydessä ole perusteltua.

97 550

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 24
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

5047

JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

Uusi

C 3650

Pitkäaikaissairasta vanhempaansa tai muuta
perheenjäsentään hoitavien alle 18-vuotiaiden lasten ja
nuorten sekä heidän perheiden tukemiseen
käsittelemään sairauden aiheuttamaa kuormitusta
(ALISA ±Näkymättömät nuoret 2017-2020) (Kaikille
eväät elämään -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

97 550

107 500

107 500

137 500

137 500

107 500

107 500

137 500

137 500

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
luoda Pohjois-Karjalaan paikallinen yhteistyöverkosto
julkisten ja 3. sektorin palveluntarjoajista, jotka yhdessä
kehittävät 4Ttoimintamallin. Levittää tietoa 4Ttoimintamallista ja jalkauttaa se kohderyhmää
kohtaavien viranomaisten toimintaan SiunSoteyhteistyön avulla. Se kehitetään paikallisesti PohjoisKarjalan alueella, mutta se on sovellettavissa jokaisen
maakunnan julkisen ja kolmannen sektorin yhteiseksi
työkaluksi. Hankkeen tarkoituksena on kansainvälisten
kokemusten ja yhteistyön pohjalta tunnistaa ja tavoittaa
alle 18-vuotiaiden omaisiaan tai läheisiään hoitavien
ryhmä Suomessa, tehdä alustavaa selvitystä heidän
tarpeistaan ja aloittaa tukitoiminnan kehittäminen.
Toiminta kohdistuu koko perheeseen. Hanke tarjoaa
tietoa ja tukea myös omaishoitajana toimivien lasten ja
nuorten vanhemmille, koska se on alaikäisten lasten ja
nuorten hyvinvoinnin kannalta oleellista. Koko perheen
tukeminen torjuu myös vanhempien syrjäytymistä ja
näin ollen ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa.

Järjestö yhteensä
3201

JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY

Sivu 25
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3420

Edellinen
avustus

Kuntoutustukea saavien, pitkään sairauslomalla olevien
ja pitkäaikaistyöttömien työikäisten aktivoiminen ja
voimaannuttaminen laatimalla henkilökohtaisia
toimintasuunnitelmia, mahdollistamalla työkokeiluja ja
tukemalla työssäjaksamista. Kohderyhmän omien
kykyjen ja taitojen hyödyntäminen toiminnassa
(Takaisin työelämään - kyvyt käyttöön hanke 20172019).

Haettu

60 000

Jyväskylä
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on tarjota työkokeilupaikkoja
pitkäaikaistyöttömille ja lisätä heidän aktivointiaan sekä
osallistamista. STEAn avustusohjelman kautta ei voi
tarjota työkokeilupaikkoja.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
7255

KAARINAN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

60 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 26
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3713

Edellinen
avustus

Omaishoitajien eriarvoisuuden vähentämiseen luomalla
palvelupaketti, johon kuuluu vertaistuki, FB-ryhmä,
internet alusta sekä tukihenkilötoiminta (OmaisViKu
(omaishoidon vierellä kulkija),Omais-Luotsi
(Omaishoitaja luotan sinuun) 2017-2020)

Haettu

150 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on saada entistä
useampi omaishoitaja palveluiden ja tukitoimintojen
piiriin. Tällä projektilla vahvistetaan omaishoitajien ja
omaishoidettavien oikeutta ja mahdollisuutta
sosiaaliseen elämään ja ennalta ehkäistään heidän
syrjäytymistään. Tämä hanke luo pohjan
tulevaisuudelle. Hankesuunnitelma vaatii selkeyttämistä
konkretian tasolla. (mm viestinnän osalta ei kerrota mitä
viestitään ja kenelle, kuka vastaa viestinnästä jne).

Järjestö yhteensä
118

KANSALLINEN SENIORILIITTO RY

150 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 27
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3613

Edellinen
avustus

Perheiden, lasten, nuorten ja senioreiden kokeman
yksinäisyyden tunteen vähentäminen luomalla uusia
kohtaamispaikkoja ja ±tapoja. Luodaan uusia
toimintatapoja ja koulutetaan toimijoita hankkeelle
(Seniorit ja juniorit yhdessä -hanke 2017-2020).

Haettu

56 700

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on vähentää perheiden, lasten,
nuorten ja senioreiden kokemaa yksinäisyyden tunnetta
luomalla uusia kohtaamispaikkoja ja ±tapoja
ylisukupolvisella toiminnalla.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa laajemman kohderyhmän tavoittamiseen.
Hankkeen tuotokset on määritelty vain yhdistystasolla ja
toiminta kohdistuu vain yhdistys- ja kerhotoiminnan
kehittämiseen. Varsinaiset vaikutukset ja hyödyt jäävät
yleiselle tasolle.

Järjestö yhteensä
2305

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

56 700

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 28
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3601

Edellinen
avustus

Lapsiperheiden tukemiseen ja vahvistamiseen. Tuetaan
perheitä joissa lapsella on jokin neuropsykiatrinen
häiriö tai sellaisen piirteitä, ja jotka ovat suuressa
riskissä uupua ja syrjäytyä yhteisöistä (LOISTE -hanke
2017-2020) (Kaikille eväät elämään -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

60 000

60 000

150 000

150 000

60 000

60 000

150 000

150 000

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa kohderyhmän perheiden itsetuntoa,
tulevaisuudenuskoa ja koko perheen hyvinvointia,
perheiden saamaa virallista ja epävirallista tukea sekä
vammaispalvelujen ja lastensuojelun yhteistyötä.
Avustushakemus perustuu taustaselvityksiin ja tarpeen
kartoitukseen. Hankkeessa toteutetaan yksilö- ja
perhelähtöisiä työkaluja jotka vahvistavat henkilöiden ja
perheiden osallisuutta. Tuloksena on että perheiden
saamat palvelut monipuolistuvat ja vahvistuvat.
Hakemuksessa on huomioitu ohjelman tuoma lisäarvo.
Yhteistyötahot ovat sitoutuneita.

Järjestö yhteensä
131

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

Sivu 29
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3392

Edellinen
avustus

Saavutettavaan vuorovaikutusvalmennukseen perheille,
joissa vanhemmilla tai vanhemmalla on kehitysvamma
tai samankaltaista tuen tarvetta asioiden
ymmärtämisessä, oppimisessa tai arjen toiminnoissa.
Valmennus koskee myös perheen lähi-ihmisiä.
(Vahvistu vanhempana - valmennusprosessi 20172020) (Kaikille eväät elämään -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

47 000

47 000

135 000

135 000

47 000

47 000

135 000

135 000

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
kehittää saavutettava vuorovaikutusvalmennus
perheille, joissa vanhemmilla tai vanhemmalla on
kehitysvamma tai samankaltaista tuen tarvetta asioiden
ymmärtämisessä, oppimisessa tai arjen toiminnoissa.
Hanke kohdistuu myös perusperhettä laajemmalle
ryhmälle. Hanketta toteutetaan vuorovaikutuksellisen
valmennusprosessin kautta, jonka tuloksena on että
perheet saavat konkreettisia keinoja viestiä tarpeistaan.

Järjestö yhteensä
2254

KESKI-UUDENMAAN NUORISOASUNTOYHDISTYS RY

Sivu 30
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3405

Edellinen
avustus

17-29-vuotiaiden nuorten, heidän perheidensä,
lähiverkostonsa sekä nuorten perheiden
psykososiaaliseen ohjaukseen ja kuntoutukseen, velkaja talousneuvontaan sekä palveluohjaukseen Keravalla
ja Järvenpäässä. (MaPe - mahdollisuus parempaan
elämään 2017-2020)

Haettu

110 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on 17-29 vuotiaiden syrjäytymisriskin nuorten sekä heidän
perheidensä psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien
ratkaiseminen, asiakkaiden tukeminen itsenäiseen
suoriutumiseen ja terveyden ylläpitämiseen, sosiaalisen
piirin laajeneminen ja tukiverkon rakentaminen.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Hanke vaatii kehittämistä
usean osa-alueen suhteen. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa kohderyhmän
lukumäärän arviointiin, yhteistyökumppanuuksien
todentamiseen sekä hankkeen sitoutumisen
kuvaukseen osana Kaikille eväät elämään avustusohjelmaa.

Järjestö yhteensä
5383

KOULUTUS ELÄMÄÄN SÄÄTIÖ - LÄRÄ FÖR LIVET STIFTELSE

110 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 31
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3694

Edellinen
avustus

Lasten ihmissuhdetaitojen- ja tietojen kehittämisen
tukemiseen sekä ystävyystaitojen vahvistamiseen
elämyksellisillä oppitunneilla (Yhdessä elämäänIhmissuhdetaitoja lapsille, hyvinvointia perheille 2017 2020)

Haettu

60 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tukea
lasten ihmissuhdetaitojen- ja tietojen kehittymistä sekä
vahvistaa ystävyystaitoja elämyksellisellä oppitunnilla
sekä tarjota perheille mahdollisuus nostaa heidän
valmiuksiaan ehkäistä ja käsitellä ongelmatilanteita.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Hankkeessa ei ole ohjelman
tavoitteiden mukaista riittävää perheyhteyttä.

Järjestö yhteensä
7227

KOUVOLAN KORTTELIKOTIYHDISTYS RY

60 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 32
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3483

Edellinen
avustus

Matalan kynnyksen monipalvelupiste toimintaan,
syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemiseksi ja
ylisukupolvisen tiedon vaihdon turvaamiseksi aktivoiden
eri ikäryhmiä harrastus- ja kerhoryhmiä toteuttamalla
toimintaa yhdessä (Yhessä ±

Haettu

55 837

Kouvola
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
toteuttaa monipalvelupistetoimintaa, joka edistää
yhteisöllisyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä sekä
eriarvoistumista etenkin pitkäaikaistyöttömien ja
yksinasuvien keskuudessa. Toiminnalla tuetaan lasten
kasvua iltapäiväkerhotoiminnalla sekä ylisukupolvista
tiedon vaihtoa lapsi-vanhempi tai lapsi-isovanhempi
toiminnan avulla. Avustushakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa toiminnan
toteuttamisen selkeämpään kuvaukseen sekä
viestinnän toteuttamiseen.

Järjestö yhteensä
7711

KRIS-OULU RY

55 837

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 33
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3339

Edellinen
avustus

Rikostaustaisen henkilöiden ja heidän
perheenjäsentensä toimintakyvyn, arjenhallinnan ja
sosiaalisten suhteiden tukemiseen vertaistuen,
ohjauksen ja neuvonnan keinoin sekä perhetyön
toimintamallin kehittämiseen (Unelma huomisesta 2017
-2020)

Haettu

131 654

Oulu
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa ja kuntouttaa rikostaustaisia henkilöitä sekä
heidän perheenjäseniään, tukea perheiden
arjenhallintaa ja ehkäistä ylisukupolvista syrjäytymistä.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toiminnan selkeämpään kuvaukseen
sekä tavoitteiden ja tulosten tarkentamiseen.
Tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa olisi hyvä
olla jotain konkreettista sovittuna.

Järjestö yhteensä
6751

KROMANA RY

131 654

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 34
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3594

Edellinen
avustus

Matalankynnyksen romaniperhetyön aloittamiseen ja
mallintamiseen infotilaisuuksien, vertaistoiminnan,
koulutuksen, kerho- ja leiritoiminnan avulla (Vast
vastensa 2017 -2020)

Haettu

41 300

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
matalan kynnyksen romaniperhetyön aloittaminen ja
mallintaminen. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö
ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.
Lisäksi avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää
huomiota muun muassa toteutuksen
konkreettisempaan ja suunnitelmallisempaan
kuvaukseen sekä yhteistyökumppaneiden rooliin
toiminnan juurtumisessa.

Järjestö yhteensä
8417

41 300

Kulttuuriyhdistys METROPOL RY
C 3411

Lasten ja nuorten teatterikerhon musiikki- ja
äänentoistolaitteiden hankintaan.
(Lasten ja nuoriso musiikkiteatterikerho LA LA FA 2017
- 2020)

3 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Ei sovellu STEA rahiotteiseen
toimintaan.

Järjestö yhteensä
8473

Lakeuden Romanit Ry.

3 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 35
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3660

Edellinen
avustus

Eteläpohjalaisten romanien elämänlaadun,
yhteisöllisyyden ja osallisuuden kohentaminseen
neuvonnan, ohjauksen ja matalankynnyksen toiminnan
avulla (2017-2019)

Haettu

45 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
ratkaista romaniväestön ongelmia Etelä-Pohjanmaalla
parantamalla romaniperheiden elämänhallintaa,
lisäämällä viranomaisten tietoja romaneista sekä
lisäämällä yhteistyötä. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että
tavoitteet, toteutus ja tulokset liittyvät toisiinsa selkeästi.

Järjestö yhteensä
8489

45 000

Landers ry
C 3497

Maahanmuuttajataustaisten nuorten eriarvoisuuden
vähentämiseenkoulutuspolun suunnittelulla ja
työhönvalmennuksella Espoossa (2017-2019)

99 709

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tarjota
maahanmuuttajataustaisille nuorille koulutuspolun
suunnittelua ja työhönvalmennusta sekä luoda heille
tehokkaita väyliä koulutuksen tai työpaikan saannille.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmien avustuskokonaisuuteen.
Lisäksi hanke vaatii kehittämistä usean osa-alueen
suhteen.

Järjestö yhteensä

99 709

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 36
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

223

LASTEN KESÄ RY

Uusi

C 3343

Edellinen
avustus

Haasteellisessa elämäntilanteessa olevien perheiden
teemoitettujen viikonloppuleirien järjestämiseen
(Leiritoiminta perheitä tukemassa 2017-2020) (Kaikille
eväät elämään -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

47 000

47 000

178 000

175 000

47 000

47 000

178 000

175 000

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
perheiden jaksamisen parantaminen teemoitetun
leiritoiminnan avulla. Hankkeessa on huomioitu
perheiden erilaiset elämäntilanteet jakamalla leirit
teemoittain, jotta jokainen osallistuva perhe löytää
omaa tilannettaan kuvaavan ryhmän. Tavoitteena on,
että perheet osallistuvat useampaa teemaa
koskettavalle leirille ja tämä tekee toiminnasta
tavoitteellista.

Järjestö yhteensä
226

LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO RY

Sivu 37
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3524

Edellinen
avustus

Kaikille eväät elämään -avustusohjelman koordinointiin
tukemalla hankkeiden verkostoitumista, kehittämistyötä
ja arviointia ± (Kaikille eväät elämään avustusohjelman koordinaatiohanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

169 600

134 100

304 500

304 500

169 600

134 100

304 500

304 500

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Kaikille eväät elämään ohjelman koordinaatiohankkeen päätavoite on tukea
avustusohjelmalle asetettujen tavoitteiden toteutumista
ohjelma- ja hanketasolla. Hakemuksessa on huomioitu
järjestöjen esiin tuomat tarpeet ja toiveet.
Koordinaatiohankkeen suunniteltu tuki ohjelman
hankkeille on suunnitelmallista ja kattavaa. Lisäksi
hakijalla on kokemusta ja osaamista
ohjelmakoordinoinnista. Avustusta ehdotetaan kolmelle
henkilötyövuodelle haetun neljän sijaan ja muut kulut on
suhteutettu kolmen henkilötyövuoden tarpeeseen.
Koordinaatiohankkeeseen ei aseteta
omarahoitusosuutta, koska toiminta kohdistuu pääosin
muualle tai muihin järjestöihin kuin varakkaaseen
järjestöön. Hakemuksen mukaan hakija käyttää
koordinointiin myös omien asiantuntijoidensa
työpanosta.

Järjestö yhteensä
6891

LEIJONAEMOT RY

Sivu 38
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3413

Edellinen
avustus

Erityislapsiperheen jaksamisen tukemiseen ja
hyvinvoinnin parantamiseen käyttämällä
luontoavusteista, Green Care -menetelmää (Perhe
edellä puuhun 2017-2020)

Haettu

58 566

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
erityislapsiperheiden jaksamisen ja hyvinvoinnin
lisääminen luontokokemusten avulla. Hanke perustuu
liian voimakkaasti Green Care ry:ltä ostettuun
palveluun. Avustushakemuksessa olisi myös tullut
avata tarkemmin muun muassa mitä
asiantuntijaosaamiseen sisältyy ja mikä on Parasta
lapselle ry:n rooli hankkeessa.

Järjestö yhteensä
7974

58 566

Lieksan Somali perheyhdistys ry
C 3389

Maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten ja
turvapaikanhakijoiden vapaaehtois- ja
vertaistoiminnan kehittämiseen sekä kaikille avoimeen
matalan kynnyksentoimintaan (Verneri 2017-2020)

54 000

Lieksa
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa heikossa asemassa olevien ihmisten
osallisuutta, vähentää eriarvoisuutta, tuoda alueelle
matalan kynnyksen toimintaa, joka vähentää
yksinäisyyttä ja antaa välineitä selviytyä arjessa. Lisäksi
tavoitteena on kehittää monikulttuurista
vertaisohjaustoimintaa ja sen sisältöjä. Järjestö ei
hakenut Suomi 100 -avustusohjelmaan.

Järjestö yhteensä
3307

LINNALAN NUORET RY

54 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 39
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3631

Edellinen
avustus

Heikossa asemassa olevien ihmisten matalan
kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan sekä
palveluohjaukseen Savonlinnassa (Lähiötalo Haka Kohtaamispaikka sekä matalankynnyksen etsivä
palveluun ohjaus ja tukiyksikkö 2017-2020)

Haettu

108 160

Savonlinna
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
tarjota matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja
palvelupiste Savonlinnan Kellarpellon sekä Hakaalueen asukkaille. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen.
Hankkeen mahdollisen jatkokehittämisen kannalta tulee
kiinnittää huomiota muun muassa kohtaamispaikan
päivittäisen toiminnan tarkempaan kuvaukseen, sekä
tavoitteiden selkiyttämiseen kohderyhmän
näkökulmasta.

Järjestö yhteensä
710

LINNALAN SETLEMENTTI RY

108 160

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 40
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3379

Edellinen
avustus

Syrjäytymisvaarassa olevien lapsiperheiden tukemiseen
ryhmätoiminnan, palveluohjauksen, tapahtumien ja
leirien järjestämisen ja lapsiperhepalveluiden
koordinoinnin avulla Savonlinnassa (Arki haltuun 20172020)

Haettu

70 000

Savonlinna
Avustusta ei ehdoteta. Toiminnan tavoitteena on tukea
syrjäytymisvaarassa olevia lapsiperheitä Savonlinnassa
tarjoamalla ryhmä-ja yksilötukea, järjestämällä erilaisia
tapahtumia ja leirejä perheille sekä tarjoamalla
palveluohjausta ja lapsiperhepalveluiden koordinointia
alueella. Hakemus on puutteellinen usealla eri tavalla.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toiminnan tarpeen perusteluun ja
toiminnan tavoitteiden konkretisoimiseen. Toiminnan
toteutuksen kuvaus on niukka ja hajanainen, eikä
käytännön toteutus tule esiin. Toiminnalle ei ole
asetettu mitattavia tuloksia ja vaikutuksia.

Järjestö yhteensä
8451

70 000

Lumikello ry
C 3409

Leirin järjestämiseen lastenkotien opiskelijoille, sekä
vahingollisten, pienituloisten perheiden lapsille ja yhden
vanhemman perheiden lapsille (sopeutumisleiri
"Aurinko" 2017-2018)
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen avulla järjestettäisiin
7.8-16.8.2017 leiri, jonka tavoitteena on kymmenen
lapsen sosiaalinen sopeutuminen. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmien avustuskokonaisuuteen. Lisäksi
hanke vaatii kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

12 511

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 41
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

990

Haettu

12 511

LYHYTKASVUISET-KORTVÄXTA RY
C 3691

Ensitietoleirin ja voimavaraviikonlopun järjestämiseen
perheille, joihin on syntynyt lyhytkasvuinen vauva/lapsi
(Ensitietoleiri lyhytkasvuisuudesta 2017-2019)

12 865

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
ensitiedon antaminen perheille, joille on syntynyt
lyhytkasvuinen lapsi. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi
hankkeen sisällöksi suunniteltua toimintaa on
mahdollista toteuttaa osittain järjestön toisella
avustuskohteella eikä lisärahoituksen esittäminen tässä
yhteydessä ole perusteltua.

Järjestö yhteensä
5761

LÄNSI-POHJAN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

12 865

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 42
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3510

Edellinen
avustus

Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen sekä
elämänhallinan tukemiseen yhdistyksen pohjoisilla
alueilla asuville omaishoitoperheille sekä
miesomaishoitoperheille vahvistamalla vertaistukea
sekä teknologisten ratkaisujen avulla (Tukea ja
teknologiaa omaishoitoperheille 2017-2020)

Haettu

25 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on syrjäseuduilla
asuvien omaishoitoperheiden syrjäytymisen
ehkäiseminen, omaishoitoperheiden alueellisen
eriarvoisuuden väheneminen, elämänhallinnan ja
omaishoitotilanteeseen liittyvien taitojen vahvistuminen.
Tuetaan omaishoitoperheitä teknologian avulla,
järjestetään koulutusta ja ryhmä- sekä yksilöohjausta
teknologian käytössä. Lisäksi miesomaishoitajille
perustetaan vertaisryhmätoimintaa. Järjestö saa
avustusta jo OmaisOiva toimintaan, jossa sisältönä mm.
vertaistoiminta. Lisäksi hankesuunnitelma vaatii
kehittämistä usean osa-alueen kohdalta.

Järjestö yhteensä
5422

MANNA-APU RY

25 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 43
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3693

Edellinen
avustus

Vaikeassa elämäntilanteessa olevien lapsiperheiden
elämänhallinnan tukemiseen ja yhteisöllisyyden
rakentamiseen Espoon keskuksen alueella laajaalaisesti yhteisörakentajakoulutuksella sekä tarjoamalla
ryhmäharrastus lapsille (Yhteisöllinen Espoo ja
osallinen perhe 2017-2020)

Haettu

108 290

Espoo
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
perheiden voimaantuminen vertaistuen sekä
yhteisörakentajakoulutuksen kehittämisellä Espoossa.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa toiminnalla
tavoiteltavan kohderyhmän volyymiin ja hanketoiminnan
tarkempaan kuvaukseen.

Järjestö yhteensä
5055

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN
KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

108 290

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 44
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3537

Edellinen
avustus

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kehitystä
suojaavien tekijöiden vahvistamiseen ja syrjäytymisen
ennaltaehkäisyyn tukemalla vanhemmuutta ja nuoren
itsetuntemusta verkkovertaisryhmätoiminnan keinoin
(Tykkään susta silti - verkkovertaisryhmät
neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten vanhemmille
2017-2020)

Haettu

50 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
verkossa toteutettavan vanhemmuuden tukemisen
avulla vahvistaa neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren
kehitystä suojaavia tekijöitä sekä neuropsykiatrisesti
oireilevan nuoren itsetuntemuksen tukeminen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa tavoitteiden täsmentämiseen ja
hankkeen etenemiseen vuositasolla.

Järjestö yhteensä
1887

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON P.-POHJANM. PIIRI

50 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 45
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3558

Edellinen
avustus

Alakouluikäisten lasten eriarvoistumisen, ryhmän
ulkopuolelle jäämisen tai jättäytymisen sekä huonon
kohtelun ennalta ehkäisemiseen sekä lasten huoltajien
tukemiseen lasten kasvuun ja kehitykseen sekä
kaverisuhteisiin liittyvissä asioissa kouluympäristössä
toteutettavan Koppari -toiminnan avulla (Koppari-hanke
2017-2020)

Haettu

112 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on,
että koppari-toiminnan rooli ja tehtävät osana
kouluyhteisön toimintaa ovat selkeytyneet ja toiminta on
vakiintunut osaksi kouluyhteisön toimintaa. Koppari toiminnan avulla vahvistetaan jokaisen lapsen oikeutta
tulla kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi tasavertaisena ja
tärkeänä kouluyhteisön jäsenenä sekä tuetaan lasten
huoltajia lasten kasvuun ja kehitykseen sekä
kaverisuhteisiin liittyvissä asioissa. Koppari-toimintaa on
toteutettu muulla rahoituksella useita vuosia ja siihen
nähden hanke sisältää vielä paljon toimintaa
selkiyttävää työtä. Lisäksi hakemuksessa ei ole kuvattu
toiminnan suhdetta muuhun kohderyhmälle
suunnattuun toimintaan, eikä neljän pilottikoulun
valintaa ole perusteltu ohjelman tavoitteiden
näkökulmasta.

Järjestö yhteensä
2304

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON SATAK. PIIRI RY

112 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 46
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3500

Edellinen
avustus

Lasten ja perheiden eriarvoisuuden vähentämiseen
koordinoimalla tukihenkilötoimintaa Satakunnassa
(Sataperhe - tukihenkilötoiminnasta ja
perheverkostoista voimaa Satakuntaan 2017-2020)
(Kaikille eväät elämään -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

62 000

61 500

103 500

100 700

62 000

61 500

103 500

100 700

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
vähentää lasten ja perheiden eriarvoisuutta ja tukea
heidän arkea koordinoimalla tukihenkilötoimintaa lasten
ja perheiden pariin Satakunnassa. Hankkeessa
hyödynnetään laajasti eri järjestöjen osaamista
toiminnan toteutuksessa (Satakunnan yhteisökeskus,
Finfami Satakunta, Satakunnan syöpäyhdistys, Euran
seudun kehitysvammaisten tuki ja Porin Sininauha).
Alueelliselta lape-muutosagentilta on suositus
hankkeelle. Hanke vastaa Kaikille eväät elämään ohjelman tavoitteisiin, sillä tukihenkilötoiminnassa
huomioidaan koko perhe ja yhteistyökumppaneiden
kautta toimintaan ohjautuu ohjelman näkökulmasta
relevanttia kohderyhmää. Avustuksesta on rajattu pois
välittömät taloushallintopalvelut vuodelta 2017, sillä
avustus on alle 100 000 euroa ja ensimmäisen vuoden
jälkeen puhelin- ja kalustohankinnat. Lisäksi vuosien
2018 ja 2019 osalta henkilöstökulut on tarkistettu
vastaamaan hakemuksessa ilmoitettuja palkkakuluja.

Järjestö yhteensä
1886

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON VAR.-SUOMEN PIIRI

Sivu 47
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3543

Edellinen
avustus

Syrjäytymisvaarassa olevien alle kouluikäisten lasten
perheiden vanhemmuuden vahvistamiseen Turussa
jalkauttamalla MLL:n vertaisosaamista ja
vanhemmuuden tuen osaamista varhaiskasvatuksen
yhteyteen yhteisöllisen ja osallistavan ruokailuhetken
keinoin (Soppaa ja sympatiaa 2017-2020) (Kaikille
eväät elämään -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

94 000

79 000

165 000

165 000

94 000

79 000

165 000

165 000

Turku
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
syrjäytymisvaarassa olevien alle kouluikäisten lasten
perheiden vanhemmuuden vahvistaminen Turussa
jalkauttamalla MLL:n vertaisosaamista ja
vanhemmuuden tuen osaamista varhaiskasvatuksen
yhteyteen. Tämä toteutuu järjestämällä päiväkotipäivän
päätteeksi perheille yhteisöllinen ja osallistava
ruokailuhetki. Hankkeen toiminta-alueiksi on valittu
ATH-tutkimuksen mukaan sosioekonomisesti
heikoimmat alueet, joten hankkeen kohderyhmä on
Kaikille eväät elämään -ohjelman tavoitteiden
mukainen. Hankkeessa jalkaudutaan perheiden pariin
ja toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa kuullaan
kohderyhmän tarpeita. Avustusta ehdotetaan kahdelle
henkilötyövuodelle haetun kahden ja puolen
henkilötyövuoden sijaan. Avustuksesta on rajattu pois
samassa suhteessa myös muita kuluja.

Järjestö yhteensä
261

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO RY

Sivu 48
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3556

Edellinen
avustus

Maahanmuuttajaperheiden eriarvoistumisen ehkäisyyn
tukemalla vanhemmuutta vertaisryhmätoiminnan
keinoin sekä kasvatuskumppanuuden tukemiseen
kouluttamalla päiväkotien ja alkuopetuksen työntekijöitä
(Maahanmuuttajaperheiden tukeminen päiväkoti- ja
alkuopetusvaiheessa 2017-2020)

Haettu

54 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa maahanmuuttajavanhempien vanhemmuutta
ja kykyä tukea lastaan edistämällä
maahanmuuttajaperheiden vertaistukea ja kehittämällä
vanhempien kasvatuskumppanuutta päiväkodin ja
koulun kanssa. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen
kohderyhmän näkökulmasta.

Järjestö yhteensä
3531

54 000

MESTAN TUKI RY
C 3496

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän
perheidensä tukemiseen vapaaehtoistoiminnan ja
ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan keinoin
Hollolassa (Sun puolella -hanke 2017-2020)

60 560

Hollola
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tarkoituksena on
ehkäistä hollolalaisten nuorten syrjäytymistä tarjoamalla
heille ja heiden perheilleen tukihenkilötoimintaa sekä
toiminnallista tekemistä muun muassa retkien
muodossa. Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää
huomiota muun muassa käytännön toiminnan
konkreettiseen kuvaukseen.

Järjestö yhteensä

60 560

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 49
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

1462

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry

Uusi

C 3557

Edellinen
avustus

Vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvan
osallisuuden mallin kehittämiseen lapsiperheille, joissa
vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelm
(Toivosta turvaa 2017-2020) (Kaikille eväät elämään avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

106 000

106 000

200 000

200 000

106 000

106 000

200 000

200 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on,
että syntyy uusi yhteistyömalli mielenterveys- ja
päihdepalveluissa asiakkaana olevien lapsiperheiden
tukemiseksi, missä omaiskokemusasiantuntija on osana
moniammatillista työryhmää, ja minkä avulla perheiden
osallisuus lisääntyy ja hyvinvointi ja arjessa
selviytyminen parantuu. Hankkeen kohderyhmänä on
mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaana olevat
lapsiperheet, joissa vanhemmalla on
mielenterveysongelmia sekä mahdollisesti niihin liittyviä
päihdeongelmia. Perheillä on mahdollisesti asiakkuus
myös perheneuvolan, sosiaalityön ja lastensuojelun
kanssa. Hankkeessa kokemusasiantuntijat jalkautuvat
perheisiin moniammatillisissa työryhmissä.
Kokemusasiantuntija tukee perheen aikuista. Hän
rohkaisee ja auttaa vanhempia tuen hakemisessa ja
vastaanottamisessa, toimii vanhempien tukena toivon
välittäjänä ja rohkaisijana, vertaistuen mahdollistajana.

Järjestö yhteensä
1193

MIELENTERVEYSYHDISTYS TAIMI RY

Sivu 50
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3534

Edellinen
avustus

Syrjäytymisen ja koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja
eriarvoisuuden vähentämiseen Tampereen alueella
(Voimasi-hanke 2017-2020)

Haettu

160 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
syrjäytymisen ja koulukiusaamisen ennaltaehkäisy ja
eriarvoisuuden vähentäminen. Avustushakemuksessa
olisi tullut kiinnittää huomiota muun muassa
kohderyhmän rajaamiseen, toiminnan, tavoitteiden ja
arviointitapojen yksityiskohtaisempaan kuvaamiseen.
Hakemus ei anna vakuuttavaa kuvaa siitä, että
toiminnalla saadaan aikaan muutosta kohderyhmän
tilanteessa. Hakemuksesta ei myöskään selviä, kuinka
toiminnan seuranta- ja arviointimenetelmillä voidaan
tuoda esiin hankkeen laadullisia tuloksia.

Järjestö yhteensä
8317

160 000

Monikulttuurikeskus Gloria
C 3514

Monikulttuuristen perheiden eriarvoisuuden
vähentämiseksi vertaistoiminnalla, matalan kynnyksen
tukimuodoilla ja vaikuttamistyöllä (TRIO 2017-2020)

66 134

Jyväskylä
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on, että
Jyväskylän monikulttuuriset perheet voivat kokea
olevansa osallisia yhteiskunnassa ja omaavansa
yhdenvertaiset mahdollisuudet muiden perheiden
kanssa. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmien
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä muun muassa tavoitteen asetannan ja
toteutuksen kuvaamisen suhteen.

Järjestö yhteensä

66 134

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 51
Järj

8452

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

Muuramen Mannatupa ry
C 3401

Syrjäytymisvaarassa ja haasteellisessa
elämäntilanteessa olevien perheiden auttamiseen
ruokapankkitoiminnan eri muodoin (Elämän eväät
kaikille - Muurame 2017-2020)

66 868

Muurame
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on ruokaavun monipuolistaminen siten, että se tavoittaa ja
palvelee paremmin haasteellisessa elämäntilanteessa
eläviä perheitä ja parantaa elämänhallintaa
ruokapankkitoiminnan eri muodoin. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että
ruoan, vaatteiden tai muun aineellisen avun jakeluun
osallistuvien henkilöiden palkkakuluja, ruoan tai
materiaalin kuluja tai jakelun logistiikkakuluja ei voi
kattaa STEA-avustuksella. STEA-avustusta voidaan
myöntää aineellista apua saavien ihmisten omaehtoista
suoriutumista ja terveyttä edistäviin toimintoihin sekä
etsivään työhön ja palveluohjaukseen, jotta ihmiset
osaisivat hakeutua heille tarkoitettujen palveluiden
piiriin ja järjestöä ohjeistetaan tähän liittyen.

Järjestö yhteensä
1909

NIILO MÄKI -SÄÄTIÖ

66 868

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 52
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3675

Kielellisten taitojen tukemiseen lapsilla, joilla on
lukivaikeuden riskin takia suuri syrjäytymisen riski
(Lukemiskulttuurin vahvistaminen syrjäytymisen
ehkäisijänä - seniorivapaaehtoiset
maahanmuuttajalasten kerrontataitojen tukena 2017 2020)
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa
Tarinamummi ja -vaari -toimintamalli
varhaiskasvatukseen, luoda siihen verkkomateriaali,
tukea maahanmuuttajalasten sekä lasten, joilla on
nimeämisvaikeus, suomen kielen oppimista ja
lukemisvalmiuksia kasvattamalla sanavarastoa. Lisäksi
halutaan puuttua varhain suomenkielisten lasten
lukivaikeuksiin, vähentää senioreiden syrjäytymistä
aktivoimalla heitä mielekkääseen toimintaan, auttaa
maahanmuuttajia tapaamaan suomalaisia sekä tarjota
apua koko maahanmuuttajaperheelle. Lukumummi ja vaari -toimintaa on kehitetty RAY:n tuella kahdessa eri
hankkeessa, ±ja ±Nyt haettava
hanke on tarkoitus toteuttaa pienempänä kokeiluna
Keski-Suomen alueella, mikä on myös edeltävien
projektien toteutusalue. Ottaen huomioon että kyseessä
on kahden edeltävän hankkeen toimintamallin uusi
laajennus tutulla maatieteellisellä alueella, kustannus
on kallis, eikä hankkeen 3,5 -vuotista kestoa voi pitää
perusteltuna. Lisäksi toiminnan kuvaamisen tulisi olla
tarkempi ja ainakin joiltain päiväkodeilta tulisi olla
lausunto siitä, että ovat halukkaita olemaan mukaan
tässä hankkeessa.

Edellinen
avustus

Haettu

101 455

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 53
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3661

Edellinen
avustus

Sukupolvisen syrjäytymisketjun katkaisemiseen
(Yhdessä eteenpäin voimavaroja elämän poluille 2017 - 2020)

Haettu

58 291

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
myönteisten voimavarojen ja suojaavien tekijöiden
vahvistaminen riskiryhmässä olevien lasten ja nuorten
elämässä ylisukupolvisen syrjäytymisketjun
katkaisemiseksi, Suojaavat tekijät koulutuskokonaisuuden rakentaminen ja toteuttaminen
lasten ja nuorten kanssa toimiville, vertaistukihenkilö- eli
³Kokemuskummi´toiminnan kehittäminen
siirtymävaiheisiin riskiryhmän lasten ja nuorten tueksi
sekä helposti tavoitettavissa olevan verkkosivuston
luominen lasten, nuorten ja perheiden käyttöön
voimavarojen ja elämänhallinnan tukemiseksi. Hanke
kohdennettaisi alakoulusta yläkouluun siirtyvin sekä
yläkoulusta toiselle asteelle siirtyviin, tukea tarvitseviin
nuoriin. Näiden nuorten lisäksi kummeja rekrytoitaisi
yhteistyössä Keski-Suomen alueen oppilaitosten sekä
järjestöjen kanssa. Ainakin joiltain kouluilta tulisi olla
lausunto siitä, että ovat halukkaita olemaan mukaan
tässä hankkeessa. Kaikille eväät elämään avustusohjelmassa toiminnan keskiössä on koko
perheyhteisö, nyt haetussa hankkeessa tämä jää
sivuosaan. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
1141

NUORI KIRKKO RY

159 746

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 54
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3363

Edellinen
avustus

Sosiaalisesti vahvistavaa vertaisryhmätoimintaa nuorille
isille (Nuorten isien vertaistukihanke 2017-2020)

Haettu

109 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
nuorten isien ja isäksi tulevien tukeminen yksilöllisen
tuen avulla sekä isien vertaistukitoiminnan
kehittäminen. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö
ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmien
avustuskokonaisuuteen. Hankkeen konkreettinen
toiminta kohdistuu nuoriin miehiin ja perheen rooli jää
epäselväksi.

Järjestö yhteensä
7747

109 000

OLKKARI-KOKEMUS- JA VERTAISTOIMIJAT RY
C 3708

Perheiden eriarvoisuuden vähentämiseen neuvonnan,
ohjauksen, toiminnan ja vertaistuen avulla Seinäjoella
(Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden integroituminen
yhteiskuntaan kokemus -ja vertaistoiminnan kautta
2017-2020)

142 751

Seinäjoki
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on eriarvoisuuden
vähentäminen vanhemman ja lapsen yhteisen
tekemisen, neuvonnan, ohjauksen ja vertaistuen avulla.
Avustushakemuksessa olisi tullut kuvata tarkemmin
hankkeen tavoitteita, toimintaa sekä seuranta- ja
arviointitapoja. Hakemus ei anna vakuuttavaa kuvaa
siitä, että toiminnalla saadaan aikaan muutosta
kohderyhmän tilanteessa. Hakemuksesta ei myöskään
selviä, kuinka toiminnan seuranta- ja
arviointimenetelmillä voidaan tuoda esiin hankkeen
laadullisia tuloksia.

Järjestö yhteensä

142 751

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 55
Järj

8225

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

Operaatio Avoin Ovi ry
C 3689

Vapaaehtoisten koulutukseen ja yhteistyöverkoston
kehittämisen koordinointiin Lahden, Hollolan ja
Asikkalan ruoka-apua tarjoavien tahojen sekä muiden
sidosryhmien kesken (Ovi auki elämään 2017-2020)

60 725

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on lisätä
ruoka-apua tarjoavien tahojen vapaaehtoisten auttajien
kykyä toimia vierellä kulkijoina syrjäytyneille tai
syrjäytymisvaarassa oleville. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen, koska siitä puuttuu Kaikille
eväät elämään -ohjelman keskiössä oleva
perheyhteisönäkökulma.

Järjestö yhteensä
8482

60 725

Oulun Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry
C 3662

Monikulttuurisuuteen perustuvan nuorisotalotoiminnan
kehittämiseen (International House of Youth 20172020)

147 629

Oulu
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
perustaa Ouluun monikulttuurinen nuorisotalo, jossa
nuoret voivat viettää vapaa-aikaansa.
Avustushakemuksessa kuvatut tavoitteet ovat
toiminnallisia ja niiden yhteys terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseen jää epäselväksi.

Järjestö yhteensä

147 629

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 56
Järj

8093

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

Oulun Rajakyläyhdistys ry.
C 3459

Monipuolisen ja kattavan avun antamiseen ruoka-apua
tarvitseville vähävaraisille alueen asukkaiden henkisen,
sosiaalisen, terveydellisen sekä arkielämän
hyvinvoinnin ylläpitämiseen Oulun Rajakylässä
(Auttavat kädet 2017)

52 120

Oulu
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on alueen
asukkaiden henkisen, sosiaalisen, terveydellisen sekä
arkielämän hyvinvoinnin ylläpitäminen torjumalla
yksinäisyyttä ja ehkäistä rasismin aiheuttamia ongelmia
yhteisössä. Yhdistys pyrkii järjestämään kullekin
kohderyhmälle (syrjäytymisvaarassa olevat nuoret,
maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät,
moniongelmaiset ja liikuntarajoitteiset ja
heikonkuntoiset ikäihmiset) pitkäjänteisesti
mahdollisimman monipuolista ja kattavaa apua
erilaisissa ongelmissa ja haasteissa heidän tarpeensa
huomioon ottaen. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi
hanke vaatii kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
4706

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

52 120

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 57
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3568

Edellinen
avustus

Erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen
järjestölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhetyön avulla
(Erityistä Energiaa-hanke 2017-2020) (Kaikille eväät
elämään -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

78 000

78 000

183 000

183 000

78 000

78 000

183 000

183 000

Oulu
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa erityislapsiperheiden voimavaroja, vahvuuksia
sekä sisäistä vuorovaikutusta ennaltaehkäisevällä
kotona tapahtuvalla erityislapsiperhetyön interventiolla.
Ennaltaehkäisevä erityislapsiperhetyön interventio
toteutetaan perheeseen, jossa hoidettavana on erityistä
tukea tarvitseva kotona asuva alle 29-vuotias lapsi tai
nuori.

Järjestö yhteensä
8415

Peimari United ry

Sivu 58
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3347

Edellinen
avustus

Junioreiden edustusjoukkueen jalkapalloleirin
toteuttamiseen Portugalissa joukkueen kehittymiseen ja
valmentajien kouluttautumiseen sekä
maahanmuuttajien integroitumiseen jalkapallon avulla
muuhun yhteisöön Paimiossa ja Sauvossa (JAMO Jalkapalloa monikulttuuriseksi 2017 - 2018)

Haettu

40 455

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
junioreiden jalkapallo edustusjoukkueen viiden päivän
mittaisen harjoitusleirin toteuttamiseen Portugalissa,
johon osallistuisi junioreiden lisäksi valmentaja,
joukkueenjohtaja ja huoltaja yhteensä 24 henkilöä.
Harjoitusleirin tavoitteena on monikulttuurisuuden ja
sarjanousun tukeminen, suomen kielen opetus,
valmentajien koulutus seuran tason nostamiseksi sekä
monikulttuurisuuden tunnistaminen ja hyväksyminen
keinona syrjäytymisen ehkäisemiseen. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
319

PELASTAKAA LAPSET RY

40 455

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 59
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3544

Arvioimiseen, kehittämiseen ja tiedon tuottamiseen
lapsen hyvinvoinnin elementeistä sekä
hyvinvointiongelmien ylisukupolvisesta siirtymisestä
lastensuojelun perhehoidossa yhteistutkimisen keinoin
(Dialogia lastensuojelujen perhehoidosta 2017-2020)
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tarkoituksena on
arvioida, kehittää ja tuottaa tietoa lapsen hyvinvoinnin
elementeistä sekä hyvinvointiongelmien
ylisukupolvisesta siirtymisestä lastensuojelun
perhehoidossa yhteistutkimisen keinoin yhdessä
perhehoitoon sijoitettujen lasten vanhempien tai muiden
läheisten, sijoitettujen lasten sekä sijaisvanhempien
kanssa. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Hakijan on
mahdollista hakea avustusta hankkeeseen toukokuussa
osana normaalihakua.

Edellinen
avustus

Haettu

55 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 60
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3554

Edellinen
avustus

Eväitä Elämälle -avustusohjelman kehittämiseen
tukemalla paikallisyhdistysten vapaaehtoisten työtä,
laajentamalla ohjelman kohderyhmää sekä luomalla
ohjelmalle kestävät hallinto- ja talousrakenteet (Eväitä
Elämälle -ohjelman kehittämishanke 2017-2020)

Haettu

58 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on
kansalaisyhteiskunnan ja paikallisyhdistysten
vapaaehtoistyön toimintaedellytysten vahvistaminen
sekä paikallisen vaikuttamistyön kapasiteetin
lisääminen. Pelastakaa Lapset on tukenut 21 vuoden
ajan Eväitä Elämälle -ohjelmalla syrjäytymisvaarassa
olevia lapsia ja nuoria, joiden mahdollisuus jatkaa
koulunkäyntiä tai osallistua harrastuksiin on uhattuna
perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten
haasteiden vuoksi. Ohjelmalla tuetaan lasten
harrastuskuluja sekä toisen asteen opiskelijoiden
oppimateriaalikuluja. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen.
Ohjelman tavoitteiden mukainen perheyhteys ei näy
riittävän selkeästi hankkeessa.

Järjestö yhteensä
887

PERHEHOITOLIITTO RY

113 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 61
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3377

Edellinen
avustus

Sijaisperheiden lasten sisarussuhteiden vahvistamiseen
(Meidän sakki - sisarussuhteiden vahvistaminen
sijaisperheissä 2017-2020)

Haettu

101 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on sisarussuhteiden
vahvistuminen pitkäaikaista perhehoitoa antavissa
sijaisperheissä. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi
hanke vaatii kehittämistä joiltakin osin.

Järjestö yhteensä
8485

101 000

Pielaveden 4H-yhdistys ry
C 3519

Matalan kynnyksen kokoontumistilatoiminnan
kehittämiseen (Kaiken Kansan Olohuone - KaKaO 2017
-2020)

40 700

Pielavesi
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää ylisukupolvista matalan kynnyksen
kerhotoimintaa Pielavedellä. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
842

PIENPERHEYHDISTYS RY

40 700

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 62
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3466

Edellinen
avustus

Haavoittuvissa olosuhteissa elävien yhden vanhemman
perheiden lasten syrjäytymisriskin pienentämiseen
auttamalla lasta löytämään ja aloittamaan mieleisensä
harrastus ja toteuttamalla leiritoimintaa sekä
vanhemman jaksamisen tukemiseen yksilöllisen
ohjauksen ja vertaisryhmätoiminnan keinoin (Minullakin
on kerrottavaa - harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen
elämään 2017-2020) (Kaikille eväät elämään avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

53 186

53 186

103 024

103 024

53 186

53 186

103 024

103 024

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on,
että haavoittuvissa olosuhteissa elävien, yhden
vanhemman perheiden lapsien syrjäytymisriski
pienenee auttamalla lasta löytämään ja aloittamaan
mieluisensa harrastuksen. Hankkeessa perheen
tilannetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja selvitetään
millaista tukea perhe ja vanhempi tarvitsee, jotta lapsen
harrastamisen jatkuvuus turvataan. Toimintamuotoina
ovat harrastuksiin tutustumiset, leirit, vanhempien
vertaisryhmät, ryhmät lapsille ja perhekohtainen
ohjaus/neuvonta. Hankkeen tarve on hyvin perusteltu
tutkimusten, tilastojen ja hakijan omien havaintojen
pohjalta. Vaikka hankkeen ydin on lasten
harrastustoiminta, on hankkeessa onnistuttu
huomioimaan hyvin koko perhe. Hankkeen
toteutussuunnitelma on realistinen ja hankkeen sisältö
vastaa hyvin Kaikille eväät elämään -avustusohjelman
sisältöihin mm. kohderyhmän osalta.

Järjestö yhteensä
8460

Pirkanmaan Martat ry

Sivu 63
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3617

Edellinen
avustus

Lapsiperheiden hyvinvointia tukevaan korttelitoiminnan
ja ryhmätoiminnan toteuttamiseen Tampereella sekä
lähikunnissa haasteellisessa tilanteessa oleville
perheet, sekä vapaaehtoistoisille (Y -ja M hanke 20172020)

Haettu

50 688

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
haasteellisessa tilanteessa olevien perheiden
sosiaalinen vahvistaminen, perheiden arjenhallinnan ja
arjen taitojen tukeminen sekä kodin ulkopuoliseen
toimintaan osallistumiseen kannustaminen, sekä
järjestötoimijalähtöisten toimintamallien kehittäminen
kuntien tarjoamien palvelujen rinnalle vapaaehtoisten
tuella. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmien
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä muun muassa toteutuksen kuvaamisen ja
kohderyhmän määrittelyn suhteen.

Järjestö yhteensä
7280

50 688

POHJANTÄHTI-OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
C 3384

Ennaltaehkäisevän perheohjauksen mallin
toteuttamiseen Meri-Lapin alueella (Perheiden tukea ja
hyvinvointia Meri-Lappiin 2017-2020)
USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
matalan kynnyksen perhepalveluohjausmallin
kehittäminen Meri-Lapin alueelle. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

69 670

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 64
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

851

Haettu

69 670

POHJOIS-KARJALAN ENSIKOTI RY
C 3602

Lapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen
ohjauksen, neuvonnan ja tukihenkilötoiminnan keinoin
(Evväitä elämään 2017-2019)

50 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
lapsiperheiden eriarvoisuuden vähentäminen mm.
ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen, mm.
tavoitteiden täsmentäminen.

Järjestö yhteensä
8463

Puolellasi ry

50 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 65
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3421

Edellinen
avustus

Sijoitetuille nuorille kohdistetun osallistavan
oikeuskasvatuksen mallin kehittämiseen ja
toteuttamiseen nuorten osallisuuden ja
vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi (Osallistava
oikeuskasvatus 2017-2020)

Haettu

80 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on lisätä
sijoitettujen nuorten tietoa ja ymmärrystä heidän
oikeudellisesta asemastaan ja oikeuksistaan ja tätä
kautta vahvistaa nuorten osallisuuden ja
vaikuttamismahdollisuuden kokemuksia. Lisäksi
tavoitteena on lisätä sosiaalityöntekijöiden tietoisuutta
sijoitettujen nuorten oikeuksista ja oikeustietoisuuden
merkityksestä nuorelle. Hakemuksessa esitetty
toimintasuunnitelma ei ole tavoitteisiin nähden
realistinen, koska hakemuksessa ei ole kerrottu
yhteistyöstä kunnan sosiaalitoimen kanssa eikä
tarveselvityksessä ole kysytty sijoitettujen nuorten
kanssa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden
näkemystä tarpeesta.

Järjestö yhteensä
7060

PUOLIVÄLINKANKAAN SUURALUEEN ASUKASYHDISTYS RY

80 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 66
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3686

Edellinen
avustus

Haasteellisessa elämäntilanteessa oleville perheille,
joilla on perusopetuksen piiriin kuuluvia lapsia,
hyvinvointia ja osallisuutta edistäviin vapaaehtois- ja
vertaistuen muotojen kehittämiseen Oulun
Puolivälikankaan suuralueella (Lähiöinnostajat:
Lähitekoja ja palveluita perheille vertaistoimin ±
 (Kaikille eväät elämään -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

50 000

48 000

82 500

83 500

50 000

48 000

82 500

83 500

Oulu
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
tarjota vertaislähipalveluita vaikeassa tilanteessa
oleville perheille, saada vapaaehtoisia ja vertaisukea
perheiden arjen tueksi ja juurruttaa jo pilotoituja hyviä
käytänteitä. Lisäksi hankkeen avulla pyritään
mahdollistamaan harrastusmahdollisuuksia ja
kohtaamispaikkoja perheille sekä saada pilottiperheet
itse mukaan ratkomaan hyvinvointinsa haasteita. Hanke
soveltuu hyvin Kaikille eväät elämään
avustusohjelmaan. Hakija sitoutuu ohjelmaan tarjoten
omia testattuja lähiötoimintamalleja juurrutettavaksi
muille ja toivoen saavansa itse ohjelman verrokkeja
perhe- ja yhteisöpalvelulle sekä kokeilla testattuja
muiden kehittämiä ideoita. Hankkeen taustalla on vahva
tutkimuksellinen tuki.

Järjestö yhteensä
8018

Raision Tukikoti r.y.

Sivu 67
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3505

Edellinen
avustus

Päihdeperheissä kasvavien tai kasvaneiden nuorten
auttamiseen tietoa ja vertaisryhmätoimintaa tarjoamalla
(Rinnalla kulkien 2017-2019)

Haettu

84 023

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
nuoren vapautuminen taakasta, jonka perheenjäsenen
päihderiippuvuus aiheuttaa tai on aiheuttanut. Toiminta
sisältäisi vertaiskeskusteluryhmiä, oppilaitosinfoja,
viikonloppuleirejä sekä messu- ja tapahtumainfoja.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää enemmän
huomiota muun muassa tavoitteiden täsmentämiseen
sekä kohderyhmän määrän arvioimiseen. Myös
hankkeen resursointi vaatii vielä tarkempaa
suunnittelua.

Järjestö yhteensä
6490

84 023

RAUMAN SEUDUN TULES RY
C 3530

Ikääntyville, eri vammaisryhmille ja syrjäytymisvaarassa
oleville matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen
(Ystävätupa-toiminta Järjestötalon yhteyteen 20172020)

31 950

Rauma
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeessa tarkoitus kehittää
Ystäväntupa toimintaa olemassa olevan Järjestötalon
tiloihin. Kohderyhmä on ikääntyneet. Hankesuunnitelma
vaatii kehittämistä usean eri osa-alueen kohdalta.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
274

ROMANO MISSIO RY

31 950

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 68
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3470

Edellinen
avustus

Romaniperheille tarjottavan perhetyön käynnistämiseen
arjen selviytymisen, lasten kansvatuksen, lasten ja
nuorten koulunkäynnin, työelämän ja asumisen tueksi
(Eväitä arkeen - romaniperhetyön projekti 2017-2020)
(Kaikille eväät elämään -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

70 000

70 000

151 800

151 800

70 000

70 000

151 800

151 800

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on
parantaa kohderyhmän luottamusta yhteiskunnan
palveluja kohtaan sekä parantaa kykyä hakea ja ottaa
vastaan apua. Toiminnan avulla kohderymän olisi
mahdollista opetalla kansalaistaitoja ja vahvistaa niitä
sekä toiminnan avulla voitaisiin parantaa myös koulun
ja kodin välistä yhteydenpitoa. Hankkeella parannetaan
romaniperheiden ja lasten osallisuutta sekä ehkäistään
syrjintää että ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta
johtuvaa marginalisoitumista. Perheiden omista
lähtökohdista nouseva käytännön apu ja vertaisuus
tähtäävät kumuloituvan huono-osaisuuden
ehkäisemiseen. Osallistava palveluohjaus vahvistaa
yhdenvertaisuutta sekä perheiden ja lasten edellytyksiä
tulla toimeen ja pärjätä osana yhteiskuntaa. Toiminnan
tavoitetta toteuttaisiin perhetyöllä, joka on julkisen
tehtävän rajapinnassa. Oleellista kuitenkin tässä
hankkeessa on, että perheet kohdataan yhteisen
kulttuuritaustan pohjalta, jolloin vuorovaikutus on
tasavertaista ja palveluohjaaja ymmärtää sitä
kulttuuritaustaa ja maailmaa josta perhe tulee.
Toiminnan avulla voidaan madaltaa myös kohderyhmän
kynnystä ottaa viranomaisten tarjoamaa apua vastaan
sekä pohtia samalla laajemmin kohderyhmän
palveluntarvetta.

Järjestö yhteensä
8461

Royal Bollywood Ry

Sivu 69
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3697

Edellinen
avustus

Yhden vanhemman perheiden lasten ja vanhempien
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä
eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen
tanssitoiminnalla valtakunnallisesti (TYPY 2017-2020)

Haettu

38 990

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on yhden
vanhemman perheiden lasten ja vanhempien
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä
eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen
tanssitoiminnalla. Avustushakemuksessa olisi tullut
kuvata tarkemmin yhteistyökumppaneiden roolia
hankkeessa, ryhmäläisten valintaprosessia ja toiminnan
seuranta- ja arviointitapoja.

Järjestö yhteensä
8338

38 990

Ruoka-apu Yhdistysten Liitto ry
C 3654

Valtakunnallisesti järjestäytyneeseen ruoka-aputyöhön
ihmisen kärjistyneen elämäntilanteen hyvälaatuisena
tukena (Ruokaralli 2017-2020)
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
rakentaa ruoka-apujärjestöjen alueelliset verkostot.
Toiminnan kehittämisen yhteydessä Ruoka-apu
Yhdistysten Liitto ry alkaa toimia ruoka-apujärjestöjen
kokoavana sekä tarvittavaa tukea, opastusta ja
koulutusta tarjoavana liittona. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen, koska hakemuksessa ei ole
lainkaan kuvattu sitoutumista mukaan ohjelmaan ja
hakemuksesta puuttuu Kaikille eväät elämään ohjelman keskiössä oleva perheyhteisönäkökulma.

48 119

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 70
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

4295

Haettu

48 119

SAMI SOSTER RY
C 3716

Saamelaisperheiden arjen tukemiseen
saamelaisidentiteettiä ja turvaverkostoa vahvistavalla
yhteisöllisellä toiminnalla: Kulttuurisiida, ryhmätoiminta,
hyvinvointitapahtumat (Fábmofierbmadat voimaverkosto 2017-2020)

53 675

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
saamelaisperheiden arjen tukeminen
saamelaisidentiteettiä ja turvaverkostoa vahvistavalla
yhteisöllisellä toiminnalla. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi avustushakemuksessa
olisi tullut kiinnittää huomiota muun muassa haetun
toiminnan konkreettisempaan kuvaukseen. Nyt haettu
sisältö jää ylätasoiseksi.

Järjestö yhteensä
2976

SASTAMALAN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY

53 675

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 71
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3351

Edellinen
avustus

Lasten ja nuorten yksinäisyyden kokemuksen ja
eriarvoisuuden vähentämiseen tukemalla
ryhmäytymistä kouluissa (Yhteisöllisyys yksinäisyyden
vastavoimana 2017-2020)

Haettu

69 200

Sastamala
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vähentää lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja
eriarvoisuutta tukemalla ryhmäyttämisprosessia koulun
taitekohdissa, kuten ala- tai yläkoulun aloituksen tai
ammatillisten opintojen käynnistymisen vaiheessa.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen, koska hankkeen
kohderyhmänä ei ole perhe.

Järjestö yhteensä
7949

SATAKUNNAN MIELENTERVEYSSEURA RY

69 200

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 72
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3364

Edellinen
avustus

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoita
hyödyntävän tukihenkilötoiminnan mallin kehittämiseen
ammatillisten oppilaitosten keskeyttämisvaarassa
oleville opiskelijoille (Ammatillisten oppilaitosten
keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tukeminen
tukihenkilötoiminnan avulla 2017-2020)

Haettu

12 980

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää menetelmä, jolla tuetaan ammatillisten
oppilaitosten keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita.
Heille on tarkoitus kouluttaa tukihenkilöitä sote-alan
ammattikorkeakouluopiskelijoiden joukosta.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen, koska hankkeen
kohderyhmänä eivät ole perheet. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.
Avustushakemuksessa kuvatut hankkeen tarve,
kohderyhmä, käytännön toteutus sekä tavoitellut
tulokset kaipaavat edelleen täsmennystä.

Järjestö yhteensä
406

SAVITAIPALEEN VANHAINTUKI RY

12 980

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 73
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3376

Edellinen
avustus

Omaishoidon ryhmämuotoista palvelutarjonnan
käynnistäminen, perhekeskeisyyden tukeminen,
yhteisöllisyyden lisääminen ja verkostoituminen
Savitaipaleella ja pääkaupunkiseudulla.
Ryhmämuotoisen omaishoidon lomittamisen
järjestäminen sekä hoitajille että hoidettaville. (Yhdessä
yksin -hanke 2017-2021)

Haettu

264 804

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on omaishoidon palvelutoiminnan
mallintamisen kehittäminen ja omaishoidon
lomatoiminnan kehittäminen. Toiminta-alueena on
Savitaipale ja pääkaupunkiseutu. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen muun muassa
toiminta-alueen rajauksessa ja suhteessa
palvelutuotantoon.

Järjestö yhteensä
6951

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY

264 804

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 74
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3701

Edellinen
avustus

Syrjäytymisvaarassa ja haasteellisessa
elämäntilanteessa elävien lapsiperheiden parissa
tapahtuvaan hyvinvointia ja terveyttä edistävään sekä
korjaavaan perhe- ja lastensuojelutyöhön,
kansalaistoiminnan kehittämiseen sekä perheiden
oman osallisuuden vahvistamiseen ja toiminnasta
kiinnostuneiden kansalaistoimijoiden
osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen sekä
erilaisten toimintamallien levittämiseen ja
juurruttamiseen koko Etelä-Savon maakunnan alueelle
(Yhdessä enemmän perheen hyväksi ±

Haettu

64 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
lapsiperheiden parissa tapahtuvan perheiden
hyvinvointia ja terveyttä edistävän ja korjaavaan perheja lastensuojelutyön tarvetta ennalta ehkäisevän
kansalaistoiminnan kehittäminen. Perheiden oman
osallisuuden vahvistaminen sekä toiminnasta
kiinnostuneiden kansalaistoimijoiden
osallistumismahdollisuuksien lisääminen, erilaisten
toimintamallien levittäminen, juurruttaminen,
kehittäminen ja käyttöönottaminen koko Etelä-Savon
maakunnassa. Lisäksi lapsi- ja perhetoiminnan,
lastensuojeluun erikoistuneen ja lastensuojelutarvetta
ehkäisevän yhdistystoiminnan näkyväksi tekeminen ja
vahvistaminen. Avustushakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa tavoitteiden ja
kohderyhmän määrittämiseen, seurannan ja arvioinnin
sekä viestinnän toteuttamisen parempaan
kuvaamiseen. Yhteistyötahojen sitoutumisesta ei ole
riittävää varmuutta.

Järjestö yhteensä
8470

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry

64 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 75
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3346

Edellinen
avustus

Seniori -ikäisille asumisyhteisön asukkaille suunnatun
joogan, pilateksen, jumpan toteutuksen sekä
laulukuoron ja virkistysmatkan tukeminen. Senioriikäisten harrastus-ja virkistystoiminnan edistäminen
(2017).

Haettu

10 000

Helsinki
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on senioritalon asukkaiden
jooga- ja muun toiminnan tukeminen.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
2921

10 000

Setlementti Tampere ry
C 3612

Syrjäytymisvaarassa tai haasteellisessa
elämäntilanteessa elävien monimuotoisten perheiden
tukemiseen matalan kynnyksen pop-up toiminnan
avulla (Perhe on Pop - yhdessä on Up!
Perheyhteisötyön malli Pirkanmaalla 2017-2020)

101 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
perheille suunatun pop-up tyyppisen matalan
kynnyksen toiminnan kehittäminen Pirkanmaalla.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa kohderyhmän näkökulman esilletuontiin
sekä käytännön toteutuksen konkreettiseen
kuvaukseen.

Järjestö yhteensä
2140

SETLEMENTTI TUNTURILA RY

101 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 76
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3408

Edellinen
avustus

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden
vahvistamiseen sekä kolmannen sektorin ja julkisen
sektorin yhteistoimijuuden kehittämiseen (Vetävä hanke 2017-2020)

Haettu

34 500

Kemijärvi
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tarkoituksena on
perhetyön matalan kynnyksen palvelumallin
kehittäminen Kemijärvellä. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
547

SOS LAPSIKYLÄ RY

34 500

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 77
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3508

Laajennetun perheen rakentamiseen ja
kansalaistaitojen vahvistamiseen yksin alaikäisinä
tulleiden turvapaikanhakijoiden ympärille sekä
pakolaisnuorten ja kantasuomalaisten integraation
tukemiseen (Atima - perhe syntyy yhteisen pöydän
ääressä 2017-2020)
Espoo
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on edistää
alaikäisinä yksin Suomeen tulleiden nuorten yhtäläisiä
mahdollisuuksia perhe-elämään ja täysi-ikäisinä
itsenäiseen elämään, kansalaisuuteen sekä vähentää
eriarvoisuutta. Perustetaan matalan kynnyksen piste
Espooseen. Tarkoituksena on mahdollistaa digitaalisten
menetelmien avulla yhteyden pitäminen kaukana
asuvan perheen kanssa niiden nuorten osalta joilla on
yhteys olemassa. Muille kootaan aikuisverkosto
vapaaehtoisista tai toimintaan osallistuvien vertaisten
perheistä. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Vastaavalle
kohderyhmälle suunnattu avustus on ehdotettu Yhteiset
Lapsemme ry:lle. Siinä toiminta-alue on laajempi ja
sitoutuminen ohjelmaan on kuvattu.

Edellinen
avustus

Haettu

65 750

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 78
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3520

Edellinen
avustus

Lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumisen ja
syrjäytymisen ehkäisemiseen mahdollistamalla
harrastus jokaiselle kouluikäiselle lapselle ja nuorelle
(Unelmista totta - Harrastus jokaiselle kouluikäiselle
lapselle 2017-2020)

Haettu

33 813

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tarkoituksena on
ehkäistä lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton
eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla
harrastus jokaiselle kouluikäiselle lapselle ja nuorelle.
Kehitetään responsiivinen verkkosivusto, jonka avulla
saatetaan taloudellista tukea tarvitsevat ja
harrastustoiminnan mahdollistamisesta kiinnostuneet
tahot yhteen siten, että jokaisella kouluikäisellä lapsella
olisi mahdollisuus harrastaa yhtä hänelle mieluisaa
harrastusta ympäri vuotisesti. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmien avustuskokonaisuuteen koska
toiminnan painotus ei ole riittävästi koko perheyhteisöön
kohdistuva. Lisäksi tavoiteltava kohderyhmä ei ole
kaikilta osin ohjelman mukainen.

Järjestö yhteensä
6485

SOTEK-SÄÄTIÖ

99 563

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 79
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3540

Edellinen
avustus

Perheiden eriarvoisuuden ja ylisukupolvisen
syrjäytymisen vähentämiseen yhteisöllisen
teatteritoiminnan avulla (Perheet yhdessä 2017-2020)

Haettu

62 982

Kotka
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vähentää perheiden eriarvoisuutta ja ylisukupolvista
syrjäytymistä yhteisöllisen teatteritoiminnan avulla.
Kohderyhmänä ovat kotkalaiset lapsiperheet, joissa
kaikki tai osa perheen jäsenistä on työn ja koulutuksen
ulkopuolella. Perheitä tuetaan ja kannustetaan
hankkeessa suunnittelemaan perheen yhteinen
teatteriharrastus vapaa-ajalle. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa kohderyhmän
osallistamiseen jo hankkeen tarvekartoitusvaiheessa.

Järjestö yhteensä
455

SUOMEN DIABETESLIITTO RY

62 982

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 80
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3492

Edellinen
avustus

Diabetesta sairastavien lasten ja -nuorten sekä heidän
perheidensä ja läheistensä tukemiseen haasteellisessa
elämäntilanteessa (Eväitä D-reppuun - lapsille, nuorille
ja perheille 2017 - 2020)

Haettu

40 138

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
väliaikaisen lastenhoitoavun mahdollistaminen
diabeetikkolasten perheille, kummiperhetoiminnan ja
nuorten vertaistoiminnan kehittäminen sekä läheisten
tiedon ja taitojen lisääminen. Toiminta sisältäisi
monenlaista toimintaa ei kohderyhmille, eikä
fokusoituisi perheen tukemiseen kokonaisuutena.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
6511

SUOMEN ICEHEARTS RY

40 138

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 81
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3509

Edellinen
avustus

Jalkautuvan perhetyön mallin kehittämiseen Iceheartsyhdistyksissä (Terveisiä perheestä! 2017-2020)

Haettu

30 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tarkoituksena on
tutkimukseen ja kokemukseen perustuvan
pitkäkestoisen, monialaisen ja tasa-arvoiseen
kohtaamiseen tukeutuvan perhetyön mallin
rakentaminen, käyttöönotto, dokumentoiminen ja
skaalaaminen Icehearts-yhdistyksissä. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa siihen kenelle suunniteltavaa perhetyötä
on erityisesti tarkoitus kohdentaa ja eroaako sen sisältö
riittävästi esimerksi lakisääteisestä kuntien vastuulle
kuuluvasta toiminnasta. Suunniteltavan perhetyön
erityisasiantuntijuus olisi tarkoitus hankkia
ostopalveluna.

Järjestö yhteensä
7681

SUOMEN KIINALAISTEN ALLIANSSI SKA RY

30 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 82
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3406

Edellinen
avustus

Haasteellisessa elämäntilanteessa olevien kiinalaisten
auttamiseen neuvonnan, ohjauksen ja vapaaajantoiminnan avulla (2017-2020)

Haettu

66 374

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on auttaa
kiinalaisnuoria, joilla on vaikeuksia tulla toimeen
koulutovereittensa kanssa ja jotka kärsivät
masennuksesta sekä auttaa kiinalaisvanhempia, joilla
on ongelmia talouden, avioliitossa tai henkisten
ongelmien kanssa. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toteutuksen yksityiskohtaisempaan
kuvaamiseen.

Järjestö yhteensä
472

66 374

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA RY
C 3369

Lapset puheeksi -toimintamallin kehittämiseen
järjestökentälle soveltuvaksi ja mallin valtakunnalliseen
levittämiseen järjestöissä toimivien ammattilaisten ja
vapaaehtoisten kouluttamisen kautta (Osaava
vanhemmuus 2017-2020)
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
tukea syrjäytymisvaarassa olevia perheitä kouluttamalla
heidän kanssaan työskenteleviä kolmannen sektorin
toimijoita. Hankkeessa kehitetään perhekeskeisestä
työskentelymuodosta järjestökenttään sopiva malli ja
levitetään sitä järjestötoimijoiden keskuuteen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää tarkempaa
huomiota muun muassa tarpeen, tavoitteiden ja
tulosten täsmentämiseen.

71 350

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 83
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

1959

SUOMEN PAKOLAISAPU RY

Uusi

C 3618

Maahanmuuttajaperheiden tukemiseen päiväkoti- ja
koulumaailmassa ja viranomaisten palvelujärjestelmissä
kulttuuritulkkauksen, palveluohjauksen, konsultoinnin ja
keskustelutilaisuuksien avulla (Linkki 2017-2019)
(Kaikille eväät elämään -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

71 350

44 730

44 730

124 000

124 000

44 730

44 730

124 000

124 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
parantaa maahanmuuttajaperheiden kapasiteettia
toimia päiväkoti- ja koulumaailmassa sekä
palvelujärjestelmässä sekä lisätä päiväkotien ja
koulujen henkilökunnan ja palvelujärjestelmän
työntekijöiden tietoja ja osaamista
maahanmuuttajaperheiden haasteista ja heidän
kohtaamisesta. Hanke on suunniteltu hyvin, etenkin
kohderyhmän segmentointiin ja tulosten kuvaamiseen
on panostettu esimerkillisesti. Hanke vastaa ohjelman
tavoitteita.

Järjestö yhteensä
6445

SUOMEN SOVITTELUFOORUMI RY

Sivu 84
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3495

Edellinen
avustus

Haastavissa elämäntilanteissa olevien perheiden
kanssa työskentelevien ammattilaisten sovittelevan
kohtaamisen työvälineiden ja niihin liittyvän
koulutuspaketin kehittämiseen (LASSO - Sovittelu
lasten ja perheiden tueksi 2018-2020)

Haettu

190 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on lisätä
perheiden hyvinvointia perheiden kanssa
työskenteleville ammattilaisille suunnatuilla sovittelevan
kohtaamisen koulutuksilla. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa toiminnan
tavoitteiden, tulosten ja käytännön toteutuksen
täsmällisempään kuvailuun.

Järjestö yhteensä
1296

190 000

SVENSKA HÖRSELFÖRBUNDET RF
C 3714

För att utveckla webbaserade kurser och att göra en
utredning om hörselrådgivarens roll (E-learning 20172020)
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tarkoituksena on
arvioida ja kehittää paikallisyhdistyksissä toimivien
vapaaehtoisten kuuloneuvojien ja luottamushenkilöiden
toimintaa. Sote-uudistus tulee muuttamaan toimijoiden
toimintaympäristöä. Hankkeessa toteutetaan
verkkopohjainen kurssi kuuloneuvojan toiminnasta ja
koulutetaan kohderyhmä sen avulla. Hankkeen sisältö
ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Hankkeen
kehittämistoiminta kannattaa suunnitella pikemminkin
toteutettavaksi esimerkiksi hakijan yleisavustuksen
puitteissa.

44 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 85
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

5255

Haettu

44 000

TAKAISIN ELÄMÄÄN RY
C 3570

Nuorten, alle 29-vuotiaiden yksihuoltajaperheiden
vertaistuki - ja tukihenkilötoiminnan kehittämiseen
Vantaan Havukosken alueelle (Jatta - jaetaan
yksinhuoltajaperheiden arkea 2017-2019)

59 677

Vantaa
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
yksinhuoltajaäitien vertaistukitoiminnan kehittäminen
Vantaalla. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
1880

TAKUU-SÄÄTIÖ

59 677

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 86
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3373

Edellinen
avustus

Taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevien
perheiden tukemiseen ennen talous- ja velkaongelmien
kärjistymistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten
osaamisen, valmiuksien ja verkostojen vahvistamisella
(Talouspuhe 2017-2020)

Haettu

71 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten
osaamista ja valmiuksia tukea taloudellisesti
haavoittuvassa asemassa olevia perheitä ennen talousja velkaongelmien kärjistymistä.
Ohjelmakokonaisuudessa mukana oleville järjestöille
tarjottaisiin hankkeen puitteissa koulutusta talous- ja
velka-ongelmien tunnistamisesta, puheeksi otosta,
palvelujärjestelmästä ja hankkeen kehittämistä
välineistä hyödynnettäväksi perheiden parissa
tehtävässä työssä. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen, koska
hanke painottuu suoraan lapsiperheiden kanssa
tehtävän työn sijaan välilliseen sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten osaamisen vahvistamiseen.

Järjestö yhteensä
508

TAMPEREEN KAUPUNKILÄHETYS RY

71 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 87
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3390

Edellinen
avustus

Pienten lasten perheiden syrjäytymisen ehkäisyyn ja
eriarvoisuuden sekä yksinäisyyden tunteen
vähentämiseen, kiertävän, ennaltaehkäisevän
alueellisen toiminnan avulla. (PERHESTOPPI - Iloa ja
Voimaa Perheelle 2017-2020)

Haettu

100 000

Tampere
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tukea
lapsiperheitä liikkuvan matalan kynnyksen toiminnan
avulla sekä ryhmämuotoisin toiminnoin.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa kohderyhmän näkökulman esilletuontiin,
keskeisten yhteistyötahojen roolin selkiyttämiseen sekä
tulosten arviointiin perheen näkökulmasta.

Järjestö yhteensä
2316

100 000

TAMPEREEN MIELENTERVEYSSEURA RY
C 3639

Perheiden hyvinvoinnin, mielenterveyden ja
kotoutumisen tukemiseen perhekahvilan sekä ryhmä- ja
vapaaehtoistoiminnan keinoin Tampereella (Mielikahvila
- monikulttuurinen perhekahvila 2017-2020)

82 000

Tampere
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tarjota
Mielikahvilan kautta syrjäytymisvaarassa oleville
perheille paikka, jossa on mahdollisuus tutustua toiseen
kulttuuriin ja tehdä asioita yhdessä.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toiminnan rajaamiseen ja tavoiteltujen
tulosten tarkentamiseen.

Järjestö yhteensä
8483

Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry

82 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 88
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3656

Edellinen
avustus

Erilaisten taideterapeuttisten ja luovan ilmaisun ryhmien
tarjoamiseen Espoon kaupungin lapsi- ja
perhepalveluiden asiakkaina oleville perheille, äideille,
isille ja lapsille sekä sosiaalipalveluiden työntekijöille
(2017-2020)

Haettu

330 260

Espoo
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on etsiä
tapoja vakiinnuttaa taidetyöskentelyjä osaksi niin
erityisestä kuin varhaista tukea tarvitsevien perheiden
palveluja ja näin ennalta ehkäistä syrjäytymistä.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
8389

Terapiakeskus Puro ry

330 260

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 89
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3538

Edellinen
avustus

Lapsen puheen, kielen ja/tai kommunikaation
kehittämiseen valtakunnallisesti nettiohjauksen sekä
etävertaisryhmien avulla perheissä, joissa lapsella on
kielen ja puheen sekä kommunikaation vaikeus (KOKOhanke 2017-2020)

Haettu

50 833

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on lapsen
puheen, kielen ja/tai kommunikaation kehittäminen
valtakunnallisesti nettiohjauksen sekä
etävertaisryhmien avulla perheissä, joissa lapsella on
kielen ja puheen sekä kommunikaation vaikeus.
Toiminnalla autaan lasta tulemaan kuulluksi ja
ymmärretyksi, autetaan perheitä puhetta tukevien ja
korvaavien viestinnänkeinojen käyttöön ja annetaan
välineitä kommunikaatio-ongemien ratkaisemiseen ja
ennaltaehkäisyyn. Hankeella pyritään eriarvoisuuden
vähentämiseen perheen sisällä sekä lapsen
lähiympäristössä ja torjutaan ylisukupolvisen
syrjäytymisen uhkaa. Hakemuksessa olisi tullut kuvata
suunnitteilla olevan toiminnan yhtymäkohtia Aivoliiton
kommunikaatiokeskustoimintaan ja selvittää yhteistyön
mahdollisuudet.

Järjestö yhteensä
7718

TORNION PERHEIDEN TALO RY

50 833

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 90
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3723

Edellinen
avustus

Ennakoivan avun tarjoamiseen perheille kotiin, arjen
taitoihin ja lasten etsivään harrastustoimintaan (PENNA
- perheiden ennakoiva apu 2017-2020)

Haettu

66 000

Tornio
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tarkoituksena on
tarjota ennakoivaa apua perheille kotiin, arjen taitoihin
ja lasten etsivään harrastustoimintaan. Kohderyhmänä
on syrjäytymisuhan alla olevat tai haasteellisessa
elämäntilanteissa elävät perheet. Haettu avustus
laajentaisi nykyisen Tornion Perheiden Talon toiminnan
myös vahvasti kouluikäisten perheisiin. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Haettu hanke liittyy järjestön
STEA-avusteiseen ak-toimintaan, jonka laajentamiseen
on mahdollista hakea avustusta normaalijaon
yhteydessä.

Järjestö yhteensä
1164

TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY

66 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 91
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3469

Edellinen
avustus

Vanhusten sekä yksinhuoltajaperheiden hyvinvoinnin ja
tasa-arvoisen osallisuuden lisääminen. Yksinhuoltajien
yksinäisyyden ja lasten syrjäytymisriskin vähentäminen
perhevapaaehtoistoiminnan avulla Turussa (Iästä viistoimintaa siis 2017-2019).

Haettu

46 784

Turku
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on lisätä yksinhuoltajaperheiden
ja ikääntyneiden kohtaamista ja verkostoitumista.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toiminnan ja tulosten tarkempaan
määrittelyyn. Lisäksi hankkeessa tulisi kiinnittää
huomiota hankkeen eri toimijoiden rooleihin
totetuksessa, toimijoiden vastuisiin sekä erityisesti
tavoiteltuihin tuloksiin. Hankkeen rajapinta maksullisiin
palveluihin tulee määritellä tarkemmin.

Järjestö yhteensä
8439

Uloskutsutut ry

46 784

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 92
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3720

Edellinen
avustus

Syrjäytymisvaarassa olevien lapsiperheiden ja nuorten
auttamiseen järjestämällä matalan kynnyksen
avunsaantitilaisuuksia, talous- ja velkaohjausta sekä
vertaisryhmiä Peräseinäjoella (Ota evästä elämään
2017-2020)

Haettu

75 771

Seinäjoki
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
syrjäytymisvaarassa olevien lapsiperheiden auttaminen
järjestämällä matalan kynnyksen avunsaantitilaisuuksia,
talous- ja velkaohjausta ja vertaisryhmiä.
Avustushakemuksessa olisi tullut kuvata tarkemmin
hankkeen tavoitteita, toimintaa sekä seuranta- ja
arviointitapoja. Hakemuksesta ei selviä hankkeen
toiminnan ja kunnan lakisääteisten palveluiden välinen
rajapinta.

Järjestö yhteensä
8433

75 771

Valo-Valmennusyhdistys ry
C 3579

Ruoka-avun piirissä olevien henkilöiden
palveluohjauksen toimintamallin kehittämiseen ja
toteuttamiseen (Ruokajonoista osallisuuteen ja
työelämään 2017-2020)
USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
selvittää ruoka-aputoiminnan oheispalveluiden
kehittämistarpeita sekä tukea ruoka-avun käyttäjiä
akuuttiavun, avuntarpeen arvioinnin ja
palveluohjauksen keinoin. Lisäksi kehitetään
kokonaisvaltaisen auttamisen toimintamalli, jota on
mahdollista levittää. Avustushakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa tavoitteiden, tulosten
ja kohderyhmän tarkempaan täsmentämiseen.

104 665

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 93
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

6374

Haettu

104 665

VAMMAISFOORUMI RY
C 3415

YK:n vammaissopimuksen toimeenpanemiseen sotemaakunnissa vammaisjärjestöjen yhteistyöllä, sekä
vammaispalvelujen turvaamiseen maakunnissa
soteuudistuksen nivelkohdassa (Itua! YK:n
vammaissopimuksen toimeenpaneminen sotemaakunnissa vammaisjärjestöjen yhteistyöllä 20172020)

437 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on että
vammaisjärjestöjen alueelliset ja paikalliset toimijat
sekä maakunnalliset päättäjät käyvät jatkuvaa
vuoropuhelua YK:n vammaissopimuksen
toteuttamiseksi ja että vammaisilla ihmisillä ja heidän
läheisillään on valmiudet vaikuttaa heitä koskevaan
päätöksentekoon. Avustushakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa tavoitteiden,
kohderyhmän ja sisältökuvauksen tarkentamiseen.
Myös yhteistyötahojen sitoutumisesta ei ole riittävää
varmuutta.

Järjestö yhteensä
219

VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN TUKISÄÄTIÖ

437 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 94
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3424

Edellinen
avustus

Vammaisten maahanmuuttajataustaisten lasten sekä
heidän perheidensä tukemiseen järjestöjen vertaistuen
sekä vapaaehtoisten tuen avulla, kehittämällä löytävä
perhetyömalli sekä vahvistamalla
maahanmuuttajien/perheiden palvelujen (julkinen
sektori) ja järjestöjen välistä yhteistyötä ja osaamista
(Vamut 2017-2020)

Haettu

184 600

Helsinki
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vammaisten maahanmuuttajataustaisten lasten sekä
heidän perheidensä tukeminen järjestöjen vertaistuen
sekä vapaaehtoisten tuen avulla. Hankkeessa olisi tullut
paremmin avata miten haettava hanke eroaa
Toimintakeskus Hilman nykyisestä toiminnasta.
Hakemuksessa ei ole eritelty palveluntuottajien ja
yhteistyötahojen ero ja rooli. Hakemuksessa on myös
osioita jotka ovat lähellä kotipalvelutoimintaa.

Järjestö yhteensä
6713

VANHAMÄKI SÄÄTIÖ

184 600

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 95
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3600

Edellinen
avustus

Syrjäytymisvaarassa tai haasteellisessa
elämäntilanteessa elävien perheiden vanhemmuden
vahvistamiseen, lasten yhdenvertaisen elämän
tukemiseen ja ylisukupolvisen syrjäytymiskierteen
katkaisemiseen leiritoimintaa toteuttamalla (Vertaisista
voimaa - luottamusta luonnosta 2017-2020)

Haettu

16 350

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa vanhemmuutta, tukea lapsia yhdenvertaiseen
elämään ja katkaista ylisukupolvisen syrjäytymisen
kierre. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke
vaatii kehittämistä usean osa-alueen suhteen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa suunnitellun toiminnan, kohderyhmän
sekä tavoiteltavien tulosten tarkempaan kuvaamiseen.

Järjestö yhteensä
7300

16 350

VANKIEN OMAISET VAO RY
C 3712

Rikosseuraamusasiakkaiden omaisten tukemiseen
ammatillisen tuen, vertaistuen sekä tiedottamisen
keinoin (Yhdessä kulkien 2017-2020)
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on auttaa
rikosseuraamusasiakkaan omaisia monipuolisesti koko
perhe huomioiden. Avustushakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa toiminnan tarpeen,
tavoitteiden, kohderyhmän, toteutuksen sekä tulosten
täsmentämiseen. Valtakunnalliseksi aiotun hankkeen
toteutumismahdollisuudet vaikuttavat lisäksi
epärealistisilta ilman ainoatakaan
yhteistyökumppanuutta.

80 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 96
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

8363

Haettu

80 000

Vantaan Apuraide ry
C 3665

Ruoka-avun vapaaehtoistyöntekijöiden koordinoimiseen
Vantaalla (Työ-hyvä 2017-2020)

45 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
sosiaaliset marketit, joissa työvoima on kuntoutuvia
työntekijöitä tai työttömiä työnhakijoita. Hakemuksen
mukaan päivä- tai iltatoimintona voidaan tehdä
ruokajakelua ja muuta sivutoimintaa, kuten kahvila- tai
ruokalapalveluita työllistetyillä työntekijöillä sekä
vapaaehtoisilla. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi
hanke vaatii kehittämistä usean osa-alueen suhteen.
Hakemuksen rajapinta Vantaalla jo toimivaan ruokaaputoimijoiden, seurakuntayhtymän sekä Vantaan
kaupungin yhteiseen Yhteinen pöytä -hankkeeseen jää
täysin auki.

Järjestö yhteensä
8455

ViaDia Härmänmaa ry

45 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 97
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3698

Edellinen
avustus

Syrjäytymisvaarassa tai haasteellisessa
elämäntilanteessa olevien perheiden eriarvoisuuden
vähentämiseen vapaaehtoistyön, koulutuksen ja tuen
avulla Kauhavalla, Lapualla, Alajärvellä ja Vaasassa
(Männynkäpy-projekti 2017-2020)

Haettu

55 984

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
vähentää syrjäytymisvaarassa tai haasteellisessa
elämäntilanteessa elävien perheiden eriarvoisuutta
perustamalla kohtaamispaikkoja, joissa järjestöt voivat
yhdessä järjestää vapaaehtoistoimintaa, koulutusta ja
auttaa asiakkaita. Avustushakemuksessa olisi tullut
kuvata tarkemmin yhteistyötä muiden järjestöjen
kanssa. Hakemuksesta ei selviä, kuinka hankeella
voidaan konkreettisesti ehkäistä perheiden
ylisukupolvista syrjäytymistä.

Järjestö yhteensä
1480

VUOLLE SETLEMENTTI RY

55 984

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 98
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3722

Edellinen
avustus

Maahanmuuttajataustaisten perheyhteisöjen
tukemiseen luomalla järjestölähtöisiä avun, tuen ja
osallisuuden toimintamalleja Oulun seudulla (Perheet
sydämessä- Perheet läsnä 2017-2020)

Haettu

53 000

Oulu
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa ja luoda maahanmuuttajataustaisille
perheyhteisöille uusia järjestölähtöisiä avun, tuen ja osa
llisuuden toimintamalleja Oulun seudulla. Toiminnassa
muodostetaan kehittämisryhmiä, joiden luomia uusia
toimintamalleja testataan, toteutetaan asiakastyötä,
sekä jalkautetaan "Veturointi"-toimintamallia
hyödyntäen, jonka on kehittänyt Auta lasta-järjestö.
Toiminnan toteutuksen kuvaus on pinnallista, eikä
toimintaa ole aikataulutettu. Toiminnalle asetetut
tavoitteet tulisi täsmentää ja tarkentaa.

Järjestö yhteensä
606

YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO RY

53 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 99
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3684

Edellinen
avustus

12-17-vuotiaiden nuorten ja heidän vanhempiensa eron
jälkeiseen tukemiseen vertaisuuteen perustuvan
pienryhmätoiminnan, verkkovertaistuen ja leiri-, loma, ja
retkitoiminnan avulla (VeNyvä - Vertaistoiminta yhden
vanhemman perheiden nuorille ja heidän
vanhemmilleen 2017-2020)

Haettu

76 482

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on, että
koko perhettä vanhempien eron jälkeen tukevan
vertaistoiminnan avulla nuoret pääsevät jakamaan
perhetilanteeseensa liittyviä kokemuksia ja tunteita
muiden nuorten kanssa ja vanhemmat saavat tietoa
nuoren kokemuksista ja tukemisesta eron jälkeen sekä
mahdollisuuksia vanhempien väliseen vertaisuuteen.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Koko perheyhteisö olisi voinut
olla voimakkaammin toiminnan keskiössä ohjelman
tavoitteiden mukaisesti. Hankkeelle on mahdollista
hakea avustusta normaalihaun yhteydessä.

Järjestö yhteensä
1524

YHTEISET LAPSEMME RY

76 482

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 100
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3641

Suomen romanivähemmistöön kuuluvien nuorten
identiteetin, kulttuuritietämyksen ja perhe-yhteyden
merkityksellisyyden vahvistamiseen (Juuret ja siivet romaninuorten osallisuus perheen, yhteisön ja
yhteiskunnan jäsenenä 2017-2020)
USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
Suomen romanivähemmistöön kuuluvien nuorten
identiteetin, kulttuuritietämyksen ja perheyhteyden
merkityksellisyyden vahvistaminen. Hankkeessa
vahvistetaan perheyhteyttä, vuorovaikutusta ja
vuoropuhelua nuorten ja vanhempien välillä. Hankkeella
edistettäisiin yhtäläisiä mahdollisuuksia ja
vähennetäisiin eriarvoisuutta, torjuttaisiin ylisukupolvista
syrjäytymisen uhkaa ja hyödynnettäisiin järjestön
osaamista. Avustusta on ehdotettu järjestön toiseen
Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaan valittuun
hankkeseen. Tälle hankkeelle on mahdollista hakea
avustusta normaalihaun yhteydessä.

Edellinen
avustus

Haettu

150 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 101
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3511

Edellinen
avustus

Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten ja -nuorten sekä
jo oleskeluluvan saaneiden nuorten kotoutumisen
tukemiseen vapaaehtoisen tukiperhetoiminnan keinoin
(Yhdessä matkalla - tukiperheestä voimaa yksintulleen
nuoren kotoutumiseen 2017-2020) (Kaikille eväät
elämään -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

125 000

63 000

124 200

124 200

Järjestö yhteensä

275 000

63 000

124 200

124 200

Kaikki yhteensä

9 875 455

1 186 795

2 737 364

2 667 089

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa Uudellamaalla asuvien ilman huoltajaa
maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakija- ja
pakolaisnuorten hyvinvointia ja edellytyksiä
kotoutumiselle. Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia
tukiperheitä/tukihenkilöitä yksintulleiden alaikäisten
turvapaikanhakijoiden sekä jo oleskeluluvan saaneiden
lasten ja nuorten tueksi.Tukiperheiden/tukihenkilöiden
avulla hankkeen tavoitteena on luoda näille erityisen
haavoittuvassa asemassa oleville lapsille ja nuorille
perheyhteisö, pysyvä ihmissuhde ja vakauttavia
kokemuksia. Parhaimmillaan tukiperhe voi tuoda
yksittäisen nuoren elämään normaalia perhearkea,
kuulumisen tunnetta, virikkeellistä toimintaa ja vahvistaa
nuoren henkistä tasapainoa. Suunniteltu hanke vastaa
hyvin ohjelman tavoitteisiin.

Avustusehdotus

12.5.2017

Hakuehdot:
Käsit.vuosi: 2017
Tavoitealue: Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuus

Järj

29

Kohde/Käyttötarkoitus

ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO RY

Edellinen
avustus

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 2
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3532

Edellinen
avustus

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisemiseen
lisäämällä turvallisuuden ja turvattomuuden
puheeksiottoa lasten kanssa, kehittämällä
ennaltaehkäisevää tukea riskiperheille ja soveltamalla
kansainvälistä korjaavan työn mallia suomalaisiin
perheisiin, joissa kaltoinkohtelua on jo tapahtunut
(Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen 20172020) (Kaikille eväät elämään -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

111 150

111 150

274 200

272 600

111 150

111 150

274 200

272 600

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen. Tähän
pyritään lisäämällä turvallisuuden ja turvattomuuden
puheeksiottoa lasten kanssa, kehittämällä
ylisukupolvista kaltoinkohtelua ennaltaehkäisevä tuki
perheille sekä vahvistamalla lapsen ja vanhemman
välistä turvallista vuorovaikutusta niissä perheissä,
joissa kaltoinkohtelu on jo tapahtunut, mutta perhe
jatkaa elämistä yhdessä. Hankkeen tarve on hyvin
perusteltu ja käytännön toteutus on hyvin kuvattu.
Yhteistyökumppanit eli Ensi- ja turvakoti yhdistykset,
THL ja Essote tukevat tavoitteiden saavuttamista ja
kehitettyjen toimintamallien leviämistä. Lisäksi hanke
nivoutuu hyvin osaksi Lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelmassa tehtävää kehittämistyötä. Hanke
vastaa Kaikille eväät elämään -ohjelman tavoitteisiin
sekä kohderyhmän että ylisukupolvisuus -näkökulman
osalta.

Järjestö yhteensä
1016

IRTI HUUMEISTA RY

Sivu 3
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3724

Edellinen
avustus

Kuntoutusprosessissa olevien huumeperheiden
sosiaalisen hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja arjen
toimintakyvyn parantamiseen kummi- ja
vertaistoiminnan avulla (Oikeus
turvallisempaan arkeen -hanke 2017-2019)(ei
lakisääteiseen toimintaan) (Kaikille eväät elämään avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

37 621

32 000

144 000

137 000

37 621

32 000

144 000

137 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on
parantaa hankkeeseen osallistuneiden lasten ja
vanhempien hyvinvointia ja arjen rutiinien hallintaa.
Hankkeen kohderyhmänä ovat lapsiperheet, joiden
vanhemmista ainakin toisella on ollut huumeiden
käyttöä ja kuntoutusprosessi käynnissä vähintään
vuoden. Lapsille koulutetaan kummeja tukihenkilöiksi ja
perheille järjestetään arkea tukevaa toimintaa.
Avustuksesta rajataan kotiin vietävä työ, koska
rajapintaa lakisääteiseen perhetyöhön ei ole selkeästi
kuvattu. Avustusmäärää on rajattu henkilöstökulujen,
kalustohankintojen ja taloushallintopalvelujen osalta.

Järjestö yhteensä
5751

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Sivu 4
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3485

Edellinen
avustus

Akuutin kriisiavun tarjoamiseen perheille, joissa yksi
perheenjäsen on vaarassa joutua karkotetuksi tai on
karkotettu rikoksen takia, sekä soveltuvan verkosto- ja
kriisiperhetyön toimintatavan kehittämiseen (Yhteinen
kakku 2017-2020)

Haettu

27 511

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
tarjota tukea rikoksen vuoksi karkoitusuhan alla elävien
tai karkoituksen kokeneiden perheitä sekä kehittää
tilanteisiin sopivaa verkosto- ja kriisiperhetyön mallia.
Avustushakemus kaipaa täsmennystä kohderyhmän
määrän ja toiminnan keinojen osalta. Lisäksi
hakemukseen olisi tullut liittää aiesopimukset
tärkeimpien yhteistyötahojen kanssa.

Järjestö yhteensä
4726

27 511

KUOPION SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA HYVÄ MIELI RY
C 3354

Väkivallan katkaisuun perheissä tähtäävään toimintaan
turvallisuusfokusoituneen arviointimenetelmän,
moniperheryhmän ja tehostetun tuen keinoin
(Turvallinen perhe 2017-2020)
USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
tukea perheitä väkivallan lopettamisessa ja perheenä
toimimisessa. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö
ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen, koska hankkeen
keskiössä on paremminkin parisuhde kuin perhe.
Avustushakemus kaipaa myös täsmennystä tulosten
määrittelyn osalta. Lisäksi hakemukseen olisi hyvä
liittää aiesopimus alueen ensi- ja turvakodin kanssa
yhteistyön varmistamiseksi.

52 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 5
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

847

Haettu

52 000

KYMENLAAKSON ENSI- JA TURVAKOTIYHDISTYS RY
C 3399

Erotilanteessa elävien lasten ja nuorten hyvinvoinnin
vahvistamiseen tukihenkilö- ja vertaistukitoiminnan
keinoin, yhteistyövanhemmuuden tukemiseen ja
Kymenlaakson maakunnan eropalveluiden
koordinointiin (Vertaisuudesta tukea eroperheeseen
2017-2020)

29 515

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa erotilanteessa elävien lasten ja nuorten
hyvinvointia tukihenkilö- ja vertaistukitoiminnan keinoin,
tukea yhteistyövanhemmuutta ja koordinoida
Kymenlaakson maakunnan eropalveluita.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa tavoitteiden ja toteutussuunnitelman
täsmentämiseen.

Järjestö yhteensä
850

LAHDEN ENSI- JA TURVAKOTI RY

29 515

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 6
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3475

Edellinen
avustus

Perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden ja sitä
todistaneiden lasten auttamiseen yksilö-, ryhmä- ja
vanhemmuustyön keinoin (Tukea ja turvaa tässä ja nyt lapsi ei voi odottaa! 2017-2020) (Kaikille eväät elämään
-avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

30 200

30 100

65 300

65 300

30 200

30 100

65 300

65 300

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
lisätä lasten turvallisuuden tunnetta, kykyä käsitellä
perheväkivaltaan liittyviä kokemuksia ja vahvistaa
positiivista minäkuvaa. Työmuotoina ovat yksilö-,
ryhmä- ja vanhemmuustyö. Hakemuksen sisältö vastaa
Kaikille eväät elämään -ohjelman tavoitteisiin ja vaikka
pääpaino on lasten kanssa tehtävässä työskentelyssä,
sisältää hanke myös vanhemmuustyötä. Työskentelyllä
pyritään vaikuttamaan myös ylisukupolvisen
väkivaltakierteen katkaisemiseen ja ehkäisemiseen.
Avustuksesta on rajattu pois välittömät
taloushallintopalvelut, sillä vuosittainen avustus on alle
100 000 euroa. Lisäksi ensimmäisen vuoden jälkeen on
rajattu pois kalustohankinnat.

Järjestö yhteensä
843

LAPIN ENSI- JA TURVAKOTI RY

Sivu 7
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3566

Edellinen
avustus

Kasvatustilanteet haasteellisiksi kokevien 3-6 vuotiaiden lasten vanhempien tukemiseen kehittämällä
perhekoulu POP-mallia teknologiavälitteiseksi
(Vanhemmuuden haasteet - vertaistuki voimaksi 20172020)

Haettu

89 570

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
vähentää lapsiin kohdistuvaa henkistä tai muuta
kuritusväkivaltaa auttamalla vanhempia oppimaan ja
käyttämään lapsen kehitystä vahvistavia keinoja.
Hankkeessa hyödynnetään Barnavårdsföreningen rf:n
perhekoulu POP -toimintamallia kehittämällä sitä
hyödynnettäväksi etäyhteyksien avulla sellaisille
perheille, jotka eivät pääse toimintoihin paikan päälle.
Hankkeen idea on hyvä, mutta hankkeen käytännön
toteutus ja eteneminen vuositasolla on kuvattu heikosti.
Lisäksi Kaikille eväät elämään -ohjelmaan valittiin
ensisijaisesti sellaisia hankkeita, joissa on huomioitu
koko perhe.

Järjestö yhteensä
8107

Lasten ja nuorten opisto LNO ry

89 570

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 8
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3412

Edellinen
avustus

Syrjäytymisvaarassa tai erilaisista arkielämän
haasteista kärsivien perheiden tukemiseen Tukitiimin
toiminnan avulla sekä aktiivisen yhteistyöverkoston
luomiseen syrjäytymisvaarassa olevien perheiden
tueksi Tukitiimin toiminnan ympärille (Power of bonding
- Yhtenäisyyden voima 2017-2019)

Haettu

258 594

Espoo
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
perheen haasteiden ja ongelmien kartoittaminen ja
suunnitelmien luominen, voimavarojen löytäminen
arjessa ja arkeen, yhteistyöverkoston luominen perheen
arjen tueksi tulevaisuudessakin sekä toiminnan arviointi
ja mallintaminen. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi
hanke vaatii kehittämistä usean osa-alueen
suhteen.Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää
huomiota muun muassa toiminnan tarkempaan
kuvaamiseen sekä siihen, ketkä erityisesti kuuluisivat
toiminnan piiriin. Yhdistys tarjoaa lisäksi jo tällä hetkellä
vastaavantyyppistä toimintaa palvelusetelillä.

Järjestö yhteensä
232

LEIRIKESÄ RY

258 594

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 9
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3344

Edellinen
avustus

Kiusattujen, yksinäisten ja kiusaavien lasten ja nuorten
vahvistamiseen ja tukemiseen toiminnallisin menetelmin
ryhmä- ja yksilötoiminnalla (Hyppy vahvaksi! - minä
olen vahva 2017-2020)

Haettu

24 779

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
koulukiusaamiseen puuttuminen toimimalla aktiivisesti
kouluympäristössä lasten parissa. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
5536

24 779

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELUL. HELSINGIN YHDISTYS RY
C 3423

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden lapsiperheiden
auttamiseen vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan
keinoin (Turvaverkko-tukihenkilö 2017-2020)

70 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
lähisuhdeväkivaltaa kokeneen perheen auttaminen
vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan keinoin.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa tavoitteiden ja toiminnan toteutuksen
täsmentämiseen.

Järjestö yhteensä
4379

NON FIGHTING GENERATION RY

70 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 10
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3489

Edellinen
avustus

Perheen yksilölliseen tukemiseen tilanteessa, jossa
nuori oireilee väkivaltaisesti (VOLTTI ±väkivaltaista
oireilua lastensuojeluilmoituksen taustalla. Tukea
lapsiperheille haastavaan elämäntilanteeseen 20172020)

Haettu

72 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
luoda palveluohjausmalli lastensuojeluilmoituksen
saaneen, väkivaltaisesti oirehtivan lapsen/nuoren sekä
hänen perheensä kanssa työskentelyyn.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa perheen kanssa tehtävän työn
konkreettiseen kuvaukseen.

Järjestö yhteensä
1583

72 000

NUORTEN YSTÄVÄT RY
C 3517

Eroa pohtivien pienten lasten (0-7-v) vanhempien ja
koko perheen eroauttamiseen yksilö-ja
perheryhmätoiminnan avulla ( Armas arki 2017-2020)
USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Toiminnan tavoitteena on tarjota
tietoa, tukea ja ohjausta pienten lasten perheisiin joissa
pohditaan eroa, jotta erotilanteissa perheenjäsenten
hyvinvointi voidaan turvata. Perheiden tukeminen
toteutetaan yksilötapaamisten ja ryhmätapaamisten
avulla Oulun seudulla. Hankkeessa esitetty toiminta on
ajankohtaista ja vastaa ohjelmalle asetettuihin
tavoitteisiin, mutta avustushakemus on osittain
keskeneräinen. Avustushakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa kohderyhmän
osallistamiseen toiminnan suunnitteluun sekä
yhteistyökumppanuuksien todentamiseen. Toiminnan
tavoitteita ja tuloksia ei ole osattu erottaa toisistaan.

68 466

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 11
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

839

Haettu

68 466

OULUN ENSI- JA TURVAKOTI RY
C 3621

Traumaoireista kärsivien alakouluikäisten lasten kehoorientoituneen ryhmämallin kehittämiseen pilotoimalla
ryhmät Oulussa ja Tampereella (Lasten kehoorientoitunut vakauttamisryhmä 2017)

32 390

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
luoda lasten keho-orientoitunut vakauttamisryhmämalli
alakouluikäisille lapsille, joilla on traumaattisia
kaltoinkohtelu kokemuksia. Ryhmän tavoitteena on
vähentää ja saada hallintaan lasten traumaoireita.
Hanke vaatii kehittämistä usean osa-alueen suhteen ja
lisäksi erillisen vuoden mittaisen hankkeen tarvetta tulisi
perustella suhteessa hakijan olemassa olevaan
toimintaan.

C 3623

Vanhemmuussuhteen varhaiseen tukemiseen silloin,
kun lapsen ja vanhemman suhde on vaarassa katketa,
keräämällä kokemuspohjaista tietoa ja kehittämällä
matalan kynnyksen toimintamalleja (Kadonneen
kannoilla - Vanhemmuussuhteen ja lapsivanhempisuhteen varhainen tukeminen 2017-2018)
USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
vanhemmuussuhteen varhainen tukeminen silloin, kun
lapsen ja vanhemman suhde on vaarassa katketa tai
jäädä kokonaan syntymättä vanhempien eron vuoksi tai
silloin, kun vanhemmat eivät ole vakituisessa
parisuhteessa raskauden alkaessa.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa tavoitteiden ja toteutussuunnitelman
täsmentämiseen.

111 960

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 12
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

315

Haettu

144 350

PARASTA LAPSILLE RY
C 3515

Ohjattua leiritoimintaa erityislapsille jotka eivät ole
muiden tukitoimien piirissä (Ihmeperheet-hanke 20172020)

83 918

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
parantaa erityisperheiden arjessa jaksamista
toteuttamalla lapsille leiritoimintaa ja järjestämällä
vanhemmille vertaistukea. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Käytännön toiminta kohdistuu
ensisijaisesti lapsiin ja perheenä toimimisen rooli jää
epäselväksi.

Järjestö yhteensä
228

PERHEKUNTOUTUSKESKUS LAUSTE RY

83 918

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 13
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3523

Edellinen
avustus

Vaikuttavan kuntoutusmallin kehittämiseen
järjestöpalveluihin vaativahoitoisille lapsille ja heidän
perheilleen (VaLas 2017-2019)

Haettu

107 781

Turku
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on torjua
aktiivisesti ylisukupolvista syrjäytymistä
vaativahoitoisten lasten ja heidän perheidensä kohdalla.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa valitun
kuntoutusmallin sekä kohderyhmän tarkempaan
kuvaamiseen.

Järjestö yhteensä
4473

PESÄPUU RY

107 781

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 14
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3571

Edellinen
avustus

Perheen jälleenyhdistämisten lisäämiseen
lastensuojelun perhehoidossa uuden työmallin avulla
(#Munperheet - Kohti suunnitelmallista perheen
jälleenyhdistämistä 2017-2020) (Kaikille eväät elämään
-avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

64 000

64 000

180 000

175 000

64 000

64 000

180 000

175 000

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
luoda edellytyksiä lapsen edun mukaisten perheen
jälleenyhdistämisten lisäämiseksi lastensuojelun
perhehoidossa. Tuotoksena syntyy toimintamalli
perheen jälleenyhdistämiseen perhehoidossa sekä
konkretisoidut laatukriteerit. Yhteistyökumppanit ovat
sitoutuneet yhteistyöhön. Huostaanotetut ja
perhehoitoon sijoitetut lapset sekä heidän perheensä
ovat eläneet usein jo pitkään, usein sukupolvien ajan
haasteellisissa riskiolosuhteissa. Jatkuessaan ilman
vahvaa tukea ne voivat vakavasti vaarantaa lapsen
tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä vaikuttaa lapsen
syrjäytymiseen koulutuksesta tai sosiaalista suhteista.
Erityisen vaurioittavia ovat sijoitettujen lasten
ristiriitaiset perhesuhteet, jotka voivat romuttaa koko
sijoituksen ja toisaalta perheen jälleenyhdistymisen
onnistumisen. Hankkeella torjutaan ylisukupolvista
syrjäytymistä ja hankkeen keskiössä on koko perhe.

Järjestö yhteensä
2976

SASTAMALAN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY

Sivu 15
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3350

Edellinen
avustus

Nuoren ja hänen perheensä tukemiseen
sairauslomatilanteissa Sastamalan alueen kouluissa ja
2. asteen oppilaitoksissa (SaTu -Sairausloman aikainen
tukiverkko 2017-2020)

Haettu

34 600

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tukea
ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita vakavan
sairauden tilanteissa ja tätä kautta ennaltaehkäistä
koulun keskeytystä. Nuorelle ja hänen perheelleen
rakennetaan tehostettu tukiverkko.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toiminnan sisällön tarkempaan
kuvaukseen.

Järjestö yhteensä
490

SUOMEN VALKONAUHALIITTO RY

34 600

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 16
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3671

Edellinen
avustus

Haavoittuvassa asemassa olevien
maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän lastensa
osallisuuden tukemiseen päiväkeskustoiminnan ja
vapaaehtoistoiminnan käynnistämisen kautta
(Kaikkien naisten talo 2017-2020) (Kaikille eväät
elämään -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

81 250

80 650

146 250

146 250

81 250

80 650

146 250

146 250

Turku
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoite on tukea
haavoittuvassa asemassa olevien
maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän
perheidensä osallisuutta. Toiminta siis ehkäisee
syrjäytymisriskiä, joka on tunnistettu kohderyhmän ja
sisäisen turvallisuuden keskeisimmäksi uhaksi.
Hakemus on selkeä ja toiminta kohdistuu haastavassa
elämäntilanteessa oleviin perheisiin, jonka vuoksi se
vastaa hyvin ohjelman kriteerejä. Alueellinen tarve on
myös kuvattu hakemuksessa hyvin.

Järjestö yhteensä
1322

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

Sivu 17
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3349

Edellinen
avustus

Eroavien vanhempien yhteistyöhalun ja
vanhemmuuden vahvistamiseen sekä erosta
aiheutuvien lapseen kohdistuvien riskien ehkäisemiseen
tarjoamalla varhaista tukea ja apua eroa harkitseville ja
eronneille vanhemmille sekä heidän 5-21 -vuotiaille
lapsilleen yksilö-, pari- ja vertaisryhmätoiminnan keinoin
(Yhdessä mutta erikseen - Pohjanmaan Ero
lapsiperheessä -työ 2017-2019) (Kaikille eväät elämään
-avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

63 050

62 750

141 827

139 327

63 050

62 750

141 827

139 327

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
tarjota eroa harkitseville sekä eronneille vanhemmille
sekä heidän 5-21 -vuotiaille lapsilleen varhaista tukea,
apua sekä keinoja käsitellä eroa tavalla, jolla
vahvistetaan eroavien vanhempien yhteistyöhalua ja
vanhemmuutta sekä minimoidaan lapsiin kohdistuvia
riskejä. Hankkeessa kehitetään malli jalkautuvalle ja
kotiin vietävälle eroauttamiselle. Keskusteluapu ja
palveluohjaus viedään suoraan perheen luo työntekijän
ja vapaaehtoisen työparin toimesta. Lisäksi hankkeessa
toteutetaan lapsille ja nuorille vertaisryhmiä.
Hankkeessa toteutetaan myös nuorten tekemä ja
nuorille suunnattu vaikuttamiskampanja. Chattyöskentelyä hyödynnetään sekä nuorten että
vanhempien kanssa. Hankkeen toiminta on
kaksikielistä. Hankkeessa toiminta kohdistuu Kaikille
eväät elämään -ohjelman mukaisesti koko perheeseen
ja hankkeen vahvuutena on aktiivinen jalkautuva työ
kohderyhmän pariin. Avustuksesta on rajattu pois
välittömät taloushallintopalvelut vuodelta 2017, sillä
avustus on alle 100 000 euroa ja vuosilta 2018 ja 2019
hankinnat. Henkilöstökulut on tarkistettu vastaamaan
hakemuksessa ilmoitettuja kuukausipalkkoja.

Järjestö yhteensä

Sivu 18
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Kaikki yhteensä

Haettu

1 450 355

Ehdotus
2017
380 650

Suunnitelma
2018
951 577

Suunnitelma
2019
935 477

