Avustusehdotus

12.5.2017

Hakuehdot:
Käsit.vuosi: 2017
Tavoitealue: Terveys ja toimintakyky

Järj

1

Kohde/Käyttötarkoitus

AIVOLIITTO RY

Edellinen
avustus

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 2
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3355

Edellinen
avustus

Työikäisen AVH:n sairastaneen oikea-aikaisen
työhönpaluun tukemiseen
(Kognitioseula AVH:n sairastaneille 2017 - 2020)

Haettu

100 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on saada
uusi kognitiivisen seulontamenetelmä käyttöön AVH:n
sairastaneille, rakentaa yhteinen toimintatapa, joka
voidaan siirtää terveydenhuollon käytettäväksi sekä
tehdä koulutussuunnitelma menetelmän
juurruttamiseksi. Aivoliitolla on ollut nelivuotinen
kehittämisprojekti, jolle haetaan nyt toistamiseen jatkoa.
Alkuperäinen projekti ei toteutunut suunnitelman
mukaisesti eikä tutkittavia löytynyt tarpeeksi. STEAn
näkökulmasta kehittämisprojektissa oli ongelma myös
se, että sen toteutus ostettiin lähes kokonaan
Kruunupuisto Oy:ltä. Aiempi, epäonnistunut projekti
tulisi näkyä tämän hakemuksen riskeissä, mutta niin ei
ole, ja toteutus ostettaisi jälleen Kruunupuisto
Punkaharjun kuntoutuskeskukselta sekä uutena
toimijana Kuntoutuskeskus Kankaanpäältä. STEAn
avustuksilla tuetaan järjestölähtöistä toimintaa.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
1403

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

100 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 3
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3454

Edellinen
avustus

Toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvän tiedon ja
työvälineiden kehittämiseen
(Järjestötyö ja arjen toimintakyky 2017-2020)
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

63 000

63 000

122 000

122 000

63 000

63 000

122 000

122 000

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
lisätä koulutuksen ja tutkimuksen avulla tietoa
toimintakykyyn liittyvistä tekijöistä ja toimintakyvyn
arvioimisen merkityksestä, jotta toimintakykyyn liittyvät
asiat voidaan paremmin ottaa huomioon järjestö- ja
palvelutoimintojen suuntaamisessa ja sisältöjen
kehittämisessä. Hakemus on selkeä ja järjestelmällinen
toimintakyvyn arviointia koskevan tutkimustiedon
hyödyntäminen tukee ohjelman tavoitteita.

Järjestö yhteensä
8252

Aurinkoinen Hymy ry

Sivu 4
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3445

Edellinen
avustus

Päihteiden riskikäyttäjien ja peliongelmaisten
suomalaisten sekä somalialaisten nuorten aikuisten
toimintakyvyn parantamiseen liikkuvan ja
ajanvarauksella annetun talous- päihde-, asumis- ja
peliriippuvuusneuvonnan sekä liikunnan avulla (IDÄN
PAKU - tietoa ja taitoa yli kynnyksen 2017-2020)

Haettu

20 127

Helsinki
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
päihteiden riskikäyttäjien, peliongelmaisten
suomalaisten sekä somalialaisten nuorten aikuisten
toimintakyvyn parantaminen työssä ja arjessa.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa hakemuksella
nyt haettavan uuden hanketoiminnan tarkempaan
kuvaukseen suhteessa järjestön jo käynnissä oleviin
toimintoihin.

Järjestö yhteensä
8426

Avustajakoira - Assistenthund ry

20 127

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 5
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3573

Edellinen
avustus

Avustajakoirien itsekoulutuksen järjestämiseen (20172019)

Haettu

72 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on avustajakoirien
itsekoulutuksen järjestäminen ja siten saada purettu
avustajakoiraa odottavien pitkää jonoa. Toimintaa
toteutetaan koordinoimalla koulutusta, etsimällä
tukikouluttajia sekä turvaamaan koirien
terveystarkastukset. Tuloksena on avustajakoirien
saannin helpottaminen. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
8348

72 000

BADBAADO Ry
C 3692

Pitkäaikaistyöttömien nuorten työelämään tai
opiskelemaan pääsyn edistämiseen pitkäjänteistä
harrastustoimintaa tarjoamalla (Toimintakyky kuntoon Badbaado 2017-2020)
Helsinki
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on edistää
eri kulttuuritaustoista tulevien pitkäaikaistyöttömien
nuorten pääsyä työelämään tai opiskelemaan
tarjoamalla pitkäjänteistä musiikki-, tanssi- ja
taideharrastustoimintaa. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa kuvauksen
tekemiseen hankkeen roolista osana Toimintakyky
kuntoon -ohjelmakokonaisuutta sekä asiakasohjauksen
todentamiseen sopimuksin tai lausunnoin.

80 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 6
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

6087

Haettu

80 000

ENDOMETRIOOSIYHDISTYS RY
C 3681

Endometrioosia sairastavien hyvinvoinnin, terveyden ja
kuntoutumisen tukemiseen tuottamalla psyykkisen,
fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn hallintaan ja
jaksamiseen sekä tasapainon ylläpitämiseen liittyviä
tukimuotoja ja näin parantaa kykyä toimia arjessa,
työssä ja vapaa-ajalla (Oma polku - projekti työikäisten
endometrioosia sairastavien toimintakyvyn
parantamiseksi 2017 - 2020)

96 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hanke tukee endometrioosia
sairastavaa ymmärtämään oman sairauden vaikutuksia
elämän osa-alueisiin ja oivaltamaan sekä löytämään
konkreettisia keinoja ja mahdollisuuksia oman
hyvinvoinnin edistämiseksi. Tarkoituksena on tukea
endometrioosia sairastavien hyvinvointia, terveyttä ja
kuntoutumista tuottamalla psyykkisen, fyysisen ja
sosiaalisen toimintakyvyn hallintaan ja jaksamiseen
sekä tasapainon ylläpitämiseen liittyviä tukimuotoja ja
näin parantaa kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaaajalla. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
8038

Etelä-Suomen Sydänpiiri ry, Hjärtdistriktet i Södra Finland rf

96 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 7
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3595

Edellinen
avustus

Yksinyrittäjien ja mikroyritysten työntekijöiden motivointi
oman terveytensä edistämiseen, kohderyhmän
löytäminen, osallistujien aktivoiminen, mittausten
järjestäminen, vertaistuen- ja ryhmäytymisen
lisääminen sekä toimintamallin saaminen osaksi
kohderyhmän arkea (Yritetään terveemmäksi -hanke
2017-2020).

Haettu

59 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on yksinyrittäjien ja
mikroyrittäjien (2-10 työntekijää) hyvinvoinnin (fyysinen
ja psyykkinen) edistäminen ohjaaminen
ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin pääkaupunkiseudulla.
Palvelu on tarkoitus viedä lähelle työpistettä,
hankkeessa järjestetään liikuntatapahtumia, luodaan
vertaisryhmiä. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö
ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
2920

FILHA RY

59 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 8
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3610

Edellinen
avustus

Tietoa, ohjausta ja vertaistukea verkon välityksellä
keuhkoahtaumatautia sairastavien toimintakyvyn
vahvistamiseen ja yhteisölliseen toimintaan (Keuhkot
pelissä - tuki keuhkoahtaumatautia sairastavaan
aktiiviseen elämään 2017-2020)

Haettu

64 982

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on levittää
tietoa keuhkoahtaumataudista verkkoportaalissa
toimivan vertaistuen avulla. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen sillä kohderyhmän
toimintakyvyssä tapahtuva muutos jää hankkeessa
epäselväksi.

Järjestö yhteensä
7707

GERONTOLOGINEN RAVITSEMUS GERY RY

64 982

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 9
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3577

Edellinen
avustus

Työikäisten ja ikääntyvien (50 +) toimintakyvyn ja
elämänlaadun parantaminen. Ravitsemus- ja
liikuntaohjauksen sekä sosiaalisen tuen lisääminen
älypuhelinsovelluksen avulla. Teknologian ja
digitaalisten palveluiden käytön lisääminen,
materiaalien ja ryhmänohjausmallien luominen (Muutos
Lautasella - ikääntyvien elämänlaadun ja toimintakyvyn
tukeminen ravitsemuksen ja sosiaalisen tuen avulla
2017-2020).

Haettu

65 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on kohderyhmän ruokavalion
parantuminen, liikunnan lisääntyminen, yksinäisyyden
vähentyminen ja sähköisten palveluiden käytön
kynnyksen aleneminen.
Hankkeessa käytetään ruokavalion ohjauksessa erillistä
puhelinsovellusta. Avustushakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa kohderyhmään ja sen
rajaukseen, toiminta-alueeseen sekä mikä on
ulkopuolisen rahoituksen osuus hankkeessa.

Järjestö yhteensä
8376

Hannu ja Kerttu ry

65 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 10
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3728

Edellinen
avustus

Työikäisille päihdeongelmaisille suunnatun matalan
kynnyksen päivätoimintakeskuksen avaamiseen ja
toiminnan juurruttamiseen Keravalle (Päiväkeskus
Polku 2017-2020)

Haettu

177 615

Kerava
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
tavoittaa marginalisoituneet työikäiset sekä
työssäkäyvät päihteiden riskikäyttäjät ja kiinnittää heitä
yhteiskuntaan ja sen palveluihin. Hankkeessa
perustettaisiin päiväkeskus Keravalle. Hakemus vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen. Lisäksi
hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
8450

177 615

HappyHealing Ry
C 3410

Muistisairaiden kuntoutus ja sairauksien ennaltaehkäisy
HappyHealing sovelluksen ja konseptin avulla. Lisätään
ihmisten terveyttä ja hyvinvointia (HappyHealing:
Muistisairaan ihmisen apu -hanke 2017-2020).
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on auttaa muistisairaan ihmisen
selviämistä päivittäisessä toiminnassa ja
ennaltaehkäistä muistisairauden syntymistä. Lisäksi
tarkoituksena on auttaa kaikkia muistisairaita ihmisiä,
jotka osallistuvat kehitettyyn HappyHealing konseptin
käyttöön.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

950 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 11
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

1018

Haettu

950 000

HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ
C 3400

Työikäisten turvapaikanhakijoiden ja haavoittuvassa
asemassa olevien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden
tavoittamiseen ja toimijuuden tukemiseen etsivän työn,
ohjauksen ja neuvonnan, kansalaistoiminnan ja
verkostokoordinoinnin avulla (Suojattomat 2017-20120)

82 693

Helsinki
Avustusta ei ehdoteta. Toiminnan päätavoitteena on
auttaa ja tukea etsivän työn avulla Suomeen jääneitä
kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä ja
henkilöitä, jotka mahdollisesti ovat ajautumassa
paperittomiksi. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö
ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Toiminnan
työelämänäkökulma on vähäinen.

Järjestö yhteensä
2089

HELSINKIMISSIO RY

82 693

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 12
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3634

Edellinen
avustus

Vankien ryhmämuotoisen itsetuntemusohjelman
toteuttamiseen vankiloissa sekä ohjelman kouluttajien
kouluttamiseen (Vankien itsetuntemusohjelma EPP
2017-2020)

Haettu

89 500

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Toiminnan päätavoitteena on
parantaa vankien hyvinvointia itsetuntemuskoulutuksen
avulla. Koulutusmenetelmä ja ohjaajien koulutus
toteutetaan Yhdysvalloissa kehitetyn toimintamallin
pohjalta vankiloissa. Toiminnassa toteutetaan vankien
ryhmämuotoinen, kahdeksasta kokoontumisesta
sisältyvä itsetuntemusohjelma. Itsetuntemuskoulutus
toteutaan vangin laitosjakson aikana, jolloin rajapinta
julkisten palveluiden tarjoaman kuntoutuksen kanssa
jää epäselväksi. Laitoskuntoutus kuuluu julkisen
järjestämisvastuun alle.

Järjestö yhteensä
4371

HÄMEEN MOKIA RY

89 500

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 13
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3341

Edellinen
avustus

Kuntoutustuella olevien, työkyvyttömyyseläkettä
odottavien, työkyvyn alenemisen johdosta
väliinpudonneiden ja päihdekierteessä olevien
tukemiseen päivätoiminnan, neuvontaohjauksen,
ravinto- ja liikuntaohjauksen sekä työtoiminnan avulla
(Odottavan aika -hanke 2017-2020)

Haettu

32 900

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
toimintaan kiinnittyminen, aktivointi ja pääsy
yhteiskunnan järjestämiin toimintoihin. Tavoitteeseen
pääsemiseksi kuntoutustuella oleville,
työkyvyttömyyseläkettä odottaville, päihdekierteessä
oleville jne. järjestettäisiin muun muassa työ- ja
virkistystoimintoja, ilmainen ruoka ja kuljetus paikan
päälle. Hakemus kaipaa kehittämistä usean osa-alueen
suhteen.

Järjestö yhteensä
3098

INKERIKESKUS RY

32 900

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 14
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3528

Edellinen
avustus

Viron- ja venäjänkielisten työikäisten ja heidän
perheenjäsenensä toimintakyvyn vahvistamiseen
ohjauksen ja vertaistuen avulla (Ohjaus- ja tukipiste
2017-2020)

Haettu

57 243

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa viron- ja venäjänkielisten työikäisten
maahanmuuttajien ja heidän perhenjäsentensä
sosiaalisia toimintakykyjä, parantaa heidän kykyjä
toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Lisäksi
tavoitteena on työikäisten työnhakuprosessin
aktivoituminen. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen.
Hankkeen jatkokehittämisen kannalta tulisi kiinnittää
enemmän huomiota mm. yhteistyökumppaneiden
sitoutumiseen hankkeen toteuttamiseen.

Järjestö yhteensä
1016

IRTI HUUMEISTA RY

57 243

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 15
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3721

Edellinen
avustus

Huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä
toimintakyvyn edistämiseen ja kaksikielisen
kohtaamispaikan perustamiseen Turun seudulle
(Askelia osallisuuteen - toimintakyvyn edistämishanke
2017-2020)

Haettu

57 270

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
tarjota kokemuksia osallisuudesta vaikeasta
päihderiippuvuudesta toipuville nuorille aikuisille. Tähän
pääsemiseksi perustettaisiin kaksikielinen, päihteetön
kohtaamispaikka Turkuun. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmien avustuskokonaisuuteen. Lisäksi
hankesuunnitelma vaatii kehittämistä usean osa-alueen
suhteen.

Järjestö yhteensä
7488

ITÄMEREN ALUEEN TERVEET KAUPUNGIT RY

57 270

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 16
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3453

Edellinen
avustus

Työikäisille suunnatun työpaikoilla toteutettavan
hyvinvointimallin kehittäminen yhdessä työntekijöitten
kanssa. Ihmisten innostaminen terveisiin
elämäntapoihin, pitkäaikaissairauksien riskitekijöistä
viestiminen sekä riippuvuuksien ja päihteitten
ongelmakäyttön ehkäisy (Uskalla innostua hyvintointi
alkaa sinusta -hanke 2017-2020).

Haettu

76 900

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on lisätä työelämässä olevien
henkilöiden hyvinvointia, erityisenä tavoitteena on
alkoholin käytön vähentäminen tai lopettaminen
kokonaan. Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää
huomiota muun muassa työterveyshuollon ja järjestön
toiminnan päällekkäisyyteen. Lisäksi olisi pitänyt
selvittää ja arvioida hankkeen kohdehenkilöiden
saamaa henkilökohtaista hyötyä.

Järjestö yhteensä
5271

JOKILAAKSON ERITYISRYHMIEN LIIKUNNAN
EDISTÄMISYHDISTYS RY

76 900

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 17
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3433

Edellinen
avustus

Uudenlaisen, ihmisläheisen ja asiakaslähtöisen
palvelukokonaisuuden luomiseen, jonka tarkoitus on
tukea erityisryhmien mielen ja kehon kokonaisvaltaista
hyvinvointia ryhmässä, jossa vertaistuki on läsnä (Sata
Step-hanke, Satakunnan erityisryhmien saumaton ja
terveyttä edistävä palveluketju 2017-2020)

Haettu

42 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on koota eri
potilasryhmien edustajat, järjestöt, kunnat ja
sairaanhoitopiiri tekemään tiivistä yhteistyötä
vammaisten ja sairaiden terveyden edistämiseksi.
Tavoitteena SataStep hankkeessa on parantaa
vammaisten ja sairaiden fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista hyvinvointia. Tarkoituksena on selvittää
järjestöjen ja potilasryhmien olemassa oleva toiminta ja
heidän
lisätarpeensa sekä toiveensa. Selvitystä tehtäessä on
tarkoituksena saada myös eri järjestöt mukaan tiiviiseen
yhteistyöhön. Perustetaan eri vammaryhmille ja
iäkkäille ryhmätoimintaa. Suunnitelma vaatii
konkretisointia. Hakemuksesta ei selviä kuka hoitaa
ryhmätoimintojen toteuttamisen, kuinka paljon
kohderyhmää tavoitellaan, kuinka monta järjestöä on
tavoitteena sitouttaa mukaan. Hanke vaatii kehittämistä
usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
3450

JYVÄSSEUDUN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS - JST RY

42 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 18
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3380

Edellinen
avustus

55-59-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien miesten
aktivoimiseen ja syrjäytymisen estämiseen yksilö- ja
ryhmätoiminnoilla (Missä mennään miehet 2017-2020)
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

65 433

65 000

122 000

122 000

65 433

65 000

122 000

122 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
edistää Jyväskylän seudulla asuvien yli 55-vuotiaiden
miesten ohjautumista kohti avoimia työmarkkinoita sekä
estää syrjäytymistä monimuotoisilla yksilö- ja
ryhmätapaamisilla sekä videodokumentointia
osallistujen kasvutarinan näkyväksi tekemisessä
hyödyntäen. EHYT ry:n, Keski-Suomen Marttojen,
Keski-Suomen Liikunta ry:n sekä AKK ry:n kanssa
toteutettavien toiminnallisten menetelmien avulla on
tarkoitus rohkaista ja tukea kohdehenkilöitä löytämään
itsensä sekä oma tiensä eteenpäin. Toimintakyky
kuntoon -ohjelmakokonaisuuden tavoitteiden mukaisesti
hankkeen tavoitteena on vahvistaa kohderyhmäläisten
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja
parantaa kohderyhmäläisten kykyä toimia arjessa.

Järjestö yhteensä
6895

KAAKONKULMAN KULTTUURIMYLLY RY

Sivu 19
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3648

Edellinen
avustus

Pitkäaikaistyöttömien aktiivisen toimijuuden ja
työllistymisedellytysten parantamiseen aktivoitumalla,
monipuolisella työ- ja harrastustoiminnalla sekä
koulutuksella (Myllyn auttava käsi - MAK 2017-2020)

Haettu

104 200

Kotka
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa pitkäaikaistyöttömien suomalaisten ja
ulkomaalaisten henkilöiden aktiivista toimijuutta ja
edellytyksiä työllistyä. Toiminta sisältää kohderyhmästä
koottavalla ryhmällä toteutettavien avustavien
työpalveluiden tarjoamisen esimerkiksi ikäihmisille ja
yksinäisille ihmisille sekä puistojen ja torin siistimistä,
omatoimisia harrastustoimintoja sekä koulutusta
työelämäntaidoista, suomen kielestä ja terveistä
elämäntavoista. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi
hanke vaatii kehittämistä usean osa-alueen suhteen,
hankkeen sisältö suhteessa TE-toimistojen
vastuualueelle kuuluviin tehtäviin jää hakemuksessa
epäselväksi.

Järjestö yhteensä
125

KAUHAVAN SEUDUN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY

104 200

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 20
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3562

Edellinen
avustus

Työikäisten 40-55 v. toimintakyvyn vahvistaminen ja
kehittäminen ryhmätoiminnan avulla. Juurrutetaan ja
levitetään hyviä käytäntöjä, vahvistetaan työikäisten
aktiivisuutta (Hytti 4055 -hanke 2017-2020)

Haettu

72 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on 40-55 vuotiaiden
toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen tiedotuksen ja
ryhmätoiminnan avulla.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toiminnan konkreettisiin
toimintamuotoihin, tavoitteisiin ja tuloksiin sekä
kohderyhmän tarkempaan rajaukseen. Lisäksi
saavutetut vaikutukset kohderyhmän hyvinvoinnissa
jäävät epäselviksi.

Järjestö yhteensä
2616

KESKI-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

72 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 21
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3555

Edellinen
avustus

Keskisuomalaisen työssäkäyvän väestön
muistiterveyden edistämiseen sekä työnantajien
tietotaidon lisäämiseen kongitiivisesta ergonomiasta
(Muisti työssä - työ muistissa : työikäisen väestön
muistiterveyden edistäminen Keski-Suomessa 20172020) (Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

69 950

69 950

142 350

138 150

69 950

69 950

142 350

138 150

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on,
että työssäkäyvät muistioireiset henkilöt saavat tietoa ja
vertaistukea arjen haasteisiin. Lisäksi työikäisten
tietoisuus muistiterveydestä ja sen edistämisestä sekä
kognitiivisesta ergonomiasta ja muistiongelmien
ennaltaehkäisystä lisääntyy. Tarkoituksena on kehittää
tukitoiminnan malli muistioireisille henkilöille sekä
tarjota työpaikoille toimintatapa kognitiivisen
ergonomian parantamiseen. Hankkeen tarkoituksena
on myös koota työterveyshuollon ammattilaisten
verkosto, jossa voidaan jakaa olemassa olevia hyviä
käytäntöja sekä kehittää omia toimintatapoja
muistiaiheiden käsittelyyn asiakastyössä.
Hankkeen tarkoituksena on lisäksi tehdä työikäisen
muistiterveyttä yleisesti tunnetuksi. Tukitoiminta
tapahtuu suurimmaksi osaksi verkossa ja kasvokkain
tapaamisia. Hankkeessa on runsaasti
yhteistyökumppaneita.

Järjestö yhteensä
3890

KORSON TYÖTTÖMÄT RY

Sivu 22
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3695

Edellinen
avustus

Yksinäisten sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten
työikäisten rohkaisemiseen sosiaaliseen kanssakäyntiin
luovan työskentelyn keinoin yhdistämällä Workshop kokoontumiset, luovat keskustelut pienryhmissä sekä
interaktiivisen platformin verkossa (Valotalo 2017-2018)

Haettu

49 999

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
yksinäisten nuorten työikäisten rohkaisu sosiaaliseen
kanssakäyntiin luovan työskentelyn keinoin
yhdistämällä valokuvauksen workshop -kokoontumiset,
luovat keskustelut pienryhmissä sekä interaktiivisen
platformin verkossa. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen.
Hakemuksessa ei ole kuvattu hankkeen sisällöllistä
vastaavuutta ohjelman tavoitteisiin tai sittoutumista
mukaan ohjelmakokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
187

49 999

KUNTOUTUSSÄÄTIÖ
C 3404

Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman koordinointiin,
hankkeiden tukemiseen ja kehittävään arviointiin (20172020)

88 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tukea
Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaan kuuluvia
hankkeita parantamaan työikäisten toimintakykyä ja
aktiivista toimijuutta sekä varmistaa ohjelman
tavoitteiden toteutumista. Koordinaatiotahoksi valittiin
muu taho, joka vastaa paremmin avustusohjelman
tarpeisiin.

Järjestö yhteensä

88 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 23
Järj

8467

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

Kurjen ekokyläyhdistys ry
C 3710

Ekokylien inkubaattoritoiminnan kehittämiseen, luomalla
toimintamalleja maaseudun elävöittämiseksi ja
yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja erilaisten
toimintamuotojen kehittämiseksi, joilla voidaan auttaa
pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, syrjäytymisvaarassa
olevia nuoria ja vanhuksia sekä työllistää ekokylien
asukkaita (Ekokylien inkubaattoritoiminta 2017 - 2019)

29 165

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
toimintamalleja maaseutua elävöittävästä ja
yhteisöllisyyttä lisäävästä toiminnasta kehittämällä
erilaisia toimintamuotoja, löytää tapoja työllistää
ekokylien asukkaita, kehittää green care toimintaa
erilaisten kohderyhmien kanssa, lisätä kuntayhteistyötä,
olla mukana sote-uudistuksen uusien mahdollisuuksien
kehittämisessä ja selvittää, miten kolmas sektori voi olla
siinä mukana muun muassa palveluseteleiden käytössä
sekä kehittämässä yhteisöllisyyttä. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
193

KUULOLIITTO RY

29 165

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 24
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3465

Edellinen
avustus

Työikäisten kuulovammaisten toimintakyvyn
tukemiseen verkkopohjaisen neuvonnan ja
opasmateriaalin avulla (Apua! ±Ei kuulu? 2017-2020)

Haettu

75 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa
työikäisille kuulovammaisille neuvontaa ja ohjausta
sekä vertaistukea sähköisen portaalin kautta.
Kuulovamma voi aiheuttaa väsymystä, stressiä,
vaikeuksia osallistua vuorovaikutukseen ja
eristäytymistä, sairauspoissaoloja ja ennenaikaista
eläköitymistä. Tällä hetkellä työyhteisössä ei tunneta
riittävästi huonokuuloisen tarpeita eikä kuulovammaista
huomioivia työ- ja toimintatapoja. Myöskään
työterveyshuollot eivät tunne huonokuuloisia helpottavia
työolosuhteiden mukautuksia. Hankkeessa kehitetään
sähköinen asiointiportaali, jossa on mahdollista käydä
keskustelua asiantuntijan kanssa anonyymisti omasta
tilanteesta. Lisäksi keskustelua voi käydä yhdessä
muiden kuulovammaisten kanssa. Portaaliin linkitetään
hankkeessa syntyvä opasmateriaali. Erillinen
projektiavustus ei kuitenkaan ole perusteltu, sillä
hakemuksen tavoitteet ja toimintasuunnitelma ovat
pinnallisia. Suunniteltu toiminta on mahdollista toteuttaa
avustuksen hakijan olemassa olevien STEA-avustusten
puitteissa.

Järjestö yhteensä
1787

LAHDEN SEUDUN NUORISOASUNNOT RY

75 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 25
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3726

Edellinen
avustus

Työkykyisyydeltään heikentyneiden työikäisten nuorten
aikuisten fyysisen kunnon ja henkisten voimavarojen
parantamiseen luonto ja retkitoiminnalla (Metsäkylvyn
kautta kiinni työelämään 2017-2020)

Haettu

27 000

Lahti
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa Lahdessa nuorisoasunnoissa asuvien
työikäisten nuorten aikuisten toimintakykyä toimia
arjessa, työssä ja vapaa-ajalla luonto ja retkitoiminnan
keinoin. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa kohderyhmän osallistamiseen jo
hankkeen suunnitteluvaiheessa sekä tarkempaan
kuvaukseen hankkeen sitoutumisesta mukaan
ohjelmakokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
1478

LAHDEN SININAUHA RY

27 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 26
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3370

Edellinen
avustus

Työelämästä kadonneiden miesten tavoittamiseen ja
heidän toimintakykyään parantavaan toiminnalliseen
ryhmätyöskentelyyn (Näkymättömän miehen paluu
2017-2020) (Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

34 000

34 000

80 000

80 000

34 000

34 000

80 000

80 000

Lahti
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
yhteisöllisen luonnossa toimimisen ja liikunnan avulla
vahvistaa työelämästä kadonneiden tai siitä
syrjäytymisvaarassa olevien miesten fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Hankeidea sopii
hyvin ohjelmakokonaisuuteen ja toiminta on aidosti
osallistavaa.

Järjestö yhteensä
8464

Lapinlahden Lähteen tukiyhdistys ry

Sivu 27
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3552

Edellinen
avustus

Toivomattaan työelämän ulkopuolella olevien
työikäisten aikuisten toimintakyvyn tukemiseen
LOLympix-toiminnan avulla Helsingissä (KYKYkontti
2017-2020)

Haettu

125 442

Helsinki
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa ihmisten koettua elämänlaatua ja
toimintakykyä. Kohderyhmänä ovat työikäiset aikuiset,
joilla on toimintakyvyn heikentymisestä johtuvia
vaikeuksia päästä työelämään. Yhdessä kohderyhmän
kanssa järjestetään hullunkurinen ulkoilua ja kulttuuria
yhdistävä LOLympix-tapahtuma. Lisäksi kehitetään
muita toimintakykyä vahvistavia toimintoja sekä
toimintakyvyn arviointia applikaation avulla.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toiminnan konkreettisen sisällön
esittelyyn, esimerkiksi KYKYkontti-konseptin osalta.
Hankkeeseen tarvittavien työntekijöiden suuri määrä
olisi myös kaivannut tarkempia perusteluita. Samoin
kohderyhmärajausta olisi tullut selventää ainakin
suhteessa ohjelmahakuun.

Järjestö yhteensä
239

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

125 442

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 28
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3439

Edellinen
avustus

Työikäisten, joiden toimintakyky vaarassa heikentyä,
aktiivisen toimijuuden ja terveellisten elintapojen
vahvistamiseen sekä arjen liikunnan lisäämiseen
(Aktiivisella arjella ja osallisuudella työ- ja toimintakykyä
2017-2020)

Haettu

100 793

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa työikäisten, joiden toimintakyky vaarassa
heikentyä, aktiivista toimijuutta terveellisten elintapojen
ja arjen liikunnan lisäämiseksi. Yhtenä kohderyhmänä
on kuljetusalan ammattilaiset, joille tarkoitus tehdä
terveysmittauksia sekä antaa tietoa terveellisistä
elämäntavoista. Samantyyppistä toimintaa on avustettu
jo aikaisemmin mm. taksikuskeille. Lisäksi vastaavaa
toimintaa tehdään jo muulla rahoituksella.

Järjestö yhteensä
6641

100 793

LILINKOTISÄÄTIÖ
C 3436

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluohjaukseen
digitaalisen pelillisen toimintamallin kehittämiseen (The
World of Recovery toipumispeli 2017-2020)
Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankeen tavoitteena on kehittää
mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluohjaukseen
uusi toipumista edistävä toimintamalli, jossa
digitaaalinen peli yhdistetään reaalimaailman toimintaan
ja jonka avulla on tarkoitus lisätä toipuvien osallisuutta.
Projektin idea on mielenkiintoinen, mutta hakemus ei
anna riittävän vakuuttavaa kuvaa siitä, että esitetyt
tavoiteet voidaan pelin avulla toteuttaa. Hankeen
tarvetta perusteltaessa olisi tullut kuvata tarkemmin
kohderyhmän näkemystä toimintamallista ja kuvata,
kuinka asiakkaiden ohjaus ja motivointi toteutetaan.

69 050

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 29
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

8217

Haettu

69 050

Lounatuulet Yhteisötalo ry
C 3372

Vammaisten ja pitkäaikasairaiden työikäisten fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen ja
parantamiseen henkilökohtaisen palveluohjauksen,
avuntarpeen selvittelyn ja asiointiavun keinoin (Sekaisin
sotesta - apua Apurista 2017 - 2020)

50 140

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
työikäisten varsinaissuomalaisten vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin tukeminen vaativan palveluohjauksen
keinoin sekä avunsaantimahdollisuuksien ja
hyvinvoinnin parantaminen oppilaitosyhteistyön avulla.
Lisäksi tavoitteena on selkiyttää palvelujärjestelmää
tiedon tuottamisen ja jakamisen kautta sekä vaikuttaa
palvelujärjestelmän rakenteisiin edistäen
asiakaskunnan hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista.
Hanke kuuluu Toimintakyky kuntoon avustusohjelmaan.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi Avustushakemuksessa
olisi tullut kiinnittää huomiota muun muassa tavoitteiden
ja toiminnan toteutuksen tavoitteellisempaan
kuvaukseen.

Järjestö yhteensä
4925

MERI-LAPIN TYÖHÖNVALMENNUS-SÄÄTIÖ

50 140

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 30
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3643

Edellinen
avustus

Työelämän ulkopuolella ja työelämästä
syrjäytymisriskissä olevien toimintakyvyn
vahvistamiseen työhönkuntoutuksen menetelmiä
hyödyntäen (Aktiivi-hanke 2017-2020)

Haettu

55 064

Kemi
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää urheiluseurojen, matalan kynnyksen
kohtaamispaikan, järjestöjen ja julkisen sektorin
yhteistyönä toimintakykyä vahvistava
palvelukokonaisuus, joka osallistaa ja motivoi
osallistujia. Tavoitteena on myös rakentaa
toimintakykyä vahvistavasta palvelukokonaisuudesta
polku työhönkuntoutuksen ja -valmennuksen kautta
työelämään. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa hankkeella tavoiteltavan kohderyhmän
volyymin kuvaukseen ja kohderyhmän tarkempaan
määrittelyyn esimerkiksi asiakasohjauksen
näkökulmasta. Kuvaus hankkeen
ohjelmakokonaisuuteen mukaan sitoutumisesta puuttuu
hakemuksesta.

Järjestö yhteensä
3252

MIESSAKIT RY

55 064

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 31
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3545

Edellinen
avustus

Isien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen
ammatillisen tuen ja vertaisauttamisen keinoin
perheissä, joissa toisella tai molemmilla vanhemmista
on masennusta tai masennustyyppistä oireilua
(Masennusoireisten perheiden isien tuki 2017-2020)
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

70 000

70 000

142 500

137 500

70 000

70 000

142 500

137 500

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
tukea isien toimintakykyä ja hyvinvointia perheissä,
joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on
masennusta tai masennustyyppistä oireilua. Isiä
tuetaan puhelimitse ja sähköpostitse sekä
henkilökohtaisten tapaamisten, vertaisryhmien ja
verkkotapaamisten kautta. Toiminta-alueena on
Tampere, Lahti ja Helsinki, joista jokaisessa järjestöllä
on tarkoitus toimia yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa. Hanke pyrkii ennaltaehkäisemään
masennusoireisten perheiden isien toimintakyvyn
heikkenemistä ja sopii näin kohderyhmältään ja
sisällöltään hyvin ohjelmaan.

Järjestö yhteensä
267

MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖ

Sivu 32
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3437

Edellinen
avustus

Syrjäytymisvaarassa olevien ±-vuotiaiden
työikäisten miesten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
toimintakyvyn vahvistaminen sekä heidän
selviytymisensä helpottaminen arjessa, työssä ja
vapaa-ajalla. Lisäksi kehitetään yhteistoimintamalli
järjestöjen, kuntien ja maakuntien kanssa (Löydetyt
miehet -hanke 2017-2020).

Haettu

97 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on työelämän loppuvaiheessa ja
syrjäytymisvaarassa olevien miesten hyvinvoinnin
lisääminen, arjenssa selviämisen parantaminen
kaverivalmentajan kanssa sekä toimintamallin
luominen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toimintamallin ja tulosten tarkempaan
kuvaamiseen sekä kohderyhmän tavoittamiseen
erilaisilla alueilla (Kainuu ja Pirkanmaa).

Järjestö yhteensä
7510

MUSIC AGAINST DRUGS RY

97 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 33
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3598

Edellinen
avustus

Vertaisuuteen perustuvan ryhmätoimintamallin
kehittämiseen 15-29-vuotiaille nuorille ja nuorille
aikuisille heidän toimintakykynsä vahvistamiseksi
yhteiskunnallisen markkinoinnin menetelmiä
hyödyntäen
(Vertaistoiminta tukea tarvitsevien työikäisten nuorten p
syykkisen, fyysisen ja
sosiaalisen toimintakyvyn sekä aktiivisen toimijuuden va
hvistamiseksi -hanke
2017-2020)

Haettu

103 300

Jyväskylä
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on, että
osallistujien fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
toimintakyky sekä aktiivinen toimijuus on vahvistunut.
Tähän pyritään yhteiskunnallisen markkinoinnin
menetelmin kehitettävän, vertaistuellisen
pienryhmätoiminnan ja sitä tukevan chat-alustan ja
mobiilisovelluksen avulla. Hankkeen toiminta on
samankaltaista kuin järjestön muu STEA-avusteinen
toiminta ja sen tavoitteet ovat Toimintakyky kuntoon ohjelman mukaiset, mutta kohderyhmä on selkeästi
nuorempaa kuin mihin ohjelmaa halutaan suunnata.

Järjestö yhteensä
1909

NIILO MÄKI -SÄÄTIÖ

103 300

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 34
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3646

Edellinen
avustus

Hahmotushäiriöisten työikäisten toimintakyvyn
kehittämiseen tarkoitetun verkkokuntoutusohjelmiston
tuottamiseen ja verkkokuntoutuksen käytön tukijoiden
mentor-verkoston koulututtamiseen toimintakykyä
tukevan ja kehittävän harjoittelun ohjaajiksi (Työikäisten
aikuisten hahmottamisen kuntoutus 2017-2020)

Haettu

89 521

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
verkkokuntoutusympäristön tuottaminen
hahmotushäiriöistä kärsivien työikäisten toimintakyvyn
parantamiseksi arjessa, opiskelussa ja työelämässä,
kouluttaa vapaaehtoisia verkkokuntoutusmentoreita
yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa sekä kouluttaa
erityisopetuksen/-tuen ammattilaisia
verkkokoulutusmentoreiksi toisen asteen oppilaitoksissa
ja erityisoppilaitoksissa. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa
perusasteen loppuvaiheeseen suunnattu toimintakyvyn
kuntoutuksellisen tuen kokeilu, jolla pyritään
ammatillisesta koulutuksesta syrjäytymisen
ehkäisemiseksi oppilaiden kanssa, joilla on
hahmottamisen vaikeuksia. Hakijalla on juuri
päättymässä hanke C33 Verkkovälitteisen tietopalvelun
tuottamiseen ja tietokoneavusteisten
harjaannuttamismenetelmien kehittämiseen visuospatiaalisesta hahmotushäiriöstä kärsiville lapsille,
heidän läheisilleen sekä ammattilaisille (2014-2017).
Tämän hankkeen väliraportti oli erittäin suppea, eikä
siitä saanut riittävää kuvaa toiminnan sisällöstä,
tuotoksista ja tuloksista. Tässä uudessa hakemuksessa
ei myöskään kerrota ko. hankkeen tuloksista.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
8319

Nivalan Työpajasäätiö

89 521

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 35
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3651

Edellinen
avustus

Kuntoutustuella, sairauslomalla, eläkeselvittelyssä tai
muuten työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden
elämänhallinnan tukemiseen matalankynnyksen
ryhmätoimintaa, sosiaalista kuntoutusta ja
palveluohjausta tarjoamalla (Huili 2017-2020)

Haettu

209 920

Nivala
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
toimintakykyä, lisätä liikuntaa heidän arjessaan ja tukea
elämäntapojen muuttamista terveellisemmäksi sekä
parantaa heidän kykyään toimia arjessa, työssä ja
vapaa-ajalla. Hankkeessa perustettavan matalan
kynnyksen paikan on tarkoitus tarjota kuntoutustuella,
sairauslomalla, eläkeselvittelyssä, pitkään työttömänä
olleena tai muista syistä työelämän ulkopuolella oleville
henkilöille yhteisön ympärille, elämänhallintaa tukevan
rytmin, ryhmätoimintaa, sosiaalista kuntoutusta sekä
palveluohjauksellisen paikan, jossa jokainen tulee
kuulluksi ja saa olla osa yhteisöä. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa sekä
kohderyhmän potentiaalisen että toiminnalla
tavoiteltavan määrän kuvaukseen sekä toiminnallisten
yhteistyökumppanuuksien sisällölliseen kuvaukseen ja
todentamiseen.

Järjestö yhteensä
282

NUORISOASUNTOLIITTO RY

209 920

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 36
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3580

Edellinen
avustus

Nuorten aikuisten mielenterveyden ja toimintakyvyn
tukemiseen vahvistamalla asumissosiaalista työtä
tekevien työntekijöiden osaamista, mielenterveyden
tukemisen työkaluja ja paikalliseen verkostoitumista
(Asumisen mieli - työkaluja mielenterveyden
tukemiseen nuorisoasumisessa 2017-2020)

Haettu

45 600

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
nuorten asumista tukevien työntekijöiden osaamisen
vahvistaminen mielenterveysongelmiin ja
mielenterveyden tukemiseen liittyen. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
839

45 600

OULUN ENSI- JA TURVAKOTI RY
C 3620

Seksuaalisen rikoksen uhrien palvelujärjestelmän
kartoittamiseen Oulun alueella (SERIKU 2017)

55 980

Oulu
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
seksuaalirikoksen uhrien auttamisjärjestelmän kartoitus
Oulun alueella. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi
hanke on yhden vuoden kartoitushanke. Kartoittavaa
työtä tulisi tehdä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa
hankkeen tarpeen todentamiseksi. Hakijalla on myös
meneillään oleva hanke seksuaalirikosten
ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen Oulun alueella.

Järjestö yhteensä

55 980

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 37
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

3146

OULUN SEUDUN MUISTIYHDISTYS RY

Uusi

C 3597

Edellinen
avustus

Työikäisen muististaan huolestuneen elämänlaadun
parantamiseen aivoterveyttä edistävien toimintamallien
avulla (AIVOSILTA 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

150 000

87 500

150 000

150 000

150 000

87 500

150 000

150 000

Oulu
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
työikäisen muististaan huolestuneen koettu elämänlaatu
paranee tiedon saannin ja osallistavan toiminnan
kautta. Hanke liittyy vahvasti Toimintakyky kuntoon
avustusohjelmaan, koska hankkeen kohderyhmä on
työikäiset muististaan huolestuneet, joiden
toimintakyky on laskenut työuraa vaarantavalla tavalla.
Kohderyhmän työikäiset, alle 65-vuotiaat voivat olla
työttömiä, pitkäaikaistyöttömiä,
sairauslomalla olevia, kuntoutustukea hakevia/saavia
tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevia. Usein tämän
kohderyhmän toimintakyky on vaarassa heikentyä tai jo
heikentynyt sairauden, vamman, osattomuuden, huonoosaisuuden, sosiaalisten ongelmien, vaikeiden
elämänkokemusten tai epäterveellisten elämäntapojen
vuoksi. Yhteistyötahona on Oulun kaupungin
työllisyyspalvelut. Oulun
kaupungin Työllisyyspalvelut on mm. saanut Sosiaali-ja
terveysministeriön rahoituksen Osatyökykyisille
tietyöelämään ²kärkihankkeesta, jonka mukaista
kehittämistyötä Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n
hakema Aivosilta-hanke tukisi erinomaisesti.

Järjestö yhteensä
1811

PAAVO NURMI-KESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY

Sivu 38
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3624

Edellinen
avustus

Pitkäaikaistyöttömien terveyden ja hyvinvoinnin
parantamiseen sekä elämäntavan aktivoimiseen
jaksotetulla määräaikaisella ohjauksella ja
ryhmäytymisellä luotavaan pysyvän muutoksen
mahdollistavaan tukiverkkoon (KIPINÄ 2017-2020)

Haettu

154 430

Turku
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
parantaa nuorten sekä yli 50-vuotiaiden
pitkäaikaistyöttömien terveyttä, hyvinvointia ja
ymmärrystä oman hyvinvoinnin tärkeistä tekijöistä ja
niiden puutteesta, omaehtoista terveyden ja
hyvinvoinnin ylläpitoa sekä aktivoida täyspainoiseen
elämään ja työnhakuun ryhmämuotoisella
liikunnanohjauksella ja terveysmittauksilla.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa kohderyhmän rooliin hankkeen tarpeen
kartoituksessa ja toiminnan suunnittelussa sekä
selkeämpään kuvaukseen hankkeen
vuorovaikutuksesta ohjelman hankeverkostossa.

Järjestö yhteensä
7560

PALKANSAAJIEN HYVINVOINTI JA TERVEYS RY

154 430

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 39
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3371

Edellinen
avustus

Etsivän terveystyön työkalun kehittämiseen (Terve!
Etsivän terveystyön Suomi 100 -kehityshanke 20172020)

Haettu

100 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää etsivän terveystyön käytäntöjä, madaltaa
työikäisten kynnystä osallistua omaa terveyttä
edistävään toimintaan, muuttaa kohderyhmän elintapoja
kansallisten terveyssuositusten suuntaan sekä tehdä
kokeilevaa kehitystyötä uusien yhteistyöverkostojen ja
viestinnän toimintatapojen löytämiseksi. Hankkeen
sisällöksi suunniteltua toimintaa toteutetaan jo järjestön
toisella avustuskohteella eikä lisärahoituksen
esittäminen tässä yhteydessä ole perusteltua.

Järjestö yhteensä
5630

PARIK-SÄÄTIÖ

100 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 40
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3450

Edellinen
avustus

Työkykyisyydeltään heikentyneiden työntekijöiden
työelämässä pysymisen tai sinne palaamisen
edistämiseen työntekijän ja työyhteisön aktiivisuutta
kohottamalla sekä työn muotoilun ja mukauttamisen
menetelmiä hyödyntämällä (TYKE - Työkyky keskiössä
Kouvolassa 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

100 500

100 000

170 000

170 000

100 500

100 000

170 000

170 000

Kouvola
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on
työntekijöiden työelämässä pysymisen tai sinne
palaamisen edistäminen työntekijän ja työyhteisön
aktiivisuutta kohottamalla sekä työn muotoilun ja
mukauttamisen menetelmiä hyödyntämällä. Projektin
kohderyhmän henkilöt ovat Kouvolan kaupungin,
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen
kuntayhtymän ja Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen
henkilökuntaa, joiden toimintakyvyssä on tapahtunut
laskua tai joiden toimintakyky on vaarassa heikentyä
uuden sairauden tai vamman takia. Toimintakyky
kuntoon -ohjelmakokonaisuuden tavoitteiden mukaisesti
hanke tukee sellaisten työntekijöiden aktiivista
toimijuutta, joiden fyysisessä toimintakyvyssä on
tapahtunut laskua (ylipaino, elämäntapasairaudet) ja
joiden toimintakyky on vaarassa heiketä uuden
sairauden tai vamman takia.

Järjestö yhteensä
8238

Pieksämäen Seudun Liikunta ry

Sivu 41
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3499

Edellinen
avustus

Työikäisten pitkäaikaistyöttömien työttömyyden
aiheuttamien negatiivisten vaikutusten vähentämiseen,
lisäämällä luonnon ja liikunnan terveyshyötyjä fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantamiseksi,
motivoimalla liikunta-aktiviteetteihin ja ryhmätoimintoihin
(Toimintakykyä luonnosta ja liikunnasta ±

Haettu

50 790

Pieksämäki
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
tutustuttaa tuetussa työssä tai työttömänä olevat
henkilöt monipuolisesti Pieksämäen seudun
harrastusmahdollisuuksiin sekä liikunta- ja
luontoliikuntakohteisiin, lisätä luonnon ja liikunnan
terveyshyötyjä toimintakyvyn tukemisessa, vahvistaa
osallistumista toimintakykyään ylläpitävään toimintaan,
hyödyntämällä luonnon voimaannuttavaa vaikutusta.
Lisäksi haetaan vaihtoehtoja asiakkaiden päihteettömän
elämän tukemiseen ja edistetään asiakkaiden
sosiaalista toimintakykyä ja valmiuksia toimia
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa osana yhteisöä.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa tavoitteiden asetteluun sekä tulosten ja
arvioinnin kuvaamiseen.

Järjestö yhteensä
7133

PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT RY

50 790

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 42
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3626

Edellinen
avustus

Omaishoitosuhteesta luopumassa olevien työikäisten
omaishoitajien ja omaishoitajien, joilla on mahdollisuus
työskennellä osa-aikatyössä tai yrittäjinä ja ovat nyt
työmarkkinoiden ulkopuolella tai työttöminä
työnhakijoina etsimiseen, tunnistamiseen ja heidän
toimintakykynsä, elämänlaatunsa sekä jaksamisensa
parantamiseen (Omaishoidosta pienin askelin suunta
työelämään OPASTE 2017-2020) (Toimintakyky
kuntoon -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

105 000

105 000

200 000

200 000

105 000

105 000

200 000

200 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden
aktiivista toimijuutta, työkykyä ja työmarkkinavalmiuksia
joko välillisesti tai välittömästi. Tavoitteena on yleisesti
ottaen osallisuuden, toimintakyvyn ja elämäntilanteen
parantaminen sekä parempi jaksaminen. Hankkeen
tarkoituksena on omaishoitosuhteesta luopumassa
olevien työikäisten omaishoitajien tai sellaisten
omaishoitajien, joilla on mahdollisuus työskennellä
esimerkiksi osa-aikatyössä tai yrittäjinä ja ovat nyt
työmarkkinoiden ulkopuolella tai työttöminä
työnhakijoina etsiminen, tunnistaminen ja heidän
toimintakykynsä, elämänlaatunsa sekä jaksamisensa
parantaminen. Järjestetään etsivää työtä,
tiedotustilaisuuksia, vertaisryhmiä. Ryhmille hankitaan
heidän työllistymistään ja voimaantumistaan edistävää
valmennusta. Lisäksi hankehenkilöstö osallistuu koko
hankkeen ajan ryhmien jäsenten kanssa töiden hakuun,
erilaisten koulutusmahdollisuuksien kartoittamiseen ja
muiden asioiden selvittelyyn. Suomi 100 ohjelmakokonaisuus kokoaa yhteen suuren joukon
järjestötoimijoita, jotka lähestyvät ongelmia hieman eri
lähtökohdista ja näkökulmista. Tällainen ainakin jossain
määrin verkostomainen ohjelmatoiminta tuo epäilemättä
lisäarvoa hankkeen kannalta.

Järjestö yhteensä

Sivu 43
Järj

1677

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

PIRKANMAAN SININAUHA RY
C 3498

Työelämän ulkopuolella olevien työikäisten henkilöiden
työelämään paluuta tukevien virkistys- ja
harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen (Hypehyvinvointisetelihanke 2017-2020)

126 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
parantaa työelämän ulkopuolisten henkilöiden
työmarkkina-asemaa liikunta- ja kulttuuripalveluiden
käyttämisen mahdollistamisen kautta. Mahdollistaminen
tapahtuisi HYPE-setelillä, joka vastaa työntekijöiden
kulttuuri- ja liikuntaseteliä. Hakemus kaipaa kehittämistä
usean osa-alueen suhteen. Lisäksi valvonta on
katsonut hankkeessa jaettavan hyvinvointisetelin
rinnastuvan tavanomaiseen henkilökuntaetuun, mistä
on säädetty tuloverolain 69 §:n 1 ja 5 momentissa
(1535/1992, muut. 946/2008). Kyseessä olevaa etua ei
katsota tiettyjen kriteereiden täyttyessä veronalaiseksi
tuloksi. Avustushakemuksessa kuvatussa toiminnassa
työsuhdetta edun myöntäjän ja sen saajan välille ei
muodostuisi, joten etu tulkittaisiin veronalaiseksi
ansiotuloksi, mikä ei ole avustetun toiminnan puitteissa
mahdollista.

Järjestö yhteensä
344

POHJOIS-KARJALAN KANSANTERVEYS RY

126 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 44
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3582

Edellinen
avustus

Pohjoiskarjalaisten 18-29 -vuotiaiden terveyden sekä
työ- ja toimintakyvyn edistämiseen
(Terveempänä työelämään 2017-2020)

Haettu

80 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on että
kohderyhmän itse kokema terveys paranee, toimintaan
osallistuvien terveyden lukutaito ja koherenssin tunne
vahvistuvat ja jokainen tavoitettu kohderyhmään
kuuluva tekee ainakin yhden positiivisen muutoksen
keskeisessä terveyteen vaikuttavassa elintavassa.
Hankkeen toiminnan kuvaus on epämääräinen, budjetti
on suuri ja kulut ovat osittain epäselvät. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
5376

POHJOIS-KARJALAN MARTAT RY

80 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 45
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3611

Edellinen
avustus

Toimintakykyä ylläpitävään ja osallisuutta edistävään
yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan toteuttamiseen alle
40-vuotiaille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella
oleville miehille sekä paljon palveluita tarvitseville
työttömille (Viiri 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

28 382

28 382

204 534

202 033

28 382

28 382

204 534

202 033

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena
osallistujien toimintakyvyn ja oman aktiivisuuden
tukeminen sekä heidän sosiaalinen vahvistamisensa.
Hankkeessa hyödynnetään jo kehitettyjä malleja ja
toimintatapoja, marttojen kotitalousneuvontaosaamista
sekä kuntien palvelurakenteita kohdentaen toiminta
eniten tukea tarvitseville alle 40-vuotiaille koulutuksen ja
työelämän ulkopuolella oleville miehille sekä paljon
palveluita tarvitseville työttömille.

Järjestö yhteensä
8454

Porttiteatteri ry
C 3668

Rikostaustaisten henkilöiden toiminta- ja työkyvyn
tukemiseen yhteisöteatterin keinoin Etelä-Suomessa
(Yhteisöteatterikäytäntöjen työpajat 2017-2020)

60 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tukea
yhteisöteatterin keinoin rikostaustaisten henkilöiden
osallisuutta sekä toiminta- ja työkykyä.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa tavoitteiden ja tulosten tarkempaan
asettamiseen.

Järjestö yhteensä

60 000

Sivu 46
Järj

480

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

PSORIASISLIITTO RY
C 3431

Työikäisten atooppista ihottumaa, psoriasista ja
nivelpsoriasista sairastavien toimintakykyyn vaikuttavien
tekijöiden selvittämiseen aurinkopainotteisen
sopeutumisvalmennuksen kehittämis- ja
juurruttamishankkeen avulla (Kuntoutujien kokemuksilla
toimintakyky kuntoon 2017-2020)

37 750

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
kehittää aurinkopainotteista
sopeutumisvalmennustoimintaa vastaamaan paremmin
yksilöllistä työkyvyn säilyttämistä.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää tarkempaa
huomiota tarvekartoitukseen, sekä siihen kuinka
tulokset konkreettisesti edistävät kohderyhmän
työkykyä.

Järjestö yhteensä
1914

RAUMAN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY

37 750

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 47
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3358

Edellinen
avustus

Vaikeita elämänkokemuksia läpikäyneiden
pitkäaikaistyöttömien heikentyneen toimintakyvyn
vahvistamiseen vertais- ja ryhmätoiminnalla Rauman
seudulla (Yhdessä eteenpäin 2017-2020)

Haettu

100 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tukea
vertaisryhmätoiminnan keinoin työttömiä, joilla on
taustallaan vaikeita elämänkokemuksia ja vakavaa
työkyvyn heikentymistä. Avustushakemus kaipaa
kehittämistä usean osa-alueen suhteen. Hakemuksessa
olisi tullut kiinnittää huomiota muun muassa
kohderyhmän määrittelyyn, tavoitteiden ja tulosten
konkreettisempaan kuvailuun sekä
toimintasuunnitelman tarkentamiseen.

Järjestö yhteensä
1701

SATAKUNNAN SYDÄNPIIRI RY

100 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 48
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3461

Edellinen
avustus

Työikäisten toimintakyvyn parantamiseen
järjestölähtöisen Verkkopuntari 2.0 elintapaohjausohjelman avulla (Verkkopuntari 2.0 2017
- 2020) (Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

86 000

86 000

164 000

168 000

86 000

86 000

164 000

168 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on että
hankkeeseen osallistuvat tekevät ruokavalioon liittyviä
myönteisiä muutoksia, heidän fyysinen suoritus- ja
toimintakyky paranevat ja elämänlaatu kohenee. Lisäksi
tavoitteena on että kunnan, maakunnan ja järjestöjen
yhteistyö terveyden edistämiseen liittyen lisääntyy ja
syntyy yhteinen toimintamalli työikäisten
elintapaohjaukseen. Hankkeessa käynnistetään sekä
verkkopainonhallintaryhmiä ja että liveryhmiä.
Hankkeessa tuotetaan Verkkopuntarin
´itseopiskelumateriaali´ja käynnistetään yksilöohjaus
sitä haluaville. Yhdessä Porin kaupungin kanssa
kehitetään ryhmiin rekrytointia ja mallinnetaan
maakunta-kunta-järjestö ±yhteistyötä työikäisten
elintapaohjaukseen käynnissä oleva Satakunnan soteja maakuntauudistus huomioiden. Haettu hanke sopii
hyvin Järjestö 2.0: mukana muutoksessa avustusohjelmaan sillä se vastaa sekä tavoitteiltaan
että toteutukseltaan avustusohjelman linjauksiin.

Järjestö yhteensä
6951

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY

Sivu 49
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3702

Edellinen
avustus

Työelämässä olevien ja työelämän ulkopuolelle
joutuneiden etuja ajavien yhdistysten yhteistyön
kehittämiseen ja näiden yhdistysten jäsenten
aktivoimiseen, työhyvinvoinnin parantamiseksi sekä
hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintojen ja
palvelujen kehittämiseen ja käyttöönottoon Etelä-Savon
maakunnan alueella (Terve työ terveessä elämässä
±

Haettu

58 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
hankkeen kohderyhmän; työelämän yhdistysten,
yrittäjien ja itsensä työllistäjien, maatalousyrittäjien,
työttömien, maahanmuuttajien ja työelämästä
syrjäytyneiden keskuudessa positiivista ´buustia´
kehitettyjen ja jo koeteltujen mallien tai uusien
työhyvinvointia edistävien toimintatapojen ja palveluiden
käyttöönottoon sekä juurruttamiseen. Lisäksi kehitetään
ammattitoimijoiden ja yhdistysten sekä järjestöjen
välistä yhteistyötä kokoa Etelä-Savon maakunnan
alueella HyTe toiminnan kehittämiseksi
kumppanuustoimintamallin avulla.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa kohderyhmän laajuuteen, viestinnän
toteuttamiseen, sekä seurannan ja arvioinnin
toteuttamiseen. Myös yhteistyötahojen sitoutumisesta ei
ole riittävää varmuutta.

Järjestö yhteensä
2416

SAVONLINNAN TOIMINTAKESKUS RY

58 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 50
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3619

Edellinen
avustus

Toimintakyvyn, osallistamisen ja sosiaalisuuden
lisäämiseen työelämästä pudonneiden ihmisten parissa
palveluohjauksen ja ryhmätoiminnan avulla
(Lähe Mukkaan - toiminta Savonlinnan seudulla 20172020)

Haettu

64 000

Savonlinna
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
toimintakyvyn parantaminen. Tähän pyrittäisiin yksilö- ja
ryhmämuotoisen toiminnan avulla. Avustushakemus
kaipaa kehittämistä usean osa-alueen suhteen. Lisäksi
hankkeen sisällöksi suunniteltua toimintaa toteutetaan
jo järjestön toisella avustuskohteella eikä
lisärahoituksen esittäminen tässä yhteydessä ole
perusteltua.

Järjestö yhteensä
1750

SELKÄLIITTO RY

64 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 51
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3477

Edellinen
avustus

Työikäisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
toimintakyvyn vahvistamiseen ohjaamalla kohderyhmä
Selkäkanava.fi -verkkopalveluun, josta saa tutkittua
tietoa selän itsehoidosta ja sen merkityksestä
selkäongelmien hoitamisessa (Selkäkanava.fi verkkopalvelun kehittämis- ja levittämishanke 20172020)

Haettu

94 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hakijalla on olemassa
Selkakanava.fi verkkopalvelu. Hankkeen tarkoituksena
on tehdä palvelua tunnetummaksi ja tuottaa lisää
monipuolista sisältöä verkkopalveluun. Lisäksi
toteutetaan kampanjoita esim. Facebookiin-, Twitteriin
tai muihin verkkopalveluihin (esim. Iltalehti.fi), jossa
monet suomalaiset vierailevat päivittäin. Selkäliiton
paikallisia selkäyhdistyksiä koulutetaan hyödyntämään
entistä paremmin Selkäkanavan sisältöjä ja samalla
myös tuomaan tunnetuksi omia yhdistysten liikunta- ja
vertaistukimahdollisuuksia. Liitto saa myös
yleisavustusta ja tämäntyyppinen tiedotus ja
edunvalvonta toiminta voisi olla yleisavustuksen sisällä.

Järjestö yhteensä
254

SETLEMENTTI LOUHELA RY

94 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 52
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3539

Edellinen
avustus

Yhteiskunnasta vetäytyneiden ja syrjäytyneiden 18-29 vuotiaiden nuorten osallisuuden lisäämiseen
ryhmätoiminnan sekä yksilöllisen tuen ja ohjauksen
avulla Järvenpäässä (Kohti aktiivista osallisuutta 20172020)(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

31 300

31 300

67 350

68 400

31 300

31 300

67 350

68 400

Järvenpää
Avustusta ehdotetaan. Toiminnan tavoitteena on
vahvistaa järvenpääläisten syrjäytyneiden ja
vetäytyneiden nuorten toimintakykyä ja osallisuutta
yhteisöllisen ryhmätoiminnan avulla. Lisäksi nuorille
tarjotaan myös yksilöllistä tukea elämäntilanteensa
edistämiseksi. Keskeisenä menetelmänä on sosiaalista
vahvistumista tukeva yhteisöllinen toiminta, jonka
sisältö suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa.
Toiminnan tarve on kartoitettu ja toiminnalla on kattavat
verkostot, joiden ansiosta toiminnan toteutus voidaan
toteuttaa monipuolisella tavalla kustannustehokkaasti
kohderyhmän tarpeet huomioiden. Toiminta on
kohdennettu nuorille, jotka eivät moninaisista syistä
johtuen pysty osallistumaan kuntien ja valtion tarjoamiin
tukitoimiin ja tarvitsevat tukea arjen hallintaan.

Järjestö yhteensä
1641

SININAUHASÄÄTIÖ

Sivu 53
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3385

Edellinen
avustus

Eronneille syrjäytymisvaarassa oleville miehille
soveltuvan erotyön ja asumisen tuen ryhmä- ja
yksilömuotoisen tuen mallintamiseen (Ero tuli, koti meni
2017-2020)

Haettu

95 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää miehille uusi etsivän erotyön malli, joka
huomioi asumisen ja hyvinvoinnin tarpeet.
Kohderyhmälle tarjottaisiin sekä yksilö- että
ryhmämuotoista tukea sekä asumisentukea.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa tavoitteiden asettamiseen ja
hankerakenteen (monitoimijahanke) perusteluun.

Järjestö yhteensä
8152

95 000

Sisäilmasta sairastuneet ry
C 3711

Sisäilmasairaiden työelämävalmennuskoulutuksen
kehittämiseen sekä koulutuksen tuotteistamiseen
(Sisäilmasairaiden työelämävalmennuskoulutuksen
kehittämishanke 2017-2020)

49 150

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
luoda koulutusmalli sisäilmasta sairastuneiden
uudelleen työllistymisen edistämiseksi.
Avustushakemuksessa käytännön toteutus on kuvattu
kouluksen osalta vajavaisesti ja arviota koulutuksen
tarpeellisuudesta ei ole esitetty kohderyhmälähtöisesti.

Järjestö yhteensä
563

SOLARIS-LOMAT RY

49 150

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 54
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3387

Edellinen
avustus

Toimintakyvyltään heikentyneiden työikäisten
toimintakyvyn kartoittamiseen ja vahvistamiseen
moniammatillisesti ohjatuilla vertaistukiryhmillä
(Toimintakyvyn peruskorjaus 2017 - 2020)

Haettu

200 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kartoittaa ja vahvistaa fyysistä työkykyä, saada
liikunnallinen elämäntapa pysyvästi osaksi arkea,
kartoittaa ja vahvistaa psyykkistä työkykyä, antaa
välineitä työkyvyn ylläpitoon arjessa sekä kartoittaa ja
korjata sosiaalista ja ravitsemuksellista elämänhallintaa.
Hakemus on vaatimattomasti täytetty ja vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
8445

200 000

Sotkamon 4H-yhdistys
C 3383

Matalan kynnyksen Olohuone-tyyppisen toiminnan
perustamiseen ja juurruttamiseen Sotkamossa
(Kaikkien kammari 2017-2019)

63 713

Sotkamo
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
luoda Sotkamoon matalan kynnyksen palvelupiste 1865 vuotiaille syrjäytymisvaarassa oleville.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
kohderyhmän tarkempaan rajaukseen sekä julkisten
työvoimapalveluiden selkeään eriyttämiseen hankkeen
toimenpiteistä.

Järjestö yhteensä

63 713

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 55
Järj

4972

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

SOVELTAVA LIIKUNTA SOVELI RY
C 3481

Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman
koordinaatiohankkeen toimintaan (Verkostoista voimaa
2017-2019)

89 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
Toimintakyky kuntoon hankkeiden keskinäisen
verkostoitumisen tukeminen, hankkeiden toiminnan
tukeminen, hyvien käytäntöjen levittäminen ja
koulutuksen järjestäminen. Hanketta on haettu
Toimintakyky kuntoon ohjelman
koordinaatiohankkeeksi. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa miten ohjelman
koordinaatiota käytännössä on tarkoitus toteuttaa, millä
tavalla ohjelmaan osallistuvat toimijat saadaan
sitoutettua toimintaan. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
5095

SUOMEN KILPIRAUHASLIITTO RY

89 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 56
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3622

Edellinen
avustus

Kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairaille kohdennettuun
ammatilliseen puhelin-, sähköposti- ja
verkkoneuvontaan (Terveyttä ja elinvoimaa
neuvonnasta - Teline 2017-2020)

Haettu

25 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tarkoituksena on
tarjota kilpirauhassairailla ammatillista neuvontaa ja
ohjausta jolloin kohderyhmä pysyy työ- ja
toimintakykyisenä. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi
hanke vaatii kehittämistä usean osa-alueen suhteen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää enemmän
huomiota kohderyhmän aktivoimiseen. Lisäksi järjestö
tarjoaa jo osana perustoimintaansa tietoa
kilpirauhassairauksista ja niiden vaikutuksista
oheissairauksien syntymiseen, kokonaisterveyteen sekä
eri hoitovaihtoehdoista.

Järjestö yhteensä
2789

SUOMEN MUISTIASIANTUNTIJAT RY

25 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 57
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3535

Edellinen
avustus

Pääkaupunkiseudulla asuvien muistisairauden riskissä
olevien pienituloisten työikäisten aivoterveyden,
toimintakyvyn ja työssä jaksamisen vahvistamiseen
käytössä olevilla resursseilla ryhmämuotoisen
elintapaintervention avulla (Kahden euron eväät -hanke
±

Haettu

85 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on edistää
pienituloisten työikäisten aivoterveyttä ja toimintakykyä
heidän käytössään olevien resurssien avulla.
Osatavoitteet: Parantaa ruokavalion laatua ja
ravintoaineiden saantia räätälöidyn
ravitsemusohjauksen avulla. Edistää
terveysliikuntasuositusten toteutumista ja arkiliikunnan
lisäämistä. Lisätä osallistujien tietämystä
aivoterveydestä, ja edistää aivoterveyttä tukevien
valintojen toteutumista. Toiminnassa ei ole mukana
yhteistyökumppaneita. Ravitsemuksen osalta
vastaavaa toimintaa tekee Gerontologinen Ravitsemus
Gery ry, jonka kanssa olisi hyvä olla yhteistyössä.

Järjestö yhteensä
6095

SUOMEN NIVELYHDISTYS RY

85 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 58
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3447

Edellinen
avustus

Työikäisten nivelterveyden, toimintakyvyn ja
elämänlaadun parantamiseen liikuntaohjauksella,
omahoidon ohjauksella ja virtuaalisella vertaistuella
yhteistyössä työterveystoimijoiden kanssa (Työikäisten
nivelterveys kuntoon 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon
-avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

25 000

25 000

70 000

75 000

25 000

25 000

70 000

75 000

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on
työikäisten nivelterveyden lisääminen ohjaamalla heitä
nivelterveyttä edistävään liikuntaan. Tämä lisää
sairastavien elämänlaatua ja mahdollistaa
toimintakyvyn kohenemisen sekä hidastaa nivelrikon
etenemistä ja lieventää oireita. Perustetaan työikäisille
virtuaali vertairyhmätoimintaa. Hankkeessa
yhteistyökumppanina on Terveystalo. Hankkeessa
tuotetaan ja koostetaan omat työikäisten tietopaketit,
joita työterveyslääkärit, -hoitajat ja -fysioterapeutit
jakavat uusille nivelrikkopotilaille.

Järjestö yhteensä
482

SUOMEN PUNAINEN RISTI

Sivu 59
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3647

Edellinen
avustus

Paperittomien auttamiseen vapaaehtoistoimintaa
vahvistamalla, paperittomien fyysisen ja psyykkisen
toimintakyvyn ylläpitämistä tukemalla, konkreettista
avustustoimintaa käynnistämällä sekä lisäämällä
Punaisen Ristin valmiutta ja osaamista paperittomien
parissa tehtävässä työssä ja tukemalla myös muita
järjestöjä ja yhteisöjä paperittomien palvelujen
käynnistämisessä ja ylläpitämisessä (Paperittomat ja
Punainen Risti 2017-2020)

Haettu

206 980

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa vapaaehtoistoimintaa paperittomien
auttamisessa, tukea paperittomien fyysisen ja
psyykkisen toimintakyvyn ylläpitämistä, käynnistää
konkreettista avustustoimintaa sekä lisätä Punaisen
Ristin valmiutta ja osaamista paperittomien parissa
tehtävässä työssä. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
488

SUOMEN SYDÄNLIITTO RY - FINLANDS HJÄRTFÖRBUND RF

206 980

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 60
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3632

Edellinen
avustus

Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman
koordinoimiseen (2017 - 2020)

Haettu

163 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on luoda
Toimintakyky kuntoon - avustusohjelmaan toimiva
rakenne verkottumiselle ja vuorovaikutukselle, tukea
ohjelmakokonaisuuteen valittuja hankkeita
saavuttamaan asetetut tavoitteet ja tehdä näkyväksi
ohjelman toiminta ja tulokset. Hanketta on haettu
Toimintakyky kuntoon ohjelman valtakunnalliseksi
koordinaatiohankkeeksi. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa miten ohjelman
koordinaatiota käytännössä on tarkoitus toteuttaa, millä
tavalla ohjelmaan osallistuvat toimijat saadaan
sitoutettua toimintaan sekä seurannan ja arvioinnin
toteuttamiseen. Hakemus vaatii kehittämistä usean osaalueen suhteen.

Järjestö yhteensä
2916

163 000

TAMPEREEN NMKY RY
C 3482

Yksinäisyyttä vähentävän ja syrjäytymistä ehkäisevän
matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan
kehittämiseen 18-35-vuotiaille autisminkirjon piirteitä
omaaville aikuisille (Messin kohtaamispaikka 20172020)
Tampere
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tukea
autisminkirjoon kuuluvia nuorian matalan kynnyksen
kohtaamispaikkatoiminnan avulla. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

61 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 61
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

1640

Haettu

61 000

TAMPEREEN SEUDUN NUORISOASUNNOT RY
C 3425

Ongelmapelaamisen vuoksi toimintakyvyltään
heikentyneiden ja koteihinsa passivoituneiden
työikäisten nuorten aikuisten löytämiseen ja
ohjaamiseen eteenpäin sekä heidän aktivoimiseensa
kodin ulkopuoliseen toimintaan hyväksikäyttäen jo
olemassa olevien toimijoiden palveluita (Pelaavien
nuorten työllisyys- ja elämäkoordinaattori 2017-2020)

34 780

Tampere
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa ongelmapelaavien nuorten osallisuutta ja
sosiaalista toimintakykyä sekä parantaa heidän kykyään
toimia arjessa esimerkiksi ohjaamalla heidät aktiivisesti
eri työllisyyspalveluiden piiriin. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Toiminnallinen rajapinta
Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman
kokonaisuuteen jää hakemuksessa epäselväksi. Lisäksi
avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toteutuksen kuvaamiseen ja
yhteistyökumppanuuksien todentamiseen.

Järjestö yhteensä
7449

TANSSII TÄTIEN KANSSA RY

34 780

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 62
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3362

Edellinen
avustus

Pyörätuolitanssin ylläpitäminen ja kehittäminen.
Järjestetään oppitunteja ja leirejä sekä tanssinohjausta
pyörätuolia apunaan käyttäville liikuntarajoitteisille ja
heitä avustaville pystytanssijoille (Viilettäjät parketilla
2017-2019).

Haettu

35 520

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta.
Hankkeen tavoitteena on pyörätuolitanssitoiminnan
yleiseen toteutukseen (oppitunnit, harjoitukset ja leirit).
Hankkeessa ei ole selvitetty suunnitellun toiminnan
tuloksia ja vaikutuksia. Lisäksi toiminta on kohdennettu
alueellisesti ja rajalliselle kohderyhmälle.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
3218

TOIMINTAKESKUS SAMPOLA RY

35 520

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 63
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3340

Edellinen
avustus

Eläkeläisten, ikääntyvien sekä eläkeikää lähestyvien
pitkäaikaistyöttömien syrjäytymistä ehkäisevien ja
toimintakyvyn ylläpitoa, itsenäistä elämää ja
elämänhallintaa edistävien uusien matalan kynnyksen
palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen sekä
vertaistukitoimintaan (Ikääntyvien arkiapu ja
osallistuminen 2017-2020)

Haettu

70 000

Helsinki
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
eläkeläisten ja eläkeikää lähestyvien ikääntyvien
pitkäaikaistyöttömien toimintakyvyn, aktiivisuuden ja
elämänhallinnan parantaminen esimerkiksi
ikääntyneiden arkisen asiointiavun järjestämisellä
asiantuntija - tai vapaaehtoisavustajan kanssa.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen, koska eläkeläiset eivät ole
ohjelman kärkikohderyhmää.

Järjestö yhteensä
888

UUDENMAAN LIHASTAUTIYHDISTYS RY

70 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 64
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3655

Edellinen
avustus

Työikäisille, näkymättömästi lihassairaille suunnatun,
kokemustietoon perustuvan vertaistukitoiminnan
toimintamallien kehittämiseen ja pilotointiin
(Toimintakyky kuntoon! Kokemustiedon ja vertaistuen
hyödyntäminen näkymättömästi vammaisten
lihassairaiden toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisessä
2017 - 2020)

Haettu

22 280

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa näkymättömästi lihassairaiden, työkykyisten
aikuisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
toimintakykyä, ja parantaa kohderyhmän kykyä toimia
arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Lisäksi tavoitteena on
että lihassairaiden, alenevan toimintakyvyn
riskiryhmässä olevien työikäisten valmiudet hakeutua
vammaispalveluiden ja eri tukimuotojen piiriin
paranevat. Hankkeessa kehitettäisi toimintamuotoja
näkymättömästi lihassairaiden vertaistukitoiminnan
kasvattamiseksi yhdessä kohderyhmään kuuluvien
vapaaehtoisten kanssa. Hankkeen sisällössä ei ole
erityistä uutta näkökulmaa tai toimintoja, joista muut
hankkeet erityisesti hyötyisivät, joten hanketta ei esitetä
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
2396

VAASANSEUDUN SOSIAALIPSYKIATRINEN YHDISTYS RY

22 280

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 65
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3536

Edellinen
avustus

Mielenterveydellisistä ongelmista kärsivien sosiaalisen,
psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn parantamiseen ja
leimaantumisen pelon vähentämiseen
hyvinvointiryhmien ja yksilövalmennuksen keinoin
Vaasassa (Balanssiin! - kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
edistäminen 2017-2020)

Haettu

37 500

Vaasa
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on
mielenterveydellisistä ongelmista kärsivien sosiaalisen,
psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn parantaminen ja
leimaantumisen pelon vähentäminen hyvinvointiryhmien
ja yksilövalmennuksen keinoin. Avustushakemuksessa
olisi tullut kuvata sitä, kuinka toiminnan tarvetta on
selvitetty kohderyhmältä ja perustella selkeämmin,
kuinka toiminta palvelisi kohderyhmää. Myös toiminnan
seuranta-ja arviointimenetelmia olisi pitänyt kuvata
yksityiskohtaisemmin.

Järjestö yhteensä
7824

VAPAUTEEN ILMAISUN JA KUNTOUTTAVAN TOIMINNAN KAUTTA
VIKTO RY

37 500

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 66
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3666

Edellinen
avustus

Hämeenlinnan, Hattulan, Janakkalan ja Riihimäen
alueilla asuvien rikostaustaisten henkilöiden tukemiseen
yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin sekä
kohtaamispaikan perustamiseen Hämeenlinnaan
(Tukikohta 2017-2020)

Haettu

62 690

Hämeenlinna
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
parantaa alueella asuvien rikostaustaisten henkilöiden
toimintakykyä tarjoamalla tukea ja toimintaa
Hämeenlinnaan perustettavan matalan kynnyksen
kohtaamispaikan kautta. Avustushakemuksessa olisi
tullut vielä täsmentää hankkeen toiminnan suhdetta
järjestön jo toteutettuun toimintaan sekä toisen alueella
toimivan kohtaamispaikan toimintaan.

Järjestö yhteensä
8037

62 690

Varkauden seudun työpajayhdistys ry
C 3521

Työelämän ulkopuolella olevien ja toimintakyvyltään
heikentyneiden nuorten aikuisten aktiivisuuden
lisäämiseen yksilöohjauksella ja pienryhmätoiminnoilla
(Helppi 2017-2020)

69 165

Varkaus
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
aktivoida sairauslomalla ja kuntoutustuella olevien
työikäisten 17- 29-vuotiaiden nuorten aikuisten
kohderyhmää oman työ- ja toimintakykynsä
kehittämiseen sekä ohjata heitä toimintoihin, jotka
edistävät henkilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä

69 165

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 67
Järj

2413

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

YHDESSÄ SELVIYTYMISEN TUKI YSTI RY
C 3502

Työikäisten, heikommassa asemassa olevien
osallisuuden, toimijuuden sekä arjessa selviytymisen
tukemiseen matalan kynnyksen toiminnan avulla
(Tärppi 2017-2020)

90 000

Tampere
Avustusta ei ehdoteta. Toiminnan päätavoitteena on
lisätä työelämästä syrjässä olevien työikäisten
henkilöiden osallisuutta, toimijuutta ja arjessa
selviytymistä perustamalla matalan kynnyksen
kohtaamispaikka. Kohtaamispaikassa kohderyhmälle
tarjotaan ryhmätoimintaa ja yksilöllistä palveluohjausta.
Vaikka toiminnan toteutus on hankkeessa suunniteltu
toteutettavan osallistujien tarpeen mukaisesti hankkeen
edetessä, on nyt kuitenkin toiminnan toteutuksen
kuvaus liian ylätasoista. Toiminnan toteutuksen kuvaus
antaa vähäisesti tietoa siitä mitä toiminnassa on
tarkoitus tehdä. Toiminnalle ei ole esitetty
juurtumissuunnitelmaa ja tavoiteltavat tulokset ja
vaikutukset ovat epätarkkoja.

Järjestö yhteensä
7745

YKSINASUVAT RY, ENSAMBOENDE I FINLAND RF

90 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 68
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3553

Edellinen
avustus

Yksinasuvien työikäisten aktiivisen toimijuuden
vahvistamiseen ryhmätoiminnalla (Me yksinasuvat
2017-2019)

Haettu

81 970

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tukea
yksinasuvien ihmisten toimintakykyä erilaisten
ryhmätoimintojen ja asiantuntijaluentojen kautta. Lisäksi
kehitetään digitaalisia palveluita. Avustushakemus
kaipaa kehittämistä usean osa-alueen suhteen.
Huomiota olisi tullut kiinnittää muun muassa toiminnan
tavoitteiden, toteutuksen ja tulosten tarkempaan
kuvaukseen.

Järjestö yhteensä
7723

YLÄ-SAVON TOIMI-TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ

81 970

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 69
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3629

Edellinen
avustus

Toimintakykyisyydeltään alentuneiden henkilöiden
biopsykofyysisen toimintakyvyn vahvistamiseen
aktiivisen toimijuuden keinoin, motivaatiota kasvattavin
goaling-menetelmin ja osallisuutta lisäämällä YläSavossa (TAHTO 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

84 181

84 181

153 664

153 664

Järjestö yhteensä

84 181

84 181

153 664

153 664

Kaikki yhteensä

6 949 868

849 313

1 788 398

1 786 747

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
toimintakyvyltään alentuneiden työikäisten
biopsykofyysisen toimintakyvyn vahvistaminen.
Toimintakykyä kehitetään aktiivisen toimijuuden keinoin,
motivaatiota kasvattavin goaling-menetelmin ja
osallisuutta lisäämällä ryhmätoiminnoilla ja
yksilövalmennuksilla. Ryhmäkohtaisten projektien
aiheet ovat muun muassa kuntoilu, terveellinen ruoka,
kasvimaaviljely, itsetuntemus sekä voimavarojen
vahvistaminen. Toimintakyky kuntoon ohjelmakokonaisuuden tavoitteiden mukaisesti hanke
vahvistaa kohderyhmäläisten fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista toimintakykyä sekä parantaa
kohderyhmäläisten kykyä toimia arjessa, työssä ja
vapaa-ajalla.

Avustusehdotus

12.5.2017

Hakuehdot:
Käsit.vuosi: 2017
Tavoitealue: Työelämäosallisuus

Järj

8475

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

Audentes ry
C 3438

Vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien
työnhakijoiden osallisuuden ja elämänhallinnan
lisäämiseen työnvälitystoiminnan avulla (Mentor-projekti
2017-2020)

72 465

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työkykyisten
työnhakijoiden aktivoiminen työllistämällä heitä
ammatti- ja työnantajaliittojen valmiita verkostoja ja
resursseja hyödyntäen. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen, kuten
yhteistyökumppanuuksien varmistamisen ja
asiakasohjauksen verkostojen todentamisen suhteen.

Järjestö yhteensä

72 465

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 2
Järj

1522

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

BALANSSI RY
C 3416

Työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen
lappilaisissa pk-yrityksissä sekä sosiaali-, terveys-,
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöissä vertaistuen ja
matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksien avulla
(Balanssia työhön 2017-2020)

102 470

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on työhyvinvoinnin
edistäminen lappilaisissa pk-yrityksissä sekä sosiaali-,
terveys-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöissä
vertaistuen ja matalan kynnyksen
osallistumismahdollisuuksien avulla.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa tavoitteiden, toiminnnan sekä seurantaja arviointitavan yksityiskohtaisempaan kuvaamiseen.

Järjestö yhteensä
6628

DATERO RY

102 470

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 3
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3657

Edellinen
avustus

För att främja användandet av kompenserande läs- och
skrivhjälpmedel för vuxna personer med läs- och
skrivsvårigheter vid inlärning och i arbetslivet (20172020)

Haettu

47 020

USEITA ALUEITA
Understöd föreslås inte. Avsikten med projektet är att
främja användandet av kompenserande läs- och
skrivhjälpmedel för vuxna personer med läs- och
skrivsvårigheter vid inlärning och i arbetslivet. I
understödsansökan borde man ha fäst uppmärksamhet
vid att tydligare ha konkretiserat målgruppen och också
klargjort hur man konkret når arbetsgivare och
myndigeter som kommer i kontakt med målgruppen. I
ansökan kunde man också ha bifogat de viktigaste
samarbetsparternas avtal. Projektets innehåll sådant
det beskrivs i ansökan lämpar sig inte i
understödshelheten för de projekt som valts till
understödsprogrammen under Finlands 100årsjubileum.

Järjestö yhteensä
2513

ELÄMÄ JA VALO RY

47 020

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 4
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3585

Edellinen
avustus

Romaniväestön koulutuksen, työllisyyden,
elämänlaadun parantamiseen neuvonnan ja ohjauksen
avulla (Parempi elämä 2017-2020)

Haettu

32 841

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteen on ohjata ja
innostaa 20-45 -vuotiaita romanitaustaisia
pitkäaikaistyöttömiä yliopisto- sekä toisen asteen
koulutukseen, avustaa, kouluttaa ja ohjata työntekijöitä
löytämään työpaikka tai saamaan työharjoittelu tai kokeilupaikkoja. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi
avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toteutuksen yksityiskohtaisempaan
kuvaukseen sekä mm. yhteistyökumppanuuksien
todentamiseen aiesopimuksin.

Järjestö yhteensä
32

ERITYISKANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

32 841

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 5
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3640

Edellinen
avustus

Aikuisten vaikeasti vammaisten työelämä/yhteiskunta
osallisuuden lisäämiseen aitojen työkokemusten avulla
(Työ elämän osaksi (TEO) 2017-2020)

Haettu

130 000

Alajärvi
Avustusta ei ehdoteta. Toiminnan tavoitteena on
vahvistaa aikuisten vaikeasti vammaisten
yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallisuuteen
työelämässä ja toimintaan yhteiskunnan täysivaltaisena
jäsenenä. Toimintaa toteutetaan tarjoamalla
aikuisopiskelijoille mahdollisuus osallistua pari tuntia
päivässä työskentelemiseen alueella toimivissa
yrityksissä. Toiminta kohdistuu Lehtimäen opiston
vaikeasti vammaisiin aikuisiin. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
1271

ESPOON DIAKONIASÄÄTIÖ

130 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 6
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3542

Edellinen
avustus

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan
työttömille työikäisille yksilö-, ryhmä-ja vapaaehtoistyön
avulla Espoossa (Toimintatila HyvinVoiMaa! 20172020)

Haettu

140 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Toiminnan päätavoitteena on
tarjota espoolaisille ja kauniaislaisille työttömille
yksilöllistä tukea ja ohjausta sekä osallistaa ja poluttaa
heitä työtä kohti. Toimintaa varten perustetaan matalan
kynnyksen kohtaamispaikka, jossa alueen työttömille
tarjotaan erilaisia työhön poluttavia toimintoja.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toiminnan toteutuksen kuvaamisen
täsmentämiseen ja aikatauluttamiseen sekä
kohderyhmän rajaamiseen. Nyt esitetty toiminta ja
kohderyhmä näyttäytyy laajana ja epätarkkana. Näin
ollen myös tavoiteltavat tulokset ovat ylätasoisia.
Hakemuksessa ei ole kuvattu kuinka hanke sitoutuu
ohjelmaan.

Järjestö yhteensä
6241

ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ RY

140 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 7
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3561

Pitkään työttömänä olleiden korkeasti koulutettujen
sekä kotona olleiden maahanmuuttajanaisten
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen, vertaisuutta
ja kulttuuri-identiteettiä vahvistavan pienryhmä- ja
pajatoiminnan avulla silloin, kun henkilöt eivät kuulu
kuntoutuksen toimenpiteiden piiriin, eivätkä ole vielä
valmiita työhön. (Hyvinvointia kulttuurista, Iloa arkeen hanke 2017 - 2010) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)
Espoo
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytyksiä
lisäämällä hyvinvoinnin kokemuksia ja elämänhallintaa
osallistumismahdollisuuksia vahvistavan
pienryhmätoiminnan avulla. Helinä Rautavaara museo
toteuttaa osan ryhmistä, sillä on kokemusta erilaisten
voimaannuttavien ryhmätoimintojen järjestämisestä.
Toiminnalla vahvistetaan pitkään työttömänä olleiden
korkeasti koulutettujen sekä kotona olleiden
maahanmuuttajanaisten koettua arjen mielekkyyttä
sekä edistetään vahvemman työidentiteetin
muodostumista, tarjoamalla mahdollisuuden toimia
vertaistukihenkilönä ja osallistua vertaisuuteen
perustuvaan toimintaan. Nämä kaksi ryhmää ovat
väliinputoajia, pitkäaikaistyöttömiä, jotka eivät kuulu
kuntoutuksen toimenpiteisiin, mutta eivät vielä ole
valmiita työhön tai eivät uskalla ottaa työtä vastaan.
Hanke sopii hyvin Toimintakyky kuntoon avustusohjelmaan, joka tähtää työikäisten
toimintakyvyn parantamiseen. Ohjelman kautta
toimintamalli leviää ja voi synnyttää vertaisryhmiä ja
kokeiluja myös muualla. Hanke ja organisaatio hyötyvät
valtakunnallisen koordinaatiohankkeen antamasta
tuesta, ideoista ja hyvien käytäntöjen jakamisesta.
Hakija ilmoittaa yhteistyökumppaneikseen Helena
Rautavaaran museon ja maahanmuuttajayhdistyksistä
Vihreä Valo nimisen yhdistyksen, ei aiesopimuksia.

Edellinen
avustus

Haettu

65 000

Ehdotus
2017
65 000

Suunnitelma
2018
145 000

Suunnitelma
2019
153 000

Sivu 8
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

8446

Haettu

65 000

Ihme ja Kumma Tuki Ry
C 3659

Ammattikoulutuksen saaneiden erityisnuorten
työllistymisen edistämiseen matalan kynnyksen
kaupunkiolohuone toiminnan avulla ("Saan olla
mukana" : Osatyökykyisten tasa-arvoinen
työpajamainen matalan kynnyksen työpaikka 20172020)

80 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehitysvammaisten nuorten toimintakyvyn kehittäminen
matalan kynnyksen toiminnan avulla. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
1127

JYRÄNKÖLÄN SETLEMENTTI RY

80 000

Ehdotus
2017
65 000

Suunnitelma
2018
145 000

Suunnitelma
2019
153 000

Sivu 9
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3575

Edellinen
avustus

18-29-vuotiaiden, synnynnäisistä ja sosiaalisista
haasteista kärsivien nuorten ja aikuisten turvapaikan
saaneiden työelämävalmiuksien parantamiseen nonstop-muotoisen ryhmä-ja yksilötyön avulla (Matalan
kynnyksen Uraani -Uroteko 2017-2020)

Haettu

68 181

Heinola
Avustusta ei ehdoteta. Toiminnan tavoitteena on 18-29vuotiaiden, ei-työpajakuntoisten nuorten valmentaminen
työpajatoimintaan, jatko-opintoihin tai työelämään sekä
turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien
työelämävalmiuksien parantaminen Heinolassa.
Toiminta toteutetaan 3-6 henkilön pienryhmätoimintana,
ryhmävalmennuksena sekä työparityöskentelynä.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toiminnan tavoitteiden asetteluun, riskien
arviointiin sekä seurannan kuvaamiseen.

Järjestö yhteensä
930

KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

68 181

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 10
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3417

Edellinen
avustus

Päihde- ja mielenterveysongelmaisten
pitkäaikaistyöttömien elämänhallintataitojen
parantamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen
ryhmämuotoisen vertaistukiohjelman avulla (Oman
elämänsä toimijaksi 2017-2020)

Haettu

113 600

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Toiminnan päätavoitteena on
vertaisryhmätoiminnan sekä verkostotyön avulla
parantaa työttömien päihdeja mielenterveysongelmaisten espoolaisten ja
kauniaislaisten
elämänhallintataitoja ja ylläpitää heidän työkykyään.
Hakemuksessa esitetyssä toiminnassa on sisällöllisiä
päällekäisyyksiä hakijan olemassa olevaan
avustuskohteeseen Ak 5 (Syrjäytyneiden
päihdeongelmaisten tukitoimintaan, "Askel-toiminta"),
jonka yhtenä toiminnallisena sisältönä on
hakemuksessa esitetty työllistymisen tuki. Molemmissa
toiminnoissa on toiminta-alueena pääosin Espoo.
Yhteistyön kuvaus kumppanien kanssa jää
aiesopimuksessa epätarkaksi.

Järjestö yhteensä
130

KEHITYSVAMMALIITTO RY

113 600

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 11
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3608

Edellinen
avustus

Nuorten kansalaistaitojen vahvistamiseen, tietoisuuden
lisäämiseen nuorten tarpeista ja heitä tukevista
keinoista sekä yksilöllisten osallistumisen ja
työllistämisen polkujen kehittämiseen nuorille tiiviissä
yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa
(Ohjat omiin käsiin 2017-2020)

Haettu

88 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
nuorten kansalaistaitojen vahvistaminen, tietoisuuden
lisääminen nuorten tarpeista ja heitä tukevista keinoista
sekä yksilöllisten osallistumisen ja työllistämisen
polkujen kehittäminen. Kohderyhmänä 16-24 vuotiaita
nuoria, jotka ovat palveluiden ulkopuolelle jääviä
väliinputoajia. Hanketta toteutetaan parantamalla
kohderyhmän arjenhallintaa jonka tuloksena
loppupäässä on työllistymisen palvelupolkujen
rakentaminen. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö
ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
8411

Ketään ei jätetä rannalle, Jyväskylä ry

88 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 12
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3696

Edellinen
avustus

Osatyökykyisten, maahanmuuttajien sekä muissa
haastavassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden
työllistämiseen käyttäen uusia mahdollisuuksia
työllistää matalan kynnyksen työn avulla tukien samalla
kiertotalouden ideaa (JALO-hanke 2017-2020)

Haettu

111 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
yhdistää erityisesti kiertotalouden luomia
mahdollisuuksia nuorten kuntouttavaan, työelämään
valmentavaan toimintaan. Hakemuksessa esitetty
hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmien avustuskokonaisuuteen. Lisäksi
hanke vaatii kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
5751

111 000

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ
C 3473

Rikostaustaisten työikäisten toimintakyvyn tukemiseen
rakennusalan töiden, yritysyhteistyön ja osaamisen
opinnollistamiseen rohkaisun kautta (Alan miehestä
alan ammattilaiseksi 2017-2020)

52 888

Helsinki
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tukea
rikostaustaisten henkilöiden työllistymistä tarjoamalla
heille rakennusalan töitä säätiön omassa kiinteistössä
sekä kannustamalla osaamisen opinnollistamiseen.
Hanke on tulkittavissa työllisyyspoliittiseksi hankkeeksi,
johon tulisi hakea avustusta Uudenmaan TE-toimiston
kautta.

Järjestö yhteensä
6360

KRIS-TAMPERE RY

52 888

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 13
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3725

Edellinen
avustus

Päihde- ja rikostaustaisten henkilöiden toimintakyvyn
tukemiseen vertaistuen keinoin (Action! - Kykyjä toimia
2017-2020)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

85 500

Tampere
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
rikostaustaisten henkilöiden kokonaisvaltainen
toimintakyvyn, osallisuuden, työllistymiskyvyn sekä
työssä toimimiskyvyn lisääminen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa toiminnan konkreettisempaan
kuvaukseen ja hankkeen aikatauluttamiseen.
Suunniteltu toiminta olisi tärkeää myös suhteuttaa
muuhun mahdolliseen toimintaan alueella.

Järjestö yhteensä
5469

KÖLVIN MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ RY

Uusi

C 3658

Pakolaistaustaisten työttömien nuorten miesten
toimintakyvyn ylläpitämiseen pienryhmätoiminnoin sekä
työelämäosallisuutta lisäävien toimintatapojen
kehittämiseen (Valomo-hanke 2017-2020)
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke)
Tampere
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
nuorten maahanmuuttajamiesten työkyvyn ylläpito ja
sen parantaminen pienryhmätoiminnan avulla.
Hankkeen tarve on määritelty kohderyhmälähtöisesti ja
käytännön toteutuksen tarkka kuvaus tukee
tavoitteenasettelua. Tuensiirto Suomen
mielenterveysseura ry:lle on rajattu pois, sillä tulosten
levittämistä hankkeen alkuvaiheessa ei voi pitää
perusteltuna. Tuntipalkkioiden tarve hankkeen
käynnistysvaiheessa on epäselvää ja ne rajataan pois.

85 500

70 000

60 000

130 000

130 000

Sivu 14
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

6776

Haettu

70 000

MARIA AKATEMIA YHDISTYS RY
C 3478

Ammatillisesti ohjatun vertaistoimintamallin
kehittämiseen masennuksesta kärsivien 18-29- ja yli 55
-vuotiaiden työikäisten toiminta- ja työkyvyn
vahvistamiseksi (TYÖNJANOON! 2017-2020)

159 350

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää ammatillisesti ohjattu vertaistoimintamalli
vahvistamaan, palauttamaan ja ylläpitämään
syrjäytymisvaarassa olevien työikäisten aikuisten
psyykkistä ja sosiaalista työtoimintakykyä.
Avustushakemuksessa olisi tullut suhteuttaa
suunniteltua toimintaa jo olemassa oleviin toimijoihin.
Hakemus kaipaisi selvennystä myös esimerkiksi
hankkeen rajapinnasta ryhmäterapiaan.

Järjestö yhteensä
1193

159 350

MIELENTERVEYSYHDISTYS TAIMI RY
C 3567

Työttömille ja mielenterveyskuntoutujille hyvinvointia
edistävän toimintakokonaisuuden suunnitelemiseen
Pirkanmaan alueella ("Sinun vuorosi on loistaa" 20172020)
USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on suunnitella
hyvinvointia edistävä toimintakokonaisuus työttömille,
syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa oleville.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa tavoitteiden, toiminnan sekä seuranta- ja
arviointitavan tarkempaan kuvaamiseen.

160 000

Ehdotus
2017
60 000

Suunnitelma
2018
130 000

Suunnitelma
2019
130 000

Sivu 15
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus
Järjestö yhteensä

2432

Haettu

160 000

MUOTIALAN ASUIN- JA TOIMINTAKESKUS RY
C 3391

Työelämän ulkopuolella tai lyhytaikaisissa työsuhteissa
olevien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
toimintakyvyn vahvistamiseen liikunnallisin keinoin
Tampereella (Mielekästä liikunnan iloa luontoliikkuminen elämäntavaksi ja voimavaraksi 20172020)

167 364

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Tavoitteena on vahvistaa
liikunnallisin keinoin työelämän ulkopuolella tai
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien fyysistä, psyykkistä
ja sosiaalista toimintakykyä hyödyntäen luonnossa
liikkumista ja luontoelämyksiä.
Avustushakemuksessa olisi tullut kuvata, kuinka
toiminta on aikataulutettu. Lisäksi olisi tullut kuvata sitä,
miten toiminnan tarvetta on selvitetty kohderyhmältä,
kuinka kohderyhmä tavoitetaan ja kuinka toiminnalla on
mahdollista saavuttaa asetettuja tavoitteita. Hakemus ei
anna vakuuttavaa kuvaa siitä, että toiminnalle asetetut
tavoitteet saadaan toteutettua ja että hankkeella
saataisiin aikaan muutosta kohderyhmän tilanteessa.

Järjestö yhteensä
473

NEUROLIITTO RY

167 364

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 16
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3673

Edellinen
avustus

Aivoliitto ry:n, Parkinson-liitto ry:n ja Neuroliitto ry:n
yhteiseen maakunnalliseen neuvontaan tukemaan
etenkin kognitiivisista oireista kärsivien henkilöiden
työssä jaksamista ja pärjäämistä (Neurologinen
Neuvomo, Varsinais-Suomi 2017-2020)(Toimintakyky
kuntoon -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

43 516

39 605

143 865

144 683

43 516

39 605

143 865

144 683

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on
sairastavien ja heidän läheistensä fyysisen, psyykkisen
ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja pärjäämisen tukeminen.
Tavoitteena on myös, että sairastavien edellytykset
työllistyä, palata työhön tai pysyä työssä parantuvat ja
he ja heidän läheisensä saavuttavat paremmin
tarvitsemansa oikeudet ja tukitoimet. Hankkeessa
järjestetään työkyvyn tukemisen teemapäiviä eri
paikkakunnilla (myös verkkovälitteisesti) ja pidetään
tietoiskuja kerho- ja yhdistystapaamisissa sekä
sairaalan poliklinikoilla. Ryhmäohjausta toteutetaan
kohderyhmälle suunnattuina teemailtoina ja -päivinä
sekä verkkovälitteisesti. Verkkovälitteistä ohjausta
toteutetaan sidosryhmien, kohderyhmäläisen ja
tarvittaessa hänen läheisensä tai työnantajan välillä.
Kehitettävä verkkovälitteinen toiminta voi sisältää
luentoja, yksilö- ja ryhmätapaamisia sekä
ammattilaisten välisiä konsultaatioita. Haettu hanke
sopii hyvin Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaan
sillä se vastaa sekä tavoitteiltaan että toteutukseltaan
avustusohjelman linjauksiin.

Järjestö yhteensä
1909

NIILO MÄKI -SÄÄTIÖ

Sivu 17
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3587

Edellinen
avustus

Ammattiopistossa opiskelleiden nuorten aikuisten
työllistymisen tukemiseen ja työllistymisen esteiden
selvittämiseen (Ammattiopistosta työelämään - AMISTE
2017 - 2020)

Haettu

50 840

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
nuorten ammattiin opiskelevien työllistymistä tukevien
rakenteiden ja toimenpiteiden tutkiminen, siitä tiedon
jakaminen ja nuorten aktivoiminen yhdessä
yhteistyötahojen kanssa erilaisten motivaatiota tukevien
ryhmien avulla. Instituutilla on ollut 2009 - 2012
Euroopan sosiaalirahaston rahoittama,
Opetushallituksen hallinnoima Motivoimaatukimushanke. Hanke toimi yhteistyössä Jyväskylän,
Kiipulan ja Tampereen ammattiopistojen ja Turun
ammatti-instituutin kanssa. Nyt haettavassa
hankkeessa halutaan tehdä jatkotutkimus, jonka avulla
halutaan saada tietoa työllistymisen esteistä ja tuesta
taantuman aikana kouluttautuneilla ja työelämään
siirtyneillä nuorilla. Tulosten pohjalta tehdään työkirja
opiskelu-ja TE-palveluiden henkilöstölle, tarjotaan
koulutusta koulutuksenjärjestäjille, ammattioppilaitosten
opettajille ja oppilaanohjaajille, sekä TE-palveluiden
henkilöstölle. Lisäksi jollakin tavalla (ei kerrota
tarkemmin) aktivoitaisi nuoria työnhakijoita yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkimus ei kohdistu
järjestölähtöiseen toimintaan, nuoret olisivat lähinnä
kohderyhmä, eivät itse aktiivisia toimijoita ja hankeen
talousarvio on suuri. Hakemuksessa esitetty hankkeen
sisältö ei sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan
valittujen hankkeiden avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
1583

NUORTEN YSTÄVÄT RY

50 840

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 18
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3518

Edellinen
avustus

Maahanmuuttajien työelämäosallisuutta edistävään
yksilö- ja ryhmävalmennukseen Oulun seudulla
(Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille 2017-2020)

Haettu

77 376

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoitteena on
lisätä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden
työelämä-, ja opiskeluvalmiuksia yksilöllisen-, ja
ryhmämuotoisen tuen avulla. Toiminnan avulla
kehitetään toimintamalli, joka soveltuu
ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymisen
tukemiseen moniammatillisessa yhteistyössä.
Toiminnan rajapinnat muihin toimijoihin- myös
lakisääteisiin palveluihin jää epäselväksi.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
7611

OPERAATIO RUOKAKASSI RY

77 376

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 19
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3456

Edellinen
avustus

Työikäisten toimintakyvyn parantamiseen kuntouttavalla
työtoiminnalla ja kokonaisvaltaisella sosiaaliseen
kuntoutuksella (Eväitä työelämään 2017-2020)

Haettu

120 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on on
tukityöllistää pitkäaikaistyöttömiä ja henkilöitä, joiden
toimintakyky on alentunut tarjoten heille erilaisia
työtehtäviä ruoka-aputyössä mm. logistiikan alalla.
Tavoitteena on kuntouttavan työtoiminnan ohella myös
kohderyhmän fyysisen kunnon ja terveyden
edistäminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen sekä
yleinen hyvinvoinnin lisääminen. Hakemuksessa
esitetty hankkeen sisältö ei sovellu Suomi 100 avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen. Avustushakemuksessa olisi
tullut kiinnittää huomiota muun muassa hankkeen
sisällön kuvauksen selkiyttämiseen suhteessa
lakisääteisten tukityöllistämistoimenpiteiden rajapintaan.

Järjestö yhteensä
304

OULUN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ

120 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 20
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3548

Edellinen
avustus

45-65 -vuotiaiden naisten työssäjaksamista tukevien
seulonta- ja ryhmäohjausmallien kehittämiseen alan
toimijoiden käyttöön (Luonnosta Hyvinvointia ja
Työkykyä Naisille 45+ 2017-2020)

Haettu

67 339

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
ennaltaehkäistä 45-65 -vuotiaiden naisten
työuupumusta luomalla ja pilotoimalla seulontamalli
sekä ryhmäohjausmalli alan toimijoiden käyttöön.
Toiminnassa toteutetaan kaksi selvitystä, joissa
ensimmäisessä selvitetään kohderyhmän tarpeita, ja
toisessa selvitetään luontoympäristön vaikutusta keskiikäisten naisten fyysiseen aktiivisuuteen,
ravitsemukseen, fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen
terveyteen. Näiden pohjalta kehitetään
seulontamenetelmä työuupumisen riskissä olevien
naisten tunnistamiseen ja järjestetään luontoympäristöa
ja virtuaaliluontoa hyödyntävää ryhmänohjausta
kohderyhmälle. Lopuksi toimintamalli jalkautetaan
muiden toimijoiden käyttöön. Avustushakemuksessa
olisi tullut kiinnittää huomiota muun muassa toiminnan
tarpeen kartoittamiseen sekä juurtumissuunnitelman
laatimiseen. Hankkeessa luotavan toimintamallin
jatkohyödyntämisestä ei annetuilla tiedoilla ole
varmuutta.

Järjestö yhteensä
755

OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY

67 339

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 21
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3703

Edellinen
avustus

Vamman, vammautumisen tai sairauden vuoksi
työttömäksi jääneiden henkilöiden
uudelleentyöllistymisen edistämiseen (Uusille Urille
2017-2020)

Haettu

46 533

Oulu
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
vamman, vammautumisen tai sairauden vuoksi
työttömäksi jääneiden henkilöiden
uudelleentyöllistymisen edistäminen.
Avustushakemuksessa olisi tullut kiinnittää huomiota
muun muassa tavoitteiden ja kohderyhmän
tarkentamiseen. Hanketta toteutetaan yksilöohjauksena
sekä järjestämällä workshop tyylisiä kokoontumisia.
Tuloksena on toimintamalli- ja verkostoitumisopas.
Hakemuksessa mainitaan yhteistyö, mutta
yhteistyötahojen sitoutumisesta ei ole näyttöä.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
1504

POHJOIS-KARJALAN MIELENTERVEYDENTUKI RY

46 533

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 22
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3592

Edellinen
avustus

Työikäisille mielenterveyskuntoutujille tuen ja avun
järjestämiseen arjen asiointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja
kodinhoitoon sekä tukihenkilöiden kouluttamiseen
Pohjois-Karjalassa
(AULIS 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

83 605

72 700

134 657

134 657

83 605

72 700

134 657

134 657

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
järjestää työikäisille mielenterveyskuntoutujille tukea ja
apua arjen asiointiin, kodinhoitoon ja sosiaalisiin
suhteisiin sekä kouluttaa tukihenkilöitä
mielenterveyskuntoutujien tueksi. Toiminnalla autetaan
mielenterveyskuntoutujia toimimaan arjessa, ottamaan
vastuuta omasta elämästään ja palamaan työelämään.
Toiminta on käytännönläheistä ja tapahtuu kuntoutujan
kotona ja lähiympäristössä. Työntekijä auttaa
kuntoutujaan asioiden- ja kodinhoidossa, tukee
sosiaalisten suhteiden luomisessa ja aktivoi
osallistumaan kodin ulkopuoliseen elämään. Rajapinta
kunnan lakisääteisiin palveluihin on selkeästi kuvattu.
Hankkeella pyritään työikäisten toimintakyvyn
parantamiseen. Toiminta vastaa Työkyky kuntoon ohjelmalle asetettuihin linjauksiin.

Järjestö yhteensä
3453

RAISIO-NAANTALI FOUNTAIN HOUSE RY

Sivu 23
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3388

Edellinen
avustus

Elämänhallinnan ongelmista kärsiville aikuisille
tavoitteellisen ja yksilökohtaisen tukitoiminnan
kehittämiseen Raison ja Naantalin aluella (Oma ohjaaja
-toiminta 2017-2020)

Haettu

40 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Tavoiteena on tarjota klubitalon
yhteydessä tavoitteellista ja yksilökohtaista
tukitoimintaa täysi-ikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat
tukea arjenhallintaan. 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
1822

RINNEKOTI-SÄÄTIÖ

40 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 24
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3444

Edellinen
avustus

Kehitysvammaisten henkilöiden osaamisen
lisäämiseen. Opinnollistamalla vammaisille tarjotaan
mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia ja sitä kautta
hakeutua ammatillisiin tutkintoihin johtaviin opintoihin ja
etenemistä työelämässä (Osaaminen näkyväksi
opinnollistamalla 2017-2020)

Haettu

55 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehitysvammaisten henkilöiden osaamisen
lisäämisääminen tarjoamalla mahdollisuus suorittaa
tutkinnon osia ja sitä kautta hakeutua ammatillisiin
tutkintoihin johtaviin opintoihin ja etenemistä
työelämässä. Hanketta toteutetaan opinnollistamalla
vailla ammatillista koulusta olevia tai niitä jotka eivät ole
tehneet koulutustaan vastaavaa työtä. Tuloksena on
että toimintakyky ja osallisuus työelämässä lisääntyy.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
2921

Setlementti Tampere ry

55 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 25
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3685

Edellinen
avustus

Työelämästä syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden
osallisuuden lisäämiseen ja arjenhallinnan taitojen
tukemiseen ryhmätoiminnan ja yksilötyön avulla
Valkeakoskella (Voimala 2017-2020)

Haettu

110 000

Valkeakoski
Avustusta ei ehdoteta. Toiminnan tavoitteena on tukea
18-64-vuotiaiden työelämästä syrjäytymisriskissä
olevien henkilöiden aktiivista toimijuutta ja arjen
hallinnan taitoja perustamalla matalan kynnyksen
kohtaamispaikka Valkeakoskelle. Kohtaamispaikassa
järjestetään myös ryhmätoimintaa sekä tarjotaan
yksilöllistä tukea. Avustushakemuksessa olisi tullut
kiinnittää huomiota muun muassa kohderyhmän
määrittelyyn ja osallistamiseen toiminnan
suunnittelussa. Hanke on kustannuksiltaan kallis.

Järjestö yhteensä
5196

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY

110 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 26
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3501

Edellinen
avustus

Toimintakyky kuntoon -ohjelman koordinaatioon
(Työosalliseksi-hanke, valtakunnallinen
koordinaatiohanke työikäisten toimintakyvyn
parantamiseksi ja työelämäosallisuuden
vahvistamiseksi 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman koordinaatiohanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

110 450

73 950

145 270

141 030

110 450

73 950

145 270

141 030

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
koordinoida Toimintakyky Kuntoon -ohjelman
kokonaisuutta. Hankkeessa on kuvattu tarkasti
menetelmät joilla ohjelmakokonaisuutta hallinnoidaan ja
erityisesti digitaalisia oppimisympäristöjä hyödynnetään
hyvin. Järjestö tuo hakemuksessa selkeästi esille
asiantuntemuksensa toimintakyvyn edistämiseen
liittyvistä toimenpiteistä, jonka lisäksi laaja
yhteistyöverkosto tukee ohjelman tulosten levittämistä.
Hankkeen henkilöresurssit rajataan kahteen
henkilötyövuoteen, jonka lisäksi edellytetään, että
hankkeen henkilöstö työskentelee SiltaValmennusyhdistyksen alaisuudessa suunniteltujen
tuensiirtojen sijaan.

Järjestö yhteensä
1305

SININAUHALIITTO RY

Sivu 27
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3407

Edellinen
avustus

Haastavaan työmarkkinatilanteeseen ajautuneille
soveltuvan opintoihin ja työelämään valmentavan
toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä Green
Care -toimintakeskuksen perustamiseen Skatan tilalle
Helsinkiin (Skata - Green Care toimintakeskus Helsingissä 2017-2020)

Haettu

90 000

Helsinki
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen päätavoite on Green
Care -toimintakeskuksen käynnistäminen Skatan tilalle
Helsinkiin opintoihin ja työelämään valmentavia
toimenpiteitä toteuttaen. Hanke toteutettaisiin yhdessä
ESKOT ry:n kanssa, jolla on osaamista toiminnan
opinnollistamisen suhteen. Järjestöllä on olemassa
oleva Ak-rahoitus green care -menetelmien
kehittämiseen ja levittämiseen, joten järjestön
avustuskokonaisuuden kannalta olisi perustellumpaa
hakea korotusta olemassa olevaan toimintaan.

Järjestö yhteensä
1641

SININAUHASÄÄTIÖ

90 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 28
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3604

Edellinen
avustus

Työelämän ulkopuolella olevien työikäisten
kokonaisvaltaista toimintakykyä ja työelämään pääsyä
tukevien toimintamallien asiakaslähtöiseen
kehittämiseen (Askel kerrallaan 2017-2020)
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

51 404

48 404

123 216

123 216

51 404

48 404

123 216

123 216

Helsinki
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on
kohderyhmän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
toimintakyvyn parantaminen ja sekä työllistymisen
edistäminen. Hankkeessa kehitetään asiakkaita
osallistaen ja palvelumuotoilua soveltaen yksilö- ja
ryhmämuotoisia menetelmiä. Hanke vastaa ohjelman
tavoitteita ja idea asiakkaita osallistavasta
palvelumuotoilusta ja kokeilevasta kehittämisestä on
hyvä. Avustusta on rajattu yleiskulujen osalta, koska
toimijalla on yleisavustus, jolla yleiskulut tulee kattaa.

Järjestö yhteensä
1189

SOPIMUSVUORI RY

Sivu 29
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3653

Edellinen
avustus

Nuorten työelämäosallisuuden edistämiseen sähköisen
työhönvalmennuksen avulla valtakunnallisesti (Digi Tvalmennus 2017-2020)

Haettu

54 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
nuorten työelämäosallisuuden edistäminen sähköisen
työhönvalmennuksen avulla. Kehittämällä sähköinen
työhönvalmennusohjelma pyritään
tarjoamaan yhä useammalle nuorelle pääsy
työnhönvalmennukseen ja osalliseksi työelämään.
Hakemuksessa olisi tullut kuvata suunnitteilla olevan
toiminnan yhtymäkohtia muihin kohderyhmälle
suunnattuihin toimintoihin esimerkiksi Ohjaamon
toimintaan ja kuvata hankkeen rajapintoja kunnan
työllistymispalveluiden ja etsivän nuorisotyön välillä.

C 3565

Työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden työkyvyn
vahvistamiseen ryhmätoiminnalla digitaalisuutta
hyödyntäen Tampereen alueella (LIITY-ryhmät 20172020)

62 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tarjota
työvoiman ulkopuolella oleville henkilöille hyvinvointia
edistävää ja työkykyä tukevaa matalankynnyksen
ryhmätoimintaa.
Avustushakemuksessa olisi tullut kuvata tarkemmin
muun muassa sitä, kuinka toiminta eroaa
klubitalotoiminnasta, kuinka asiakkaat sitoutetaan
toimintaan ja mitä lisäarvoa toiminta tuottaisi asiakkaille.

Järjestö yhteensä
7634

SUOMEN ASPERGER-YHDISTYS RY

116 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 30
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3707

Edellinen
avustus

Autismin kirjoon kuuluvien nuorten ja aikuisten
työllisyystilanteen kartoittamiseen kyselyjen ja
haastattelujen avulla, hyvien käytäntöjen
kartoittamiseen, sekä kampanjointiin tiedon
levittämiseksi ja tämän kohderyhmän työllistymisen,
itsetuntemuksen ja osallisuuden edistämiseksi
(Autismin kirjo ja työ 2017 - 2020)

Haettu

60 780

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa
luotettavaa tietoa, missä määrin ja millä tavoilla
autismin kirjon erityispiirteet ja haittaavat työllistymistä
ja työhyvinvointia. Hankkeen avulla halutaan kohottaa
kohderyhmän itsetuntemusta, osallisuutta sekä
toiminta-, vaikuttamis- ja työllistymismahdollisuuksia.
Hakijan mukaan Suomessa on vuodesta 2002 lähtien
toteutettu useita projekteja, joissa kohderyhmän
työllistymistä on pyritty tukemaan, mutta ne ovat hakijan
mukaan olleet mittakaavaltaan pieniä, ja niiltä on
puuttunut keinot arvioida toiminnan vaikuttavuutta.
STEAn näkemyksen mukaan hakemus ei sisällä
sellaista uutta, mikä mahdollistaisi tämän hankkeen
onnistumisen paremmin kuin hakijan listaamat aiemmat
hankkeet. Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei
sovellu Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen
hankkeiden avustuskokonaisuuteen. Lisäksi hanke
vaatii kehittämistä usean osa-alueen suhteen.

Järjestö yhteensä
4446

SUOMEN KLUBITALOT RY, FINLANDS KLUBBHUS RF

60 780

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 31
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3676

Edellinen
avustus

Uusien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä
parantavien toimintatapojen kehittämiseen ja
levittämiseen Suomen Klubitalojen käyttöön
(Innostumisen Tuet Elämälle - hanke 2017-2020)

Haettu

100 000

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää ja levittää kaikkien Suomen Klubitalojen
käyttöön yhteisiä toimintatapoja, joiden avulla asiakkaat
voivat parantaa omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
toimintakykyään ja edistää työllistymistään.
Avustushakemuksessa olisi tullut kuvata tarkemmin
hankkeen tavoitteita, toimintaa ja kohderyhmää.
Hakemus ei anna vakuuttavaa kuvaa siitä, että esitetyt
tavoitteet ja toiminta ovat hankeen puitteissa
mahdollista toteuttaa ja että toiminnalla saadaan aikaan
muutosta kohderyhmän tilanteessa. Hakemuksesta ei
myöskään selviä, kuinka toiminnan seuranta- ja
arviointimenetelmillä voidaan tuoda esiin hankeen
laadullisia tuloksia.

Järjestö yhteensä
6576

SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY

100 000

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 32
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3527

Edellinen
avustus

Maaseudulla asuville ei - työssä oleville työikäisille
miehille perustetaan vertaisryhmiä ja järjestetään
toimintaa, joka tukee toimintakykyä ja lisää
työllistymistä. Parannetaan arjen hallintaa, kohennetaan
elämäntapoja ja lisätään sosiaalista vuorovaikutusta.
Vähennetään koettua yksinäisyyttä. (Toimintakyky
kuntoon miesten vertaisryhmissä maaseudulla 20172020) (Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman
osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

80 000

65 000

130 000

130 000

80 000

65 000

130 000

130 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100- avustusohjelmaan (Toimintakyky kuntoon).
Hankkeen päätavoitteena on työelämän ulkopuolella ja
erityisesti maaseudulla asuvien miesten saaminen
mukaan aktivoimistoimien piiriin ja ryhmätoimintaan.
Ryhmätoiminnan tavoitteena on lisätä arjenhallintaa,
tietoteknisiä taitoja, hyvinvointia, kehittää työhakutaitoja
ja etsiä mahdollisia työtehtäviä tai opiskelupaikkoja.
Perustelut avustukselle: hankkeen kohderyhmän
miehet, jotka ovat työmarkkinoiden ja palvelujen
ulkopuolella. Hankkeessa tehdään ryhmätoimintaa,
lisäksi on asiantuntijaluentoja, yhteistä muuta tekemistä
ja miesten aktivointia. Miesten erilaiset ongelmat
huomioitu laajasti toiminnassa. Toiminta lähtee liikkeelle
Varsinais-Suomesta ja Uudeltamaalta.
Yhteistyökumppanit ovat Miessakit sekä Uudenmaanettä Varsinais-Suomen Kylä ry:t. Ehdot ja rajaukset:
avustuksesta on rajattu pois hanketiedottajan
henkilöresurssi, avustusta voi käyttää toiminnasta
tiedottamiseen kuluperusteisesti.

Järjestö yhteensä
503

SUOMEN SYÖPÄPOTILAAT RY

Sivu 33
Järj

Uusi

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3479

Edellinen
avustus

Syövästä parantuneiden työikäisten potilaiden
työelämävalmiuksien tukemiseen pajatoiminnan,
yksilö- ja pariohjauksen sekä verkossa tapahtuvan
etsivän työn avulla (Elossa ja osallisena, myös
työelämässä! 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

60 000

57 000

176 000

165 000

60 000

57 000

176 000

165 000

Valtakunnallinen
Avustusta ehdotetaan hankkeeseen, joka kuuluu Suomi
100 -avustusohjelmaan. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa työelämästä pudonneiden tai
putoamisvaarassa olevien syöpäselviytyjien
työelämävalmiuksia. Kohderyhmänä ovat erityisesti
yrittäjät, free lancer -työntekijät ja pätkä- tai silpputöillä
itsensä ennen sairastumista elättäneet, joilla ei työhön
paluun turvana ole työterveyshuoltoa. Hankkeessa
kehitetään toimintamalleja (etsivä työ verkossa,
pajatoiminta ja yksilö- sekä pariohjaus), jotka
rohkaisevat sekä tukevat konkreettisesti työelämään
lähtemistä sekä tarjoavat yksilöille mahdollisuuden
neuvontaan ja vertaistukeen. Henkilökohtainen ohjaus
keskittyy Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan
alueille, digitaalinen toiminta ulottuu yli koko Suomen.

Järjestö yhteensä
4805

TUKIRANKA RY

Sivu 34
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3677

Edellinen
avustus

Työttömien kuntoutuksen kehittämiseen Satakunnan
alueella
(Työn kautta kuntoon 2017-2020)

Haettu

68 200

Pori
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää uusia toimintamalleja työttömien
kuntoutukseen. Avustushakemuksessa olisi tullut
kuvata tarkemmin Porin kaupungin kanssa suunnitteilla
olevaa yhteistyötä sekä kuvata laajemmin toiminnan
seuranta- ja arviointitapoja.

Järjestö yhteensä
5679

68 200

TURUN SEUDUN MIELENTERVEYSPALVELUYHDISTYS RY
C 3348

Työikäisten työttömien työ- ja toimintakyvyn
parantamiseen Turun alueella
(Olen kunnossa- hanke 2017-2020)

56 500

Turku
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
työikäisten työttömien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen. Avustushakemuksessa olisi tullut kuvata,
kuinka toiminnan tarvetta on selvitetty kohderyhmältä
sekä kuvata yksityiskohtaisemmin hankkeen tavoitteet,
toimintatavat ja arviointi- ja seurantamenetelmät.

Järjestö yhteensä
4886

VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS RY

56 500

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 35
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3581

Edellinen
avustus

Työpajatoimintaan osallistuvien valmentautujien
voimavarojen ja osallisuuden vahvistumiseen
vertaistoimintaa hyödyntävien osallistavien koulutusten
ja kehittämisprojektien avulla (Voimaa valmennuksesta.
Työpajojen valmentautujien voimavarojen ja
osallisuuden vahvistumisen hanke 2017-2020)

Haettu

64 936

Valtakunnallinen
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
parantaa työpajavalmentautujien
osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla tätä tukevaa
koulutusta pajojen valmentajille sekä valmentautujille.
Hakemuksessa esitetty hankkeen sisältö ei sovellu
Suomi 100 -avustusohjelmaan valittujen hankkeiden
avustuskokonaisuuteen.

Järjestö yhteensä
5117

VISIO-SÄÄTIÖ

64 936

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 36
Järj

Kohde/Käyttötarkoitus

C 3418

Edellinen
avustus

Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten vaikeasti
työllistettävien aktivoimiseen koulutukseen ja
työelämään kulttuurin, liikunnan ja muun sosiaalisen
toiminnan avulla Saarijärvellä
(Vielä töihin - hanke 2017-2019)

Haettu

104 329

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien nuorten
aktivoiminen työelämään ja koulutukseen selvittämällä
työllistymisen esteet sekä aktivoimalla heidät
huolehtimaan itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan.
Avustushakemuksessa olisi tullut kuvata, miten
toiminnan tarvetta on selvitetty kohderyhmältä ja
kuinka kyseisellä toiminnalla saavutetaan asetettuja
tavoitteita. Sen lisäksi olisi pitänyt kuvata tarkemmin
toiminnan ja työtehtävien sisältöjä sekä yhteistyötä
kunnan sosiaali- ja työllistämispalveluiden kanssa.

Järjestö yhteensä
8448

104 329

WLS work & life skils ry
C 3636

Nuorten työelämää varten tarvitsemien
vuorovaikutustaitojen tukemiseen työpajojen,
ryhmätyökurssien sekä mentorointiojelmien muodossa
(Work and life skills 2017-2020)

28 575

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
pienentää koulutuksen ja työelämän välistä kuilua
vahvistamalla opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja.
Avustushakemus vaatii kehittämistä usean osa-alueen
suhteen. Muun muassa toiminnan kohderyhmä,
käytännön toteutus ja tulokset kaipaavat täsmennystä.

Järjestö yhteensä

28 575

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 37
Järj

4753

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

VÄSTRA NYLANDS FOUNTAIN HOUSE FÖRENING RF
C 3522

För ökad funktionsförmåga hos personer i arbetsför
ålder, vars arbetsförmåga har försvagats på grund av
sjukdom, skada, lottlöshet, utsatthet eller svåra
livserfarenhet (KoVa 2017-2019)

316 748

Raseborg
Understöd föreslås inte. Målsättningen är att öka
funktionsförmåga hos personer i arbetsför ålder, vars
arbetsförmåga har försvagats på grund av sjukdom,
skada, lottlöshet, utsatthet eller svåra livserfarenhet.
Målsättningen är allmän och verksamhetens innehåll
stöder inte målen. 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
8472

316 748

Väylä ry
C 3719

Toiminnanjohtajan palkkaamiseen erityisen haastavasti
työllistyvien tukemiseksi (Väylä työelämään 2017-2020)

33 500

Espoo
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
työllistää haastavasti työllistyviä henkilöitä suoraan
järjestön toimintaan. STEA-avustuksella
kustannettaisiin toiminnanjohtajan palkka työllistettävien
kuntoutujien tukena ja ohjaajana toimimiseen. Hakemus
kaipaa kehittämistä usean osa-alueen suhteen. Muun
muassa toiminnan tarve, kohderyhmä, tavoitteet ja
tulokset kaipaavat täsmennystä.

Järjestö yhteensä

33 500

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

Sivu 38
Järj

8477

Kohde/Käyttötarkoitus

Edellinen
avustus

Haettu

Ehdotus
2017

Suunnitelma
2018

Suunnitelma
2019

1 128 008

1 121 586

YEEA Work Oy
C 3649

Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemiseen
Porvoossa (YEEA Work Oy 2017-2020)

100 000

USEITA ALUEITA
Avustusta ei ehdoteta. Hankkeen tavoitteena on
työllistää työttömiä ja kehittää uudenlaista työllistämisen
konseptia Porvoossa. Avustushakemus vaatii
kehittämistä usean osa-alueen suhteen. Muun muassa
toiminnan tarve, tavoitteet, toteutus ja tavoitellut
tulokset tulisi kuvata huolellisemmin. Lisäksi rajapinta
sekä julkiseen että yksityiseen sektoriin jää epäselväksi.

Järjestö yhteensä

100 000

Kaikki yhteensä

3 881 310

481 659

