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22q11-oireyhtymiä sairastavien lasten, nuorten, aikuisten ja heidän läheistensä kokonaishyvinvoinnin ja
osallisuuden edistäminen ja voimavarojen tukeminen vertaistuen ja kokonaisoireyhtymäperusteisen
tukitoimintamallin avulla. Rakennetaan tukitoimintamalli, Tukitiimi-opas, jossa huomioidaan kaikki tahot, jotka
vaikuttavat laaja-alaisia 22q11-oireyhtymiä sairastavien kokonaishyvinvointiin ja taitotason maksimointiin
oireyhtymien ymmärryksen kautta. Tukitiimi rakennetaan yksilön tarpeista ja huomioidaan oireyhtymät siinä
laajuudessa, missä ne henkilöillä yksilöllisesti ilmenevät sekä siihen liittyvä suositusten mukainen seurannan ja
yhteistyön tarve, vertaistuen vaikutus sekä kuntoutuksen, arjen tuen ja sosiaalisen elämän mahdollisuudet
kaikkialla toiminta- ja osallisuusverkostoissa. Tukitiimi-mallin avulla 22q11-henkilöt ja heidän läheisensä pystyvät
elämään yhdenvertaista elämää tunnettuja sairauksia sairastaviin nähden. Malli toimii apuvälineenä koko 22q118 887 toimintaverkostossa.

Ei esitetä

262 292

0

C

Hankkeen tarkoitus 1. Työllistää maahanmuuttajia, joiden kielellinen osaaminen luo muissa töissä haasteita tai
jopa estää työllistymisen kokonaan. 2. Kouluttaa motivoituneita maahanmuuttajia luonnonantimien keräämisen
pariin kausiluontoisesti. Vähennetään painetta tuoda ulkomailta marjanpoimijoita, kun meillä on omasta takaa
varsin suuri määrä tällaiseen tärkeään työhön kykeneviä ja motivoituneita tekijöitä. Koulutus vain uupuu. 3.
Vähentää tukiriippuvuuden tarvetta verottomien luonnonantimien keräämisen muodossa. 4. Tuoda lisää
vientiartikkeleita ulkomaille ja kasvattaa vientituloja. 5. Parantaa naisten asemaa auttamalla heitä integroitumaan
muuhun yhteiskuntaan ja pääsemään kiinni työelämään. 6. Vähentää luonnonvarojen hävikkiä, suurin osa
marjoista ja sienistä jää metsiin mätänemään, hankkeen avulla ne muuttuisivat euroiksi ja vientituotteiksi. 7.
Koulutusten tavoitteena on opettaa jokamiesoikeuden rajat ja kohteliaat naapurietäisyydet. 8. Oikeiden
9 062 poimintatapojen opetus
Ei esitetä

491 231

0

C

Daghem och förskolor har barn från olika bakgrund och kulturer. Personalen behöver ny kunskap. Utanförskap,
mobbning och rasism är problem som finns och som bör åtgärdas. Barnen behöver likabehandling för att en
positiv, stödjande gemenskap ska kunna byggas. Minoriteternas egna röster är viktiga att lyssna till, och vi vill
skapa modeller för daghem och förskolor där inkludering sker så att familjerna aktiveras och deras tankar och
expertis spelar roll. Inom projektet bygger vi upp ett team bestående av pedagoger och föräldrar, både från
majoritets- och minoritetskultur. Vi reflekterar och skapar modeller för inkludering, trygghet och gemenskap i
respekt. Forskare i antirasism, kulturarbetare och socialarbetare tas med. Personal och familjer samlas kring
likabehandlingsplanen, som enligt lagen finns på varje enhet, och modernisera och implementera den under
8 852 projektet med kunskap, lek och konst. I gemenskapens mitt kan barnen växa tryggare och öppnare.

Ei esitetä

76 000

0

C

Viime vuosien aikana Suomessa on nähty kasvavaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta, polarisaatiota ja
vastakkainasetteluja. Tavoitteena uusi me -hanke pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin uudesta ennalta
ehkäisevästä näkökulmasta keskittymällä hyvien väestösuhteiden edistämiseen, sosiaalisen koheesion
kasvattamiseen, osallisuuden ja syrjimättömyyden teemoihin. Lisäksi se samalla tukee työntekijöiden
työidentiteettiä ja toimijuutta. Hanke tähtää merkittävään näkyvyyteen kansallisella tasolla. Hanke toteuttaa
osallistujille ilmaisen ja erittäin korkealaatuisen koulutuskiertueen neljällä paikkakunnalla (Helsinki, Turku, Oulu ja
Joensuu) neljän vuoden ajanjaksona (4 kaupunkia x 4 koulutuskertaa kussakin). Hankkeeseen sisältyy myös
näkyvää kansallista kampanjointia, sillä kysymys hyvistä väestösuhteista koskettaa jokaista Suomessa asuvaa
ihmistä. Hankkeen konsepti myös jalkautetaan toteutuspaikkakunnille paikallisten toimijoiden hyödynnettäväksi ja
8 869 sen vaikuttavuutta mitataan tehokkaasti.
Ei esitetä

756 288

0

C

Maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän perheidensä tukeminen neuvonnan ja ohjauksen keinoin sekä
kokemusasiantuntijoiden äänen esille nostaminen ja African Caren oman asiantuntijuuden jakaminen
9 242 maahanmuuttajataustaisten naisten näkökulmasta saavutettavien palveluiden kehittämiseksi.

Ei esitetä

70 000

0

C

Pääkaupunkiseudulla asuvien Länsi-afrikkalaisten monikulttuuristen perheiden avustaminen kriisitilanteissa ja
kriisitilanteiden ehkäisy koulutusten, Elders-mentoroinnin sekä henkilökohtaisen omakielisen keskusteluavun
8 899 avulla

Ei esitetä

123 800

0

31 665

0

576 000

492 000

Ei esitetä

744 028

0

Esitetään

292 441

292 441

348 400

0

147 932

147 932
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C
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A-KLINIKKASÄÄTIÖ

C

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

C

Ahjolan Poikatyön ELOS - elämyksiä ja osallisuutta hanke, kehittää toiminnallisen kohtaamisen menetelmiä
elämyspedagogiikan keinoin, tarjoten tukea 10–17-vuotiaiden sosiaalista erityistukea tarvitsevien poikien ja
moninaisesti sukupuolensa kokevien kasvuun. Hanke tavoittelee poikia, jotka viettävät huolestuttavan paljon aikaa
kotona ja digilaitteiden ääressä tai kokevat etteivät kuulu kouluyhteisöön sekä joilla ei ole harrastuksia tai
viikoittaista vapaa-ajan toimintaa. Uudenlaisen toiminnan kautta laajennetaan ja monipuolistetaan Ahjolan
Poikatyön toimintamuotoja, minkä ansiosta myös murrosikäisten poikien tavoittaminen paranee. Hanke pitää
sisällään pienryhmiä, retkitoimintaa, yksilöohjausta ja avointa yhteisötoimintaa. Tavoitteena on tukea lasten ja
nuorten itsetuntoa ja identiteetin rakentumista, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä lisätä
8 822 osallisuuden kokemuksia ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.
Ei esitetä
Aivoterveyden edistämiseen vapaaehtoistoiminnan keinoin ja materiaalien avulla (Hyvinvoiva kovalevy vapaaehtoisten Aivoterveysakatemia tukemaan kohderyhmien aivoterveyttä ja AVH-yhdistysten toimintaa 2021 9 248 2023)
Esitetään
Avustusta haetaan naiserityisen päihdetyön ja ehkäisevän väkivaltatyön yhdistävään hankkeeseen, jossa
kehitetään tukea samanaikaisesti sekä päihde- että väkivaltaongelmaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä
väkivaltaa kokeneet että sitä käyttäneet naiset, joilla itsellään tai heidän läheisellään on kokemus päihteiden
käytöstä, naisten kanssa töitä tekevät kunta, - järjestö, yksityisellä ja julkisella puolella työskentelevät
ammattilaiset, A-killoissa ja Maria Akatemiassa toimivat vapaaehtoiset ja vertaiset. Hankkeessa kehitetään
psykoedukatiivinen vertaisryhmätoiminnan malli, jonka avulla kohderyhmään kuuluvat naiset saavat keinoja
väkivaltaisen käyttäytymisen tiedostamiseen ja käsittelyyn. Ammattilaisten tieto, ymmärrys ja osaaminen
naiserityisestä väkivalta- ja päihdetyöstä lisääntyvät. Toipumisorientaatioviitekehystä ja toipumisen vaihemallia,
vertaistukea ja kokemustietoa hyödyntämällä luodaan naiserityistä päihdetoipumista ja avun ja tuen saantia
8 866 edistävä palvelupolkumalli.
Arabian- ja somalinkielisten päihteitä käyttävien nuorten tukemiseen ja palveluihin ohjaamiseen jalkautuvalla
9 053 etsivällä työllä (Jalma 2021-2023)

Aiemmin tavoittamattomien huumausaineita käyttävien tavoittaminen ja heille käytöstä johtuvien riskien
ehkäiseminen ja haittojen vähentäminen. Tähän tavoitteeseen pyritään seuraavilla keinolla: 1) Laajennetaan ja
kehitetään aiemmin STM:n rahoituksella aloitettua verkkoterveysneuvontaa sekä etsivän työn että päivystävän
työn suuntaan, tavoitteena tehdä siitä pysyvää toimintaa. 2) Tehdään selvitys minkälaisissa toimipisteissä tai
minkälaisen toiminnan yhteydessä huumejäämäanalyysin avulla tavoitettaisiin aiemmin tavoittamattomia
käyttäjiä kaikkein parhaiten. Selvityksen ohessa syntyvää muuta ajantasaista tietoa hyödynnetään myös haittojen
vähentämisessä. 3) Edistetään haittoja vähentävien palveluiden työtä ja mahdollisuuksia tavoittaa heidän
kohderyhmiään eri viestintäkeinoilla. 4) Avustetaan muita haittoja vähentävää työtä tekeviä hyödyntämään
9 059 anonyymien viestintäkanavien mahdollisuuksia.
Ei esitetä
Poikien ja nuorten miesten myönteisen kehonkuvan kehittämiseen ja syömishäiriöiden ennaltaehkäisyyn
pienryhmätoiminnalla ja poikia työssään kohtaavien ammattilaisten osaamista lisäämällä (Työkaluja poikien
myönteisen kehonkuvan kehittämiseen ja heitä työssään kohtaavien ammattilaisten osaamisen lisäämiseen 20219 056 2023)
Esitetään

C

Tavoitteena on pilotoida naapurustotyön malli, jolla vähennetään asukkaiden ja erilaisia päihde- ja
asumispalveluita käyttävien henkilöiden välisiä jännitteitä ja lievennetään päihteidenkäyttäjiin kohdistuvaa
stigmaa. Kohderyhmänä on asukkaat ja yritykset pilotoiduilla alueella, päihde- ja mielenterveystyötä tekevät
yksityiset, yleishyödylliset ja julkiset yksiköt sekä ko. yksiköiden asiakkaat. Toiminnan tavoitteena on lisätä
yhteistyötä ja dialogia alueen asukkaiden, palvelujärjestelmien ja asiakkaiden välille. Toimintamuotoina on
verkostojen luominen, nopean viestintäkanavamallin rakentaminen, asiakkaiden osallistaminen ja aktiivinen ja
näkyvä toimiminen haittojen vähentämisessä. Tuotoksena on asukaspalautteen digitaalisuuteen ja nopeaan
viestintään perustuva matalankynnyksen malli, jossa on nopeat reagointimahdollisuudet perinteisten asukasiltojen
9 037 rinnalle. Digitaaliseen kehittämiseen kutsutaan kaikki alueen toimijat yritykset, yhteisöt ja viranomaiset.
Ei esitetä

267 757

0

Alustapalvelu Sociala
Oy
C

Hankkeella vahvistetaan yhdistysten digitaalisia ja asiakaslähtöisiä ohjaus- ja tukiprosesseja kehittämällä
yhdistysten yhteinen digitaalinen materiaalipankki sekä mobiilipalvelu. Hankkeessa otetaan käyttöön ja kehitetään
sisältöä mobiilisovellukseen, joka mahdollistaa yhdistysten psykosiaalisen tuen toimintamallien ja ohjaus- ja
tukimateriaalien yhteisen jakamisen. Sovellusta kehittämällä ja sisältöä tuottamalla voidaan vahvistaa tuen laatua
ja saatavuutta. Hankkeella tuetaan yhdistysten yhteistyötä mielenterveyttä tukevien ohjaus- ja tukimateriaalien
digitalisioinnissa ja valtakunnallisessa jakamisessa. Sovellus rakennetaan tuomaan hyötyjä sekä järjestöjen
työntekijöiden työskentelyyn, että järjestöjen toimintaan osallistuville mielenterveys- ja päihdeongelmia ja muita
9 116 elämänkriisejä kohdanneiden ihmisisten arkeen.
Ei esitetä

648 233

0

ALVI RY

Ilta-aikaan toimiva matalankynnyksen toiminta ja- kohtauspaikka mielenterveydenhaasteiden kanssa
kamppaileville ja maahanmuuttajataustaisille täysi-ikäisille vantaalaisille/keravalaisille. Tavoitteina ovat syrja
ytymisen ehka iseminen, sosiaalisen elinpiirin laajentuminen, integroituminen kantaväestön kanssa, pa ihteetto
myys, yhteiskunnassa pa rja a minen, oman polun lo ytyminen (tyo , opiskelu, vertaisohjaaja,
kokemusasiantuntija), hyva n mielenterveyden edista minen, oman itsensa ymma rta minen ja motivaation lisa a
ntyminen. Kohderyhmiä (mielenterveystoipujat, vertaistoimijat, maahanmuuttotaustaiset)tuetaan itsenäiseen
elämään ja yhteiskunnassa pärjäämiseen sekä mahdollistetaan turvallinen kokoontumispaikka virka-ajan
ulkopuolella. Maahanmuuttajataustaiset tutustuvat helpommin suomalaisiin.Vertaistoimijat,
kokemusasiantuntijat ja vapaaehtoiset työskentelevät yhteisöohjaajien työparina. Avoin olohuone,teema-illat
9 197 ,kulttuuri-liikunta-, toiminnalliset ryhma t,vertaisohjaajakoulutus
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Amal ry
Anna Tukesi ry

C
C

Anna Tukesi ry
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Arttelikumppanuusyhdistys
ry
C
Arvokas vanhuus
ARVA ry
C
ASEMAN LAPSET RY

C

Ei esitetä

Hankkeessa toteutetaan Suomessa uutta uskonto- ja kulttuuritietoista matalan kynnyksen toimintaa ja
asiantuntijayhteistyöhön perustuvaa toiminnan mallinnusta, joka perustuu uskonto -ja kulttuuritietoisen työotteen
hyödyntämiseen palveluohjauksessa, neuvonnassa ja psykososiaalisessa tuessa. Tällaista toimintaa ei Suomessa
vielä sosiaali- ja terveyspalveluissa tai kolmannella sektorilla ole hyödynnetty eikä mallinnettu. Hankkeessa
luodaan uskonto - ja kulttuuritietoisen työotteen pohjalta palveluohjauksen ja asiantuntijuuden vaihdon malli (AN
NISA-toimintamalli), jossa huomioidaan asiakkaiden vakaumuksen ja kulttuurin merkitys osana ohjaus ja
tukityöskentelyä. Luotava malli on Suomessa ainutlaatuinen ja se toteutetaan siten, että mallia tai sen osa-alueita
voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä muiden organisaatioiden toiminnoissa
valtakunnallisesti. Hankkeen tarkoituksena ei ole opettaa uskontoa vaan uskontotietoinen työote täydentää
8 880 hankkeen sosiaaliohjausta.
Ei esitetä
9 200 Kiusaamiseen
Ei esitetä
Virtuaalisen ryhmätoiminnan käynnistämiseen heikossa työmarkkina-asemassa oleville, intensiivistä tukea
arjenhallintaansa tarvitseville työelämän ulkopuolella oleville, koulutuksesta mahdollisesti pudonneille,
osatyökykyisille, työttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille (15-29 vuotiaat). Hankkeessa pilotoidaan malli,
jossa verkon kautta tarjotaan nuorille arjenhallintaa, hyvinvointia ja työelämävalmiuksia lisäävää
vertaisryhmätoimintaa, koulutusta sekä yksilöohjausta. Hankkeessa käytetään sellaisia kanavia, joita nuoret
9 104 suosivat.
Ei esitetä
OLKA-toimintamallin mukaiseen vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun, koordinointiin, kehittämiseen ja
toteuttamiseen sekä sairaalan ja järjestöjen yhteistyöhön Taysin keskussairaalassa sekä Taysin sairaaloissa
8 994 Hatanpää, Pitkäniemi, Sastamala ja Valkeakoski (OLKA-toiminta TAYS Pirkanmaa 2021-2023)
Esitetään
Kotona asuvien muistisairaiden ja omaishoitajien toimintakykyä ylläpitävään pedagogisesti ohjattuun
8 910 kuorotoimintaan (Minun ääneni 2021-2023).
Esitetään
Nuorten toistuvan rikos- ja päihdekäyttäytymisen pysäyttämiseen kokeilemalla kokemusasiantuntijoiden tuottamia
9 203 tukitoimintoja (Ripa-hanke 2021-2023)
Esitetään

Asenne ry

C

Aspa-säätiö sr

C

Haluamme luoda auttamiselle erilaisia reittejä sekä asettaa annetun avun vaikutuksesta asiakkaan elämään
tavoitteet sekä seurata niiden toteutumista. Pääasiallisena tarkoituksena on auttaa asiakkaita lisäämään omia
voimavarojaan selviytyä itsenäisesti omasta arjestaan itsensä sekä perheensä kanssa, yhteistyössä kunnallisen
sektorin toimijoiden kanssa. Toimintamme tavoitteet on selkeät ja koemme pystyvämme luomaan uusia
toimintamalleja niin että toimintamme tukee kunnallisen sektorin palveluita sekä olemassaolevia kolmannen
sektorin palveluita. Haluamme integroida sellaisia ihmisiä yhteiskuntaan jotka kokevat itsensä täysin ulkopuoliseksi
sekä lievittää samalla yksinäisyyttä positiivisella psykologialla ja identiteetin uudelleenluomisella mahdollistaen
altruismin osana heidän kuntoutumistaan. Tärkeimpinä toimintamuotoinamme on läsnäolo, lahjoitukset sekä
mahdollisuus lahjoittaa myös aikaa ja osaamista jolloin hyvän tekeminen jalostuu. Rahoitus mahdollistaisi
8 717 toiminnan täysimittaisena.
Ei esitetä
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisvalmiuksien- ja taitojen
edistämiseen ja asumishäiriötilanteiden ennaltaehkäisemiseen valmennuksen, varhaisen puuttumisen ja sovittelun
9 054 avulla (Asumisen ajokortti 2021-2023)
Esitetään

Asuntojen
Turvallisuus ASTU ry C
AULA-TYÖKOTIEN
KANNATUSYHDISTYS
RY
C
AULA-TYÖKOTIEN
KANNATUSYHDISTYS
RY
C

Haemme avustusta koronaepidemian (pandemian) tarttumista ennaltaehkäisevien ratkaisuiden ja välineiden
kehittämiseen tuotanto- ja käyttövalmiusasteelle sekä kotien perusturvallisuuden ASTU-Inventia etäsuunnittelun
lohkoketjumallin jatkokehitykseen. Koronailmiö on aiheuttanut yhteiskunnallemme poikkeustilan, joka heijastuu
kaikkeen elämäämme kuten myös asumiseen. Yhteiskuntamme tarvitsee juuri nyt uusia ja järkeviä ratkaisuja,
joiden avulla voimme suojautua ja sopeutua paremmin koronatilanteen vaatimiin muutoksiin. Hankkeemme
innovaatioilla vastataan koronan haasteisiin koskien päivittäisiä toimia, asumista, fyysisen kunnon
säilyttämistä/kehittämistä kotikuntoiluvälineillä, lisäksi tarvitaan ASTU-Inventia liikuteltavia turvasermejä ja suojia
8 873 kotitoimitusten vastaanottamiseen.
Ei esitetä
Kehitysvammaisten ja autisminkirjon (nuorten) aikuisten sosiaalisten verkostojen, virkistys ja
hyvinvointikokemuksen, sekä taitojen ja osaamisen vahvistamiseen Kesästudio-toiminnan kautta. (Kesästudio 20219 317 2023)
Ei esitetä
Vammaisten, mielenterveyskuntoutujien, oppimisvaikeuksia omaavien aikuisten osallisuuden kokemuksen,
sosiaalisten verkostojen ja työ- ja opiskelukyvyn vahvistamiseen Avoin taidestudio -toimintamallin avulla (Open Art
9 343 Studio 2021–2023).
Ei esitetä

AUTA LASTA RY

Järjestötoiminnan ohjaamiseen perheiden luo Oulun kaupungin Tuiran hyvinvointikeskuksen/perhekeskuksen
toiminta-alueella. Järjestö-kunta yhteistyön kehittäminen perhekeskuksen lakisääteisen julkisen palvelun
kumppaniksi ohjaamalla oikea-aikaista ja yksilöllistä järjestötoimintaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden tueksi.
Toiminnan idea tiivistetysti: 1)huomataan tarve järjestötoiminnalle esim. koulussa tai sote- palveluissa 2)otetaan
yhteys so. soitetaan puhelu/otetaan muulla sähköisellä sovitulla tavalla yhteys hankkeen työntekijään 3) työntekijä
selvittää tarpeeseen vastaavat kolmannen sektorin toimijat 4) toimintaa tarvitsevat ja tarjoajat saatetaan yhteen ja
9 336 sovitaan yhteistyöstä Näin koko järjestökenttä on käytettävissä yhden perheen kohdalla
Ei esitetä

C

Avustajakoira Assistenthund ry
Avustajakoira Assistenthund ry

BALANSSI RY

B
C

C

Avustajakoirien koulutus tulisi keskittää omaan koulutuskeskukseen, jonka tehtävänä on avustajakoirien koulutus
sekä työssä olevien koirien jatkokoulutuksesta ja koirien hoidosta huolehtiminen sekä avustajakoirankäyttäjien
tukeminen koko koiran työssäoloajan. Tätä edellyttää myös kansainvälinen auditointi. Koulutuksen keskittäminen
on välttämätöntä, koska avustajakoira on Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen mukaan virallinen
apuväline, jolloin jatkossa avustajakoiria käyttäjille ostavat tahot, tulevat edellyttämään, että koirista ja niiden
käyttäjistä huolehditaan asetuksen mukaisesti, samalla tavalla kuin opaskoirakoulutkin huolehtivat opaskoirista.
Koiran koulutus pennusta valmiiksi avustajakoiraksi kestää noin 2 vuotta ja tämän vuoksi koirien
koulutuskeskuksen tulisi olla toiminnassa jo siinä vaiheessa, kun koulutettujen avustajakoirien hankinta siirtyy
9 012 julkisen rahoituksen piiriin. Avustajakoirien julkinen rahoitus alkaa aikaisintaan vuonna 2023.
8 858 Avustajakoirien kouluttamiseen fyysisesti vammaisten henkilöiden avuksi (2021)
Rovaniemeläisten työikäisten positiivisen mielenterveyden edistäminen ja osallisuuden vahvistaminen
työpaikkalähtöisesti. Tavoitteena on tukea työssä jaksamista sekä aktivoida vähän liikkuvat työikäiset henkilöt
luontoliikunnan pariin. Vähentää mielenterveyteen liittyviä sairauspoissaoloja. Edistää mielenterveyttä ja yleistä
9 055 työhyvinvointia.

Ei esitetä
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Esitetään
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Ei esitetä
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BARNAVÅRDSFÖRENI
NGEN I FINLAND RF C

För att stöda svensk- och flerspråkiga skilsmässo- och ombildade familjer samt föräldrar som upplever utmaningar i
sitt parförhållande med gruppverksamhet, personligt stöd och informationsspridning till professionella i Egentliga
8 999 Finland (Stöd till skilsmässofamiljer, ombildade familjer och föräldrar med utmaningar 2021-2023)
Esitetään
Neuropsykiatrisista häiriöistä tai oireista kärsivien lasten perheiden matalan kynnyksen tukeen ryhmätoiminnan ja
yksilöllisen tuena avulla sekä tiedottamisella Pohjanmaalla. (Matalan kynnyksen neuropsykiatrisia palveluita
8 964 Pohjanmaalle 2021-2023)
Esitetään

BETESDA-SÄÄTIÖ

C

Hankkeessa kehitetään ja luodaan toimintamalli asunnottomien tai asunnottomuuden uhan alla olevien
henkilöiden tukemiseksi kohti opiskelua/työelämää keskittymällä kohderyhmän elämänhallinnan ja eteenpäin
siirtymisen kannalta merkityksellisiin tukitoimintojen nivelvaiheisiin. Kehitettävä tukimalli on hyödynnettävissä
Asunto Ensin -mukaisesta asumisesta siirryttäessä eteenpäin sekä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä ennen kuin
asunnottomuus ja elämänhallinnan ongelmat pitkittyvät ja kasaantuvat. Hankkeessa toteutetaan ja mallinnetaan
arjen- ja elämänhallintataitoja tukevia toimintoja työtoiminnan ja psykososiaalisen tuen avulla hyödyntämällä
kokemus- ja vertaisasiantuntijuutta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tarjota kohderyhmälle sellaisia
tukitoimia, joita kukin tarvitsee hyödyntäen ajankohtaista tutkimustietoa ja muualla kehitettyjä hyviksi havaittuja
9 389 toimintamalleja.

Ei esitetä

568 436

0

C

Tampereen kaupungin tukeman Bloom ry:n tavoitteena on perustaa ulkomaalaistaustaisille ihmisille ja
kansainvälisesti orientoituneille suomalaisille kotoisa ja inspiroiva tila, jossa he voivat kokoontua, jakaa ideoita ja
kokemuksia, toimia toistensa vertaistukiverkkona ja voimaannuttajina, sekä pitää hauskaa. Ajatuksena on luoda
yhdistyksen jäsenten käyttöön rajattu paikka, johon sekä ulkomaalaistaustaiset että suomalaiset voivat tulla
sosialisoimaan turvallisessa ympäristössä. Päätarkoitus on parantaa jäsenten hyvinvointia tarjoamalla sosiaalista ja
emotionaalista tukea tapahtumien, työpajojen sekä rentojen kokoontumisten muodossa. Kohderyhmä on sekä
kansainväliset että paikalliset jotka haluavat turvallisen ja avoimen tilan kaikille. Projekti on erityisesti suunnattu
englantia puhuville henkilöille, mutta jokainen ihminen kulttuurista ja kielestä riippumatta on tervetullut.
8 902 Avustuksella ylläpidettäisiin yhdistyksen päivittäisiä toimintoja joka puolestaan lisää jäsenten hyvinvointia.
Ei esitetä

412 766

0

C

Avustusta haetaan yli 65-vuotiaitten kotona asuvien oululaisten ikäihmisten osallisuuden parantamiseen,
yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja yksinäisyyden lievittämiseen Luovasti yhdessä-toiminnan avulla. Luovasti
yhdessä-toimintamuodot ovat: Livelähetetyt kootaan yhteen-tilaisuudet, Kartoitetaan yhdessä-vaihe ja Luodaan ja
toimitaan yhdessä lähi-ja etäryhmät. Luovasti yhdessä-toiminta tarjoaa vapaaehtoisille sekä pop up- tyyppistä että
pidempiaikaista vapaaehtoistoimintaa ja mahdollistaa eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten välistä kohtaamista.
Luovasti yhdessä-toimintamalli tarjoaa ikäihmisille matalan kynnyksen kokoontumisia, omaan yhteisöön
liittymismahdollisuuksia ja kulttuuripainotteista ryhmätoimintaa. Luovasti yhdessä-toimintamalli vakiinnutetaan
9 299 osaksi oululaista vapaaehtois- ja yhteisötoiminnan kokonaisuutta.
Ei esitetä

452 811

0

B

Mål: - att vi ska ha utrymme och möjlighet för samtliga besökare att utifrån egna intressen och önskemål få starta
och genomföra projekt. I dagsläget saknar vi bra utrymmen för hobby och snickeriverksamhet - känsla av
delaktighet och sammanhang genom gemensamt ansvar för trädgården som angränsar till uterummet, uterummet
lämpar sig väl för försådd och skörd - plats för alla att äta lunch under varma månader - en skyddad plats där vi kan
umgås utomhus från vår till höst oavsett väder. Vi sitter ute så ofta vi kan under de varmare månaderna, ofta i
gassande sol vilket i längden inte är hållbart med tanke på risken för solskador - möjlighet att känna gemenskap
och knyta sociala kontakter genom att kunna umgås alla tillsammans. I nuläget delas vi upp i olika rum p.g.a.
platsbrist inomhus. - lägre tröskel att delta ute - bonus: ett corona-säkert sätt att umgås Målgrupp: Människor med
8 784 erfarenhet av psykisk ohälsa. Under år 2019 hade vi totalt 4778 besök, varav 3594 kvinnor och 1184 män.
Ei esitetä

27 580

0

Cultural Youth Centre
- Kulttuurinen
nuorisokeskus ry.
C

420 on pilottihanke, jonka tavoitteena on ehkäisevä ja korjaava lastensuojelu, päihdekierteen katkaisu ja
kuntoutus toiminnallisin keinoin syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa oleville päihdeongelmaisille lapsille ja
nuorille. Kyseessä on uniikki hanke, jossa kehitetään uusia metodeja lasten ja nuorten päihdekäytön ja
syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja katkaisemiseksi. Hankkeen tavoitteena on perustaa liikkuva avohoitoklinikka, luoda
kuntouttava päihdeohjelma, alan toimijoiden ja viranomaisten kapasiteetin vahvistaminen, sidosryhmien
yhteistyön tukeminen, sekä lakimuutosehdotuksen kehittäminen. Hankkeen keskeisimpänä sidosryhmänä ovat
lapset ja nuoret joilla on päihedeongelmia, mahdollinen rikoskierre, ja jotka ovat lastensuojelun piirissä tai joilla on
riski joutua lastensuojelun piiriin. Muita keskeisiä sidosryhmiä ovat lasten ja nuorten läheiset, alan keskeiset
9 298 toimijat (ml. lastensuojelu ja sosiaalitoimi), sekä kunnalliset ja valtakunnalliset virkamiehet ja päätöksentekijät.
Ei esitetä

619 180

0

DATERO RY

Lukivaikeuden omaavien aikuisten työskentelyn yhdenvertaisuuden edistäminen avustavaa teknologiaa
hyödyntäen. Työtehtävien ja palveluiden siirryttyä sähköiseen muotoon, kirjalliseen kieleen tukeutuvassa
yhteiskunnassamme lukivaikeus asettaa henkilöitä eriarvoiseen asemaan. Tutkimuksiin perustuen tiedämme, että
lukivaikeus altistaa mielenterveyden ongelmille. Lukivaikeus on tunnistettu pulma – koulumaailmassa, jonka
jälkeen tukea on huonosti tarjolla. Hankkeen tarkoituksena on kehittää työelämässä lukivaikeuden kanssa
kamppaileville aikuisille suunnattuja palveluita kauttaaltaan: lukivaikeuden tunnistaminen, puheeksi ottaminen,
diagnostisointi, palveluihin ohjaaminen ja avustavaan teknologiaan perustuvat luki-apuvälinepalvelut.
Kohderyhmiin kuuluvat: HR-palveluista vastaavat, työterveyden henkilökunta ja työelämässä lukivaikeuden
omaavat yksilöt sekä laaja yleisö. Palvelupolun kehittämiseksi keskustelun lisääminen, ammattihenkilöstön
9 387 kouluttaminen ja palveluportaalin kehittäminen.

Ei esitetä

420 000

0

Rakennetaan valtakunnalliseen käyttöön dipalvelu Nepsynavigaattori (nepsy-perhemittari, palautteet ja
palvelukortit). Se tarjoaa nepsy-perheille välineen oman hyvinvoinnin itsearviointiin ja perhelähtöisesti koottua
tietoa palveluista ja tukimuodoista. Ammattilaisille ja vapaaehtoisille Nepsynavigaattori on ohjaustyön ja
palveluiden kehittämisen työväline, joka antaa kokonaiskuvan perheen tilanteesta ja tarjolla olevista
tukipalveluista. Työstetään nepsy-palveluista selkeä ja pavelukokonaisuuden hahmottamista helpottava 1)
valtakunnallinen ja 2) pilottikunnan palvelukartta sekä perhelähtöisen nepsy-työn käsikirja. Koulutuksilla, videoilla
ja eri viestintäkanavia hyödyntäen lisätään vanhempien ja ammattilaisten tietoa uusista työvälineistä ja
kehittämistyön teemoista. Hankkeella edistetään nepsy-perheiden oikea-aikaista tuen löytämistä ja arjessa
jaksamista. Keskeistä on vanhempien, järjestöjen ja kuntien eri hallinnonalojen ammattilaisten ja vapaaehtoisten
8 992 yhteiskehittäminen
Ei esitetä

602 463

0

BARNAVÅRDSFÖRENI
NGEN I FINLAND RF C

Bloom ry

CARITAS-SÄÄTIÖ

CONTACT RF

C

DIAKONIAAMMATTIKORKEAKO
ULU OY
C

Edistyksellinen
nykytanssi- ja baletti
yhdistys ry
C

YK:n onnellisuusraportin (2020) mukaan Suomi on kolmatta vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa.
Hankkeessa rakenteellinen, ulkoapäin määritelty onni vaihtuu koskettaviin, henkilökohtaisiin kertomuksiin
suomalaisten elämästä. Siihen haastatellaan valtakunnallisesti suuri määrä eri taustoista tulevia ja eri
elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Lopullisessa dokumentissa nähdään viisitoista kiinnostavaa, moniäänistä tarinaa
onnesta. Tarinoita kuvittaa laadukas suomalainen nykytanssi. Taiteellisen työryhmän lisäksi dokumentissa esiintyy
laaja joukko vapaaehtoisia. Tositarinoiden pysäyttävyys ja tanssin liikkeellinen poetiikka yhdistyvät Suomen
jylhässä maisemakuvassa näyttäväksi visuaaliseksi kokonaisuudeksi, jonka ytimessä ovat moniääniset tarinat
suomalaisesta onnesta. 'The Mandatory Hapiness' on osallistava ja yhdenvertaisuutta edistävä monitaiteellinen
dokumenttielokuva, joka jää elämään kiinnostavana ja koskettavana ajankuvana 2020-luvun Suomesta ja sen
9 384 oletetusta onnellisuudesta.
Ei esitetä

290 205

0

EHKÄISEVÄ
PÄIHDETYÖ EHYT RY C

Joukkueurheilua harrastavien nuorten päihde-, raha- ja digipelihaittojen vähentämiseen urheiluseuratoimijoille
8 816 suunnattuja verkkokoulutuksia ja työkaluja kehittämällä (Sporttihanke 2021-2023)

Esitetään

648 000

300 000

EHKÄISEVÄ
PÄIHDETYÖ EHYT RY C

#YHDESSÄ-hanke rakentaa EHYTille vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan mallin yhdessä vapaaehtois- ja
kansalaistoimijoiden kanssa täydentäen jo olemassa olevaa vapaaehtoistoimintaamme kokemusasiantuntijuuteen
perustuvalla vertaistoiminnalla. #YHDESSÄ-hanke jatkokehittää E-Elokolo-hankkeessa (2020) luotua Elokolo.fiverkkosivustoa sekä hyödyntää Mielikahvila-hankkeen (2018–20) oppimiskokemuksia 4. sektorin mukaan
ottamisesta ja vapaaehtoistoimijoista lähtevän aidosti osallistavan toiminnan kehittämisestä. Elokolo.fi tukee
kansalaisten ja ammattilaisten yhteistyötä, Elokolojen maantieteellisen toiminta-alueen laajentamista sekä
vapaaehtoisten ja kohtaamispaikkojen henkilöstön osaamisen kehittämistä ehkäisevässä päihdetyössä. Keskiössä
ovat yksinäisyyden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy, läheiset ja lähiverkostot sekä päihdehaitoilta
suojaavien tekijöiden vahvistaminen. Osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousee hiljaisia signaaleja, joita EHYT
8 815 tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Ei esitetä

600 000

0

EHKÄISEVÄ
PÄIHDETYÖ EHYT RY B

Yhdistyksen toimitilan omistusosuuteen taloyhtiön julkisivun perustamismenoista (Lahden Elokolo, Vuorikatu 14,
8 813 Lahti) (2021)

Esitetään

85 108

85 000

Tuetaan korkeakoulujen henkilöstön, opiskelijatuutoreiden ja korkeakouluissa toimivien
opiskelijajärjestötoimijoiden tietoisuutta, motivaatiota ja valmiuksia puuttua päihde- ja pelihaittoihin
opiskelijayhteisössä. Hankkeen päämääränä on, että korkeakouluopiskelijat voivat paremmin ja päihde- sekä
pelihaitat vähenevät. Tuotetaan sähköisiä itseopiskelumateriaaleja päihde- ja pelihaittojen ehkäisystä sekä
puheeksiotosta korkeakoulussa, joihin voi osallistua aikaan ja paikkaan sitoutumatta. Tuotetaan omat sisällöt
henkilöstölle, opiskelijoille ja opiskelijajärjestötoimijoille. Korkeakoulun henkilöstölle järjestetään lisäksi
puheeksioton etäkoulutuksia. Verkkokurssista ja etäkoulutuksesta kertynyt osaaminen todennetaan sähköisellä
osaamismerkillä. EPT-materiaaleja, koulutuksia ja neuvontaa korkeakouluyhteisölle tuottaa vain EHYT ry.
Ehkäisevän päihdetyön asiantuntijuutta tarvitaan, kulttuuri korkeakouluissa ja opiskelijatapahtumissa muuttuu
8 814 hitaasti ja tarvittavia työvälineitä puuttuu.

Ei esitetä

330 000

0

9 122 Avioeron haittojen vähentämiseen tuottamalla ja jakamalla tietoa (Lapsiperheen erokirja -hanke 2021-2023)

Esitetään

73 681

73 681

EHKÄISEVÄ
PÄIHDETYÖ EHYT RY C
ELATUSVELVOLLISTE
N LIITTO RY
C

ELÄKELIITTO RY

C

ELÄKELIITTO RY

C

Toiminnan tarkoitus on ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mediayhteiskunnassa ehkäisemällä
disinformaatiota sekä vahvistamalla toimijuutta, elämänhallintaa, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toiminnalla
pyritään ratkaisun ketjuun: 1. lisätään rohkeutta mediayhteiskunnassa toimimiseen "Pelko kuriin"työpajatoiminnalla, 2. vahvistetaan ikääntyneiden mediayhteiskuntaosallisuutta kehittämällä "Osallisuuden
portaat"- menetelmä työpajatoiminnan sekä tuetun verkko-oppimisen avulla, 3. lisätään ikääntyneiden
monimediaisuutta sekä yhdenvertaisuutta mediayhteiskunnassa kehittämällä "Monimediaisuuden polku"menetelmä työpajatoiminnan avulla ja 4. monipuolistetaan ikääntyneiden mediakasvatusta verkostotoiminnan
avulla. Ikääntyneiden osallisuus ja toimijuus lisääntyvät poistamalla mediatoimijuuden esteet, ja kehittyvät
mediataidot kasvattavat resilienssiä informaatiovaikuttamiselle, edistäen elämänhallintaa, terveyttä sekä
9 109 hyvinvointia mediayhteiskunnassa.
Ei esitetä
Maahanmuuttajien osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen sekä ikääntyneiden yksinäisyyden kokemusten
vähentämiseen ylisukupolvisen kultturipainotteisen ryhmätoiminnan avulla (Yhtä köyttä vetämässä - kulttuurien ja
9 101 sukupolvien kohtaamisia 2021-2023).
Esitetään

C

Uusien toimintatapojen ja -muotojen kehittäminen eläkeläisille monipuolisen ja osallistavan kulttuuritoiminnan
avulla; pitkän tähtäimen tavoitteena ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn edistäminen. Kohderyhmät: uudet
eläkeläiset sekä vielä työelämässä olevat ikäihmiset; eläkeläisyhdistysten ja niiden harrastusryhmien jäsenet ja
ryhmien vetäjät. Toimintamuodot: koulutus ”kulttuuriaktivismipajojen” järjestämiseksi sekä
kulttuuriaktivismiteosten yhteisölliseksi toteuttamiseksi; uudenlaista musiikkikoulutusta; ilmaisutaidon koulutusta
ja työpajoja; tietotekniikan hyödyntämistä kulttuuritoiminnassa; poikkitaiteelliset kulttuurileirit; jäsenistön
ohjaaminen avoimien ovien ja matalan kynnyksen toiminnan järjestämiseen ja tarvittaessa etäyhteyksin käyttöön
toiminnan toteuttamisessa. Hankkeen aikana järjestämme toimintaa kaikilla 14 aluejärjestömme toiminta-alueella;
9 018 lähtökohtana on jäsenistön tarpeet ja toivomukset, jotka selvitämme kyselyiden avulla.
Ei esitetä

ELÄKELÄISET RY

ENSI- JA
TURVAKOTIEN LIITTO
RY
C

Virtuaalisen, sähköisen neuvontapalvelun ja koulutusalustan luominen ja henkilötietoturvallisen asiointipisteen
luominen Elämänlaatu ry:lle. Asiointipisteessä avustetaan sähköisessä asioinnissa sekä tietoteknisten laitteiden
käytössä, vaikka muut palvelut olisivat suljettuna epidemian takia. Selvittää ja kartoittaa kotiin vietävän
pienimuotoisen digituen tarvetta ja toteuttamista järjestöpuolella. Vähävaraisten ihmisten kotiin viety digiapu.
9 106 Opettaa etäyhteyksien ottamista eri ilmaispalveluilla. Käytettyjen toimivien älylaitteiden kierrätys vähävaraisille. Ei esitetä
Vauva- ja väkivaltatyön ja muun ETKL:n erityisosaamisen juurruttamiseksi osaksi sotekeskuksia ja niiden osana
toimivia perhekeskustoimintamalleja. Kehitetään yhteisiä, muille alueille levitettäviä toimintamalleja yhdessä apua
saavien ihmisten, julkisten palvelujen toimijoiden ja muiden tahojen kanssa. Varmistetaan apua tarvitsevien
ihmisten oikea-aikainen ja saumaton tuki ja tiivistetään sen mahdollistamiseksi sote- ja perhekeskusverkostoissa
8 946 toimivien tahojen yhteistyötä.
Ei esitetä

ERILAISTEN
OPPIJOIDEN LIITTO
RY

Hanke lisää merkittävästi eri ikäisten suomen kieltä hitaasti omaksuvien maahanmuuttajien kielellisiä taitoja
tuottamalla ilmaisen verkkopohjaisen kielenoppimisohjelman. Sisällöt tuotetaan yhteistyössä
maahanmuuttajaryhmien kanssa lähtien heidän jokapäiväisistä kielenkäyttötarpeistaan. Verkkoteknologia
perustuu tieteelliseen tietoon ja välineistöön: oppimisanalytiikkaan ja hermoverkkopohjaiseen
puheentunnistukseen (tunnistaa myös aksentilla puhutun suomen). Teknologian avulla voidaan tuottaa
itsenäiseen harjoitteluun kannustavat täysin yksilölliset oppimispolut, joita tukemaan rakennetaan järjestöjen ja
vapaaehtoisten tuella toimiva oppimisen ohjaus. Hanke tukee a) maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten
oppimista peruskoulussa ja sijoittumista toisen asteen opintoihin, b) vanhempien osallisuutta lapsen arkeen ja
koulunkäyntiin sekä c) aikuisten itsenäistä selviytymistä arjen kielenkäyttötilanteissa ja asiointiympäristöissä
8 998 vahvistaen arjen osallisuutta ja toimintakykyä.

ELÄMÄNLAATU RY

C

C

Ei esitetä

98 000

0

296 500

296 500

279 709

0

534 400

0

983 250

0

1 157 600

0

ERILAISTEN
OPPIJOIDEN LIITTO
RY

C

ERITYISHUOLTOJÄRJE
STÖJEN LIITTO EHJÄ
RY
C
ERITYISHUOLTOJÄRJE
STÖJEN LIITTO EHJÄ
RY
C
ERITYISHUOLTOJÄRJE
STÖJEN LIITTO EHJÄ
RY
B

ESPOON
DIAKONIASÄÄTIÖ

B

Espoon
monitoimintakeskus
ry
C
Etelä-Karjalan
yhdistykset ry

C

ETELÄ-POHJANMAAN
MUISTIYHDISTYS RY C

Etelä-Savon sosiaalija terveysturva ry
C
ETELÄ-SUOMEN
KLUBITALO-OSAAJAT
ESKOT RY
C
Etelä-Suomen
Sydänpiiri ry,
Hjärtdistriktet i Södra
Finland rf
C

Etelä-Suomen
Sydänpiiri ry,
Hjärtdistriktet i Södra
Finland rf
C

ETELÄ-SUOMEN
SYÖPÄYHDISTYS RY

C

Familia ry

C

Vanhemmilla, joiden lapsella on jokin oppimisvaikeus, on valtava tarve saada tietoa ja ohjausta lapsen itsetunnon
ja oppimisen tukemiseen kotona. Tämä tarve korostui entisestään etäopetuksen aikana keväällä 2020. Tarpeeseen
vastaamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vanhempaininfot sekä verkossa julkaistavat tietopaketit
varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisten lasten vanhemmille, yhteistyössä muiden oppimisvaikeusjärjestöjen
kanssa. Suunnittelussa ja toteutuksessa on alusta lähtien mukana pedagogisten asiantuntijoiden lisäksi
kokemusasiantuntijat, joilla on omakohtaista kokemusta koulunkäynnistä oppimisvaikeuden kanssa ja
vanhemmuudesta, kun omalla lapsella on oppimisvaikeus. Vanhempaininfot toteutetaan sekä lähitapahtumina
että verkossa, jotta niihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä
kunnat näkevät vanhempaininfot tuloksellisina ja jatkavat niiden toteuttamista omana toimintanaan tai
9 064 ostopalveluna järjestöiltä.
Ei esitetä

385 000

0

Ei esitetä

325 400

0

Esitetään

77 200

77 198

Tukiasuntojen hankinta- ja korjausmenoihin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille olemassa olevasta
9 259 asuntokannasta koko Suomen alueella (2021)

Esitetään

85 000

85 000

1. Tavoitteena on asunnottomuuden vähentäminen 30 asunnolla, jotka osoitetaan tukea tarvitseville eri kuntien
sosiaalityön asiakkaille. 2. Tavoitteena on asukkaan sosiaalisen kuntoutumisen ja arjenhallinnan tukeminen siten,
että riski asunnottomuuskierteen jatkumiselle saadaan poikki. 3. Tavoitteena on että asunnon saamisen myötä
asukas saa mahdollisuuden elämänhallintaan, mm. töissä käyntiin, opintojen aloittamiseen jne. 4. Tavoitteena on
toimia ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain tavoitteiden mukaisesti edistämällä terveyden ja
hyvinvoinnin tasa-arvoa kuntayhteistyössä. Asunnon ja tuen tarjoaminen on yhdistettävissä kunnan muuhun
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. Kohderyhmänä ovat äskettäin asunnottomaksi jääneet, pitempään
asunnottomana olleet sekä asunnottomuuden uhkaamat ihmiset kuten maahanmuuttajat, ylivelkaantuneet ja
häädön uhkaamat nuoret, lastensuojelun jälkihuollon asiakkaat sekä osa 21 vuotta täyttävistä jälkihuollon
8 757 päättävistä nuorista.

Ei esitetä

1 979 775

0

815 500

0

416 370

223 500

Ei esitetä

425 000

0

Ammatillisesti toimivien sote-järjestöjen konsortion yhteistoiminnan käynnistämiseksi ja tukemiseksi.
Yhteenliittymän avulla vahvistetaan järjestölähtöistä auttamistyötä ja yhteen sovitetaan eri järjestöjen
erityisosaamista. Lisätään järjestöjen välistä yhdessä toimimista sekä toiminnan yhteen sovittamista muiden
toimijoiden kanssa. Konsortio luo rakenteet ja sisällöt asiakaslähtöiselle auttamiselle. Yhteiskehitetään
palvelukokonaisuuksia, joista erityisen hankalassa elämäntilanteessa olevat ihmiset saavat tukea, apua ja ohjausta.
Tuki on helposti saavutettavissa riippumatta siitä kenen toimesta sitä järjestetään ns. ”yhden luukun
periaatteella”. Varmistetaan SOTE-järjestöjen toimintaedellytyksiä tulevaisuuden SOTE-rakenteissa unohtamatta
9 120 vertaistuellista työskentelyä ja vapaaehtoisia toiminnan voimavarana.
Ei esitetä

232 744

0

Mielenterveyskuntoutujien verkkomuotoisen klubitalotoiminnan kehittäminen ja laajentaminen
9 066 yhteiskehitttämisen keinoin. (Digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittäminen Klubitaloilla 2021-2023)

Esitetään

289 000

289 000

Uusmaalaisen sydänyhdistystoiminnan vapaaehtoistyön tukeen sekä sydänterveyden omahoidon edistämiseen
9 401 etäauttamisen keinoin (Sydänyhdistys365 2021-2023)

Esitetään

197 770

197 770

Toimintakyvyltään heikentyneiden, ikääntyvien ja yksin asuvien sydänsairaiden tukeminen parempaan
elämänlaatuun, arjenhallintaan ja selviytymään kodeissaan mahdollisimman pitkään. Edistämällä kotona asumista
voidaan ehkäistä laitoshoidon tarvetta ja säästää yhteiskunnan voimavaroja. Tavoitteet 1) Kohderyhmän fyysisen,
sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpito ja passivoitumisen ehkäiseminen 2) Omatoimisuuden ja
elämänhallinnan ylläpito ja kehittäminen 3) Kotona selviytymisen tukeminen ja turvallisuudentunteen lisääminen,
keinoina teknologian mahdollisuudet (turvalaitteet kuten liesivahti ja digitalisten palveluiden neuvonta) sekä
yhteisöllisyyden lisääminen omalla alueella. Toimintamuodot Kohderyhmän neuvonta ja opastus toimintakykyä
edistäviin harrastuksiin, arjenhallintaan ja elinikäiseen oppimiseen mm. sähköiset terveyspalvelut,
kodinturvateknologia, elintapaohjaus, uudet harrastus- ja liikuntamuodot. Sosiaalisten turvaverkostojen
9 283 rakentaminen ja paikalliset yhteisöt.
Ei esitetä

316 702

0

282 408

0

444 000

383 000

EHJÄ koulu -hankkeessa toteutetaan sosiaaliohjausta suomenkielisissä yhteistyökouluissa Vaasan ja Laihian
alueella. Toiminnan kohderyhmänä ovat tukea tarvitsevat yhteistyökoulujen 4.-9.-luokkalaiset oppilaat. Tässä
hankkeessa tukea tarvitsevilla nuorilla tarkoitetaan nuoria, jotka kokevat yksinäisyyttä, kiusaamista tai
ulkopuolisuutta tai jotka ovat mahdollisesti riskissä pudota perusopetuksesta. Toissijaisena kohderyhmänä ovat
myös muut hankkeen ikäryhmään kuuluvat yhteistyökoulujen oppilaat. Sosiaaliohjausta järjestetään ryhmä- ja
yksilöohjauksena koulupäivien aikana ja sen jälkeen. Toiminta alkaa toukokuussa 2021 suunnittelulla
9 367 yhteistyökoulujen kanssa ja päättyy toukokuussa 2024, jolloin järjestetään hankkeen päätösseminaari.
Maahanmuuttajataustaisten nuorten ja alaikäisinä yksintulleiden turvapaikanhakijataustaisten nuorten
yksilölliseen tukemiseen puhelimitse ja soveltuvilla verkkoalustoilla sekä tarvittaessa kasvokkain (Digiavoin 20219 311 2023)

Maahanmuuttajataustaisten espoolaisten nuorten osallisuutta vahvistavaa ja monikulttuurista identiteettiä
tukevaa, terveitä elämäntapoja sekä syrjäytymisen ehkäisyyn tehtävää toimintaa varten. Yhdistys järjestää
oppimisen tuen kerhoja, opintovalmennusta ja harrastetoimintaa, ohjausta haasteellisessa elämäntilanteessa
olevien nuorille ja heidän perheillensä sekä keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia yhteistyössä erilaisten toimijoiden
kanssa. Toimintaa ja tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä mm. lähikoulujen, Asukastila Kivenkolon, nuorisotoimen,
8 846 Espoon eri viranomaisten, poliisin ja Nuorten polku yhdistyksen kanssa.
Ei esitetä
Etelä-Karjalan järjestöjen kumppanuusverkoston kehittämiseen, alueen sote-järjestöjen tukemiseen,
vaikuttamistyöhön, sote- järjestöjen ja julkishallinnon yhteistyön suunnitteluun sekä sen toteuttamiseen (Etelä9 271 Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto 2021-2023)
Esitetään
Hankkeessa kehitetään Kauemmin kotona-toimintamalli. Malli on käytännöllinen kolmannen ja julkisen sektorin
yhteistyön malli. Se nivoutuu parhaillaan päivitettävään muistisairaiden hoitoketjuun, joka on osa EteläPohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallista rakenneuudistushanketta. Pilottivaiheessa on 100
perhettä Järvi-Pohjanmaan, Lapuan ja Seinäjoen alueelta. Koko hankkeen osallistujamääräksi tavoitellaan 400
perhettä maakunnasta. Alueella on 193.200 asukasta. Heistä o n. 7.300 muistisairasta, kotihoidossa on n. puolet.
Hankkeessa tarjotaan muistiperheille järjestölähtöistä yksilöllistä tukea kotihoidon ja vaikeiden siirtymävaiheiden
haasteellisiin tilanteisiin. Työ painottuu erityisiin muistisairauden mukanaan tuomiin haasteisiin, ennakoivaan
ohjaukseen, henkiseen tukeen sekä perehdytykseen esim. vertaistukeen ja verkko-osallistumiseen. Tarveselvitystä
on tehty Muistiluotsissa. Työ toteutetaan osin kotikäynnein. Hankkeessa ei tehdä julkiselle sektorille kuuluvia
8 848 tehtäviä

Hankkeen tarkoituksena on kehittää johdonmukaisesti yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa (sekä suomeksi että
ruotsiksi) ja saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Vapaaehtoistoiminnalla on suuri merkitys yhdistyksen
toimintaan niin toiminnan toteutustasolla kuin taloudellisestikin. Vapaaehtoisten toiminta mm. paikallisosastoissa
ja -kerhoissa tuo yhdistyksen toiminnan lähemmäksi ihmisiä ja tukee heitä arjessa. Vapaaehtoistoiminnan
kehittämiseen, joka pitää sisällään sekä paikallisosasto ja -kerho- että pop up/keikkavapaaehtoistoiminnan,
palkataan vapaaehtoistoimen koordinaattori. Nyt työtä ovat tehneet neuvontahoitajat ja toiminnanjohtaja muun
työn ohessa, joka ei vastaa tarkoitusta eikä mahdollista vapaaehtoistoiminnan johdonmukaista
kokonaiskehittämistä. Yhdistyksen suuresta toimialueesta johtuen on tärkeä saada neuvontahoitajien työ
keskitettyä neuvontapalveluun ja uusi resurssi, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, kehittämään ja
8 832 toteuttamaan vapaaehtoistoimintaa yhdistyksessä.
Ei esitetä
Kahden kulttuurin alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen
perhekerhotoiminnan sekä perheiden ja ammattilaisten verkostoitumisen ja kouluttamisen avulla (Kaksikieliseksi
9 214 kasvaminen 2021-2023)
Esitetään

Toiminnan tavoitteena on parantaa 2-k perheiden maahan muuttaneiden puolisoiden työllistymisen edellytyksiä,
tarjoamalla intensiivistä suomalaiseen työelämään ja -kulttuuriin sekä työnhakuun keskittyvää toimintaa, joka
koostuu neuvonnasta, työelämätiedon ja työllistymisen kokemusten jakamisesta sekä käytännön toiminnasta
selkosuomella. Toiminta suunnataan suomen kielen taitotason A2.2 saavuttaneille 1–3 vuotta Suomessa olleille.
Selkosuomi vahvistaa kohderyhmän työelämän suomen kielen osaamista, mikä koetaan yhtenä haasteena maahan
muuttaneiden työllistymisessä. Suomalaisia puolisoja valmennetaan tukemaan puolisoiden omatoimijuuttaan
työllistymisessä ja kotoutumisessa, hyödyntämään omia verkostojaan sekä vaikuttamaan asenneilmapiirin
muutokseen myös niissä. Työnantajien osallistaminen maahan muuttaneiden työllistymisen edellytysten
parantamiseen ja yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttaminen jakamalla tietoa ja neuvontaa monimuotoisen
9 186 työyhteisön hyödyistä ja merkityksestä.
Ei esitetä

150 000

0

FDUV, förbundet för
personer med
utvecklingsstörning
eller annan
intellektuell
funktionsnedsättning C

FDUV vill stärka de lokala DUV-föreningarnas stöd till svenskspråkiga familjer med barn, unga eller vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning (IF). P.g.a. familjens särskilda behov och ansträngda vardag kan den lätt bli
marginaliserad i närsamhället. Många uppger att de har lättare att delta i verksamhet som sker nära hemmet.
Projektet inleds med fyra pilotföreningar där vi utvecklar verksamhet för de anhöriga (inte bara föräldrarna) med
beaktande av regionala behov. Målet är en så varierande verksamhet att alla hittar något som passar dem. Inom
FDUV:s familjeverksamhet har vi utvecklat nya stödformer som föreningarna kan dra nytta av. Vi erbjuder
utbildning till föreningens frivilliga och tillsammans med föreningarna skapar vi en struktur för stödet till
familjerna. Målet är att stärka dialogen mellan föreningen, personal och myndigheter. Föreningen uppmuntras
även öka samarbete med andra föreningar för att synliggöra familjernas behov och stärka deras integrering i
9 349 närsamhället.

Ei esitetä

104 000

0

FDUV, förbundet för
personer med
utvecklingsstörning
eller annan
intellektuell
funktionsnedsättning B

För reparationskostnader för avlopp och anläggningskostnader för förnyelsearbete av fjärrvärmecentral i
8 759 förhållande till organisationens ägarandel i fastighetsaktiebolaget (KOY Neurotalo, Helsingfors) (2021)

Esitetään

99 332

99 000

fenix helsinki ry

Kunniaton väkivalta- hankkeen TAVOITE 1 : Lisätä rikosprosessin parissa työskentelevien viranomaisten tietoutta
kunniaan liittyvän väkivallan yhteisöllisyydestä, sitä ylläpitävistä valtarakenteista ja sen muodostumisesta eri kielija kulttuuriyhteisöissä Suomessa. Lisätä työkaluja kuinka tukea yksilöä ja hänen turvallisuuttaan rikosprosessin
aikana niin, että uhreilla on mahdollisuus matalalla kynnyksellä luottaa oikeusjärjestelmäämme ja siten
mahdollisuus yhteiskunnan tarjoamiin perusoikeuksiin. Tavoitteena on laajentaa viranomaisten osaamista ja
ymmärrystä eri kieli- ja kulttuuriyhteisöjen yhteisöjen valtarakenteiden vaikutus kunniaväkivallan ylläpitämisessä,
yksittäisten viranomaisten tiedostamattomia haitallisia toiintamalleja sekä yhteisön rooli ja sen vaikutus
yhteiskuntaan. TAVOITE 2 : Kunniaton väkivalta- hanke tuottaa hankkeen aikana kenttätutkimuksena suoritettava
8 982 selvitys jossa haastattelemalla maahanmuuttajanaisia kohtaamastaan kunniaan liittyvästä väkivallasta.
Ei esitetä

301 794

0

247 294

0

424 202

424 202

Familia ry

C

C

fenix helsinki ry

C

FILHA RY

C

Antirasistisempi koulutus- kehitys hankkeella pyritään vaikuttamaan Suomen koulutusjärjestelmän
yhdenvertaisuuden parantamiseen ei-valkoisten oppilaiden ja opiskelijoiden näkökulmasta. Ei-valkoiset oppilaat ja
opiskelijat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa valkoisten oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa
koulutusjärjestelmämme rakenteellista rasismia tukevien rakenteiden vuoksi. Rasismi Suomessa
koulutusjärjestelmässä ja sen vaikutuksia ei-valkoisiin oppilaisiin ja opiskelijoihin on tutkittu Suomessa liian vähän.
Hankkeen tavoitteena on tehdä tutkimus, jonka avulla nämä rakenteet tunnistetaan, niistä saadaan kvantitatiivista
dataa ja sen perusteella lähdetään purkaamaan ja tarkastelemaan tuloksia työpajojen muodossa yhdessä
opetusalan toimijoiden kanssa. Työpajojen tavoitteena on yhdessä opetusalan ammattilaisten kanssa pohtia
9 420 käytännön työkaluja jotta rasismi ja toiseuttavat syrjinnän muodot saadaan tunnistettua ja kitkettyä kouluissa.
Ei esitetä
Raskautta suunnittelevien, vauvaa odottavien ja pikkulapsiperheiden vanhempien tupakoinnin tai muiden
nikotiinituotteiden lopettamisen tukeen verkkoauttamisen avulla (Pikkutöppösistä onnistumiseen -hanke 20218 983 2023)
Esitetään

C

Uniapneadiagnoosin saaneille kehitetään VAIHEITTAINEN, PIENIN ASKELIN ETENEVÄ ELINTAPAOHJAUS VERKKOKURSSI, joka toimii työkaluna terveydenhuollon palveluiden tueksi. Diagnoosin saamisen yhteydessä
terveydenhuollosta ohjataan verkkokurssiin. Tavoitteena on, että uniapneaa sairastavat omaksuvat ELINTAVAT
OSAKSI HOITOA. Muodostamamme pilottiryhmän (80 hlö) kanssa verkkokurssikokonaisuus suunnitellaan ja
pilotoidaan 1. hankevuonna, ja seuraavina vuosina toimintaa laajennetaan ja saatetaan hoitavien yksiköiden
tietoon. 6 kk kurssi Hyvä kysymys -alustalla sisältää TIETOA ja OHJELMIA liikkumisesta, painonhallinnasta ja
ravitsemuksesta sekä testejä, tehtäviä, yhteisöllisiä haasteita ja keskustelufoorumit eri aihepiireihin. Motivoivan
haastattelun ja hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) keinoja hyödynnetään. VERTAISTUKI on suuressa
roolissa (vinkkien ja tarinoiden jako, keskustelut). 2. hankevuonna kurssiin liitetään hyvinvointisovellus, jossa voi
8 987 mm. perustaa omia liikkumistiimejä.

Ei esitetä

544 660

0

C

Navigaatio kehittää rakenteita ja käytäntöjä valtakunnalliseksi vähemmistökulttuurien yhteistoimintafoorumiksi,
joka viestinnän, tutkimuksen ja kulttuuridialogin keinoin vastaa yhteiskunnan polarisaation, vihamielisyyden
haasteisiin ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Emotionaalisesti ja sosiaalisesti haavoittuvat ryhmät ovat Suomen
vanhat vähemmistöt (saamelaiset, suomenruotsalaiset, romanit, karjalaiset), uudet isot kieliryhmät (venäjä,
englanti, arabia,somali) sekä juutalaiset ja tataarit. Koordinaattorit ovat Filoksenia, Lieksan Somaliperheyhdistys,
Nicehearts, SamíSoster. Alueina Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, saamelaiset (myös muuttoalueet Oulu, Rovaniemi,
pks,Tre) ja pääkaupunkiseutu. Kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset tuottavat yhdessä koulutus- ja
yleisötapahtumia, vertais- ja oppimisryhmiä omakielisen ja kulttuurienvälisen yhteisöllisyyden hyväksi. On kaikkien
9 303 vastuu tunnistaa sekä valta itsessään että rakenteellisen vallan toiminta ja purkaa eriarvoiset järjestelmät.
Ei esitetä

960 000

0

FINFAMI - KANTAHÄMEEN
MIELENTERVEYSOMA
ISET RY
C

Kansalaistoiminnan, mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyön vahvistaminen Kanta-Hämeen alueella.Tämän kautta
vahvistetaan omaisten ja läheisten hyvinvointia, saadaan sujuvampia palveluita omaisille ja läheisille.Tärkeää on
myös vahvistaa ammattilaisten osaamista mielenterveys- ja päihdepuolen asiakkaiden kokonaisvaltaisessa
hoidossa, palveluohjauksessa ja yhteistyön kehittämisessä.Tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja
kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa.Kehitetään palvelujen
laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin
parantamiseksi.Kaikessa toiminnassa keskeistä on ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen päihteiden – ja
mielenterveyden haasteissa.Omaisten elämänhallinnan kasvaminen, sairauden hyväksyminen läheisellä ja omien
selviytymiskeinojen löytyminen ovat osa-alueita, joissa hankeen tekemä työ tukee omaisia.Kokemusasiantuntijat,
9 350 omaiset, vapaaehtoiset ja yh
Ei esitetä

191 283

0

FinFami Mielenterveysomaise
t Etelä-Karjala ry
C

Tarkoituksena on mielenterveyteen sairastuneen omaisten hyvinvoinnin ja jaksamisen turvaaminen heidän
arjessaan Etelä-Karjalassa, mm. järjestämällä vertaistukea sekä koulutusta ja asiantuntija-apua, neuvontaa ja
ohjausta. Toimimme yhteistyössä EKSOTE:n (Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri), seurakuntien, Lappeenrannan
kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Ennaltaehkäisemme yllä mainittujen ihmisten ahdistuneisuutta ja
syrjäytymistä. Ohjaamme omaiset asianmukaisten palveluiden piiriin sekä järjestämme muita jaksamista ja
9 237 hyvinvointia tukevia toimintoja sekä monipuolisia ja voimaannuttavia ryhmiä.

112 940

0

FILHA RY

FILOKSENIA RY

Ei esitetä

FINLANDS SVENSKA
HANDIKAPPFÖRBUN
D
C

Samarbetet fyller ett behov av ett schemalagt system för bevakning, spridning och bruk av svenskspråkig
information, vilket är en förutsättning för en effektiv intressebevakning av neurologiskt funktionsnedsatta personer
i Svenskfinland. Aktörer i schemat är a) beslutsfattaren (organisationer, arbetsgrupper, intressenätverk, offentliga
myndigheter eller institutioner) b) informatören (FMA som representant för diagnosrelaterade organisationer vilka
saknar resurser att själva tillmötesgå svenskspråkiga behov utan samarbete) samt c) påverkare (frivilliga utsedda
aktörer som är aktiva inom våra medlems- och samarbetsorganisationer på sociala medier). Medlems- och
samarbetsorganisationernas påverkare bygger upp nätverk av följare, sprider information samt svarar på följarnas
8 749 frågor.
Ei esitetä

Finlands Svenska
Idrott r.f.
Finlands Svenska
Idrott r.f.

C

Vi har på sistone hört om för många idrottare som inte mår bra mentalt, utan lider av prestationsångest,
depression och ätstörningar mm. Vi vill stödja idrottare på alla nivåer för att få dem att må psykiskt bättre med
förebyggande verksamhet och konkret verksamhet i samarbete med professionella samhällsaktörer. Psykisk ohälsa,
och stöd för detta, måste få en tydlig plats i idrottens agenda, bland aktiva, ledare och föräldrar. Det finns ett klart
behov av att utveckla konkreta stödformer för aktiva idrottare (och deras nära) samt före detta aktiva idrottare
(och deras nära). FinIands Svenska Idrott är den enda organisationen som kan driva på detta och vi ger den här
9 107 typen av projekt en legitimitet, trovärdighet och möjligheter.
Ei esitetä
För att inleda ett ätstörningsprojekt, riktat till finlandssvenska unga idrottare, i samarbete med projektet Livslust
8 859 och Ätstörningscentralen
Ei esitetä

FINLANDS SVENSKA
SOCIALFÖRBUND RF C

160 000

0

44 890

0

54 000

0

SYFTE: Projektet syftar till att bredda på kunskapen om sociala sektorn i rättsstaten Finland ur ett
användarperspektiv och att diskutera och sprida på den kunskapen på svenska. HUVUDMÅL: Nutidens socialvård att användarna av social service har tillgång till och erbjuds bra, kvalitativ och alternativ social service på svenska i
9 028 Finland. - att användarna av social service känner till sina rättigheter vad gäller social service
Ei esitetä

210 000

0

FINLANDS SVENSKA
UNGDOMSFÖRBUND
FSU RF
C

Konceptet Recycle IT förbereder unga till ett självständigt liv med ökad kunskap om samhället och bättre sociala
färdigheter, samt utbildar och stöder seniorer inom informations- och kommunikationsteknologi. Recycle IT
främjar seniorers hälsa och stöder dem i dagens utmanande digitaliserade samhälle. Samverkan och
kunskapsutbyte mellan unga och seniorer är en viktig del av konceptet. Under åren 2021-2024 skall Recycle ITkonceptet spridas till tre nya kommuner: Sibbo (Nyland), Malax (Österbotten) och Kimitoön (Åboland). Under
projekttiden skall konceptet implementeras och göras självgående på respektive verksamhetsort. Projektet
resulterar i regionsspecifika verksamhetsmodeller, som skall hjälpa kommuner i samtliga regioner att ta i bruk
9 341 konceptet.

Ei esitetä

686 552

0

FINNILCO RY

Avanne- ja vastaavasti leikattujen ja anaali-inkontinenssipotilaiden vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinointiin
8 975 ja kehittämiseen ja näihin liittyvien koulutusten ja virkistyksen järjestämiseen (Tukea tukijalle 2021-2023)
Esitetään

141 000

141 000

390 000

0

262 730

0

C

C

FOLKHÄLSANS
FÖRBUND RF

C

For Life - Elämän
Puolesta ry

C

Genom kravlös dans, rörelseglädje och gemenskap har verksamheten ”Dans för Hälsa” (DfH) som mål att öka
resiliensen och minska psykisk och psykosomatisk ohälsa hos unga. Verksamhetens långsiktiga mål är stärkt hälsa,
förbättrad livskvalitet, ökad skoltrivsel och en känsla av tillhörighet hos unga. En förväntad effekt är minskad
belastning på elevvården samt på kommunens primärvård. Den primära målgruppen är unga 13-20 år som
frekvent besöker elevhälsan på grund av psykisk och/eller psykosomatisk ohälsa. Sekundära målgruppen är
professionella som möter unga inom skolan, elevvården och fritidssektorn samt beslutsfattare i kommunerna. DfH
piloterar, anpassar och implementerar den i Sverige beprövade och forskade Dans för Hälsa-metoden i Finland.
Dansgrupper startas i fyra pilotkommuner; 2 Nyland, 2 Österbotten. Genom utvärdering och utveckling kan en
8 808 finsk modell av DfH-skapas och implementeras till fler kommuner, bl.a. genom instruktörsutbildningar.
Ei esitetä
Käytännön kielitaidon oppimisen tuen, osallisuuden ja pystyvyyden kokemuksen lisäämiseen pienryhmätoiminnan
avulla työttömille, yli 3 vuotta Suomessa olleille maahanmuuttajataustaisille henkilöille. (Osallisuudesta voimaa 9 270 OSAA 2021-2023)
Ei esitetä

C

Verksamhetens mål är att minska på ojämlikheten gällande psykisk hälsa och öka jämställdheten för vår målgrupp
jämfört med personer som inte har en funktionsnedsättning genom att utföra en unik kartläggning om den
subjektiva psykiska hälsan inom målgruppen och kartlägga de faktorer som inverkar på den upplevda psykiska
hälsan inom målgruppen. Målet är att öka målgruppens egna resurser via specifika kurser och sammankomster där
man skapar förutsättningar och ger verktyg för att ta hand om sin psykiska hälsa. Målet är också att stärka
gemenskapen genom att stöda målgruppens resurser inom psykisk hälsa långt in i framtiden i gruppformat genom
att implementera och konsolidera den kunskap man sammanställt genom kartläggningen och kurserna inom
ramen för den ordinarie verksamheten. Målgruppen är svenskspråkiga personer med hörsel- och eller
9 216 synnedsättning som är utanför arbetslivet samt svenskspråkiga personer med påtaglig synsvaghet.
Ei esitetä

219 269

0

C

Ändamålet är att stärka föräldrars delaktighet och välbefinnande som skolföräldrar, med särskilt inriktning på
familjer i behov av stöd. Målsättning är att föräldrar ska få information om och verktyg för hur de kan stödja sitt
barn i lärande och skolgång vid en stadieövergång då föräldrar i regel är lättast att nå. Genom att rikta oss till
föräldrar för en hel årskurs möjliggörs att de föräldrar som behöver mera kunskap och stöd för att kunna stödja sitt
barns lärande och välmående i skolan, kan identifieras, och anpassade åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede. Den
primära målgruppen är föräldrar vars barn inleder sin skolgång i årskurs 1 och i årskurs 7. Stadieövergångarna
medför mycket nytt och det är viktigt att föräldrarna får stöd och uppmuntran under denna period. Under dessa
målgrupper finns submålgrupper, som kommer att erbjudas skräddarsydd verksamhet. Föräldraföreningarna är en
8 724 sekundär målgrupp som får nya verktyg att nå ut till alla föräldrar.
Ei esitetä

426 000

0

C

Bidrag ansöks för att vidareutveckla Dörren nätverkskoncepten som har utvecklas inom ramen för ESF-projektet
Dörren (10/2018-07/2021). Dörren är ett digitalt matchningsverktyg som matchar ihop etablerade och
utlandsfödda professionella inom samma bransch för en timmes möte där Dörröppnaren (etablerade) och
deltagaren (utlandsfödd) utbyter kunskap om sin bransch i Finland. Utgående från deltagarens behov ger
Dörröppnaren deltagaren två nya kontakter som deltagaren kan fortsätta nätverka med. I Dörrens sista fas har vi
utvecklat nätverksträffar som olika organisationer kan använda som redskap för att arbeta med mångfaldsfrågor
och internationalisera sina medlemmars eller arbetstagares professionella nätverk. I projektet önskar vi
vidareutveckla nätverksträffarna så att olika organisationer kan använda sig av dessa för att utveckla sin
mångfaldskompetens och öka kontakten mellan personer med finländsk och utländsk bakgrund - med fokus på det
9 365 professionella men också socialt.
Ei esitetä

203 610

0

C

Anhållan om fortsatt stöd för drivande av digitala stödtjänster riktat till svenskspråkiga unga i landet med fokus på
psykosocialt stöd & lågtröskel i form av chattjänsten Ärligt talat och frågetjänsten Våga fråga pga rådande kritiska
samhällsläge. Stödtjänsterna inbegriper möjligheter till kompletterande stöd av psykolog/handledare såväl via
epost & telefon (unga, professionella, föräldrar mm) som professionell arbetshandledning för
handledningspersonal. Bidraget är centralt i rådande läge. Detta för att föreningen fortsättningsvis skall ha
möjlighet att kunna upprätthålla de nödvändiga digitala stödverktygen riktat till svenskspråkiga unga i form av
anonyma chatt- och frågetjänster, som drivs av Luckan Unginfo (ekonomiskt betungande pga ökat behov av
mängden av stöd av unga). Detta inte minst pga av den ökade efterfrågan av tillgängliga lågtröskeltjänster i digital
9 029 form from mars 2020, som en följd av samhällskrisen (Stea finansiering beviljades juni 2020 för ändamålet).
Ei esitetä

281 119

0

FÖRBUNDET
FINLANDS SVENSKA
SYNSKADADE RF

FÖRBUNDET HEM
OCH SKOLA I
FINLAND RF

FÖRENINGEN
LUCKAN RF

FÖRENINGEN
LUCKAN RF

GAMLAKARLEBY
ÅLDRINGSVÄNNER
RF

C

GAMLAKARLEBY
ÅLDRINGSVÄNNER
RF

B

Gamu ry

C

Hankkeen tavoitteena on pilotoida toimintamalli, jonka avulla ikääntyvät voivat lisätä osallisuuttaan oman
hyvinvointinsa ja terveytensä ylläpitämiseen. Toimintamalli mahdollistaa myös riskiryhmien varhaisen
tunnistamisen, jolloin heihin voidaan kohdistaa ennltaehkäisevää toimintaa. Näin saadaan pidettyä toimintakykyä
yllä ja vähennettyä sairastavuutta, erityisesti tämä koskee muistisairauksia.Toimintamalli perustuu itsearviointi
menetelmään, joka mahdollistaa tiedon keräämisen laajoilta ihmisryhmiltä alhaisin kustannuksin. Kyseessä olevaa
itsearviointimenetelmää ei ole aiemmin käytetty Suomessa. Tavoitteena on myös toimintamallin helppo
monistettavuus muualle Suomeen. Hankkeen kohderyhmänä ovat kokkolalaiset yli 65-vuotiaat seniorit.
9 010 Toimintamuotoina ovat itsearvioinnit, valmentava ohjaus ja interventioryhmät.
Ei esitetä
Kiinteistö on kahdessa vaiheessa rakennettu senioreiden palvelukeskus. Vanhempi rakennusosa (A-osa) on
rakennettu 1960 luvun alussa. Laajennusosa (B-osa) on rakennettu 2002. Vanhempaa osaa on peruskorjattu 19901991. Tavoitteena on kiinteistön A-puolen viemäriputkien perusparannus sekä koko kiinteistön
9 192 julkisivusaneerauksen suunnittelu ja toteutus.
Ei esitetä
Vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten toimintakykyä sekä työ- ja opiskeluvalmiuksien parantamista
motivoivan mobiilisovelluksen toteuttamiseen sekä sote-järjestöille avoimen yhteiskehittämisalustan
9 282 suunnitteluun ja kehittämiseen (Diginavi 2.0 2021-2023)
Esitetään

C

Heikentyneestä ravitsemustilasta oireilevien ikäihmisten hyvän ravitsemuksen ja toimintakyvyn edistämiseen
ryhmäohjauksen, valmennusten, luentojen, viestinnällisen yhteistyön ja käytännönläheisten materiaalien avulla
9 383 Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan alueilla (Voimaa ruuasta 2021-2023).

Green Cycling Nordic
Finland
C

Avustusta haetaan nuorille, 8-9-luokkalaisille, suunnattujen seikkailukasvatuksellisten retkipyöräily leirien ja
kampanjan toteuttamiseen. Haluamme järjestää leirit tuettuina, jotta kaikilla nuorilla on mahdollisuus hakea
mukaan taustasta riippumatta. Hanke yhdistää seikkailukasvatuksen ja pyöräilyn, luoden täysin uudenlaisen
kokonaisuuden, jolla autetaan nuoria tunnistamaan omia voimavarojaan ja annetaan heille valmiuksia elämän
haasteista selviämiseen. Leireillä nuoret toimivat yhdessä tarkkaan mietittyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä
kehittää nuorten yhteistyötaitoja ja opettaa heitä oma-alotteisesti pitämään huolta itsestään, toisistaan ja
ympäristöstä. Leirit tehdään pyörillä, koska haluamme innostaa nuoria pyöräilemään ja saada nuoria näkemään
pyörän parhaana kulkuvälineenä sekä muuttaa heidän asenteitaan ja liikkumistottumuksiaan. Leirit parantavat
nuorten luontosuhdetta ja innostavat nuoria pyörä- ja kotimaanmatkailuun, jotka ovat tärkeitä kestävän
9 418 kehityksen tekijöitä.

HAKUNILAN
KANSAINVÄLINEN
YHDISTYS RY

482 780

0

123 969

0

519 200

519 200

Esitetään

520 000

500 000

Ei esitetä

139 100

0

C

Digi-etätuen avulla nopea asiointi mahdolliseksi. Palvelujen saatavuuden parantaminen ja tasa-arvoistuminen.
Syrjäytymisen ehkäisy. Demokraattisen yhteiskunnan tukeminen. Alueellisen tasa-arvon turvaaminen.
Maahanmuuttajien arkielämän helpottuminen. Kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, erityisesti arabiankieliset
maahanmuuttajat koko Suomessa ja erityisvaikeuksista kärsivät maahanmuuttajat. 1. Digituki, joka kattaa kaikki
yhteiskunnan tarjoamat palvelut, jotka voidaan toteuttaa omalla tietokoneella tai puhelimella. 2. ATK-tuki kattaa
mm. Windows-käyttöjärjestelmän, Internetin, sähköpostin ja office-ohjelman. 3. Älypuhelimen ja sen sovellusten
käyttö. 4. Viranomaisten jakaman tiedon välittäminen eri kieliryhmille verkon kautta. 5. Erityisryhmien tuki verkon
kautta. Toiminnasta vastaa maahanmuuttajien neuvontaan kymmenen vuoden ajan perehtynyt, myös Vantaan
kaupungin tietoyhteiskuntaneuvojana toiminut, ATK-asiantuntija Housam Hamadon, joka hallitsee kaikki ohjelmat
8 944 ja tietoturvan.
Ei esitetä

151 000

0

Haminan seudun
raittiusseura Jaspis ry C

Hankkeella käynnistetään uudenlaista matalan kynnyksen vertaistukitoimintaa haminalaisten nuorten
huumeongelman pysäyttämiseksi sekä uutta korvaavaa yhteisöllistä toimintaa nuorten osallisuuden lisäämiseksi.
Hankkeen suunnittelu- ja asiantuntijaryhmässä on ollut mm. huumeita käyttäneitä nuoria ja nuoria aikuisia, joiden
kokemusten ja toiveiden pohjalta hanke on luotu. Hankerahoituksella järjestetään KoKoA:n
kokemusasiantuntijakoulutusta muun muassa huumetaustaisille nuorille aikuisille, jotka toimivat jatkossa nuorten
vertaistukihenkilöinä. Uutta vertaistuki- ja yökahvilatoimintaa järjestetään nuorten vapaa-ajalla, sellaisina
ajankohtina, jolloin kohderyhmät voidaan parhaiten tavoittaa ja nuorille luontevassa paikassa. Hankerahoituksella
palkataan työntekijät (2,15 htv) vastaamaan uuden toiminnan käynnistämisestä, tavoitteiden toteutumisesta ja
toiminnan juurruttamisesta. Hankkeen työ- ja ohjausryhmässä ovat mukana kaikki oleelliset nuoriso- ja päihdetyön
9 007 paikalliset tahot.
Ei esitetä

249 000

0

HappyHealing Ry

C

Tarkoituksena on hakea avustusta uuden toimintamallin kehittämiseen ja käynnistämiseen. Koulukiusaus koulussa
sekä koulun ulkopuolella vaikuttaa lasten tulevaisuuteen. Toimintamallissa kehitämme SAAS - software as a
service, internet pohjaisen palvelun jonka jokainen koulu voi ottaa käyttöönsä. Koululaiset voivat netin tai
mobiilisovelluksen kautta lähettää koululle viestin että häntä on kiusattu. Koulun rehtori tai vastaava henkilö
näkee ilmoituksen ja pystyy ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin koulukiusauksen lopettamiseksi. Koulujen on
mahdollista ottaa esim aulaan televisio tai monitori josta oppilaat näkevät koulun koulukiusaustilanteen. Rehtori
8 716 tai vastaava henkilö voi laittaa koululaisille viestiä SAAS palvelun kautta, eri ryhmille.
Ei esitetä

550 000

0

C

Tavoitteena on tukea erityisryhmien elämänhallintaa, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta tarjoamalla
mahdollisuus arjen sujumisen kannalta välttämättömien älylaitteiden ja virtuaalisten palveluiden käyttöön ja
hyödyntämiseen. Kohderyhmän tarpeisiin perustuen tarjotaan palveluita, jotka auttavat omien älylaitteiden
hankinnassa sekä älylaitteiden ja virtuaalisten palveluiden (ml. viranomaisasiointi) käytössä omassa arjessa.
Kohteena ovat erityisryhmät; syrjäytyneet/syrjäytymisuhan alla olevat, työttömät, maahanmuuttajat, eläkeläiset
(mielenterveyskuntoutujat, kotiin vetäytyneet, kuulovammaiset, seniorit) ym:t, joita ei virtuaalisesti eikä ilman
etsivää työtä saavuteta Etsivää työtä ja tarpeiden kartoitusta toteutetaan OPH:n rahoittamassa Digiverstas
hankkeessa (https://peda.net/harjulan/ph/digiverstas-lahti/dldej2/dldej2) luodun mallin mukaan, hyvin toiminutta
mallia edelleen kehittäen yhdessä yhteistyökumppaneiden sekä muiden kohderyhmät saavuttavien järjestöjen
8 772 kanssa.
Ei esitetä

294 800

0

C

Päätavoitteena on mahdollistaa kansalaislähtöistä yhdessä tekemistä tarjoamalla tukea, neuvontaa ja resursseja.
Etsimme ja kokoamme yhteen vapaa-ajan omaehtoisesta harrastetoiminnasta kiinnostuneita alueen ihmisiä.
Ryhmien vapaaehtoisille vertaisvetäjille tarjotaan tukea ja neuvontaa toiminnan järjestämiseksi. Vetäjiä tuetaan
ryhmän käynnistämisvaiheessa ja heille järjestetään yhteisiä työpajoja, joiden sisältö rakennetaan tarpeiden ja
kiinnostuksen mukaan (esim. vertaisohjauksen hyvät käytännöt, ryhmädynamiikka, viestintä, verkkotoiminta).
Ryhmien vetäjistä ja osallistujista muodostuu verkosto, jolle luodaan yhteinen sähköinen alusta (esim. Facebookryhmä) osaamisen ja kokemusten vaihtoon sekä viestintään. Harrasteryhmille tarjotaan maksutta tiloja käyttöön
Harjulasta. Ryhmät voivat olla säännöllisesti kokoontuvia tai kertaluonteisia. Toimintamalli kuvataan ja kehitetään
8 773 hankkeen aikana yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Malli julkaistaan osana loppujulkaisua päätösvaiheessa.
Ei esitetä

244 000

0

C

Kulttuurisensitiivisen jalkautuvan työn mallin kehittäminen tartuntatautien ehkäisemiseksi rokotusten avulla.
Maahanmuuttajat tietävät rokotusten merkityksen ja saavat lisää tietoa covid-19-rokotteesta, jotta he voivat
tehdä tietoisen päätöksen. Kohderyhmän maahanmuuttajille annetaan luotettavaa tietoa, joka torjuu
salaliittoteoria, joilla on kielteinen vaikutus covid-19: n ottamiseen. Kehitysmalli sisältää yhteistyöfoorumit ja
koulututsta. Kokeilu jalkautuvan työtä sisältää erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia, jossa toteutetaan
maahanmuuttajien yhteisössä omalla kielellä. Hankkeen tavoitteiden saavutus maksimoidaan käyttämällä,
sosiaalinen media koko hankkeen aikana Hankkeen kieliryhmät ovat venäjä, arabia, englanti, kurdi, farsi, persia,
kiina, ranska, jotka ovat tilastokeskuksen mukaan suurimmat maahanmuuttajaryhmät Suomessa. (Tilastokeskus,
8 877 2019.) Hankkeessa käytettävät muut kielet ovat mm. Yoruba, Igbo, Lingala, Swahili, Akan , Filipino ja Hindi)

Ei esitetä

80 406

0

C

18–35 -vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien toiminnallisen vertaistukeen perustuvan kulttuuripajamallin
8 857 kehitttämiseen (Kulttuuripaja Saimaa 2021-2023)

Esitetään

539 986

529 306

GERONTOLOGINEN
RAVITSEMUS GERY
RY

HARJULAN
SETLEMENTTI RY

HARJULAN
SETLEMENTTI RY

HEED Association
Finland ry
HEIKINTALO
LAPPEENRANNAN
KLUBITALO

Helsingin Autismi- ja
Aspergeryhdistys ry C

Autismikirjon perheiden ja nuorten hyvinvoinnin, psykososiaalisen toimintakyvyn, itseymmärryksen, osallisuuden
ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen vertais- ja vapaaehtoistoiminnan, koulutuksen ja kuntayhteistyön
keinoin Uudenmaan alueella. Autismikirjon perheiden ja nuorten elämänvaiheita kuvaavan autismipolun
8 920 mallintamiseen. (Autismiperheiden polku omannäköiseen elämään 2021-2023)

Esitetään

420 000

420 000

HELSINGIN
DIAKONISSALAITOKS
EN SÄÄTIÖ
C

Suojattomat hankkeen aikana on kohdattu 1600 paperitonta. Kokemuksemme mukaan heistä valtaosa tulee
hyväksikäytetyiksi työskennellessään pimeästi työmarkkinoilla. He ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja
eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa mutta eivät ole poistuneet maasta vaan yrittävät selviytyä ja jatkaa
elämäänsä paperittomana Suomessa. Työperusteisen oleskeluluvan käsittely kestää jopa 12kk, jona aikana näillä
ihmisillä ei ole työnteko-oikeutta ja he ovat erityisen alttiita hyväksikäytölle työnantajien taholta. Työnantajia,
jotka ovat valmiita sitoutumaan heidän palkkaamiseensa, on hyvin vaikea löytää käsittelyaikojen ollessa niin pitkiä.
Traumatisoituneiden pakolaisten on vaikea työllistyä normaalisti. Monen luku- ja kirjoitustaidon heikkous
vaikeuttaa työllistymistä. He tarvitsevat työpaikkoja, jotka mahdollistavat yksilöllisen työnkokeilun. Halu tehdä
9 072 työtä ja puutteellinen suomalaisen työkulttuurin tuntemus johtaa heidät hyväksikäytetyiksi työmarkkinoilla.
Ei esitetä

514 487

0

HELSINGIN
DIAKONISSALAITOKS
EN SÄÄTIÖ
C

Kehitetään haitallisesti päihteitä käyttäville kehitysvammaisille soveltuva päihdepalvelumalli. Kehitysvammaisten
päihderiippuvaisten palvelut on tärkeää järjestää vammais- ja päihdepalveluiden yhteistyönä, jotta koko
palveluketju vaikuttavasti tukee asiakasta. Hankkeen toiminta kohdistuu kehitysvammaisiin nuoriin aikuisiin, jotka
asuvat asumispalveluissa.Lisäksi tarkoituksena on auttaa kehitysvammaisten parissa toimivia työntekijöitä
tunnistamaan varhaisessa vaiheessa päihteiden ongelmakäyttöä ja ennakoivasti ehkäistä
päihdeongelmia.Hanketta tarvitaan lisäämään yhteistyötä päihde- ja kehitysvammatyön välille.Hankkeessa
kehitään päihdepalveluita, jotka jalkautuvat asumisen tuen yksiköihin, tukevat arjenhallintaa ja mahdollistavat
asumisen. Lisäksi kehitetään päihteitä käyttäville kehitysvammaisille kohdennettua matalankynnyksen yksilö- ja
ryhmätoimintaa, joka edistää osallisuutta ja toimijuutta.Sekä lisätään ja vahvistetaan päihde- ja
8 947 kehitysvammapalveluiden ammattilaisten osaamista.
Ei esitetä

407 350

0

HELSINGIN
DIAKONISSALAITOKS
EN SÄÄTIÖ
C

Suomeen on otettu viimeisen 5 vuoden aikana 19 294 pakolaista (Migri.fi), joista osa on hätätapauksia tai erityisen
haavoittuvassa asemassa olevia. Hankkeessa kehitetään pakolaisten sotatraumojen tunnistamista
moniammatillisesta näkökulmasta ja tehostetaan heidän hoitoon pääsemistään valtakunnallisesti. Toiminnassa
kehitetään myös kliinistä asiakastyötä tekemällä moniammatillisia hoidontarpeen arviointijaksoja ja
suunnittelemalla yhdessä kuntien kanssa näiden asiakkaiden jatkohoito- ja kotoutumissuunnitelmia ja
yhteistyössä. Lisäksi hankkeessa koulutetaan ja konsultoidaan kuntia tunnistamaan ja hoitamaan pakolaisuuden
aiheuttamia traumoja. Pakolaisen kotoutumista tukee hänen tilanteensa monialainen arviointi. Luku- ja
kirjoitustaidottomuus, sotaoloissa eläminen, joukkokuolemien todistaminen, väkivalta sekä fyysiset ja psyykkiset
traumat ovat kantaväestöön verrattuna haasteita, jotka vaativat erikoistunutta kouluttautumista kuntien ja
8 840 järjestöjen sote- ja opetusalan ammattilaisilta.
Ei esitetä

970 082

0

HELSINGIN
DIAKONISSALAITOKS
EN SÄÄTIÖ
C

Valmennetaan heikosti tarvitsemiinsa palveluihin kiinnittyneitä päihteillä oireilevia nuoria aikuisia (18-29 v.).
Toiminnassa painotetaan maahanmuuttajataustaisten- ja romaninuorten tavoittamista. Hanke vastaa
palvelukatveeseen, jonka johdosta päihtyneille nuorille ei Jyväskylässä ole tarjolla tilatoimintaa tai intensiivistä
valmennusta. Hanke vastaa Marinin hallitusohjelman tavoitteeseen, joka painottaa syrjäytymisvaarassa olevien
avunsaannin edistämistä toimijoiden välistä palveluun ohjaamista kehittämällä. Nuoret tarvitsevat tukea
hyvinvoinnin parantamisessa, osallisuuden vahvistumisessa, palveluihin kiinnittymisessä, väkivallan ja
jengiytymisen ehkäisyssä, päihdehaittojen vähentämisessä sekä erityisryhmien integroitumisessa yhteiskuntaan.
Toiminnan työote on nuorisotyöllinen ja se sisältää kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä. Toimintaa
järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Hanke vastaa Covid19 -pandemian tuottamaan kohonneeseen
9 146 palvelutarpeeseen erityisryhmien osalta.

Ei esitetä

118 172

0

HELSINGIN JA
UUDENMAAN
NÄKÖVAMMAISET RY C

Digiosallisuushautomossa tuetaan Uudenmaan alueen pieniä yleishyödyllisiä yhteisöjä ja vapaaehtoistoimijoita
etätoimintojen järjestämiseen. Jaetaan tietoa ja neuvotaan toiminnan järjestämisessä sekä koulutetaan
vapaaehtoisia ja henkilöstöä. Edistetään kohderyhmän digitaitoja, että he pystyvät osallistumaan etätoimintaan.
Kehitetään ja otetaan käyttöön tietoturvallisen ja saavutettavan etätoiminnan muotoja ja luodaan niistä
tietopankki. Järjestetään koulutusta asiakkaille ja yleishyödyllisten yhteisöjen toimijoille digitaalisten palvelujen
käyttöönottoon. Ollaan mukana kehittämässä Uudenmaan viiden hyvinvointialueen tulevaisuuden sotekeskusten
9 309 digitaalisten palveluiden saavutettavuutta.

Ei esitetä

483 900

0

Helsingin Pelastakaa
Lapset ry
C

Hei me pärjätään -hankkeen tarkoitus on kuroa umpeen matematiikassa syntynyttä oppimisvajetta.
Kohderyhmänä ovat yläasteiden ja toisen asteen aloittavat oppilaat, joilla on heikko arvosana matematiikassa,
mutta heillä ei ole kuitenkaan oikeutta koulun järjestämään oppiaineen tukiopetukseen. Toimintamuotona ovat
yksityiset tai ryhmäkohtaiset mentorointitunnit, joita pidetään etä- ja lähiopetuksessa. Toiminta kohdistetaan
vähävaraisten perheiden lapsille, joille se on maksutonta. Mentoreiksi rekrytoidaan matematiikan opiskelijoita
Helsingin yliopistolta ja ammattikorkeakouluilta. Mentorointi on tarkoitettu lyhytaikaiseksi, mutta tulosta
tuottavaksi tueksi lapsen koulunkäyntiin. Matematiikan haasteiden selättämisellä ja aineen arvosanan nousulla on
valtavan suuri merkitys lapselle. Kun saamme aikaan lapselle onnistumisen kokemuksen, se voi kantaa
8 970 arvaamattoman pitkälle. Tämän ovat osoittaneet kokemuksemme vastaavasta toiminnasta aiemmilta vuosilta.
Ei esitetä

100 000

0

Helsingin yliopiston
akateemiset
purjehtijat - Hyrsky ry C

Hyrskyn tarkoituksena on helpottaa purjehduksen kokeilemista, uuteen harrastukseen tutustumista ja erilaisten
merellisten tapahtumien kautta edistää vastuullista merenkulkua. Omalla toiminnallamme rakennamme
positiivista purjehduskulttuuria ja hyvinvoivaa ympäristöä. Toimintamme on avointa kymmenille tuhansille
Helsingin yliopiston yhteisöön kuuluville, taustasta riippumatta. Kaikki toiminta perustuu good will -periaatteeseen
ja yhdistys toimii 100% vapaaehtoistyön avulla. Hyrsky perustettiin helmikuussa 2020, alle kuukausi ennen
koronapandemian alkamista, joka lamautti juuri perustetun yhdistyksen toiminnan käynnistämisen. Ensimmäisen
kauden suurtavoitteena oli käynnistää uuden yhdistyksen toiminta, jonka keskiössä oli oman veneen hankinta,
jonka ympärille toimintaa voidaan rakentaa. Tämä on myös vuoden 2021 kärkitavoite. Rahoitusta käytetään siis
osana Hyrskyn veneprojektin rahoitusta sekä kattamaan pakollisia kuluja, kuten rekisteröintiä, satamapaikkaa ja
8 901 turvallisuusvarusteita.
Ei esitetä

7 000

0

Helsinki Pride yhteisö ry

C

Hanke tukee työmme tavoitetta edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien hyvinvointia, osallisuutta
ja oikeuksia: 1. Tarjoamalla sateenkaarierityistä kriisi-, tuki- ja neuvontapalveluita Hankkeessa mallennetaan
vuodesta 2012 pilotoitua yksilötason tukityötä lhbtq+-ihmisten tukemiseksi erilaisissa hyvinvointiin liittyvissä
kriisitilanteissa, kuten ulostulon, syrjinnän ja traumakokemusten teemoissa. 2. Vaikuttamalla yhteiskunnan syrjiviin
rakenteisiin ja asenteisiin Hankkeessa yhteisön jäseniltä, asiakkailta ja verkostoilta kerätään tietoa
sateenkaarierityisten ja -inklusiivisten palveluiden ja toimintamallien merkityksestä ja vaikutuksesta. Viestinnällä
tuodaan esille epäkohtia sekä ratkaisuja rakenteellisen syrjinnän, syrjivien toimintamallien ja asenteiden
murtamiseksi 3. Osallisuuden, toimijuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen toimijana Vapaaehtoistoimintaa
9 138 kehittämällä ja lisäämällä vahvistetaan kokemusta kuulumisesta, yhteisöllisyydestä ja toimijuudesta
Ei esitetä

150 000

0

HELSINKIMISSIO RY

B

9 294 Verkossa tehtävän yksinäisyystyön tuloksellisuuden lisäämiseen digitalisoinnin ja pelillistämisen avulla (2021)

26 420

26 420

Esitetään

C

Toteutetaan HelsinkiMission tavoitteita tukevat sekä monipuolisia kohderyhmiä entistä paremmin palveleva
saavutettava ja interaktiivinen verkkosivusto. HelsinkiMission tavoite on yksinäisyyden vähentäminen. Tarjoamme
mahdollisuuksia osallistua yksinäisyyttä vähentävään toimintaan sekä vapaaehtoisena että osallistumalla
yhteisötoimintaan. Vapaaehtoisemme tukevat nuoria, perheitä ja senioreja. Ammattilaisemme auttavat Nuorten
kriisipisteillä, yksinäisyytyössä, Senioripysäkillä, Resonaarissa ja Aggredissa. Koronan myötä olemme kehittäneet
palveluitamme verkossa. Jatkossa tavoitteena on tarjota nykyistä enemmän monipuolisia palveluita ja
osallistumisen mahdollisuuksia kohderyhmillemme verkkoympäristössä. Tämä edellyttää uusien verkkosivujen
rakentamisen. Nykyinen verkkosivusto on toteutettu alustalla, jonka tietoturvatuki päättyy. Tästä syystä uudistus
9 290 täytyy aloittaa v. 2021
Ei esitetä

146 810

0

C

Hankkeen tarkoituksena on luoda Helsinkiin digituen asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen perustuva kolmiportainen
palvelumalli lähidigituen – etädigituen – kotidigituen toteuttamiseen. HelsinkiMissio ja erityisjärjestöt vastaavat
tämän hankerahoituksen turvin etädigituen ja kotidigituen organisoinnista, koordinoinnista ja toteutuksesta.
Helsingin kaupunki vastaa oman rahoituksensa turvin lähidigituen organisoinnista ja toteutuksesta. Hankkeen
päähakija on HelsinkiMissio ja hanke toteutetaan tiiviissä järjestö- ja kaupunkiyhteistyössä. Hankkeeseen haetaan
yhteensä 8,25 henkilötyövuoden verran resursseja etädigituen ja kotidigituen toteuttamiseen. Helsinki Missio on
toteuttanut keikka-aputoimintaa yli 10 vuoden ajan. Pandemiavuonna 2020 toteutui lähes 4000 laadukasta ja
turvallista kotikeikka-apua ikäihmisten erilaisiin tarpeisiin liittyen. Tämä hankehakemuksen turvin on mahdollista
9 296 laajentaa ja mallintaa koulutettujen vapaaehtoisten välityksellä tapahtuvaa etä- ja kotidigitukea.
Ei esitetä

579 100

0

C

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa seniorityön toimintaa mallintamalla Senioripysäkille vapaaehtoisvetoinen
vertaisryhmätoiminta Senioripysäkin ammattilaisten kouluttamana ja tukemana (+0,5 htv). Hankkeen
tarkoituksena on myös mallintaa seniorityössä yksinäisyyden puheeksiotto- ja interventiomenetelmä sekä
käynnistää tavoitteellinen yksinäisyystyö osana henkilökohtaista keskusteluapua (+0,5 htv). Tämän
pilottimallinnuksen pohjalta vastaavia ammattilais- ja vapaaehtoisavun yhdistäviä palvelumuotoja sovelletaan
jatkossa myös muiden kohderyhmien vastaanottotoiminnan palveluihin. Hankkeen tuotoksena Senioripysäkin
toiminta laajenee yhä useammille haitallista yksinäisyyttä kokeville senioreille. Hanke laajentaa myös
vapaaehtoistoiminnan palveluita, joissa seniorit voivat olla avunsaajan roolin lisäksi vapaaehtoisen toimijan
roolissa. Haetaan 1 htv uuden toiminnan mallintamiseen ja käynnistämiseen sekä lisärahoitusta vapaaehtoisten
9 292 tukeen ja sitouttamiseen.

Ei esitetä

204 000

0

C

Lisäämme iäkkäiden toimijuutta, osallisuutta ja onnellisuutta AR-luontokokemuksilla. Luonnon teemat ovat
yhdistäviä ja kulttuurisesti yhteisiä liittymättä ikään, sukupuoleen tai kansallisuuteen. Kohderyhmänä ovat iäkkäät,
palvelu- tai ympärivuorokautisissa yksiköissä asuvat, joilla on vähän mahdollisuuksia saada fyysisiä
luontokokemuksia lähelleen. Keskiössä on yhdessä tekeminen, joka vahvistaa toimijuutta ja osallisuutta.
Hankkeessa on neljä toimintamuotoa: työpajatoiminta, Ilahduttava luonto -ryhmät, nettiosallisuus ja
vaikuttamistoiminta. Työpajoissa suunnittelemme ja toteutamme luontoaiheiset lisätyn todellisuuden kortit, joissa
on liikkuvaa kuvaa, animaatiota sekä ääntä. Kortteja hyödynnämme Ilahduttava luonto -ryhmissä.
Nettiosallisuuden kautta muillakin iäkkäillä on mahdollisuus osallistua työpajoihin ja ryhmiin.
Vaikuttamistoiminnalla lisäämme ammattilaisten tietoisuutta AR- ja VR-teknologioiden mahdollisuuksista
8 735 vanhustyössä ja herätämme positiivista suhtautumista niihin.
Ei esitetä

493 660

0

HETAHENKILÖKOHTAISTEN
AVUSTAJIEN
TYÖNANTAJIEN
LIITTO RY
C

HakuHelp on neuvontapalvelu, joka auttaa henkilökohtaisen avun hakijoita sekä avun nykyisiä käyttäjiä
palvelutarpeen määrittelyssä, jotta hakuprosessien kuormittavuus vähenee ja tieto omista oikeuksista ja
velvollisuuksista lisääntyy. Palveluun sisältyy puhelinneuvontaa, webinaareja sekä luentoja, taustamateriaalia sekä
tietopaketti henkilökohtaisen avustajan käyttäjälle. Palvelussa ei täytetä hakemusta kenenkään puolesta, vaan
keskitytään voimavaroihin, esimerkkeihin ja konkreettisiin ajattelu- ja toimintamalleihin, jotta apua tarvitseva
henkilö pystyy itse arvioimaan tilannettaan kokonaisvaltaisemmin ja kuvaamaan sitä kunnan viranhaltijalle. Hyvin
tehty hakemus helpottaa suuresti myös kunnan/maakunnan vammaispalvelun työtä. HakuHelp kokoaa kattavan
selkeäkielisen, käytännöllisen tietopaketin verkkoon ja painettuna. Ohjeisiin sisältyy esimerkiksi vinkkejä
9 335 henkilökohtaisen avun hakemiseen sekä avustajan työnantajana toimimiseen.
Ei esitetä

350 893

0

HIV-SÄÄTIÖ

C

Lopullisena tavoitteena on, että toiminta siirtyy hankkeen päätyttyä kuntien toteutettavaksi. Kohderyhmä on
mukana toiminnan suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa. Terveyskaveriankkeessa koulutetaan vuosittain 15
maahanmuuttajataustaista terveyskaveria, jotka kouluttavat omissa yhteisöissään vähintään 40 hlö/v. (600 hlö/v).
Koulutuksissa terveyskaverit saavat tietoa seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista sekä oppivat erilaisia osallistavia
menetelmiä, joita he voivat hyödyntää järjestämissään työpajoissa. Terveyskaverit sitoutuvat pitämään vuoden
aikana omassa yhteisössään vähintään viisi työpajaa. Työpajan jälkeen terveyskaverit toteuttava arvioinnin, johon
kuuluu työpajaan osallistuneiden tekemä arviointi työpajan vaikuttavuudesta. Työpajat voidaan toteuttaa eri
yhteisöiden lisäksi esim. vastaanottokeskuksissa tai suomen kielen opetusta tarjoavissa tahoissa. Hankkeen yhtenä
9 206 lopputulemana on malli Terveyskaveritoiminnasta, jota voivat hyödyntää myös muut toimijat.
Ei esitetä

192 000

0

B

Hivpoint hakee investointiavustusta digitalisointiin toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Avustusta käytetään
Hivpointin etätukipalvelujen ja verkkoneuvonnan käynnistämiseen sekä koulutus-, viestintä- ja
vaikuttamistoiminnan kehittämiseen. Palveluja ja toimintaa vahvistetaan digitalisaation avulla eli hyödyntämällä
tieto- ja viestintäteknologiaa toiminnan uudistamisessa ja tehostamisessa. Avustuksella rahoitetaan kokous- ja
viestintäteknologiset hankinnat, joiden avulla kehitetään ja vahvistetaan Hivpointin valtakunnallista
koulutustoimintaa ja viestintämateriaalituotantoa. Avustuksella hankitaan tarvittavat laitteet
hybridikoulutustilaisuuksien järjestämistä sekä video- ja valokuvatuotannon kehittämistä varten. hankitaan
tietoturvallinen ohjelmisto, joka mahdollistaa Hivpointin seksuaalineuvonta- sekä tuki- ja kriisipalvelujen
tarjoamisen asiakkaille etäyhteyden avulla. Lisäksi avustuksella rahoitetaan tietoturvallinen ohjelma, joka
9 125 mahdollistaa asiakastyön verkossa.

45 000

0

HELSINKIMISSIO RY

HELSINKIMISSIO RY

HELSINKIMISSIO RY

Helykodit ry

HIV-SÄÄTIÖ

Ei esitetä

HONKALAKOTI RY

C

HONKALAMPISÄÄTIÖ

C

Hankkeessa vahvistetaan Pohjois-Pirkanmaalla sijaitsevan Ruoveden kunnan ikämiesten (yli 65 v) osallisuutta ja
kotona asumista. Kunnassa on 4283 asukasta (v 2019), joista noin 13 % on 65-79 vuotiaita miehiä. Toiminnan
tavoitteena on ikämiesten aktivoituminen, heidän osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääntyminen,
fyysisen kunnon koheneminen sekä vapaaehtoisten kouluttaminen ikämiehille suunnatun toiminnan ohjaajiksi.
Hanke tavoittaa kohderyhmää lehti-ilmoituksilla ja esittelemällä toimintaa esim. eläkeläisjärjestöille ja
kyläyhdistyksille. Hankkeessa järjestetään matalan kynnyksen toiminta- ja harrastusryhmiä sekä Ruoveden
kirkonkylällä että kyläkunnissa. Toiminta voi olla esim. retkeilyryhmä, kalastuskerho, tikki -porukka. Kaiken
toiminnan perustana on osallistujien toiveet ja tarpeet. Hankkeen aikana koulutetaan vapaaehtoisia ohjaamaan ja
8 792 organisoimaan ryhmiä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.
Ei esitetä
Erityistä tukea tarvitsevien lasten yksinäisyyden vähentämiseen kaveritaitoja vahvistamalla sekä vanhempia ja
ammattilaisia tukemalla - Ystävyyden askelmerkit -toimintamallin ja kaverimittariston kehittämiseen
9 232 (Kaveriparitoiminta 2021-2023)
Esitetään

C

Kehitysvammaisten henkilöiden digiosallisuuden- ja toimijuuden edistämiseen ja vahvistamiseen asumisen ja
vapaa-ajan toimintaympäristöissä yhteiskehittämisen, digialoitteiden, vaikuttamistyön, koulutuksen, kartoitusten
9 226 ja toimenpide-ehdotusten keinoin (Kohti yhdenvertaisempaa digiarkea 2021-2023)

HONKALAMPISÄÄTIÖ

Esitetään

75 300

0

446 015

446 015

438 744

438 744

HSP-SUOMEN
ERITYISHERKÄT RY

C

HSP Kulttuurisilta -hanke edistää erityisherkkien ihmisten osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä
ennaltaehkäisee yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja työssä uupumista. Samalla lisätään erityisherkkyyden näkyvyyttä
yhteiskunnassa. Hankkeen kohderyhminä ovat lapset, nuoret, työikäiset, varttuneet, maahanmuuttajat ja
vapaaehtoistoimijat. Hankkeessa hyödynnetään luovia menetelmiä, kuten elämäntarinan kirjoittamista,
elokuvallista ilmaisua, kuvataidetta sekä laulujen kirjoittamista. Hankkeen kohderyhmät osallistuvat hankkeen
sisällön suunnitteluun ja kehittämiseen työpajoissa, kyselyihin vastaamalla ja verkkokokoontumisissa.
Valtakunnallinen hanke toteutetaan lähitapaamisissa ja digitaalisesti. Hanke tuottaa ¨Luovat menetelmät
erityisherkkien voimaantumisen tukena – kokonaiskonseptin, jossa ohjataan muita järjestöjä sekä kulttuurialan
9 225 toimijoita tuottamaan kohderyhmälähtöisesti toteutettavia kulttuuripalveluja.

Ei esitetä

282 000

0

HUHTASUON ASA RY C

Matalankynnyksen kohtaamispaikassa tuetaan ja vahvistetaan kohderyhmän osallisuutta ja toimijuutta
hankkeessa kehitettävän ARKIVOIMAA -mallin avulla. Kohderyhmä on Jyväskylässä Huhtasuon kaupunginosassa
asuva työtön, 30-65 -vuotias henkilö, joka on pudonnut tai vaarassa pudota palveluiden piiristä tai on jäänyt
palveluiden väliin. Kohderyhmällä on vaikeuksia lähteä kotoa, haasteita sosiaalisessa kanssakäymisessä ja arjessa
selviytymisessä. Kohderyhmän muutostavoitteet saavutetaan aiemmin kertyneellä vahvalla kenttä- ja
kohderyhmätuntemuksella, verkostotyöllä, tutkimuksella, sekä kehitettävällä toimintamallilla. ARKIVOIMAAtoimintamalli kehitetään palvelumuotoilun avulla. Se lisää asiakasymmärrystä, hyödyntää uudenlaisia
interventiovälineitä ja ennaltaehkäisee (digi)syrjäytymistä. Mallin avulla tunnistetaan ja edistetään kohderyhmällä
9 233 olevia voimavaroja, kehitetään verkostoyhteistyötä ja vertaistuki- ja ryhmätoimintaa.
Ei esitetä

418 087

0

HUOLTOLIITTO RY

Avustusta haetaan ikäihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseen Jelppi-toiminnan avulla. Jelppitoiminnassa vapaaehtoiset aktiivit eli Jelpparit auttavat tukea tarvitsevia ikäihmisiä liikkumaan, hoitamaan
arkiaskareitaan ja tapaamaan ystäviään. Jelppi-hanke järjestää tukea, koulutusta sekä kokoontumisia Jelppareille ja
auttaa toimintaa juurtumaan hankekuntiin kunnan ja paikallisten järjestöjen yhteistyönä. Toiminnan tavoitteena
on tukea ikäihmisten itsenäistä kotona pärjäämistä sekä Jelppareiden osaamista ja toiminnassaan jaksamista.
Jelppareista muodostetaan myös oma alueellinen yhteisö, jonka kautta Jelppareiden osallisuus ja sosiaaliset
kontaktit lisääntyvät. Hankeaikana yhteistyökuntiin (Siilinjärvi ja Kuopio) rakennetaan järjestelmä, joka toimii
jatkossa vapaaehtoistoimijoiden ja kuntien yhteistyönä ja tätä kautta saadaan aiempaa paremmin ohjattua
9 128 vapaaehtoisapua sitä tarvitseville ikäihmisille.
Ei esitetä

279 986

0

C

Huutjärven koulun
Vanhempainyhdistys
ry
C

Hankkeemme tähtää kiusaamisen ehkäisyyn lasten ja nuorten parissa sekä tunteiden ja tunnetaitojen
tunnistamiseen ja ymmärtämiseen yli sukupolvien. Keinoina vaikuttaminen lapsi- / nuorisoryhmän toimintaan
suoraan nuorten ja lasten omien sekä välillisesti vanhempien ja isovanhempien tietotaitojen lisäämisen kautta
sekä vuorovaikutustaitojen vahvistamista koko yhteisölle sisältäen sukupolvien välisen yhteistyön. Tunne ja Taida
Webinaarit 4x 1,5h ja Sovittamon stressinsäätely luento 1x1,5h. Lapsille ja nuorille tulemme järjestämään
monimenetelmällisiä tunnetaitotuokioita ja workshopeja kaikissa Pyhtään kouluissa 0-9luokkalaisille 5 x 45min
/ryhmä/luokka,lisäksi laaditaan Pyhtääläisen sosionomi opiskelijan toimesta kouluille ja varhaiskasvatuksen
käyttöön kiusaamisen vastainen opas,jossa hyödynnetään monimenetelmällisiä keinoja,joita on esillä ja
9 352 käsittelyssä tunnetaitotuokioissa.

Ei esitetä

6 616

0

HYKSIN
LAPSISYÖPÄPOTILAID
EN VANHEMMAT JA
YSTÄVÄT RY
B

Avustusta haetaan HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry:n (Kympin Lapset) omistaman
Kuortinkartanon vanhan peltikaton poistamiseksi ja uuden asentamiseksi sekä julkisivuremontin toteuttamiseksi.
Julkisivun uusiminen vaatii vanhan maalipinnan ja osittain rappauksen poistamisen, sekä näiden korjausta ja
uudistamista. Kuortinkartano toimii yhdistyksen kurssi- ja leirikeskuksena, jossa järjestetään toimintaa yhdistyksen
kohdelleryhmälle eli syöpään sairastuneille lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen. Toimintaa on myös lapsensa
menettäneille perheille. Kuortinkartano on pääsääntöisesti kokonaan yhdistyksen järjestämän, STEA-rahoitteisen
toiminnan käytössä. Oman käytön lisäksi kartanolla järjestetään satunnaisesti leirejä ja leirikoulua (joitakin viikkoja
vuodessa) sekä mm. perhejuhlia (häät ja hautajaiset). Näitä tilaisuuksia voidaan järjestää vain silloin kun
9 075 yhdistyksellä ei ole kartanolla omaa toimintaa (ks. myös kohta tilat ja neliöt).
Ei esitetä

153 000

0

Hyvinkään
kehitysmaayhdistys
ry

Yhteisöllisyyden vahvistamiseen Paavolassa. Hankkeemme päätavoite on poistaa, vähentää ja ennaltaehkäistä eri
ikäryhmien kokemaa yksinäisyyttä, kuten THL:n osallisuuden edistämisohjelmassa on selvitetty. Omaehtoinen
toiminta keskittyy usein paikallisten, kylä- tai korttelitason palveluiden puolustamiseen ja uudelleenjärjestämiseen
yhteisölliseltä pohjalta. Paikallinen tori ja yhteisötuvan kahvila, tori toimii aluksi kuukausittain ja kahvila on auki
viikoittain. Yhteinen puutarha on piha-alueella laatikkopuutarha, josta alueen asukkaiden kanssa huolehditaan ja
yhdessä käytetään. Seminaarit, järjestetään kolme kertaa vuodessa ihmisoikeuksista, eriarvoisuutta poistavia
tilaisuuksia, jotka ovat osallistujille maksuttomia. Paneelikeskustelut, kuntapäättäjiä eri kokoonpanoista kutsutaan
keskustelutilaisuuksiin, joissa asiakkaat voivat antaa palautetta ja kehittämisideoita kunnan palveluihin. Hankkeen
9 043 suunnittelu on toteutettu yhteisöllisesti, osallistavasti ja monikulttuurisena työryhmänä.
Ei esitetä

259 000

0

Ohjaaja tulee toimimaan työttömien ohjaajana varasto/kirppiksellä jossa toimintana huonekalujen
korjaaminen,maalaaminen,tavaroiden hakua sekä myyntityötä. Työpajan tavoitteena on saada
pitkäaikaistyöttömät töihin ja koulutukseen ja tätä kautta yhteiskuntaan kiinni. Työpajan tarkoituksena on avustaa
myös päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä hoidon piiriin. Varastokirppiksellä on vaikeasti työllistettyjä ihmisiä
työkokeilussa,kuntouttavassa työtoiminnassa ja mahdollisuus myös palkkatukeen ja oppisopimuskoulutukseen.
9 357 Hyvä apu ry:n hankkeena on saada pitkäaikaistyöttömät töihin sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Ei esitetä

177 285

0

Esitetään

65 000

65 000

Ei esitetä

104 000

0

Esitetään

368 590

184 500

Ei esitetä

78 085

0

C

Hyvä apu ry
C
HYVÄN MIELEN TALO
RY
C

HYVÄN MIELEN TALO
RY
C
Hämeen Setlementti
ry
C

Hämeen Setlementti
ry
C

8 888 Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -hankkeen (STM) omarahoitusosuuteen. (2021)
Pehmennetään covid-19-pandemian pitkäkestoisia, negatiivisia vaikutuksia Oulun alueen
mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä hyvinvoinnissa ja sosiaalisessa toimintakyvyssä. YK:n
ihmisoikeuksien julistuksen "kaikille oikeus taiteen tekemiseen ja kokemiseen" -periaatteen mukaista toimintaa
järjestölähtöisessä mielenterveystyössä. Kohderyhmään kuuluvat saavat tukea ja opastusta henkilökohtaisten ja
säännöllisten luovuusharjoitusten tekemiseen. Kohtaamiset voivat olla kahden kesken tapahtuvia, kasvokkain tai
etänä. Ne voivat olla ryhmämuotoisia tai ne voivat tapahtua luovuutta vahvistavan aineiston välityksellä. Kotiin
lähetettävän materiaalin ja ohjeistuksen (etänä tai kirjallisesti, puhelimitse) avulla voidaan tavoittaa jopa satoja
vastaanottajia. Toiminnan avulla vähennetään kohderyhmään kuuluvien arvottomuuden, eristyneisyyden ja
yksinäisyyden tunteita. Tehdään näkyväksi mahdollisia itsetuhoisia ajatuksia ja tekoja. Tuetaan toiveikkuutta ja
9 093 toipumisen mahdollisuuksia.
OLKA-toimintamallin mukaiseen vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun, koordinointiin, kehittämiseen ja
toteuttamiseen sekä sairaalan ja järjestöjen yhteistyöhön Kanta-Hämeen keskussairaalassa (OLKA-toiminta Kanta9 078 Hämeen keskussairaala 2021-2023)
OmaKamu -toiminnan kehittämiseen yhteistyössä Parasta Lapsille ry:n kanssa nykyisen OmaKamun toiminnan
laajentamiseksi vastaamaan määrällisesti paremmin lapsiperheiden tarpeita Hämeenlinnan seudulla sekä
kehittämään jatkopolutusta Parasta Lapsille ry:n Näe hyvä mussa- leirien jatkoksi. Tällainen jatkopolutus puuttuu
9 110 tällä hetkellä kokonaan.

Hämeen Sinitaivas ry C

Selvitetään mahdollisuudet esteettömään ja savuttomaan yhteisöasumiseen eri sukupolvien kesken KantaHämeessä. Selvityksen tavoitteena on löytää yhteisöasumisen pilottikohde ja suorittaa sitä valmistelevat toimet.
Asumismuotoina tarkastellaan sekä vuokra- että omistusasumista. Yhteisöllinen asuminen edistää asukkaiden
sosiaalista kanssakäymistä ja lisää asukkaiden turvallisuuden tunnetta estäen samalla yksinäisyyttä ja
syrjäytymistä. Naapuriavun merkitys asumisen arjessa voi olla erityisesti lapsiperheiden ja vanhusten arjessa
korvaamatonta. Selvityksen tarkoitus on edistää uudenlaisen asumismuodon toteuttamista. Asukkaat tutustuvat
toisiinsa jo asuntojen suunnitteluvaiheessa ennen rakentamisen aloittamista ja pääsevät näin vaikuttamaan aidosti
tulevan asuntonsa ratkaisuihin ja yhteisiin tiloihin. Yhteisöasumista tässä muodossa ei ole aikaisemmin KantaHämeessä toteutettu. Kehittämämme malli on kopioitavissa, skaalattavissa ja siirrettävissä. Pilottivaiheesta
8 738 tehdään yhteenveto.
Ei esitetä

120 500

0

IBD ja muut
suolistosairaudet ry

C

Avustusta haetaan mielen hyvinvointia tukevaan toimintaan, joka auttaa työikäisiä suolistosairauksia sairastavia
jaksamaan paremmin arjessa. Toimintaan osallistuvat saavat toimintakeinoja oman jaksamisen huomioimiseen ja
stressin hallintaan, heitä autetaan huomioimaan omat voimavaransa ja hyödyntämään niitä. Hankkeessa
järjestetään ammattilaisten luentoja sekä voimavarailtoja, -viikonloppuja, -ryhmiä ja verkkokursseja. Hankkeessa
jaetaan tietoa myös suolistosairaiden läheisille, jotta läheisten ymmärrys sairauden vaikutuksista arkeen vahvistuu.
Myös hoitohenkilökunnalle tuotetaan materiaalia tukemaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimista
9 195 hoitotyössä.
Ei esitetä

205 000

0

IHMISOIKEUSLIITTO
RY

C

Köyhyyttä kokevien ihmisten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen vahvistamiseen ja sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden lisäämiseen vaikuttajaryhmätoiminnan avulla. (Köyhyys ja ihmisoikeudet – köyhyyttä
9 421 kokevien ihmisten voimaannuttaminen ajamaan toimeentuloon liittyviä oikeuksiaan. 2021-2023)

Esitetään

534 000

534 000

IISALMEN NUORISON
TUKI RY
C

Nuorten ryhmämuotoinen musiikkitoiminta - Rytmiryhmä -toiminta. Toiminta tukee nuorten elämänhallintaa sekä
parantamaan elämän laatua musiikin tekemistä ja soittamista hyödyntäen. Hanke tähtää myös koulutus- ja
työelämävalmiuksien vahvistamiseen ja hankkeessa tehdään vierailuja eri oppilaitoksiin ja ammattialoille sekä
hyödynnetään ulkopuolisia vierailijoita. Yhdessä soittaminen ja tominen vahvistaa myös sosiaalisia verkostoja.
Kohderyhmänä ovat 15 - 29 -vuotiaat ylä-savolaiset nuoret. Toimintamuotona vertaisryhmätoiminta, joka
9 355 kokoontuu kolme kertaa viikossa. Kunkin ryhmän kesto on noin kolme (3) kuukautta.
Ei esitetä

259 140

0

IISALMEN NUORISON
TUKI RY
C

Nuorille suunnatun jalkautuvan väkivaltatyön mallin luomiseen, jossa tietoisuutta lisäämällä pyritään hyvinvoinnin
vahvistamiseen, väkivallan ennaltaehkäisyyn ja väkivallan vähentämiseen. Hankkeessa jalkaudutaan erilaisiin
ympäristöihin ja kohdataan mahdollisimman monipuolisesti kohderyhmää tietoisuuden lisäämiseksi.
9 327 Kohderyhmänä ovat Ylä-Savon seutukunnan 13-29-vuotiaat nuoret.
Ei esitetä

410 078

0

IISI ry

C

Rahoituksella etsitään paikallisista yhdistyksistä aktiivisia henkilöitä toimimaan osallisuuskummeina
maahanmuuttajille. Osallisuuskummit sitoutuvat toimimaan maahanmuuttajalle ovenavaajana oman
yhdistyksensä toimintaan, avaamaan yhdistyksen toiminnan kulttuuria ja merkityksiä maahanmuuttajalle sekä
virittämään vuoropuhelua uuden maahanmuuttajataustaisen osallistujan sekä muiden yhteisön jäsenten välille.
Osallisuuskummi sanoittaa toimintaa ja lisää maahanmuuttajan ymmärrystä harrastamisen merkityksistä ja
mahdollisuuksista sekä tekee näkyväksi kolmannen sektorin roolin suomalaisessa arjessa. Lisäksi rahoituksella
tarjotaan paikallisille yhdistykselle osallisuusvalmennusta, jossa toiminnan ohjaajille opetetaan osallistavien ja
kohtauttavien menetelmien soveltamista yhdistyksen toiminnassa. Valmennus lisää osallisuutta ja edistää
yhdistyksen kehittämistä kohti inklusiivisempaa toimintaa. Osallisuuteen valmistavaa ryhmätoimintaa järjestetään
8 731 myös maahanmuuttajille.
Ei esitetä

188 239

0

C

Valtakunnallisten 10 järjestön yhteistyön avulla kotona asuvilla yli 70-vuotiailla on käytössään uusia keinoja
kohentaa ja ylläpitää hyvinvointiaan ja toimintakykyään korona -epidemian aikana ja korona -rajoitusten
purkamisen jälkeen. Yhteiskehittämisen tuloksena tuotetaan 10 toiminnallisen videon sarja sekä 3 suoraa lähetystä
liikunnan, mielentaitojen sekä hyvän ravitsemuksen edistämisestä. Käytön myötä digitaidot kohenevat ja
osallisuuden kokemukset vahvistuvat. Videoissa ja suorissa lähetyksissä toteutuu kulttuurinen moninaisuus,
sisällön saavutettavuus kuulon sekä kognition alenema huomioiden ja ravitsemus- ja liikuntasuositusten
jalkauttaminen. Tuotoksia markkinoidaan yli 70-vuotiaille 10 valtakunnallisen järjestön ja niiden 2400
paikallisyhdistyksen kautta sekä muilla viestintäkanavilla. Videoista hyötyvät vapaaehtoiset ja ammattilaiset.
Järjestöt tekevät uudenlaista ja poikkeuksellisen laajaa yhteistyötä materiaalituotannossa, josta on hyötyä myös
8 977 hankekauden jälkeen.
Ei esitetä

96 000

0

C

Resilienssin lähteillä -hanke tuottaa tietoa kuormittavissa elämäntilanteissa elävien iäkkäiden
selviytymiskyvykkyydestä ja kehittää keinoja sen vahvistamiseen. Kohderyhmänä ovat muistisairauteen
sairastuneet ja omaishoitajat Kuopion seudulla sekä heidän kanssaan toimivat tahot/ammattilaiset. Hankkeessa
kehitetään keskusteluryhmämalli tukimateriaaleineen resilienssin vahvistamiseen sekä koulutetaan kumppaneita
soveltamaan sitä. Toimintaa kehitetään kumppanuustyöllä paikallisten järjestöjen ja kansalaisopiston kanssa.
Toiminta perustuu positiivisen psykologiaan, ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan ja yhteiskehittämiseen.
Hankkeessa hyödynnetään Ikäinstituutin aiemmissa mielen hyvinvoinnin hankkeissa tuotettua tietotaitoa.
Ryhmätoimintamallin pohjalta luodaan helppokäyttöinen Voimavartti -toimintatapa, jota levitetään
valtakunnallisella kampanjalla. Hankkeen tuotoksia hyödynnetään kuormittavissa elämäntilanteissa oleville
8 981 iäkkäille ja heidän parissaan toimiville tahoille.

Ei esitetä

40 000

0

C

Avustusta haetaan imetyksen lisäämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen vertaistuen ja kannustavan
imetysilmapiirin avulla niiden äitien ja perheiden joukossa, jotka ovat haavoittuvassa asemassa ja joilla on
kohonnut riski imetyksen varhaiseen lopettamiseen. Avustuksella toteutettavan hankkeen päämääränä on lisätä
haavoittuvassa asemassa olevien vauva- ja pikkulapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta tarjoamalla perheille
tietoa ja tukea vauvan ja äidin välisen turvallisen kiintymyssuhteen rakentamiseksi, laadukkaan
varhaisravitsemuksen tarjoamiseksi ja äidin sekä lapsen terveyden edistämiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
9 172 Hankkeella pyritään myös kaventamaan perheiden välisiä terveyseroja.

Ei esitetä

464 850

0

C

Pääkaupunkiseudun venäjänkielisten työttömien ja heidän perheidensä osallisuuden ja aktivisuuden lisäämiseksi ja
yksinäisyyden ehkäisemiseksi matalan kynnyksen toiminnan avulla. Toimintaan kuuluu yksilöllinen tuki,
9 346 ryhmätoiminta, vertaisryhmät, vapaaehtoistoiminta, sekä kohtaamispaikkatoiminta. (KohTa-hanke 2021-2023)
Esitetään

346 209

346 209

C

Etsivä toiminta. Käyntiasiointipiste venäjänkielisille ikääntyneille ja vammaisille. Paikalla on aina erityisesti
omahoitoon ja kotona asumiseen tukipalvelujen hakemiseen perehtynyt neuvoja. Kerran viikossa terveyspäivä,
silloin neuvojana toimivat vapaaehtoiset lääkärit, terveyden hoitajat, hierojat, psykoterapeutit. Tulevauudessa kohtaamispaikka ikäihmisille. Pandemiain aikana - henkilökohtainen neuvonta paikan päällä, mahdollisuuksien
mukaan -puhelimitse ja etänä. Kotiin vietävä digiapu: tarkoituksena tarjota opastusta etänä Zoom-sovelluksen
avulla. Henkilökohtainen ATK-tuki ajan varauksella (omat tietokoneet kuntoon). Muistiterapia ryhmätoiminta
etänä nykytilanteessa. Iäkkäille, jotka eivät kykenen toimimaan omatoimisesti: ulkoilu- ja kuunneluystävä,
8 989 ikäihmisen oma tuki- luottohenkilö, joka on aina sama.

Ei esitetä

126 750

0

C

Avustusta käytetään ikäihmisten digitaalisen osaamisen edistämiseen sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymisen
tukemiseen. Mallinnuksessa Vantaan alueen pitkäaikaistyöttömät saavat työharjoittelupaikan, jossa he kehittävät
ja ohjaavat digiosaamista ikääntyville. Rahoitusta käytetään pitkäaikaistyöttömien ohjaamiseen edellä mainittuun
työhön. Heidän vahvuuksien esilletuomiseen ja rohkaisuun työpaikan tai koulutuksen löytymiselle työharjoittelun
jälkeen. Ikäihmiset saavat ohjausta ja laitteet, joiden avulla internetin käyttö tulee tutuksi. Asioiden hoidon lisäksi
digitaaliset kohtaamiset ovat mahdollisia jos kotoa ei pysty liikkumaan. Avustetaan laitehankinnoissa ja
9 246 vähävaraisille haetaan laitteita lahjoituksina.
Ei esitetä

329 765

0

IKÄINSTITUUTIN
SÄÄTIÖ

IKÄINSTITUUTIN
SÄÄTIÖ

IMETYKSEN TUKI RY

INKERIKESKUS RY

INKERIKESKUS RY

INKUN IDEAPAJAN
YSTÄVÄT RY

C

Eri toimijoiden kouluttamiseen Erätauko-keskustelumenetelmän käyttöön ja Erätauko-keskustelumenetelmän
ottamiseen yhdeksi työkaluksi julkisella ja yksityisellä puolella. Tavoitteena on levittää rakentavan keskustelun
osaamista yhteiskunnassa, jolloin eri tahot voivat hyödyntää tätä toiminnassaan ja osallisuuskäytäntöjen
edistämisessä. Kohderyhmiä ovat yleishyödylliset yhteisöt julkisella ja yksityisellä puolella, jotka haluavat lisätä
ymmärrystä ja kehittää toimintaansa; esimerkiksi oppilaitokset, järjestöt ja työosuuskunnat. Kehitämme
koulutusyhteistyötä Erätauko-säätiön kanssa. Koulutustoiminnan lisäksi esittelemme tämän hankkeen puitteissa
8 937 Erätauko-keskustelumenetelmää kuudelle eri yhteisölle järjestämällä heille Erätauko-keskustelutilaisuuden.

Ei esitetä

37 833

0

C

Tavoitteena on kehittää uusi ja skaalattava toimintamalli vaikeasti työllistyvien korkeasti koulutettujen
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tällä hetkellä eletään toimialamurrosta, joka on teknologinen, taloudellinen,
yhteiskunnallinen ja inhimillinen muutos. Riskinä on etenkin pidemmän työuran tehneiden korkeakoulutettujen
osaamisen osittainen vanhentuminen, syrjäytyminen, mielenterveysongelmat ja sosiaalisen hyvinvoinnin
katoaminen. Matalan kynnyksen tapaamisilla ja ohjatulla toiminnalla lisätään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi, ohjataan ihmisiä omaehtoiseen toimintaan, annetaan tukea ja
mahdollisuuksia puhua heille ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. Mm. työmarkkinajärjestöt olivat saaneet
hallitukselta tehtäväkseen miettiä keinoja yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi ja työssä jaksamisen
8 938 parantamiseksi. Hankkeessa huomioidaan myös korkeakoulutetut maahanmuuttajat.

Ei esitetä

71 975

0

C

Hankkeessa parannetaan Suomessa työskentelevien maahanmuuttajien työ – ja toimintakykyä edistämällä
yhteisöllisyyttä sekä muiden työssäkäyvien maahanmuuttajien, että maahanmuuttajien ja kantaväestön
keskuudessa. Hankkeessa rakennetaan vertaistukiverkosto ja tuetaan maahanmuuttajien työ – ja toimintakykyä
9 307 tapahtumilla, koulutuksilla ja koordinoimalla heidän uramahdollisuuksia mentorointitoiminnan avulla.

Ei esitetä

192 697

0

C

Haemme avustusta projektia koordinoivan määräaikaisen työntekijän palkkaamiseen. Projektikoordinaattorin
tehtävä on lanseerata Youth Revolution -nimisen alustan, jonka olemme kehittämässä viime vuodesta lähtien.
Alustan tarkoitus on toimia kohtaamispaikkana, jossa hyväntekeväisyydestä kiinnostuneet nuoret löytävät toisiaan
sekä projekteja tai apua omien projektien toteuttamiseen. Tämä tehdään tavalla, joka on heille merkityksellistä ja
mielekästä niin, että oman vapaa-ajan käyttämistä siihen on palkitseva. Projektin päätarkoitus on kehittää nuorille
suunnattu hyväntekeväisyysalusta, johon listataan projekteja ja sosiaalimahdollisuuksia johon nuoret ja
nuorisojärjestöt voivat ilmoittautua. Alustan nimi on Youth Revolution ja on kokeiluvaiheessa
pääkaukupunkiseudulla. Hankkeen ja koordinaattorin rooli on laajentaa toiminnan määrää ja laatua,
valtakunnallista saavutettavutta sekä alustan tarjoaminen oppilaitoksille ja nuorisojärjestöille nuorten
9 092 aktivoimiseksi hyväntekeväisyysalalla.
Ei esitetä

38 250

0

C

Hankkeen tavoitteena on tukea yhdistystoimijoiden osaamista ristiriitojen ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa,
kehittää yhdistystoimintaan soveltuva tapa sovitella vaikeita ristiriitatilanteita (yhdistyssovittelu), sekä tukea
yhdistystoimijoiden jaksamista ja hyvinvointia. Hanke toteutetaan yhteiskehittämisen keinoin seitsemän järjestön
yhteistyönä. Hankejärjestöt ovat Invalidiliitto ry, Aivoliitto ry, Allergia-, iho- ja astmaliitto ry, Hengitysliitto ry,
Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Reumaliitto ry ja Suomen Sydänliitto ry. Hankkeen tuloksena ristiiriidat
vähenevät ja sitä kautta tyytyväisyys ja jaksaminen vapaaehtoistyössä lisääntyy ja motivaatio ja innostus toimia
vahvistuu. Hankkeen aikana reilu toiminta juurrutetaan toimintatavaksi hakijajärjestöihin ja niiden
jäsenyhdistyksiin (758 yhdistystä, 217 933 henkilöjäsentä). Lisäksi osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
8 766 edistetään siten arvostavaa ja toisia kunnioittavaa keskustelu- ja toimintakulttuuria yhteiskunnassa,

Ei esitetä

665 600

0

C

Tavoitteena on pilotoida ja kehittää matalan kynnyksen tukipalvelua lastensuojelun tai sosiaalihuollon
asiakasperheille ja aikuisille työllistymisen edistämiseksi. Palvelun kohderyhmänä ovat lastensuojelun avohuollon
tai sosiaalihuollon asiakasperheet, joissa toinen tai molemmat vanhemmat tarvitsevat tukea työllistymiseen.
Perheet saavat tulevaisuusohjausta ja vanhempien työllistymisreittejä tuetaan työhönvalmennuksella. Lisäksi
palvelussa tuetaan vanhemmuutta, perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä arkea ja työssäkäyntiä tukevien
rakenteiden syntymistä ja vahvistumista. Vanhemmille tarjotaan tukea työllistymiseen yksilö- ja ryhmämuotoisesti
intensiivijaksoilla sekä seurantajaksoilla lähi- ja etätoteutuksina. Perheille tarjotaan perhepäiviä, joilla tuetaan
vanhemmuutta, perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä järjestetään helposti saavutettavaa, mielekästä ja
perhearkea tukevaa toimintaa, esimerkiksi yhteisiä ulkoilu- ja toimintapäiviä erilaisissa julkisissa vapaa-ajan
9 241 ympäristöissä.
Ei esitetä

356 715

0

C

Tavoittaa huumeperheet valtakunnallisesti edistäen yhdenvertaisuutta ja kohtaamisia hyvinvoinnin ja
turvallisuuden lisäämiseksi. Huumeperheillä tarkoitetaan tässä perheitä, joissa jommallakummalla vanhemmalla
on huumeriippuvuussairaus ja heillä on alle kouluikäisiä lapsia. Luodaan valtakunnallinen malli, että perheiden
kanssa työskentelyyn, jossa lapset tulevat näkyväksi, pohjaten Irti Huumeista ry:n pääkaupunkiseudulla toimineen
Oikeus turvalliseen arkeen -hankeen kokemuksiin. Puhumisen ja arjen mallintamisen tarve on suuri
huumeperheissä vanhemmilla ja heidän kanssaan keskustellaan, kuinka lapsi kasvaa ja kehittyy sekä tulee kuulluksi
arjessa. Huumeongelmaa kohtaavien, huumeperheissä kasvavien lasten terveen kasvun ja ihmisoikeuksien
turvaaminen sekä ylisukupolvinen syrjäytymisen estäminen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan keinoin,
8 955 yhteisöviikonlopuin, perheleirillä ja verkkoryhmissä.
Ei esitetä

540 241

0

C

Läheistyön mallin rakentaminen ja pilotointi Helsingin kaupungin psykiatrian ja päihdepalvelujen kanssa.
Tavoitteena on läheisten hyvinvoinnin kasvu ja mielenterveyden haasteiden väheneminen haastavassa
elämäntilanteessa. Mallin toteutumisen myötä läheisten ja perheiden voimavarat lisääntyvät ja he löytävät
turvallisia rajoja suhteessa huumeita käyttävään. Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluihin rakentuu
läheistyön malli, jossa yhdenvertaisuus tukeen toteutuu asuinpaikasta tai sosiaalisesta statuksesta riippumatta.
Kohderyhmänä ovat helsinkiläiset huumeidenkäyttäjien läheiset ja perheet sekä Helsingin kaupungin psykiatria- ja
päihdepalvelut, ja eri ammattilaiset. Strukturoidun mallin rakentamisen myötä läheisille tarjotaan ammatillista
jatkotukea ja ohjausta elämänhallintaan ja kriisin käsittelemiseen. Kokemusasiantuntijatyötä hyödynnetään osana
asiakastyötä. Kaupungin ammattilaiset saavat työkalun läheisten ohjaamiseen. Malli on hyödynnettävissä
8 957 valtakunnallisesti.
Ei esitetä

490 442

0

IRTI HUUMEISTA RY

C

Hanke mahdollistaa Irti Huumeista ry:n mukana olevien huumeidenkäyttäjien ja toipujien läheisten
palvelukokemusten ja -tarpeiden näkyväksi tekemisen. Läheisille luodaan rakenteet, joiden avulla läheinen
osallistuu kuntiin vaikuttamiseen. Hanke vaatii kuntia hoitamaan läheisten päihde- ja mielenterveyspalvelut
kuntoon. Kuntien päättäjät ja viranomaiset saatetaan tietoisiksi huumeita käyttävien ja toipujien läheisten
tarvitsemista päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä päihdehuoltolain velvoitteista. Tavoitteena on saada kunnat
lisäämään läheisille tarkoitettuja palveluja, jotta palveluja olisi saatavilla yhdenvertaisesti asuinpaikasta
riippumatta. Kohderyhminä ovat läheiset, kuntapäättäjät ja viranomaiset, sote-ammattilaiset, nuorisotyöntekijät
ja poliisi. Rakennetaan toimintamalli, joka kerää tietoa ja tuo esiin läheisten kokemuksia ja mahdollistaa
8 990 vaikuttamistyön kunnissa. Avoimia keskustelutilaisuuksia järjestetään 10 suurella paikkakunnalla.
Ei esitetä

357 173

0

IRTI HUUMEISTA RY

C

Huudikoutsit -toimintamalli jalkautuvan vertaistoiminnan välineenä turvallisuuden lisäämiseksi julkisessa tilassa
8 949 oleskelevien päihteiden käyttäjien sekä muiden yhteiskuntaryhmien välisen ymmärryksen tukena.

357 834

0

InnoOk Osk

InnoOk Osk

Integrify Ry

International Youth
Cooperation Suomi
ry

INVALIDILIITTO RY

INVALIDISÄÄTIÖ

IRTI HUUMEISTA RY

IRTI HUUMEISTA RY

Ei esitetä

Isot Tekijät ry

C

Asunnottomille, liikkuvalle väestölle, vaikeasti työllistyville ja maahanmuuttajille suunnattuun matalan kynnyksen
työelämäkoulutukseen. Avustuksella tuotetaan graafisia ja audiovisuaalisia koulutusmateriaaleja Ison Numeron
myyjille. Sen rinnalle laaditaan koulutusohjelma, kehitetään kannustimia ja sosiaalisen tuen menetelmiä, joiden
tarkoituksena on edesauttaa Ison Numeron myyjien ja myyjiksi hakeutuvien henkilöiden
tulonhankkimismahdollisuuksia, parantaa työelämävalmiuksia ja itsetuntoa sekä elämänhallintaa. Koulutus
vähentää syrjäytymis- ja asunnottomuusriskejä. Isoa Numeroa myy vuosittain yli 280 henkeä (2020), joihin kuuluu
niin itäeurooppalaista liikkuvaa väestöä, paperittomia, maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita, suomalaisia
asunnottomia ja pitkäaikaistyöttömiä. Hanke kohdistuu olemassaoleviin myyjiin sekä useisiin kymmeniin joka vuosi
9 406 aloittaviin uusiin myyjiin.
Ei esitetä

150 000

0

545 300

0

225 000

0

ITÄ-HÄMEEN
KANSANSIVISTYSTYÖ
N SÄÄTIÖ
C

Kohderyhmänä palvelulla ovat erovanhemmat, joiden suhde omiin lapsiin on lasten toisen vanhemman
harjoittaman vieraannuttamisen ja huoltokiusaamisen seurauksena heikentynyt tai estynyt kokonaan. Asetelmaan
liittyy usein toisen vanhemman manipuloimia lapsiviranomaisia, joiden kanssa kohdevanhempi on vaikeuksissa.
Kyse on erityistilanteessa olevista vanhemmista, jotka parhaillaan ovat eronjälkeisen monimuotoisen
lähisuhdeväkivallan kohteena. Tavoitteena on tukea vanhempia niin emotionaalisesti kuin tietopohjaisestikin
pärjäämään siten, että he ovat kykeneviä säilyttämään tilanteessa toimintakykyisyytensä ja tekemään mielekkäitä
ratkaisuja edesauttaakseen suhteen palautumista lapsiinsa. Toimintamuotona on ammatillinen ja tuettuun vertaisvapaaehtoisuuteen pohjautuva neuvonnan, ohjauksen ja tuen tarjoaminen monimuotoisesti sisältäen mm. yksilöja ryhmämuotoisen tuen ja viranomaisasiointiin kriisissä tarjottavan tuen. Korona-aikana painotamme etäna
9 332 toteutettavia palveluita.
Ei esitetä
Hanketyöntekijän palkkaamiseen. Hankkeella on tarkoitus kehittää ja käynnistää uusi, ihmistä kuunteleva ja
arvostava toimintatapa auttaa ihmistä kouluttautumaan ja työllistymään. Toimintamalli tukee ja vahvistaa ihmisen
omia voimavaroja, jokainen hankkeen asiakas on aina yksilö. Itä-Hämeen opisto hakee lupaa aloittaa
ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus jo syksyllä 2021. Valma nivoutuisi tiiviisti myös hankkeeseen ja
8 755 ne vahvistaisivat toinen toistaan.
Ei esitetä

JAATINENVAMMAISPERHEIDEN
MONITOIMIKESKUS
RY
C

Vammaisten lasten ja heidän perheidensä osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen palveluiden
9 276 suunnittelussa kuulemisen työkalun kehittämisen avulla (Täyttä elämää 2021-2022)

Esitetään

205 000

205 000

JALMARI JYLLIN
SÄÄTIÖ

C

Uuteen toimintamalliin, jossa tavoitetaan tuen tarpeita ennakoivasti ikäihmisiä sosiaalisen tuen piiriin seka
alueella toimivien erityisalayhdistysten toimintaan. Hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä lähialueen
kuntien keskitetyn asiakasohjauksen kanssa. Tukea tarjotaan ennakoivasti ennen varsinaisen palvelutarpeen
syntymistä. Näin ehkäistään syrjäytymistä sekä vajaakuntoisuutta ja autetaan koronaepidemian aikana myös muita
kriisejä kohdanneita. Toiminnassa huomioidaan koronaepidemia ja tärkeä osa on tuki sähköisessä asioinnissa: osa
keskeisistä palveluista ja osallistumisen mahdollisuuksista on siirtynyt pysyvästi sähköisesti tavoitettaviksi.
Laitteiden käytön lisäksi pyritään neuvomaan medialukutaidossa ja vähentämään mediastressiä. Hanke lisää
ikäihmisten sekä korona-aikana osallistumistaan vähentäneiden ikäihmisten sosiaalista aktiivisuutta ja
8 928 yhteiskunnallista osallistumista koronaepidemian vaikutuksien ulottuessa suoraan, välillisinä pitkäaikaisesti.
Ei esitetä

142 315

0

C

Yhteisöllinen arki, yhdessä eteenpäin -hankkeen strategia on saada JAS ry:n jo olemassa olevien toimitilojen ja
toimintojen piiriin mahdollisimman moni Joensuun suuresta yksinasuvien ja yksinäisyyttä tuntevien ihmisten
joukosta. Olemme kaupungin vuokralaisena vanhassa puukoulussa, missä käytössämme on runsaasti tilaa.
Toimintamme perustana on yhdistyksemme matalan kynnyksen toimintakeskus, jossa voimme yhteisöllisesti
yhdessä olemalla ja tekemällä puuttua ja vaikuttaa yksinäisyyden ja yksinasumisen tuomiin haasteisiin.
Strategiamme on siis yhdistyksessämme ja tiloissamme jo alkaneiden ja toimivien palveluiden ja käytännön
toimien ylläpitäminen ja kehittäminen sekä uusien keinojen ja tapojen ideointi ja niiden toteutus yhteistyössä
8 898 vapaaehtoisten toimijoidemme, jäsentemme, kohderyhmämme sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Ei esitetä

177 608

0

C

Avustusta haetaan Joensuun lähiöissä asuvien, syrjäytymisuhan alla olevien ja syrjäytyneiden työikäisten
(riippumatta työkyvystä) arjen hallinnan sekä yleisen hyvinvoinnin tukemiseen ja parantamiseen sekä
työkykyisyyden ylläpitämiseen. Toiminta-alueilla (Marjala, Noljakka, Utra) järjestetään Harjulan Setlementin
mallintamaa, Jns Setlementin Hyvä me -hankkeessa testattua ja hyväksi havaittua kolmen tason kohtaamistyön
mallia: 1) avointa kohtaamispaikkatoimintaa, 2) pienryhmätoimintaa ja 3) yksilöohjausta. Toiminnan keskiössä ja
menetelmänä on lisäksi vapaaehtoistyö eli kävijöille mahdollistetaan kullekin sopivassa vapaaehtoisroolissa
toimiminen ja siten pääseminen osalliseksi vapaaehtoistyön tuomista hyödyistä. Ihmisten tullessa toimintaan
voidaan muodostaa pienryhmiä heidän tarpeidensa mukaisten teemojen ympärille tai antaa heille yksilöohjausta.
9 191 Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kotikartanoyhdistyksen kanssa.
Ei esitetä

467 000

0

JOENSUUN SEUDUN
ERILAISET OPPIJAT RY C

Tavoitteena on, että perheillä on tietoa ja osaamista oppimisvaikeuksien tukemiseen arjessa alle kouluikäisellä tai
peruskouluikäisellä lapsella tai nuorella. Tavoitteena on, että lapsilla sekä vanhemmilla on kokemus, että he eivät
ole yksin oppimisen haasteiden kanssa ja jaksavat paremmin arjessa. Toiminta mahdollistaa perheille, lapsille ja
nuorille tukea oppimisen haasteisiin tarjoamalla perheille tietoa oppimisen haasteista, perheohjausta oppimisen
tukemiseen kotona, tukea ja neuvoja yhteistyöhön koulun kanssa sekä palveluviidakossa toimimiseen yhden katon
alta. Lapset, nuoret ja vanhemmat/huoltajat saavat mahdollisuuden vertaistukeen, harrastetoimintaan ja
virkistykseen. Toiminnassa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kokonaisvaltaisen tuen saamiseksi. Tästä
esimerkkinä Perpe-keskuksen kanssa työskennellään tarvittaessa työpareittain, jolloin voimme hyödyntää
9 415 molempien tahojen ammattitaitoa.
Ei esitetä

471 300

0

JOENSUUN SEUDUN
ERILAISET OPPIJAT RY C

Oppimisen verkossa kehittää ja luo uutta digitaalista sisältöä oppimisen tueksi. Sisältö on ensisijaisesti suunnattu
oppimisen haasteita kokeville aikuisille, mutta niistä hyötyvät myös muut oppimisesta ja oppimisvaikeuksista
kiinnostuneet henkilöt. Osallistujat voivat etsiä tarvitsemaansa ja tarpeisiinsa sopivaa sisältöä, ja katsella/kuluttaa
sitä silloin kun se heille parhaiten sopii sekä jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan oppimisesta. Hankkeessa tuotetaan
videosarja erilaisista oppimisen tuen välineistä ja oppimisen tekniikoista. Tämän lisäksi tuotetaan podcast-sarja
oppimiseen liittyvistä aiheista, jossa myös painotetaan kokemusasiantuntijuutta ja vertaistukea. Järjestetään
aiheeseen liittyen myös livelähetyksiä (esim. Facebook-alustalla). Lisäksi mahdollistetaan vuorovaikutteisuus ja
yhteisöllisyys esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla ja muilla vuorovaikutuksen tavoilla. Näin myös osallistujat
9 417 voidaan osallistaa tehokkaasti hankkeen suuntamiseen heille hyödyllisiin aiheisiin.
Ei esitetä

377 500

0

JOKILAAKSOJEN TIIMI
RY
C

Vapaaehtoisen mielenterveystoiminnan järjestäminen Oulun Eteläisen alueella. Kehitetään matalankynnyksen
kohtaamispaikkoja, joissa mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, perheet, yksinäiset, ikääntyneet, osatyökykyiset,
työttömät ja heikommassa asemassa olevat voivat osallistua avoimeen toimintaan, ryhmiin, luennoille ja
koulutuksiin. Kävijät saavat työntekijöiltä esim. terveyttä ylläpitävää ja mielenterveysongelmia ehkäisevää
järjestölähtöistä yksilöllistä tukea, keskusteluapua ja ohjausta. Toiminnalla lisätään arjenhallinnan taitoja,
voimavaroja, yhdenvertaisuuden, suvaitsevaisuuden ja osallisuuden kokemuksia sekä vähennetään yksinäisyyttä.
Tarjotaan mahdollisuus vapaaehtoistyön tekemiseen hankkeen eri toiminnoissa lisäten näin keinoja vaikuttaa
yhteisöön ja yhteiskuntaan. Vuoden 2021 aikana Nivalassa pilotoidaan järjestöjen yhteistä klubitalotyyppistä
toimintaa. Kalajoelle ja Siikalatvalle järjestetään kohderyhmien tarpeista lähtevää hankkeen tavoitteisiin vastaavaa
8 985 toimintaa.
Ei esitetä

661 094

0

ISÄT LASTEN ASIALLA
RY
C

Joensuun ArjestaSelviytyjät ry

JOENSUUN
SETLEMENTTI RY

JOKILAAKSON
ERITYISRYHMIEN
LIIKUNNAN
EDISTÄMISYHDISTYS
RY
C

JELE Ry:n tavoitteena on luoda sellainen palveluketju Keski-Satakaunnan thky:n jäsenkuntien yhteistyönä, jossa
vammaiset ja sairaat pääsevät mukaan osalliseksi opastettuun ja ohjattuun terveyttä edistävään toimintaan.
Konkreettisen toiminnan tavoitteena on parantaa osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia ohjatulla ja
opastetulla liikunnallisella toiminnalla, jossa on aina ihminen tavattavissa. Tavoitteenamme on saada koottua 4
ryhmää jokaisen kunnan alueelle. Keski-Satakunnan Step-hankeessa luodaan sellainen palveluketju, jossa
osallistujat pääsee mahd. helposti mukaan terveyttä edistävään ohjattuun ryhmätoimintaan, joka tapahtuu lähellä
asuinympäristöä. Ohjattu toiminta on rytmitettyä, opastettua, jaksotettua ja jokainen ryhmä kokoontuu 2 kertaa
viikossa. Tavoitteenamme on jalostaa Keski-Satakunnan Step-hanke sellaiseksi palveluketjuksi että sitä voidaan
laajentaa koko Satakunnan alueelle ja se voidaan integroida (myöhäisemmässä vaiheessa)osaksi satasoten
8 775 toimintaa.
Ei esitetä

74 000

0

Joulupuu ry

C

Joulupuu-keräys on joulukeräys, joka kerää lahjoja eriarvoisessa asemassa oleville lapsille/nuorille. Keräys tekee
yhteistyötä paikallisten sosiaalitoimien kanssa ja on toiminut jo 20 vuotta vapaaehtoistyönä. Nyt olemme
järjestäytyneet ry:ksi, jotta toimintaa pystytään yhtenäistämään ja ympärivuotistamaan. Keräys on jo nyt iso
toimija, mutta sitä ei pystytä enää vapaaehtoistyönä koordinoimaan, keräyksellä on ollut viime vuosina haasteita
mm. yhteisten pelisääntöjen ja mediatyön suhteen. Teemme vaikuttavaa toimintaa, jossa on paljon kehitettävää.
Keräyksen pitkäjänteisen koordinaation ja jatkuvuuden takaamiseksi haemme rahoitusta toiminnan
käynnistämiseen, koordinoimiseen ja kehittämiseen. Lahjojen saajina on sosiaalitoimen asiakkaina olevia lapsia ja
nuoria, jotka ovat eriarvioisessa asemassa valtaväestöön verrattaessa. Heillä on kohonnut syrjäytymisriski ja usein
ylisukupolvisia ongelmia. Haluamme viestiä heille, että he ovat tärkeä osa yhteisöä, arvokkaita ja että heistä
9 375 välitetään.

Ei esitetä

32 500

0

C

Maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisy, juurruttaminen aktiiviseksi kuntalaiseksi Jalkautuva ja kokonaisvaltainen
kotouttamistyö KOTOUTTAMO -toimintamallin luominen Heinolan ja lähialueiden maahanmuuttajien tueksi.
Virtuaalisen digiKOTOUTTAMOn kehittäminen Discord -alustalle -paikasta riippumattoman ohjauksen keh.
Toiminnallisella tulkkauksella tuetaan maahanmuuttajaperheitä, ja jalkaudutaan asiakkaiden pariin. Kehitetään
maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten kohtaamistapoja ja tuetaan eri kulttuuriryhmien välistä vuoropuhelua.
Vahvistetaan maahanmuuttajien minäpystyvyyttä ja osallisuutta. Kehitetään erilaisia ohjaamisen ja tuen tapoja, ja
verkostoidutaan laajasti alueen muiden palveluita tuottavien tahojen kanssa. Turvataan tuki ja ohjaus myös
kotoajan ylittäneille maahanmuuttajille ja heidän perheilleen, joita julkiset palvelut ja kunnan maahanmuuttajatyö
ei tavoita. Fokus erityisesti maahanmuuttajanaisissa. Kehitetään sukupuolisensitiivinen vertaisohjaajamalli osaksi
9 318 KOTOUTTAMOa
Ei esitetä

97 154

0

C

Hankkeen tavoitteena on tukea ja aktivoida yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisen riskiryhmässä olevia
maahanmuuttaneita. Kohderyhmään kuuluvat: 1. henkilöt, jotka terveydentilan tai muun elämäntilanteen
haasteiden vuoksi eivät ole pystyneet suoriutumaan heille tarjottavista koulutuksista; 2. Vasta maahan tulleet,
jotka odottavat pääsyä kotokoulutuksiin; 3. Kotivanhemmat, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua kotokoulutuksiin
pienten lasten kanssa, ja 4. ikääntymisen vuoksi syrjäytymisvaarassa olevat maahanmuuttajat. Hanke järjestää
toiminnallista, eri teemoihin pohjautuvaa pajatoimintaa. Hanke ylläpitää kohtaamispaikkaa, jossa harjoitellaan
kotoutumisen kannalta tärkeitä taitoja sekä suomea äidinkielenään puhuvien ohjaajien että omankielisten
vertaisohjaajien kanssa. Hanke tekee yhteistyötä asiakkaidensa tukiverkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa ja
9 330 vahvistaa heidän tukiverkostoaan.
Ei esitetä

511 605

0

JYVÄSKYLÄN
HOIVAPALVELUYHDIS
TYS RY
C

Hankkeessa kartoitetaan yhdistyksen nykytila ja vahvistetaan vaikuttamistoimintaa. Vaikuttamistoimintaa
kehitetään yhteiskehittämisen avulla huomioiden kestävän kehityksen näkökulma. Yhteiskehittäminen on työote,
jossa palvelujen käyttäjät ovat mukana palvelujen ja toimintojen suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa.
Kehittäjäasiakas-- ja kokemusasiantuntijatoiminta ovat konkreettisia keinoja käynnistää ja toteuttaa
yhteiskehittämistä. Yhdistystoimintaa ei ole arvioitu perusteellisesti yhdistyksen perustamisen jälkeen. Hankkeen
avulla selvitetään, kuinka yhteiskehittämistä voidaan hyödyntää yhdistystoiminnan kehittämisessä. Hankkeen
avulla tarkastellaan yhdistystoiminnan vaikuttamismahdollisuuksia ja kuinka voimme tulevaisuudessa toimia
kestävän kehityksen järjestönä monikansallisten toimijoiden rinnalla. Yhdistys on vahvasti paikallinen ja
yhteiskunnallinen yritys. Kohderyhmänä ovat yhdistyksen nykyiset ja tulevat jäsenet sekä yhdistystoiminnan
8 771 käyttäjä kohderyhmä.

Ei esitetä

210 000

0

JYVÄSKYLÄN
KENTTÄURHEILIJAT
RY

C

Keski-Suomessa asuvien maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuuden ja elämänedellytysten kohentaminen
tukemalla heidän yhteiskunnallista integraatiota säännöllisen liikuntaharrastuksen, ja sen myötä avautuvan
sosiaalisen verkoston, aktiivisuuspolun, onnistumiskierteen ja myönteisemmän mahdollisuushorisontin kautta.
Yhteisöllisyydestään tunnetun, liikuntapääkaupungin suurimman ja eri kohderyhmiä liikuttavan urheiluseuran
hankkeen malli käsittää: 1) maahanmuuttajataustaisten vanhempien tavoittamisen ja informoinnin säännöllisen
liikuntaharrastuksen sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia sekä pidempiaikaista toimijuutta lisäävistä vaikutuksista, 2)
maahanmuuttajataustaisten lasten ilmaisen osallistamisen seuran kantaväestöpainotteisten harrastusryhmien
toimintaan ja osaksi alueen keskeistä hyvinvointiyhteisöä, 3) perheliikuntatapahtumien järjestämisen
kohderyhmälle, 4) toimimisen kohderyhmän tukijana ja linkkinä sidosorganisaatioihin. INLI kohentaa
9 080 konkreettisesti kohderyhmän osallisuutta
Ei esitetä

253 000

0

JYVÄSKYLÄN SEUDUN
MIELENTERVEYSSEUR
A RY
C

Korona-aika on haastanut lapsen oikeuksien toteutumista sekä lasten, nuorten ja perheiden elämää ja arkea.
Lisäksi vuoden 2020 aikana uutisoitiin valtakunnallisesti lasten/nuorten välisistä useista vakavista
väkivaltatapauksista. Väkivaltatilanteisiin liittynyt uutisointi kertoo marginaalisen osan vuosikymmeniä jatkuneen
ilmiön laajuudesta. Kiusaaminen kouluissa on väkivaltaa. Sen yleisyyttä ei tarkasti tiedetä, koska väkivaltaa ei
asiantuntijoidenkaan mukaan tilastoida riittävästi eikä systemaattisesti. Kriisikeskus Mobilen vuoden 2020
tilastoissa 1261 väkivaltaan liittyneestä asiakastilanteesta 5 oli kouluväkivaltaa. Hankkeessa vahvistetaan lasten ja
nuorten turvallisempaa arkea ehkäisten väkivaltaa kouluväkivaltatietoisuutta ja -osaamista lisäämällä ja
Kriisikeskus Mobilesta mahdollistetaan kriisi- sekä väkivaltatyö akuuttien väkivaltatilanteiden jälkeen väkivaltaa
9 224 kokeneelle, todistaneelle kuin väkivaltaisesti käyttäytyneelle (7-17 v.) sekä kriisityötä myös edm. läheisille.
Ei esitetä

151 000

0

Jyväskylän
Taiteilijatalosäätiö sr B

Salaojajärjestelmän korjaus ja huolto: Rakennus on perustettu teräsbetonisten nauha-anturoiden päälle.
Anturoiden päällä on paikalla valetut perusmuurit. Alapohja on maanvarainen betonilaatta jonka on riskirakenne
sen alapuolella olevasta mahdollisesta lämmöneris-teestä ei ole tietoa. Rakennuksen kantavat seinät ovat
puurakenteisia ja kevyet seinät levyrakenteisia tai kivirakentei-sia. Välipohjat ja yläpohjat ovat puurakenteisia.
Rakennusten ympärillä on salaojat ja salaojien tarkastuskaivot sijaitsevat perusmuurien ulkopuolella.
Putkirakenteet: Rakennusten ympärille perusmuurin viereen on asennettu salaojat ja niiden tarkastus- ja huoltokaivot sijaitsevat rakennusten ulkonurkissa. Tarkastuskaivojen lietepesät olivat täynnä ja kaivojen sisällä
salaojaputket olivat osittain piilossa maa-aineksen sisällä. Tästä voidaan päätellä, että sala-ojajärjestelmän huolto
9 033 on kokonaan laiminlyöty ja että salaojajärjestelmä ei toimi lainkaan.
Ei esitetä

70 000

0

Jyväskylän
Tanssiyhdistys ry

Voimaannuttavan toiminnan järjestämiseksi kaikenikäisille työttömille tanssin keinoin, Jyväskylän
Tanssiyhdistyksen puitteissa. Toiminta jakautuu kahteen eri osa-alueeseen: yhteisötanssi työskentelyyn ja tanssi
tutuksi tunteihin. Vuosittaisten (2021, 2022, 2023) ryhmien koko on 20 henkilöä, ja heillä on mahdollisuus
osallistua joko vain toiseen, tai molempiin ryhmiin. Molemmat ryhmät kokoontuvat yhteensä 30 kertaa.
Tapaamisia on kerran viikossa. Yhteisötanssi työskentelyssä tarjotaan osallistujille mahdollisuutta vahvistaa omaa
minäkuvaa kehosta käsin. Heille annetaan mahdollisuus osallistua, olla esillä ja kuulua ryhmään. Tanssi tutuksi
tunneilla kokeillaan eri tanssilajeja lyhyissä jaksoissa. Liikekielen ohella tarkastellaan sitä, millaiseen
yhteiskunnalliseen tilanteeseen ko. tanssilajin synty ajoittuu. Tarkoituksena on ymmärtää taiteen osallisuutta
yhteiskunnassa. Lisäksi tutkitaan millaisia mielikuvia me eri lajien tanssijoihin liitämme - millaisia mielikuvia meihin
9 145 liitetään.
Ei esitetä

36 045

0

JYRÄNKÖLÄN
SETLEMENTTI RY

JYVÄLÄN
SETLEMENTTI RY

C

JÄMSÄN
MUISTIYHDISTYS RY

84 000

0

396 184

0

9 494

9 494

Ei esitetä

30 371

0

KAAKKOIS-SUOMEN
NÄKÖVAMMAISET RY B

Avustusta haetaan Kaakkois-Suomen Näkövammaisten Lappeenrannan toimintakeskuksen peruskorjaukseen
(Asunto Oy Valtakatu 26). Toimintakeskuksessa työskentelee osa-aikainen palkkatuella palkattu sihteeri joka hoitaa
toimistotyöt ja talousasiat sekä tekee valmistelut näkövammaisille tapahtumiin. Maksamalla
toimintakeskuksiemme (3 kpl ) yhtiövastikkeet ja remonttikuluja yhdistyksemme antaa paikallisyhdistyksille
edellytykset järjestää näkövammaisille toimintaa heidän omalla alueella. Toimitilassa pidetään näkövammaisten
kerhoja ja paikallisyhdistyksen hallituksen kokouksia. Paikallisyhdistyksessä on 226 jäsentä. Tapahtumiin osallistuu
näkövammaisten lisäksi myös heidän omaisia ja henkilökohtaisia avustajia sekä vapaehtoisia. Näkövammaisten
liiton työntekijä (toimeentuloturvan asiantuntija) päivystää kerran kuukaudessa toimintakeskuksessa. Hän neuvoo
8 732 ja opastaa näkövammaisia erilaisissa heidän oikeuksia koskevissa asioissa ja avustushakemusten tekemisessä.
Ei esitetä

14 010

0

KAAKKOIS-SUOMEN
SININAUHA RY

Matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan Kuusankoskelle. Kohderyhmänä ovat päihteidenkäyttäjät,
syrjäytyneet ja asunnottomat. Hankkeen tavoitteena on kohdata päihteidenkäyttäjiä, syrjäytyneitä ja
asunnottomia ja saada heidät palveluiden piiriin, sekä löytää heille mielekästä tekemistä arkeen. Toiminta
vähentää myös kohderyhmän aiheuttamaa häiriötä ympäristölle. Tavoitteena on saada tietoa Kouvolan seudun
asunnottomien tilanteesta ja heidän palvelutarpeestaan. Hankkeen aikana vahvistetaan Kouvolan alueella
9 135 kohderyhmän kanssa toimivaa verkostoa.

Jämsänlaakson
Setlementti ry
JÄRJESTÖKESKUS
KITINEN RY

Järvilakeuden
kansalaisopiston
kannatusyhdistys ry

C

Toiminnan tavoiteena on elämän kriisitilanteista selviytyminen, kuten äkillisesti työelämästä pois joutuminen.
1)Tarjolla olevien yhteiskunnan palveluverkkojen käytön osaamisen vahvistaminen (digitaalinen osaaminen). 2)
Aivojen hyvinvoinnin edistäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. 3) Muistisairauksien sekä koetun yksinäisyyden
ja ulkopuolisuuden tunteen ennaltaehkäiseminen. Kohderyhmä: + 55 vuotiaat, äkillisesti eläköityneet jämsäläiset
lähipiirineen. Toimintamuoto: tavoitteellinen ryhmätoiminta, avoimet asiantuntijaluennot, vertaistuki sekä
9 201 elämäntapaohjaus.

Ei esitetä

C

Tarjoamme kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävää kulttuuri- ja taidelähtöistä toimintaa paikkakuntamme 9-12vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Toiminnallamme tuemme lasten ja perheiden fyysistä , psyykkistä - ja
sosiaalista hyvinvointia. Tarjoamme toimintaa, joka tukee lapsen kasvua, tunnetaitoja ja itsetuntemusta, sekä
parantaa arjessa selviämisen taitoja ja oman elämän hallintaa. Erityinen huomio kohdistuu lapsiin, joilla on
haasteita keskittymisen, vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen alueella. Keskiössä on luovan toiminnan
tarjoaminen lapsille, vertaistukea vanhemmille, aikuinen-lapsi, sekä perheiden keskinäinen toiminta. Tutustumme
taiteen eri alueisiin ja luovan toiminnan mahdollisuuksiin hyvinvoinnin lisääjänä. Huomioimalla ja tukemalla
kaikkia perheenjäseniä, perheen hyvinvointi lisääntyy ja psyykkinen sekä fyysinen kuormitus vähenee. Vanhempien
8 893 hyvinvointi on suoraan verrannollinen lasten hyvinvointiin.
Ei esitetä
Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman hankkeen "Eväitä reppuun" omarahoitusosuuteen järjestölle
8 914 (2021-2023)
Esitetään

C

Hankkeessa käynnistetään netin/TV:n kautta seurattava kaikille avoin "Kyläkanava", jolla esitetään paikallista
ohjelmaa. Kohderyhmänä ovat ne, jotka jäävät usein sivuun yhteisön elämästä: hoivakotien ikäihmiset, koti- ja
omaishoidon sekä vammaisten palveluyksiköiden asukkaat ja omaishoitajat. Tavoitteena on kasvattaa
kohderyhmän osallisuutta ympäröivään yhteisöön sekä lisätä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä
sosiaalista pääomaa. Kanava kannustaa seuraamaan esimerkiksi haastatteluja ja kyläkierroksia tai osallistumaan
tuolijumppaan ja laulutuokioon. Toiminnan kehittämisen lähtökohtana ovat kohderyhmän tarpeet ja toiveet.
Ohjelmaa saadaan alueella olemassa olevan toiminnan kautta tai tuottamalla sitä erikseen kanavaa varten.
Keskeisiä kumppaneita ovat alueen yhdistystoimijat. Hankkeessa kehitetään monistettavissa oleva toimintamalli,
jossa kansalaisopisto toimii rajapintana tai "saranana" yhdistäen jo olemassa olevia resursseja uudella tavalla
9 089 kohderyhmän hyväksi.

C

C

Ei esitetä

522 290

0

KAAKKOIS-SUOMEN
SOSIAALIPSYKIATRIN
EN YHDISTYS RY
C

Opiskelijoiden arjen tukeminen ja mielen hyvinvoinnin edistäminen helposti saavutettavan verkkosivuston ja sen
rinnalla kulkevan Tuntuu-toiminnan avulla. Edistetään nuorten mielen hyvinvoinnin ja arjen tuki-, neuvonta- ja
kriisipalveluiden saavutettavuutta kohderyhmälle sekä kohderyhmän kanssa toimiville ammattilaisille
yhteistyöverkoston kanssa koostetun Tuntuu.fi -verkkosivuston ja Tuntuu-toiminnan avulla. Tuntuu.fi -sivuston ja toiminnan monialainen yhteistyöverkosto ja käyttäjäryhmien mukaan kehittämiseen ottaminen vastaavat Suomen
nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n (3/2020 Koronaviruspandemian vaikutus nuorisoalaan, nuorisotyötä
tekeviin ja nuoriin -kysely) huoleen tarpeenmukaisen tiedon ja tuen saavutettavuuden lisäämisestä nuorille
9 047 helposti lähestyttävästi sekä helppokäyttöisella digitaalisella alustalla.
Ei esitetä

205 610

0

KAAKKOIS-SUOMEN
SOSIAALIPSYKIATRIN
EN YHDISTYS RY
C

Aito välittäjä - Heikommassa asemassa olevien mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden tukeminen; Aito
välittäjä-toimintamallin soveltaminen, kehittäminen ja käyttöönotto paikallisesti sekä Aito välittäjä digisovelluksen kehittäminen kokeilevan yhteiskehittämisen prosessissa Aito Välittäjä on LOV ME-hankkeessa v. 20182021 kehitetty toimintamalli, joka mahdollistaa yksilöllisen vertaistukihenkilötoiminnan mielenterveys- ja
päihdetopujille. Siinä toipujat saavat tukea ja toivoa kokemusasosaajilta, jotka saavat mielekästä työtä ja MT- ja
päihdetyön ammattilaiset saavat yhteistyökumppanin. Haettavassa Aito Välittäjä-hankkeessa em. toimintamallia
jatkokehitetään, muunnetaan yksilöllisiin ja paikalliisiin tarpeisiin soveltuvaksi sekä kokeillaan niiden toimivuutta
käytännössä. Lisäksi yhteiskehitetään Aito välittäjä- digitaalinen sovellus. Kehitettyjä ja testattuja malleja
9 045 levitetään valtakunnallisesti Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton (SSYK)-verkoston kautta.
Ei esitetä

507 720

0

KAAKKOIS-SUOMEN
SYDÄNPIIRI RY

C

Työikäiset valtimotauteja sairastavat ja korkeassa riskissä olevat eteläkarjalaiset saavat vertaistukea, tietoa ja
voimavaroja omahoitoon. Toiminta tuottaa kohtaamisia, lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Yhtenä tavoitteena
on osallistujien aktivoituminen paikallisyhdistyksen toimintaan. Etelä-Karjalassa erityiskorv. lääkkeisiin oikeutettuja
40 - 64-v. oli 5662 (diabetes 2824, sydän- ja verisuonitauti 834, RR verenpainetauti 2004). Korkeassa riskissä
(ylipaino, liikkumattomuus) 18 – 65-vuotiaiden osuus 74100 henkilöstä, on yli puolet. Näistä joka viidennellä BMI
on yli 30. (Sotkanet, 2019). Joka toisella aikuisella on kohonnut verenpaine, sen ehkäisyä ja hoitoa on tehostettava.
Parempiin tuloksiin päästään elintapaohjeilla, kotimittauksilla ja sitoutumisella. (THL, 2019) Hankkeen aikana
tavoitetaan yli 1300 henkilöä. Toimintamuotoina ovat eril. vertaisryhmät ja sos. media (live-, facebook- ja Teams8 825 ryhmät). Tavoitettavuutta edistetään monialaisella viestinnällä ja yhteistyöllä.
Ei esitetä

260 820

0

KAAKONKULMAN
KULTTUURIMYLLY RY C

Kymenlaaksolaisten lapsiperheiden taloudellinen avuntarve paljasti poikkeusoloissa vähävaraisten lapsiperheiden
moninaiset ongelmat: taloudellisen osaamisen puute, perheväkivalta ja vammaisuuden mm. kulttuurisuuden
mukanaan tuomat ongelmat. Rahoitusta haetaan laajaan, monikeskiseen koordinoituun yhteistyöhön ja
maahanmuuttajaperheille suunnattavan informaation yhdistämiseen tietopankiksi, digitaaliseksi tai
tapahtumallisiksi videoiksi ja selkokielisiksi painotuotteiksi. Materiaalia käännetään tarvittaville kielille.
Maahanmuuttajaperheiden henkilökohtaista neuvontaa tarjotaan kunkin äidinkielellä koulutusten, vertaistuen,
mentoreiden ja vertaisryhmien avulla hankkeen aihepiirien asioista. Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajaperheet
ja maahanmuuttotyötätekevät tahot sekä vapaaehtoiset. Hanke liittyy myös osana maahanmuuttotyötätekevien
9 257 järjestöjen verkoston luomiseen, joissa esille nousseita aiheita työstetään yhdessä.
Ei esitetä

343 670

0

KAAKONKULMAN
KULTTUURIMYLLY RY C

Kädentaito- ja tuunauspaja on kaikille avoin oman tekemisen paikka. Pajassa on mahdollisuus tavata uusia ihmisiä
ja oppia uusia taitoja. Keskeistä on mahdollisuus osallistua virtuaalisesti käynnistettävään toimintaan ympäri
maailmaa. Kädentaito- ja tuunauspajassa hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa. Pajassa luodaan
videoita ja muuta sisältöä sosiaaliseen mediaan. Kansainvälisiin verkkotyöpajoihin voi osallistua aikaa ja paikkaa
katsomatta. Pajassa voi tehdä omaa projektiaan muiden joukossa tai osallistua kursseille täydentämään omia
taitoja. Pajatoiminta on vapaamuotoista kaikille iästä riippumatta. Kädentaito- ja tuunauspaja edistää eri-ikäisten
ja eri maista olevien osallistujien käsin tekemisen perinteiden tunnettavuutta. Se on ilon ja onnistumisen
kokemusten paikka. Pajatoiminta vähentää ihmisten kokemaa yksinäisyyttä vahvistamalla heidän sosiaalisia
9 324 verkostojaan ja tuomalla uusia ajatuksia muiden kulttuurien osaamisesta. Pajatoiminta on pääosin maksutonta.
Ei esitetä

180 154

0

KAINUUN NUOTTA
RY

Kajaanin Nuorisovaltuusto ja Kainuun Nuotta ry suunnittelivat ja testasivat Nuorten älykäs osallisuus toimintaa v.
2020. Testaus sisälsi vuorovaikutteisen live-tv:n, videoneuvotteluja ja some-toimintoja osana nuorten osallisuutta.
Kainuu kattava hanke syntyi kokeilun pohjalta. Kohderyhmänä ovat nuorisovaltuustot; nuoret ml.
maahanmuuttajat; nuorten verkostot: järjestöt, Kainuun kunnat, Kainuun SOTE, Kainuun liitto ja muut julkisen
sektorin toimijat. Tavoitteina on, että Kainuun nuorisovaltuustot, nuoret ja verkostot aktivoituvat Älykäs osallisuus
toimintamalliin, jossa nuoret oppivat vaikuttamaan paremmin ja lisää nuoria tulee mukaan toimintaan. Mukana
olo Älykäs osallisuus -toiminnassa vähentää nuorten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, Nuorisovaltuustojen toiminnan
vaikuttavuus lisääntyy. Hankkeessa aktivoidaan ja koulutetaan nuoria ja julkisen sektorin toimijoita, pidetään
9 251 työpajoja, harjoitellaan vaikuttamista, esiintymistä ja viestintää. Nuorten kuuleminen on toiminnan keskiössä.
Ei esitetä

389 143

0

Kainuulaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen järjestöverkostojen vahvistamisella, kaenuulaiset.fi järjestötietopalvelun ja yhdistystoimintaa tukevien rakenteiden, koulutusten ja tuen tarjoamisella (Kainuulaiset
9 171 sote -alan järjestöt osallisuutta ja hyvinvointia turvaamassa 2021-2023)

Esitetään

207 850

207 850

Ei esitetä

3 710

0

C

Kainuun sosiaali- ja
terveysturvayhdistys
ry
C
KAINUUN
SYDÄNYHDISTYS RY B
Kainuun
Tietokoneyhdistys ry C

8 729 Ikkunoiden, parvekeovien ja keittiön uusiminen omistamaamme toimistohuoneistoon.
Ikääntyvien henkilöiden tietoteknisten laitteiden ja internetin sovellusten käytönopastukseen.
Tietoturvallisuusasioiden perustietämyksen lisääminen, jotta ikääntynyt henkilö voisi asioida digimaalimassa
9 149 turvallisesti. Vertaistukikoulutuksien järjestämiseen.

Ei esitetä

521 120

0

KAISA KALLION
KANSALAISLAHJASÄÄ
TIÖ
C

Hankkeen tavoitteena on tukea työssään uupuneita opettajia, päiväkotien työntekijöitä ja sairaanhoitajia. Palvelun
tavoitteena on työkykyhaasteiden ennaltaehkäisy, sekä jo olemassa olevien ongelmien ratkaiseminen. Tähtää
eläkeriskien hallintaan ja työkyvyttömyyshaittojen ennaltaehkäisyyn. Työkykyvalmennuksessa yhdistyy
työnohjauksen, työhyvinvoinnin, voimaantumisen ja urasuunnittelun osa-alueet. Se koostuu
asiantuntijaosuuksista, valmennuksesta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta.
Palvelu toteutetaan moniammatillisesti. Kohderyhmänä kuntien työntekijät, jotka tarvitsevat tukea
työssäjaksamiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen tai uuden uran suunnitteluun. Joiden työkyky tai työhyvinvointi
on heikentynyt, sairaslomat ovat lisääntyneet tai pitkittyneet, työsuoritus ei vastaa työnantajan tavoitteita.
Valmennuksen rakenne sisältää kolme läsnäolojaksoa, joiden välillä on kuukauden tauko. Läsnäolopäivät: 2 pv + 3
8 951 pv + 1 pv (Yhden päivän pituus on 6 h)
Ei esitetä

89 500

0

229 544

0

280 000

0

KAJAANIN
PÄIVÄKESKUS RY

C

Kalevalainen
kansanparannussäätiö

C

Ehkäisevä päihdetyö, sosiaalistuminen, päihteettömyys, arjen hallinta, talouden hallinta, kouluttautuminen/
työllistyminen yhteistyössä sosiaalitoimen, terveydenhuollon, Kajaanin Pietarin, yleisen edunvalvonnan sekä
RISE(rikos-seuraamuslaitos)kanssa. Hanke on kohdennettu +30-vuotiaille. Kajaanin Päiväkeskus ry:n tiloihin
suunnitellaan yhdessä sosiaalitoimen kanssa asiakkaiden terveyden- ja kokonaisvaltaista asiointipalvelupolkua. .
9 362 Tavoitteena on asiakkaan terveydenhallinta, sosiaalistuminen, oma koti sekä työllistyminen.
Ei esitetä
Perinnehoitojen neuvottelukunnan ja Kalevalaisen kansanparannus-säätiön toiminnan vakinaistaminen ja
kehittäminen kansalaisten kuntoutumisen edistämiseksi ja kuntoutusvajeen pienentämiseksi tukeutuen Maailman
Terveysjärjestön strategiaan saattaa tieteellisesti tutkitut perinnehoidot terveydenhoidon rinnalle edistämään
8 861 kansanterveyttä.
Ei esitetä

Kalliolan Setlementti
ry
C

Avustusta haetaan Helsingin alueella 13-17 -vuotiaiden nuorten voimavarojen, hyvinvoinnin, vastuullisuuden ja
hyvän arjen mahdollisuuksien vahvistamiseen. Kohderyhmän nuoret ovat rikoksilla oireilevia sekä nuoria, joilla on
riski syyllistyä rikoksiin. Hanke toteutetaan nuorten pariin jalkautuvan, etsivän työn sekä Hyvän elämän malliin
(Good Lives Model) perustuvan ryhmä- ja yksilötoiminnan avulla. Toiminnassa nuoret luovat ja pääsevät
toteuttamaan omia hyvän elämän suunnitelmiaan työntekijän tuella ja saavat sen kautta vaihtoehtoja rikoksille.
Avustuksen käyttö nuorten parissa ja sillä toteutettu, kohderyhmän kanssa yhdessä kehitetty toimintamalli lisäävät
myös nuorten huoltajien osallisuutta heidän elämässään. Huoltajien lisäksi hanke tukee nuorten kanssa
työskentelevien ammattilaisten työtä kouluissa ja muissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä, joissa kohderyhmään
9 099 kuuluvia nuoria kohdataan.
Ei esitetä

433 885

0

KANSAINVÄLINEN
KEHITTÄMIS- JA
YHTEISTYÖYHDISTYS
BALTIC REGION RY
C

Turun seudulla asuvien, yli 50 -vuotiaiden venäjänkielisten ihmisten digitaidot ja digilukutaitot lisääntyvät
sellaiselle tasolle, että he pystyvät osallistumaan ja hyödyntämään hyvinvointia tukevia yhteiskunnan palveluja
9 081 (mm. Kelan, OmaKanta-palvelun, sosiaali- ja terveydenhuolon sekä TE-palvelujen).

Ei esitetä

352 454

0

Ei esitetä

193 200

0

Esitetään

315 146

315 146

Ei esitetä

355 500

0

Esitetään

421 803

421 803

Ei esitetä

278 300

0

Taloudellisten, maantieteellisten, sosiaalisten ymv. syiden vuoksi muita heikommassa asemassa olevien nuorten
aikuisten aktiivisen kansalaisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteisymmärryksen vahvistaminen kansainvälisen
vapaaehtoistyöleiritoiminnan avulla. Kansainväliset vapaaehtoistyöleirit ja niistä saatavat osallisuuden ja
yhteisöllisyyden sekä itsetuntoa vahvistavat kokemukset halutaan hankkeessa luotavan toimintamallin avulla
tuoda myös niiden nuorten saataville, joille kansainväliseen toimintaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
osallistuminen on haastavampaa, ja jotka tarvitsevat siinä tukea ja rohkaisua. Nuoret osallistuvat Suomessa
järjestettäville kansainvälisille vapaaehtoistyöleireille sekä leiriin liittyviin tapaamisiin ennen ja jälkeen leirin.
Nuorten kanssa pohditaan vapaaehtoistyön merkitystä, sekä mietitään, mikä olisi jatkossa kullekin nuorelle
luontevin tapa osallistua paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti.
Vapaaehtoistoimintaa tarjoavien organisaatioiden osaamisen kehittämiseen sekä toiminnan verkostoitumiseen.
Kehitettävällä toiminnalla lisätään ja kehitetään alle 18 vuotiaiden vapaaehtoistoimintaan osallistumista (Nuorten
näköinen vapaaehtoistoiminta 2021-2023)
Hankkeella luodaan uusi toimintamuoto, seniorin virtuaalikahvila. Hankkeen tuloksena saadaan avattua neljä
toimivaa virtuaalikahvilaa eri puolille Suomea. Toiminnan avulla etenkin yksinäiset ikääntyneet saavat
mahdollisuuden kohtaamisiin, jotka vahvistavat sosiaalista turvallisuutta ja terveyttä. Osallistuja saa yhteyden
muihin ikääntyneisiin ja samalla tilaisuuden saada ajankohtaista tietoa ja mukavan yhdessäolohetken.
Säännöllinen kohtaaminen ylläpitää ikäihmisen toimintakykyä ja terveyttä. Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 65vuotiaat henkilöt, jotka kärsivät yksinäisyydestä koronaviruksen johdosta määrättyjen tai suositeltujen
liikkumisrajoitteiden johdosta tai jotka ovat muusta syystä liikuntarajoitteisia. Toiminta on avointa kaikille
ikääntyneille eri puolilla Suomea. Toiminnan järjestäjinä ja ydinryhmänä ovat Kansallisen senioriliiton
vapaaehtoiset toimijat.
Ikääntyneiden, muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen kohdennetun musiikkitoiminnan
keinoilla Kanta-Hämeen alueella (2021-2023)

KANSAINVÄLINEN
VAPAAEHTOISTYÖ RY C

9 074

KANSALAISAREENA
RY

C

8 881

C

8 997

C

9 137

C

Tavoitteena on romanilasten ja -nuorten päihteiden ja väkivaltaisen käyttäytymisen ennaltaehkäisevä toiminta
romanikulttuuristen arvojen pohjalta. Kanta-Hämeen ja erityisesti Riihimäen ja Hämeenlinnan seudun toiminnan
kohteena ovat 13--29 -vuotiaat romaninuoret, joita on yhteensä yli kaksisataa. Haluamme auttaa heitä parempaa
8 744 elämään! Mottona on: "Parempi aitaus jyrkänteen reunalla kuin sairaala sen juurella."

KANSALLINEN
SENIORILIITTO RY
KANTA-HÄMEEN
MUISTIYHDISTYS RY

Kanta-Hämeen
Romaniyhdistys ry

Karjalohjan Kylätalo
ry

C

KAUHAVAN SEUDUN
VANHUSTENKOTIYHD
ISTYS RY
B
KEHITYSVAMMAISTE
N PALVELUSÄÄTIÖ
B

KEHITYSVAMMAISTE
N PALVELUSÄÄTIÖ
C

Yhdistys- ja yhteisökeskuksen sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikan ylläpitämiseen, kehittämiseen ja
toiminnan koordinointiin. Yhdistysten ja vapaaehtoisryhmien toimintaedellytysten tukemiseen. Maaseudun
9 424 asukkaiden osallisuuden vahvistamiseen. Vertaistoiminnan ja vapaaehtoistyön aktivointiin ja koordinointiin.

Ei esitetä

94 312

0

Palvelukeskuksen yhteydessä on kaksikerroksinen ikäihmisten asuintalo. Rakennus on rakennettu 1990 ja siinä on
9 011 alkuperäinen hissi, joka on peruskorjattava.

Ei esitetä

64 405

0

Esitetään

400 000

400 000

Esitetään

400 560

211 884

2 400 000

0

528 480

0

288 000

0

Erityisryhmien tukiasuntojen hankinta- ja korjausmenoihin olemassa olevasta asuntokannasta koko Suomen
8 972 alueelta (2021-2022)
Yhden vanhemman erityislapsiperheiden voimavarojen ja elämänhallinnan tukemiseen ja vahvistamiseen
ryhmämuotoisella leiri- ja verkkotoiminnalla - Vanhemmuuden taitojen edistämiseen - Neuropsykiatrisia häiriöitä
omaavien 10-15-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen (Hyvinvoinnin lataamo 20219 269 2023)

Kehitysvammaisten
Taitotupa

B

Kehitysvammaisten
Taitotupa

C

Kehitysvammaisten monipuolisen asumisyksikön hankkimiseen Varsinais-Suomesta. Suomen Kehitysvammaisten
hyvinvointikeskus Paikka, joka tulee sekä kehitysvammaisia, että heidän omaisiaan. Tila on kehitysvammaisten
oma hyvinvointikeskus, jonka tarkoituksena on tarjota asumis- ja työmahdollisuuksia kehitysvammaisille. Tämän
lisäksi kehitysvammaiset järjestävät vapaa-ajan toimintaa muille kehitysvammaisille ohjaajan avustuksella.
Tapahtumia, leirejä ja koulutuksia, joissa kehitysvammaiset pystyvät kehittämään itseään itsenäisiksi ja
omatoimisiksi sekä myös pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan. Koulutuspalvelut tarjoavat monipuolista
8 904 oppia mm. itsetunto- ja tunnehallintaa sekä rahankäyttökoulutusta.
Ei esitetä
Hyvinvointikeskus kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen Kodikas kartano, jonka piha-alueella on rivitalo ja
ryhmäkoti kehitysvammaisten käyttöön. Pihalla on myös kehitysvammaisten pyörittämä kotieläinpiha, jossa
asustaa ankkoja, kanoja, poneja, lampaita, kaneja, koiria, minipossuja ja vuohia. Hyvinvointikeskus on avoinna
kaikille ihmisille, mutta erityisesti aktiivista toimintaa järjestetään kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen.
Tarkoitus on, että omaiset saavat tukea elämäänsä ja kehitysvammaisia tuetaan kohti itsenäistä elämää. Toiminta
myös työllistäisi kehitysvammaisia ja kehitysvammaiset itse ovat järjestämässä toimintaa muille
8 906 kehitysvammaisille.
Ei esitetä

KEHITYSVAMMAISTE
N TUKILIITTO RY
C

Hankkeessa tuetaan yksilöllisesti, pääosin verkossa tapahtuvien järjestölähtöisen neuvonnan, ratkaisukeskeisten
tukiprosessien ja vertaisvanhempi-toiminnan keinoin vanhempia, jotka kokevat yksinäisyyttä ja toivottomuutta
kuormittavassa elämäntilanteessa ja/tai jäädessään perhe- ja vammaispalveluiden väliinputoajiksi. Tavoitteina
ovat vanhemman henkisen hyvinvoinnin parantuminen ja vertaistuen mahdollistuminen sekä tiedon lisääntyminen
8 863 tuen ja palveluiden mahdollisuuksista.
Ei esitetä

KEHITYSVAMMAISTE
N TUKILIITTO RY
C

Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman hankkeen "Elämä omaksi -kohtaamispaikat ja
8 867 kokemustoimijuus kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden tukemisessa 2021-2023" omarahoitusosuuteen

Esitetään

97 528

97 528

KEHITYSVAMMALIITT
O RY
C

Hankkeen tarkoituksena on edistää selkokielen käyttöä julkishallinnossa ja juurruttaa sekä selkosuomen että ruotsin käyttöä pysyväksi osaksi julkishallinnon viestintää. Hankkeen ansiosta selkokieltä tarvitsevat ihmiset saavat
tietoa itselleen tärkeistä asioista ja voivat vaikuttaa oman elämänsä asioihin. Hankkeessa julkisen hallinnon
toimijoille tarjotaan osaamista ja ymmärrystä selkokielestä ja selkokieltä tarvitsevien ihmisten tarpeista. Sen
seurauksena toimijoilla on valmiudet viestiä keskeisistä aiheista selkokielellä sekä arkisissa tilanteissa että
poikkeusoloissa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä julkishallinnon toimijoiden, kuten Kelan, THL:n ja
Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Yhteistyössä kehitetään myös julkishallinnon tarpeisiin malli ja
koulutuspolku, jonka avulla mikä tahansa julkishallinnon toimija voi kehittää ja ylläpitää selko-osaamistaan
9 155 mahdollisimman tehokkaasti. Samalla Selkokeskuksen ja julkishallinnon toimijoiden työnjako selkeytyy ja tehostuu. Ei esitetä

327 000

0

KEHITYSVAMMALIITT
O RY
C

Hankkeen tarkoituksena on tukea henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönottoa. Kansainvälisten kokemusten
mukaan osa vammaisista tarvitsee käyttöönoton tueksi tavallista enemmän tukea. Hankkeessa kehitetään
toimintamalleja vammaisten, läheisten, järjestöjen ja työntekijöiden käyttöön. Kokeiltava tukirinkimalli pohjautuu
tutkija Joanne Watson väitöstutkimukseen. Hänen mukaansa myös puhumattomat vammaiset ihmiset voivat
tehdä päätöksiä tuettuna. Filosofi Simon Duffy puolestaan nostaa vertaistuen merkitystä. Hänen mukaansa monet
hyötyvät budjetin suunnittelussa eniten keskusteluista vertaisten kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää
myös muuta järjestötoimintaa, kuten paikallisia harrastusyhdistyksiä. Tavoitteena on löytää keinoja, miten
vammaiset pääsisivät mukaan. Nykyisin osa vammaisista sijoitetaan tarjolla olevaan toimintaan, eivätkä he pääse
itse vaikuttamaan valintaan. Henkilökohtaisen budjetin kautta vammaisilla on mahdollisuus itse valita, mitä hän
8 979 haluaa budjetillaan tehdä.
Ei esitetä

487 000

0

370 262

0

Ei esitetä

50 000

0

Ei esitetä

103 000

0

Hankkeessa edistetään kehitysvammaisten senioreiden terveellistä ruokavaliota kolmella eri tavalla: 1)
kotiyhteisöissä tapahtuvalla Yhteinen pöytä -kehittämistoiminnalla, 2) ryhmämuotoisella ruokaklubi-toiminnalla ja
3) tietoa tuottamalla. Yhteinen pöytä -interventioilla tuodaan myös näkyviin kohderyhmän ruokavalioon
vaikuttavia yksilöllisiä motivaatiotekijöitä ja ulkoisia tekijöitä (esim. ostopalveluna tuotettu ruoka), ja kehitetään
ratkaisuja hyvän ruokavalion turvaamiseksi itsemääräämisoikeutta kunniottaen. Ryhmämuotoisella toiminnalla
tuotetaan kehitysvammaisille senioreille terveellisemmän ruokavalion ohella merkityksellistä vapaa-aikaa, tuetaan
omatoimisuuteen, lisätään ymmärrystä terveellisen ruokavalion merkityksestä ja ylläpidetään hyvää
toimintakykyä. Hankkeessa syntyvän tiedon ansiosta ikäihmisten ravitsemukseen vaikuttavilla ammattilaisilla on
enemmän tietoa ja valmiuksia terveellisen ruokavalion edistämiseen. Syntyvät tuotokset ovat saavutettavia ja
innostavia.
Keliakialiiton neuvottelutilojen päivitys uuden teknologian esitystekniikkaan sekä työntekijöiden työskentelyolojen
ja työergonomian parantaminen
Keliakiaterveyden edistämiseen taloudellisten haasteiden ja ruokavaliohoidon toteuttamiseen liittyvän osaamisen
tukemiseen etenkin heikosti toimeentulevissa perheissä.
Yhdistystoimijoiden digiosaamisen parantamiseen tähtäävä koulutus ja neuvonta, jolla parannetaan
keliakiayhdistysten valmiuksia toimia sähköistyvässä yhteiskunnassa sekä varmistetaan keliakiaa sairastavien ja
heidän läheistensä toimiva vertaistuki myös verkon välityksellä toimien.

KEHITYSVAMMATUKI
57 RY
C

8 811

KELIAKIALIITTO RY

B

9 379

KELIAKIALIITTO RY

C

9 412

KELIAKIALIITTO RY

C

9 371

Ei esitetä

62 000

0

C

Avustusta haetaan toiminnan ylläpitämiseen ja henkilöstön palkkakuluihin. Keravan Polku ry on päiväkeskus, jonka
tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää syrjäytymistä sekä sen lieveilmiöitä, kuten asunnottomuutta. Yhdistyksessä
aloittaa työskentelyn mielenterveys- ja päihdeongelmaisiin erikoistuneet psykoterapeutti, sosionomi,
sairaanhoitaja ja lähihoitajan palvelut ostetaan tarvittaessa. Polussa saa ohjausta, tukea, vertaistukea, sisältöä
päivään ja kaivattuja onnistumisen kokemuksia sekä NADA-korva-akupunktiota (yksilöllisesti tai ryhmässä).
Mielenterveyden, riippuvuussairauksien ja sosiaalisten haasteiden parissa olevat saavat ohjausta heidän omia
tavoitteitaan vastaaviin julkisiin palveluihin. Matalan kynnyksen palvelua, ilman ajanvarausta tai lähetettä. Asiakas
voi halutessaan sopia myös yksilötapaamisia. Asiointi on luottamuksellista, asioida voi myös anonyymisti. Yhdistys
8 855 järjestää keskustelutilaisuuksia, koulutusta, kursseja, opastusta, retkiä, tiedotusta ja valistustoimintaa.
Ei esitetä

670 800

0

Keravan Polku ry

Ei esitetä

Keskipisteen
Omaishoitajat ry

C

KESKI-POHJANMAAN
SOSIAALIPSYKIATRIN
EN YHDISTYS RY
C

Omaishoitajien (oh), omaishoidettavien sekä ikääntyneiden kotona asuvien terv. ja sos. hyvinvoinnin ja jaksamisen
tukeminen toiminta-alueen kunnissa tapahtuvan MeijänTupa-kohtaamispaikkatoiminnan avulla. Toiminnan
ydinajatuksina tarvelähtöinen kohderyhmän hyvinvointia edistävä, yksinäisyyttä ehkäisevä ja vähentävä,
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävä toiminta, joka auttaa tukemaan arjen hallintaa. Toiminta tarjoaa oh
mahdollisuuden lepohetkeen ja omaan aikaan hoidettavan ollessa MeijänTuvalla. Tukee oh arjessa jaksamista:
antaa vertaistukea omaishoitajuuden kokemuksista, ylläpitää sosiaalisuutta ja yhteisöön kuuluvuutta, lisää mielen
virkeyttä, tarjoaa tiedollista ohjausta ja neuvontaa. Omaishoidettaville ja ikääntyneille toiminta antaa yhteisiä
uusia kokemuksia, yhdessäolon hetkiä, virikkeitä, terveyttä ja toimintakykyä edistävää toimintaa. Vapaaehtoistyön
kehittämisellä luodaan osallisuutta ja voimavaroja vahvistavaa yhteenkuuluvuutta, sekä turvataan toiminnan
9 227 jatkuvuutta
Ei esitetä

140 000

0

Mielenterveyskuntoutujien osallisuuden, psykososiaalisen tuen ja voimavarojen lisäämiseen vertaistoimintaan
8 746 perustuvan digiopetuksen ja -tuen avulla. (Osallisuuden Digitaaliset Väylät 2.0 2021-2023)

Esitetään

468 500

315 504

Järjestössä olevan osaamisen (Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry.) saaminen Huhtasuolla aloittavan
perhekeskuksen, kahden ison yhtenäiskoulun ja nuorisotyön (Huhtasuo, Kuokkala) sekä asukkaiden tueksi.
Yhdistyksen osaamisalueita ovat vauvatyö, väkivaltatyö ja vanhemmuuden tuki. Perhekeskuksen tueksi tulisivat
päihteitä käyttävien, raskaana olevien matalan kynnyksen apu, vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen
vahvistaminen, erotyö sekä väkivallan tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja vähentäminen. Koulujen ja
nuorisotyön tueksi tulisivat koulu- ja seurusteluväkivallan tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja vähentäminen.
Tarkoituksena on lisätä ammattilaisten tietoa ja osaamista sekä auttaa tavoitettavia lapsia, nuoria ja perheitä.
Pilotti kokoaa ja koordinoi järjestön osaamista kaupungin työn tueksi sekä etsii hyviä käytänteitä yhteistyölle.
Yhdistyksen nykyisestä toiminnasta ei voida irrottaa resursseja tälle toiminnalle eikä yhdistyksellä ole muuta
8 823 rahoitusta hankkeeseen
Ei esitetä

271 000

0

Yhdenvertaisen ja esteettömän vapaa-ajan toimintamallin kehittämiseen ja toteuttamiseen erityistä tukea
8 912 tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille Jyväskylän seudulla (2021-2023)

Esitetään

307 269

304 390

C

Terveyden edistäminen ja työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen, sekä osallisuuden ja arjenhallinnan tukeminen
toteuttamalla yksilöohjausta ja ryhmätoimintaa kotitalousneuvonnan keinoin aivovammasta tai
aivoverenkiertohäiriöstä (AVH) kuntotuville työikäisille ja yli 65-vuotiaille, sekä heidän omaishoitajilleen ja
läheisilleen. Toiminnalla vahvistetaan kuntoutujien itsenäistä toimintakykyä, lisätään osallisuutta, vahvistetaan
sosiaalisia taitoja ja elämänhallintaa, sekä tuodaan virkistystä arkeen ruokakurssein, kotikäynnein ja tapahtumin.
Aivovamman tai AVH:n kohtaa n. 40 000 ihmistä vuodessa ja välillisesti se koskettaa yli miljoonaa ihmistä. Aivojen
sairauksista on tullut ylivoimaisesti kallein kansantautimme, joista koituu yli kaksi kertaa suurempi lasku kuin sydänja syöpätaudeista yhteensä, johtuen mm. pitkästä sairausajasta. Säännöllinen ateriarytmi, terveellinen ravitsemus,
8 758 osallisuuden kokeminen ja vertaistuki tutkitusti edistävät kuntoutumista ja parantavat elämänlaatua.
Ei esitetä

39 200

0

KESKI-SUOMEN
NÄKÖVAMMAISET RY C

Alentuneen näöntarkkuuden (0,3–0,8) piiriin kuuluu Suomessa arviolta 40 000–60 000 henkilöä. Heillä ei ole
näkövammaisen diagnoosia, eivätkä he täytä heikkonäköisen kriteereitä. Näköongelmaiset henkilöt ovat laaja
järjestölähtöisen auttamistyön toiminnan väliinputoajien joukko, joille ei ole tarjolla järjestötoimintaa tai
vertaisryhmiä Suomessa. 75-vuotiaista 22 % kärsii heikentyneestä näkökyvystä. Erilaisten yleis- ja silmäsairauksien
vaikutus näkemiseen korostuu, kun optikolle tuleva täyttää 65 vuotta. Avustuksella toteutetaan näköongelmaisten
etsivän työn hanke Keski-Suomen alueella. Kaveritoiminnan avulla keskitytään näköongelmaisten sosiaalisten
suhteiden tukemiseen, koetun yksinäisyyden vähentämiseen sekä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tunteen
vahvistamiseen. Hankkeen kohderyhmä ovat ikääntyvät näköongelmaiset, työmuotoja etsivä työ ja
vapaaehtoispohjainen kaveritoiminta. KSN jäsenyys edellyttää 50 %:n haitta-astetta, ja näköongelmaisia palveleva
8 812 työ rikastuttaisi toimintaa.
Ei esitetä

140 000

0

KESKI-SUOMEN
NÄKÖVAMMAISET RY B
Keski-Suomen
Omaishoitajat ry
C

Avustusta haetaan Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n toimitilojen peruskorjaukseen osoitteessa Eeronkatu 7b19,
40720 Jyväskylä. Toimitilat käsittävät Asunto Oy Jyväskylän Eeronkatu 7-nimisessä yhtiössä olevan huoneiston b19
peruskorjauksen osakkaan korjausvastuulla olevien rakenteiden ja järjestelmien sekä tilojen toiminnallisten
järjestelyjen osalta. Kohderyhmää ovat yhdistyksen työntekijät sekä jäsenistö, joille tilat tarjoavat mahdollisuuden
harrastamiseen, kasvokkain tapahtuvaan asiointiin, muiden kohtaamiseen ja tiedon saantiin eri tilaisuuksissa. Tilat
ovat rakenteelliselta kunnoltaan ja pinnoiltaan huonokuntoiset. Tilojen kunnon ja toiminnan vaatimusten vuoksi
tarpeen on välipohjarakenteen korjaus, alakerran kosteusvauriokorjaus, ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen sekä
8 768 valaistuksen ja sähköasennusten uusiminen.
Ei esitetä
Erityislasten vanhempien voimavarojen ja mielen taitojen vahvistamiseen verkkopohjaisen ohjelman ja
8 786 ryhmätoiminnan avulla, sekä toimintamallin levittämiseen (Varpu 2021-2023)
Esitetään

285 000

0

333 078

333 078

Keski-Uudenmaan
Kehitysvammaisten
Tuki ry

B

Työtön henkilö palkataan hoitamaan tiedotusta sekä päivittämään verkkosivuja ja FB-sivua ja pitämään yhteyttä
kuntiin, kuntayhtymiin sekä asuntoloihin ja yleensä toimialueemme Järvenpää, Kerava, Tuusula ja Sipoon
suomenkielinen alue kehitysvammaisiin lisäksi seurakuntiin ja muihin alan järjestöihin yhteistyömielessä.
8 720 Yhdistyksellä ei ole omaa kalustoa edes tulitikun vertaa eikä minkäänlaista omaa toimitilaa.

Ei esitetä

133 819

0

B

Kesäkoti Kallioniemen rakennusten ja ympäristön ajanmukaistaminen. Alueen toiminnan suunnittelu
(aluesuunnitelma/arkkitehti), vanhojen historiallisesti arvokkaiden huviloiden korjaaminen sekä ajanmukaisten
saniteetti-, suihku- ja henkilökunnan sosiaalitilojen rakentaminen. Aikataulu: Vuonna 2021: 1. Arkkitehti
suunnittelee alueen kokonaisuuden nykyaikaisesti toimivaksi. 2. Huvilan ja talousrakennuksen huopakatot
korjataan asianmukaisesti historiallisuutta vaalien. Vuosina 2022 ja 2023: 3. Alueelle rakennetaan uudet
saniteettitilat. 4. Henkilökunnan asumistilat uusitaan. Kesäkoti Kallioniemi on vuodesta 1925 toiminut kesäkotina
varattomalle väestölle pääosin vapaaehtoistyön varassa. Kesäkoti toimii Sipoon Katrineholmin saaressa, jossa sillä
on omistuksessaan neljä tonttia, joissa rakennuksia seuraavasti: kaksi 1910-luvulla rakennettua huvilaa
majoitustiloina, talousrakennus, paviljonki yhteistilana, viisi pientä mökkiä majoitukseen ja kesäkeittiö.
8 763 www.kesakotikallioniemi.fi
Ei esitetä

145 000

0

295 640

0

973 000

587 427

KESKI-SUOMEN ENSIJA TURVAKOTI RY
C
KESKI-SUOMEN
KEHITYSVAMMAISTE
N TUKI RY
C

KESKI-SUOMEN
MARTAT RY

Kesäkotiyhdistys
Kallioniemi ry

Ketään ei jätetä
rannalle, Jyväskylä ry C

Kide-säätiö sr

C

Avustusta haetaan vapausrangaistusta suorittavien vankien yhteiskuntaan ja työelämään intekroitumisen
tukemiseksi. Luodaan työelämän käytäntöjen ja sosiaalisten tilanteiden siedättymisen avulla kokemuksia
onnistumisista jotka vahvistavat itsetuntoa ja edistävät vapautumiseen valmistautumista. Kohderyhmänä on
Jyväskylän vankilan vangit sekä yhdyskuntapalvelua suoritavat henkilöt. Toimintamuotoina on osallistuminen
kierrätyspajan perustoimintoihin, ser-purkuun, varastointiin, lajitteluun ja se-laitteiden uudelleenkäytön
valmisteluun. Tehtäviä on räätälöitävissä yksilöllisten tarpeiden mukaan mm. siistimiseen, kiinteistönhoitoon ja
8 810 puhtaanapitoon.
Ei esitetä
Vakavan syrjäytymiskierteen ja hätätilanteen katkaisemiseen vaikeassa asemassa olevissa
maahanmuuttajaperheissä ja - ryhmissä psykososiaalisen tuen ja neuvonnan avulla mobiiliteknologiaa hyödyntäen
9 265 sekä omakieliseen koronaneuvontaan (Yhteys 2021-2023)
Esitetään

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

Hankkeessa tuotetaan kilpirauhasen vajaatoiminta- eli hypotyreoosidiagnoosin vasta saaneille luotettavaan ja
tutkittuun tietoon pohjautuvaa selkeää ja helposti omaksuttavaa materiaalia sairaudesta ja sen hoidosta. Oikeaan
aikaan saatu ensiohjaus luo toivoa ja vähentää potilaan epätietoisuutta sekä alttiutta uskoa virheellisiä
terveysväitteitä, mikä luo pohjan onnistuneelle hoidolle ja hoitomotivaatiolle. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat
diagnoosin enintään kaksi vuotta sitten saaneet, toissijaisena hypotyreoosia sairastavat maahanmuuttajat.
Materiaalia käännettäessä keskitytään kriisialueelta tuleviin sekä muuten terveydenhuollon näkökulmasta
heikompiosaisiin maahanmuuttajiin. Hankkeessa tuotetaan suomeksi ensiohjaus- ja itseopiskelumateriaalia, jota
käännetään somaliaksi ja arabiaksi. Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia netti- ja someopastajia, jotka seuraavat
ja osallistuvat netissä käytävään keskusteluun, kertovat kokemuksistaan sekä ohjaavat potilaita luotettavan tiedon
8 917 ääreen.
Ei esitetä

230 000

0

191 417

0

134 385

0

378 426

0

552 000

0

499 522

0

Ei esitetä

14 061

0

KIRKKOPALVELUT RY C

Vaikeasti tavoitettavien erakoituneiden, yksinäisten, yhteiskunnan marginaalissa elävien 40–60-vuotiaiden koetun
yksinäisyyden vähentämiseen ja osallisuuden kokemuksen vahvistamiseen luonnon, kulttuurin tai musiikin avulla
Lahdessa ja Oulussa sekä Sote alan toimijoiden tiedon lisäämiseen erakkopolkumallin avulla (Erillisyydestä
9 021 osallisuuteen luonnon, kulttuurin tai musiikin avulla (ERAKKO 2021-2023)
Ei esitetä
Kehitetään säännöllisesti toteutettavia ja helposti siirrettäviä toimintatapoja varhaiseen päihdetyöhön.
Tavoitteena on tavoittaa vanhempia päihdetietouden lisäämiseksi ja vanhemmuuden tukemiseksi, jotta nuorten
9 022 päihdekokeilut eivät johda päihdekäyttöön.
Ei esitetä

Kirkon Ulkomaanapu C

Hankkeessa kehitetään uudenlainen verkostomainen vertaistuen ja psykososiaalisen tuen malli yhdessä sellaisten
perheiden ja lähipiirin kanssa, joita väkivaltainen radikalisaatio koskettaa ja joiden arjen hyvinvointia se uhkaa.
Kehittävä toiminta tukee perheiden ja yhteisöjen voimavaroja ja osallisuutta. Työ on osa kansallista väkivaltaisen
radikalisaation ja ekstremismin ennaltaehkäisyä. Toiminta on valtakunnallista ja se vahvistaa myös yhteistyötä
perheiden, viranomaisten, uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen välillä. Toimintamuotoina ovat vertaisryhmien
avulla tarjottava psyko-sosiaalinen tuki, perheviikonloput, koulutukset ja neuvonta. Hanke on suunniteltu yhdessä
kohderyhmän kanssa. Se hyödyntää vuosien 2016-21 aikana saatua kokemusta perheiden tuen mallin
kehittämisestä KUA:n ja rauhanverkoston aiemmista Reach Out -hankkeista, jotka toteutettiin laajassa yhteistyössä
9 281 ja EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston tuella.
Ei esitetä

KIRKKOPALVELUT RY C

Kohtaus ry

C

Kohti Työtä ry

C

Avustus haetaan heikoimmassa asemassa olevien pääkaupunkiseutulaisten nuorten aikuisten yhteiskunnallisen
osallistumisen ja vaikuttamisen lisäämiseen Covid-19 pandemian aiheuttamassa yhä epävarmemmassa
yhteiskunnallisessa tilanteessa. Hankkeessa tehtävä nuoria monipuolisesti esim. vaikuttamistyöpajoin osallistava ja
yhteistyötahojen kanssa toteutettava hyvinvointiselvitys ja sitä elävästi presentoiva dokumentti nostavat kuuluville
nuorten oman äänen. Hankkeen tuotoksilla herättellään keskustelua nuorten ja esim. päättäjien välille lisäten
päättäjien ymmärrystä syrjään jääneiden nuorten aikuisten arjesta sekä hyvinvointiin liittyvistä tarpeista ja
toiveista. Hyvinvointiselvityksestä saatua tietoa käytetään päätöksenteon, palveluiden, ammatillisen sote-alan
8 976 korkeakouluopetuksen ja syrjäytymiseen liittyvän asennetyön tukena.
Ei esitetä
Matalan kynnyksen toiminnalla ja jalkautuvalla työllä syrjäytyneiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten
8 995 osallisuuden lisääminen yhteiskunnassa ja arjen hallinnan tukeminen.
Ei esitetä

KOILLISMAAN
OMAISHOITAJAT JA
LÄHEISET RY

B

KOILLISMAAN
SEUDUN MUISTI RY

C

Haemme investointiavustusta AV -tekniikka laitteiden hankintaan Kuusamon järjestötaloon. Kuusamon
järjestötalon toiminnassa on mukana 73 yhdistystä ja he tarvitsevat toiminnassaan AV- laitteistoa. Koillisen
kumppanit -hanke on suunnitellut ja rakentaa yhteistyössä Kuusamon kaupungin ja yhdistystoimijoiden kanssa
järjestötaloa Kuusamoon, jonka rakentamiseen Kuusamon kaupunki on myöntänyt 1 571 000 € budjetin,
kaupungin myöntämään budjettiin ei kuitenkaan kuulu av-laitteisto, Koillisen kumppanit -hankkeen budjettiin
kuuluu yhden projektorin hankinta. Laitteiston hankinnan tavoitteina on: - tarjota maksuttomasti asianmukaiset
AV-laitteet yhdistystoimijoiden perustoiminnan tukemiseksi - edistää yhdistysten digivalmiuksia - mahdollistaa
yhdistystoimijoita kehittämään toimintaansa, niin ettei välimatkat tai muut kohtaamista estävät tekijät tule
9 408 toimintaan osallistumisen esteeksi
Työikäisenä (alle 70-vuotiaana) muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja
yhdenvertaisuuden edistämiseen ryhmätoiminnan hybridimallilla sekä verkostoyhteistyöllä (Ota koppi 9 103 verkkovalmennushanke 2021-2023)

Esitetään

397 000

397 000

KOKKOLAN ENSI- JA
TURVAKOTI RY

C

Aikuisten ja lasten vuorovaikutustaitojen, toimintakyvyn ja voimavarojen vahvistamiseen luonto- ja
eläinavusteisesti. Vanhempien mentalisaatiokyvyn parantamiseen ja kiintymyssuhteen vahvistamiseen. (Rakkautta
9 399 ja tekoja – vahvistavaa luonto- ja eläinavusteista toimintaa lapsille ja aikusille - projekti 2021- 2023)
Esitetään

440 700

440 700

KoKoA- Koulutetut
Kokemusasiantuntijat
ry
C

Kokemusasiantuntijoiden etävastaanottojen avaaminen. Jatkossa järjestöt, sairaanhoitopiirit, kaupungit ja/tai
kunnat ja muut organisaatiot voisivat järjestää paljon kysyttäjä ja tarpeellisiksi koettuja vastaanottoja yhteistyössä
KoKoA ry:n kanssa. Hanke tuottaa työkokemusta hankkeen koulutetuille kokemusasiantuntijoille, jotta he voivat
työllistyä ko. tehtäviin. Etävastaanotoilla kokemusasiantuntijat kohtaavat aidosti. Hoidon sijaan he tarjoavat paljon
kaivattua psykososiaalista tukea. Samalla se tukee kunnallisia palveluita. Tämä tapahtuu matalalalla kynnyksellä,
etäyhteyksin suoraan asiakkaan kotiin tuotetulla kokemusasiantuntijan etävastaanotolla. Kokemusasiantuntija
osaa ymmärtää vaikeuksia vertaisen tavoin, mutta lisäksi hänellä on jo kokemus myös siitä, että asiat voivat
muuttua ja miten siihen päästään. Asiakkaat saavat tukea ja keinoja mennä eteenpäin elämässään. Kokemustiedon
8 874 käyttö lisääntyy ja oman elämän hallinta vahvistuu sekä asiakkaalla että kokemusasiantuntijalla.
Ei esitetä

255 890

0

Kondis rf, ry

C

KONTIOLAHDEN
TYÖTTÖMÄT RY

C

Tukea haetaan vuonna 2016 toimintansa aloittaneen Kondiksen huumeita käyttävien läheisten
vertaistukitoimintaan. Kondis ylläpitää Facebookissa huumeita käyttävien läheisten luottamuksellista keskusteluja vertaistukiryhmää ja koordinoi 15 eri puolilla toimivaa huumeita käyttävien läheisten kasvokkain ja etänä
kokoontuvaa vertaistukiryhmää. Kondis tekee myös ehkäisevää päihdetyötä kouluissa oppilaille ja heidän
vanhemmilleen. Toiminnalla on kolme vetäjää, joiden kautta huumeiden käyttäjien läheiset pääsevät mukaan
Kondiksen vertaistuen piiriin. Vertaistuki on todettu sekä tutkimuksissa että kokemusten perusteella erityisen
vaikuttavaksi juuri päihteiden käyttöön liittyen sekä läheisille että käyttäjille. Uusien ryhmien perustaminen ja tuen
8 930 tarve on kasvanut vuoden 2020 aikana merkittävästi.
Ei esitetä
Yksinäisyyden vähentämiseen sekä kohtaamisten lisäämiseen matalan kynnyksen kohtaamispaikka- ja
ryhmätoiminnoilla yhteistyössä alueen yhdistysten ja toimijoiden kanssa Kontiolahdella (Yhdessä yksinäisyydestä
9 019 yhteisöön 2021-2023)
Esitetään

B

Käyttötarkoitus valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 29.12.2016/1552 asetusta noudattaen. Yhdistykselle on koronan myötä
tullut uusi valtava haaste auttaa takuu- ja velkasäätiön piiriin avustettavia henkilöitä masennuksen takia alkuun.
Heillä ei ole minkäänlaista kykyä tai voimia edes tajuta aloitustilanteeseen pääsemistä. Ei atk -taitoa, ei välineitä, ei
rahaa, ei mitään. Prosessin alkaminen kestää yleensä noin vuoden. Monellaisten asiapapereiden hankinta on
koronan eri vaiheiden takia on erittäin haastavaa ja työlästä myöskin yhdistyksen puheenjohtajallekin. Prosessi
8 733 vaatii autettaville myöskin henkistä tukea sekä ohjata heidän reittinsä yhteiskunnan terveydenhoidon piiriin.
Ei esitetä

KOSKEN TAIDE
YHDISTYS RY

96 604

0

164 210

164 210

50 000

0

C

Kosti ry:n jäsenyhdistysten digitaalisten taitojen sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän lisääminen vastaamaan
nykypäivän vaatimuksiin opastamalla heidän jäseniään käyttämään sähköisiä laitteita/ohjelmia ja toimimaan
verkossa. Sen avulla heidän digitaitojen perusosaaminen ja oma viestintä vahvistuu sekä osallistuminen verkossa
aktivoituu lisäten yhdistysten toimintaedellytyksiä. Koulutetaan jokaiseen yhdistykseen digivastuuhenkilöitä, jotka
toimivat opastajina sekä tutoreina yhdistyksen muille jäsenille digiosaamisen lisäämisessä, viestinnän
monipuolistamisessa sekä verkossa toimimisessa. Hanke tukee myös alueen muun sote-järjestökentän viestinnän
ja verkossa toimimisen edistämistä verkostoyhteistyönä ns. vertaisoppimisen avulla. Yhdistyksillä on tarve ja halu
hyödyntää digitaalisia välineitä, mutta resurssia tai koulutusta niiden hyödyntämiseen on hyvin vähän, jos
ollenkaan. Digiosaamisen tarpeet myös muuttuvat koko ajan digitaalisten laitteiden ja ohjelmien nopean
8 916 uudistumisen myötä.
Ei esitetä

C

8 715 Toiminnanjohtajan palkkaamiseen

C

KOTIKARTANOYHDIST
YS RY
C

Erityistä tukea tarvitsevien osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen tuetun vapaaehtoisuuden avulla Joensuussa.
Tuetun vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoistoiminta myös heille, joilla on erityisen
tuen tarve, eikä vapaaehtoisena toimiminen ilman vankkaa tukea ole mahdollista. Heitä polutetaan tuetusti
henkilön oman mielenkiinnon mukaisiin paikkoihin ja tehtäviin. Toiminnassa hyödynnetään myös
ryhmävapaaehtoistoimintaa yksilötyön rinnalla. Järjestöjä koulutetaan liittyen tuettuun vapaaehtoistoimintaan ja
8 847 tuetun vapaaehtoistoimijan kohtaamiseen. Toiminnan ympärille luodaan alueellinen verkosto.

KOTIKARTANOYHDIST
YS RY
C

Vahvistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä käyttämällä pro bono -toimintaan suunniteltua sovellusta. Pro bono toimintamallin ja luodun sovelluksen tarkoituksena on yhdistää tukipalvelua tarvitseva järjestö tukea
maksuttomasti antavaan ammattilaiseen tai yritykseen. Sovelluksen avulla tukipalvelun antaja ja saaja voidaan
yhdistää heidän maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta. Olemassa olevan sovelluksen ovat luoneet
yhteistyössä Work Pilots Oy ja Goodwill ry, mutta sovellus tarvitsee jalkauttamista niin järjestökentälle, kuin myös
ammattilaisten ja yritysten keskuudessa. Erityisinä toiminta-alueina hankkeessa toimivat Pohjois-Karjala ja Oulu.
8 845 Hankkeessa ei tehdä varainkeruuta.

KOSTI RY
Koti kristinusko
isänmaa ry

200 000

0

Ei esitetä

24 496

0

Hankkeessa kehitetään Kotien Puolesta Keskusliiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaa, vahvistetaan Kotien
Puolesta Keskusliittoon kuuluvissa jäsenyhdistyksissä toimivien hallitusaktiivien ja yhdistystoiminnasta
kiinnostuneiden jäsenten osaamista ja verkostoitumista sekä edistetään vapaaehtoisten jaksamista. Hankkeen
toimintatapoina ovat etäkoulutus, etäkokoukset ja koronatilanteen salliessa myös fyysiset tapaamiset.
Etäkoulutuksien ja -kokousten järjestämisessä huomioidaan, että ne voivat olla myös hybridimallilla, jolloin osa on
paikalla ja osa etänä. Hanketoimintaa koordinoi Keskusliiton palkattu työntekijä. Liittohallitus seuraa ja arvioi
hanketta aktiivisesti. Hankkeen hyötyjinä ovat erityisesti yhdistysten vapaaehtoiset, jotka toimivat eri puolella
Suomea. Kotien Puolesta Keskusliiton taloudellinen tilanne ei mahdollista hankkeen mukaista toimintaa, eikä
Keskusliiton kerran vuodessa järjestämä koulutuspäivä ole riittävää yhdistysaktiiveilta saatujen palautteiden
9 184 perusteella.
Ei esitetä

148 943

0

Ei esitetä

452 761

0

Ei esitetä

510 000

0

KOULUTUS ELÄMÄÄN
SÄÄTIÖ - LÄRÄ FÖR
LIVET STIFTELSE
C

Hyvinvointi mielessä- hanke edistää lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyttä ja hyvinvointia.
Hankekokonaisuus pitää sisällään mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia sekä tunne- ja sosiaalisia taitoja edistäviä
vuosittaisia oppitunteja 9-13-vuotiaille lapsille/nuorille. Tunnit järjestetään etäyhteyksiä ja nykyaikaisia digitaalisia
välineitä hyödyntäen. Tämä mahdollistaa tavoittaa lapsia ja perheitä ympäri Suomen ja valikoida mukaan kouluja
tietyiltä alueilta, joissa toiminnalle on tarvetta. Hanke myös välittää kumppani järjestöjen mielenterveyttä
edistävää materiaalia kouluille luokanopettajien hyödynnettäväksi sekä oppilashuollon henkilöstön käyttöön.
Mielen hyvinvointia edistävän hankkeen kohderyhmänä on lasten/nuorten lisäksi myös heidän vanhempansa.
Vanhemmuuden tukea tarjotaan hankkeessa vanhempainiltoja järjestämällä sekä tiedottamalla. Perhe saa tukea ja
9 385 ohjausta mielen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä perheen sisäisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.
Ei esitetä

215 240

0

KOUVOLAN SEUDUN
MUISTI RY
C

Aivo- ja sydänterveyden edistäminen taiteen, kulttuurin ja osallistavien menetelmien keinoin kouvolalaisille yli 65vuotiaille, jotka eivät käytä säännöllisesti ikääntyneiden palveluja. Kohderyhmään kuuluvien tieto sydän- ja
verisuoniterveyden sekä aivoterveyden edistämisen keinoista lisääntyy ja tieto motivoi tekemään
elämäntapamuutoksia. Kohderyhmään kuuluvat kokevat hyvinvointinsa lisääntyneen hankkeen aikana.
Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa kulttuurin ja taiteen avulla edistetään aivo- ja sydänterveyttä osana
9 252 ihmisten arkea. Toimintamalli on siirrettävissä muille paikkakunnille ja muihin yhteisöihin.
Ei esitetä

540 000

0

KRAN RF

B

Ansökan gäller köp av bostad för nödinkvartering av myndiga bostadslösa kvinnor med missbruksproblematik.
Projektet har namnet Casa Donna och nödhärbärget kommer att ha samma namn. Samarbetspartner är VVA ry.
Målgruppen utgör således bostadslösa kvinnor med missbruksproblematik och kvinnor som snabbt behöver
komma bort från en våldsam, missbrukande partner eller annan missbrukande närstående, till exempel egna redan
äldre barn som bor hemma. I målgruppen ingår också kvinnor som har mist sitt hem när ett förhållande plötsligt
har tagit slut. I Helsingfors är det brist på boende för kvinnor som berörs av missbruk och som därigenom är en
speciellt utsatt målgrupp. Nödhärbärget skulle vara lokaliserat i ett egnahemshus beläget i östra Helsingfors, två av
rummen planeras vara så kallade familjerum med plats för barn. Målsättningen för detta projekt är att erbjuda
9 187 kvinnorna en trygg plats där de kan vila, samla nya krafter och få stöd att fundera över nästa steg i livet.
Ei esitetä

405 000

0

KRIMINAALIHUOLLO
N TUKISÄÄTIÖ
C

Rahapeliongelmista kärsivien ja riskitasolla pelaavien rikosseuraamusasiakkaiden rikosseuraamusten suorittamisen
jälkeisen syrjäytymisen ehkäisyyn ja voimavarojen vahvistamiseen rahapeliongelman tunnistamiseen, ehkäisyyn ja
8 831 kuntoutukseen tarkoitettuja keinoja ja menetelmiä kehittämällä (RISERaPeli 2021-2023)
Esitetään

437 000

437 000

KRIS - Satakunta ry

C

Päihderiippuvuudesta kärsivien ja toipuvien sekä lainrikkojataustaisten naisten voimavarojen, päihteettömyyden ja
rikoksettomuuden vahvistamiseen vertaistukiperiaatteella yksilöllisten tukitapaamisten ja ryhmätoimintojen avulla
9 279 (Naiserityinen päihde - ja kriminaalityö Satakunnassa 2021-2023)
Esitetään

201 689

201 689

C

Lainrikkojataustaisten naisten kiinnittymiseen takaisin yhteiskuntaan Itä-Suomen alueella Kris vertaistyön, naisille
suunnatun toiminnan ja vankilatyön avulla. Toiminnan kautta tarjotaan mahdollisuuksia työhön vertaisena ja
kokemusasiantuntijana toimimiseen että vapaaehtoistoimintaan. Työ ja toiminta tukevat rikoksettomuutta ja
edistää vuorovaikutusta asiakkaiden kesken. Toiminta parantaa osaltaan asiakkaiden motivaatiota ja osallisuutta.
Toiminta tukee yhdistyksen tavoitteita sosiaalisesta vahvistamisesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä.
Avoseuraamuksia Joensuun yhdyskuntaseuraamustoimistossa suorittaa noin 170 henkilöä vuosittain.
9 272 Lainrikkojataustaisten koulutus- ja työllistymismahdollisuudet muuhun väestöön verrattuna ovat heikot.

Ei esitetä

214 264

0

C

Lainrikkoja- ja päihdetaustaisten asiakkaiden asuttaminen. Asunnollisille asiakkaille asumisohjausta, jotta
asuminen ja asunto pysyy ja onnistuu jatkossakin. Köyhän ja asunnottoman vapautuvan vangin on käytännössä
mahdotonta päästä omin voimin kiinnittymään niin sanottuun sosiaaliseen rakenteeseen eli integroitua
yhteiskuntaan. Köyhyys yhdistettynä toisiinsa kietoutuneisiin psykososiaalisiin vaikeuksiin voi muodostua koko
elämänkulkua hallitsevaksi esteeksi. Toimintamuodot: Jalkautuva asumisohjaustyö; tuki, ohjaus,
asuntotarkastukset, vuokranvalvonta, arjentaitojen ohjaus, kaikki palvelut ovat kotiin vietäviä. Apu ja ohjaus
suunnitellaan aina yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti, asiakkaan tilanne huomioiden. Kohderyhmän
asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista ja ennaltaehkäisyä.
Asunnottomuuden vähenemisellä vaikutamme suoraan kohderyhmän arjenhallinnan ja toimintakyvyn
8 780 vahvistamiseen ja paranemiseen.

Ei esitetä

339 579

0

KOTIEN PUOLESTA
KESKUSLIITTO RY

Kris-Itä-Suomi ry

KRIS-OULU RY

KRIS-TAMPERE RY

C

KRIS-TAMPERE RY

C

Rikollisesta elämäntavasta irtaantumiseen rikostaustaisten henkilöiden asenteiden ja ajatusmallien muutosta
tukevalla kognitiivisella muutosohjelmalla, vertais-ammattilaistyöskentelyllä sekä yksilötyöllä Pirkanmaalla ja
9 306 lähialueilla (Irti rikollisesta elämäntavasta 2021-2023)
Rikostaustaisten digitalisaation syrjäytymisen ehkäisy ja yhdenvertaisuuden edistäminen kouluttamalla
kokemustoimijoiksi digikavereita ja digitaitojen opastus kohderyhmälle sekä valmennusmateriaalin edelleen
9 425 kehittäminen huomioiden rikostaustasta nousevat erityistarpeet.

Esitetään

406 250

406 250

Ei esitetä

325 860

0

Ei esitetä

563 600

0

Ei esitetä

660 300

0

KRISTILLINEN
ELÄKELIITTO RY

C

KUKUNORI RY

C

Haemme avustusta eri alueilla asuvien ikäihmisten kohtaamisen, vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Haemme
rahoitusta neljän projektikoordinaattorin palkkaamiseen kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Heidän vastuullaan olisi
suuria aluekokonaisuuksia kuten esim. yhdellä koordinaattorilla Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Heidän tulisi
kehittää alueilla vapaaehtoista lähimmäispalvelutoimintaa ikäihmisten keskuudessa, kouluttaa ja järjestää
luovuustyöpajoja ikäihmisille ja eläkeläisille. Ohjauksen päämääränä on myös kohdata yksinäisiä ja tuoda heitä
8 721 sosiaalisen toiminnan piiriin.
MARI - Pieni Urhea Botti Arjen digitaalisena rinnallakulkijana paljon palveluja tarvitsevien lievästi
9 100 kehitysvammaisten henkilöiden psykososiaalisessa tuessa sekä kansalaistoiminnassa.

C

Kävelyfutista kaiken ikää - Ikäihmisten merkityksellisen osallisuuden edistämiseen matalan kynnyksen liikunnan
keinoin. Kukunorin nykyisen päihde- ja mielenterveyskuntoutujille suunnatun Kävelyfutis-hankkeen aikana
kävelyfutis on osoittautunut erinomaiseksi toimintamuodoksi. Kävelyfutis on sosiaalista liikuntaa, joka vähentää
merkittävästi yksinäisyyttä, lisää merkityksellisten ihmissuhteiden määrää sekä edistää terveyttä ja fyysistä
toimintakykyä. Kävelyfutis soveltuu rauhallisen pelitemponsa ja vähäisten kontaktien ansiosta erittäin hyvin myös
ikääntyneille. Hankkeen tavoitteena on käynnistää yhteistyössä Eläkeliiton ja kuntien kanssa ikääntyneille omia
kävelyfutisjoukkueita, joilla on viikoittaista harjoitustoimintaa. Joukkuetoiminnassa mukana olevista eläkeläisistä
koulutetaan kävelyfutisohjaajia, jotta joukkueet pystyvät toimimaan tulevaisuudessa itsenäisesti.
9 087 Harjoitustoiminnan lisäksi hankkeen aikana järjestetään joukkueille pelitoimintaa.

Ei esitetä

716 900

0

C

LuontoLovers - Toiminnan keskiössä ovat vertaisohjaajien ohjaama luonnossa tapahtuva kulttuuripajatoiminta.
Niiden sisältö ja muoto kehitetään kulttuuripajamallia soveltaen. Vertaisohjaajia koulutetaan kulttuuripajamallin
toiminnallisen vertaisohjaajakoulutuksen rakenteella Helsingissä ja myöhemmin myös valtakunnallisesti sekä
verkossa että jo olemassa olevilla kulttuuripajoilla. Kouluttajina toimivat hanketyöntekijät, toiminnallisen
vertaisohjauksen asiantuntijat, eräoppaat, sekä ympäristötaiteeseen ja osallistavaan valokuvaukseen erikoistunut
taiteilija. Hankkeessa tuetaan kohderyhmää liikkumaan ja suunnistamaan luonnossa, harrastamaan geokätkeilyä;
rakentamaan osallistavan valokuvauksen sisältöjä, järjestämään näyttelyjä, oppimaan tunnistamaan ja keräämään
kasveja ja marjoja sekä kalastamaan; tekemään retkiruokaa luonnon antimista; ja hyödyntämään luonnossa
löydettyjä materiaaleja taideteosten tekoon. Hankkeen toiminnalliset sisällöt kattavat myös kierrätysvaatteiden
9 094 hyödyntämisen.
Ei esitetä

707 140

0

KULUTTAJALIITTO KONSUMENTFÖRBU
NDET RY
C

Hankkeen päätavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy ja yksilöiden toimintakyvyn säilyttäminen. Tätä tavoitellaan
selvittämällä ja tunnistamalla sekä myöhemmin vaikuttamalla niihin kotimaisen peruspalvelujärjestelmän
potentiaalisiin pisteisiin, joissa henkilö on vaarassa syrjäytyä palveluiden piiristä. Kohderyhmänä on syrjäytyneet ja
syrjäytymisvaarassa olevat peruspalveluiden käyttäjät sekä peruspalveluista päättävät tahot. Laatimalla
tutkimuskatsauksen syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien peruspalveluiden käyttäjien edunvalvontatatyön
tueksi löydetään taitekohdat, joissa syrjäytymiskehitys on vaarassa alkaa. Tutkimuskatsauksen tulosten perusteella
valmistetaan toimenpideohjelma ja konkreettiset edunvalvonnan toimenpiteet sekä tuotetaan vaikuttavaa
informaatiota viestinnän keinoin. Hankkeessa tuotetaan tutkimuskatsaus, määritellään sen pohjalta
9 156 edunvalvonnallisia tavoitteita ja toimenpiteitä ongelmakohtien poistamiselle ja viestitään löydöksistä tehokkaasti. Ei esitetä

88 795

0

KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

C

Kuntoutussäätiö käyttää avustusta työttömien työ- ja toimintakyvyn palveluohjauksen ja palveluiden
kehittämiseen, jotta työttömien työmarkkina-asema selkiytyy ja paranee. Keinona on sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten osaamisen kehittäminen työttömän työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja palvelujärjestelmän
monialaisessa hyödyntämisessä työttömille. Ammattilaisten palveluohjaukseen liittyvä osaaminen parantuu ja
työttömät saavat vaikuttavampaa tukea työ- ja toimintakyvylleen. Hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan
kohderyhmän tarpeista lähteviä valmennuksellisia interventioita sekä vertaistoimintaa. Tarve kehittämiskohteille
on noussut Kuntoutussäätiön viimevuosina toteuttamissa haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille
suunnatuissa hankkeissa (Polkuja työelämään, Kuntouttavan työtoiminnan uudistaminen, Löydä suuntasi) sekä
meneillään olevassa Työttömien keskusjärjestön Terveydeksi2.0 -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään
9 400 valtakunnallisesti levitettävä toimintamalli.

Ei esitetä

498 882

0

C

Hankeavustuksen käyttötarkoituksena on kestävän ja terveellisen ravitsemuksen sekä osallisuuden edistäminen
hauraimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevilla ihmisillä. Hanke toteutetaan yhteistyössä mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien sekä syrjäytyneiden nuorten parissa toimivien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa.
Hankkeessa järjestetään terveyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa, kuten työpajoja ja kokkaustunteja. Lisäksi
ravitsemuspalveluiden hävikistä sekä kohderyhmien valmistamasta ruuasta järjestetään yhteisöruokailuita, joiden
tavoitteena on vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kohderyhmä osallistuu vahvasti toiminnan suunnitteluun.
Helsingissä pilotoitavasta toiminnasta muotoillaan malli ja sitä skaalataan muualle Suomeen. Hanke lisää
kohderyhmien osallisuutta, terveyttä ja työelämätaitoja. Se vahvistaa ilmasto-osallisuutta ja edistää epidemioiden
9 220 ehkäisyä. Toiminta kehittää sote-järjestöjen ilmastotyötä ja ammattilaisten osaamista tähän liittyen.
Ei esitetä

352 314

0

C

Hankkeessa luodaan järjestölähtöinen toimintamalli, jolla koordinoidaan mielenterveystyön vapaaehtois – ja
kokemusasiantuntijatoimintaa Pohjois-Savon alueella. Koordinointiin kuuluu vapaaehtoistoiminnan organisointi ja
viestintä, sekä vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, kouluttaminen ja tukeminen.
Kokemusasiantuntijatoiminta sisältää päihde – ja mielenterveystoipujien kouluttamisen kokemusasiantuntijoiksi ja
kokemusasiantuntijan tehtävien välittämisen alueella. Toimintamallin kehittämiseen osallistuu vapaaehtoisena
toimivia päihde – ja mielenterveyskuntoutujia ja se testataan toisena hankevuotena Pohjois-Savon
mielenterveysjärjestöissä. Toimintamallin pohjana on Kuopion Mielenterveyden Tuki ry:n (KMT ry)
järjestölähtöinen kuntoutumisen polku. Toimintamallilla vahvistetaan alueen vapaaehtois – ja
kokemusasiantuntijatoimintaa, parannetaan mielenterveysjärjestöjen toiminnan tuloksellisuutta ja vähennetään
8 923 vapaaehtoisvoimin toimivien yhdistysten hallinnollista taakkaa.
Ei esitetä

182 200

0

C

Suunta Muotoilusta -hankeessa luodaan innovatiivisia ratkaisuja aktivoida syrjäytymisuhan alla olevia nuoria
virtuaalisen ympäristön ja etäyhteyksien avulla. Hankkeessa luodaan digitaalinen ympäristö, joka tarjoaa
mielekästä ja korkealaatuista tekemistä työelämälähtöisen muotoiluprojektin muodossa. Etänä tapahtuva toiminta
mahdollistaa niin kaupungeissa kuin syrjäseuduilla asuvien nuorten osallistumisen motivoivaan ja luovaan
toimintaan. Hankkeen tavoitteena on edistää syrjäytymisuhan alla olevien nuorten elämänhallintaa ja osallisuutta.
Hanke toteutetaan etätyöpajoissa, joissa nuoret suunnittelevat ja toteuttavat muotoiluprojekteja luovan alan
ammattilaisten ja asiantuntijoiden ohjaamana. Kuopion Rouvasväenyhdistys hallinnoi ja koordinoi hanketta.
Hanke toteutetaan valtakunnallisesti, monialaisessa ja paikkaisessa yhteistyössä alueellisten nuorisotoimijoiden,
9 084 järjestöjen sekä eri organisaatioiden kanssa.
Ei esitetä

982 410

0

KUKUNORI RY

KUKUNORI RY

KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

KUOPION
MIELENTERVEYDEN
TUKI RY

Kuopion
Rouvasväenyhdistys
ry

KUOPION
SETLEMENTTI
PUIJOLA RY
C
KUOPION SEUDUN
MIELENTERVEYSSEUR
A HYVÄ MIELI RY
C

KUOPION SEUDUN
MIELENTERVEYSSEUR
A HYVÄ MIELI RY
C
KURIKAN INVALIDIT
RY

B

KUULOLIITTO RY

C

Haavoittuvassa ja haastavissa elämäntilanteessa olevien nuorten yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin
lisääminen vaikuttamisviestinnän keinoin. Järjestämme alle 29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille viestinnän
koulutusta ja mahdollisuuden tuoda esille omia kokemuksiaan ja mielipiteitään kuvaajina, kirjoittajina ja
somevaikuttajina. Kouluttajia ovat kokeneet toimittaja ja valokuvaaja. Yhdenvertaisuus ja osallisuus toteutuvat
vasta, kun viestintä tavoittaa yleisönsä ja synnyttää vuorovaikutusta. Osana hanketta järjestämme tilaisuuksia,
joissa kohderyhmä kohtaa päättäjiä ja vaikuttajia. Luomme kohderyhmälle mahdollisuuksia nostaa esille heille
itselleen tärkeitä kysymyksiä ja näkemyksiä paikallisille, mutta myös maan korkeimmille päättäjille. Kaikille
avoimissa ”Elävä kirja” -tapahtumissa kohderyhmämme pääsee kertomaan omat tarinansa. Tieto kasvaa,
9 358 mielikuvat muuttuvat, syntyy kohtaamisia ja yhteiskunnallista keskustelua.
Ei esitetä

334 417

0

Yksinäisyydestä kärsivien aikuisten yksinäisyyden lievittämiseen yksilökeskusteluiden, ohjatun työkirjatyöskentelyn
9 034 ja ryhmätoimintojen avulla (Yksinäisyystyö Pohjois-Savossa 2021-2023)
Esitetään

487 000

487 000

489 000

0

Hankkeessa kehitetään Mielen polkuja -toimintamalli, jossa yhdistyvät psykologisen joustavuuden menetelmät
luonnon hyvinvointivaikutusten kanssa. Mielen polku on mielenterveyttä edistävä toiminto, jota tarjotaan
elämäntilanteissa, joissa ihminen haluaa vahvistaa omaa mielen hyvinvointia. Mielen polulle lähteminen ei vaadi
kriisiytynyttä/akuuttia vaikeaa elämäntilannetta, vaan asiakkuus voi syntyä kiinnostuksesta tarkastella omaa
elämää henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Polut muodostuvat viidestä käyntikerrasta, joilla on oma tavoite.
Hankkeen kansalaistapahtumien kautta edistetään mielenterveyden ymmärtämistä luonnollisena osana terveyttä
ja hyvinvointia. Hankkeen tuottama Mielen polkuja-työkirja tukee itsenäiseen mielen hyvinvoinnin tarkasteluun
luontoympäristössä ja edistää omaehtoista terveyttä tukevaa toimintaa. Mielen polkuja voi toteuttaa
8 918 ammatillisesti ohjattussa ryhmässä, yksilötyönä tai täysin itsenäisesti työkirjan kautta.
Intolan toimitilan kohennus ja esteettömyyden parantaminen, wc:n oven laajennus pyörätuolin käyttäjille
riittäväksi. Toimitila on hankittu 1995, eikä sen jälkeen ole remontoitu. Toimitilan esitystekniikan
9 256 nykyaikaistaminen. Kahteen ulko-oveen sähköinen avaus mekanismi.
Huonon kuulon ja muistin yhteyksien tunnistamiseen ja tukikeinojen luomiseen ikääntyneille verkosto- ja
8 988 vertaistoiminnan, koulutuksen ja vaikuttamistoiminnan keinoin (2021-2023).

Ei esitetä

Ei esitetä

9 500

0

Esitetään

441 000

441 000

380 800

0

265 180

238 662

KYMEN-KARJALAN
SOSIAALI- JA
TERVEYSTURVA RY

C

Kymenlaakson
Martat ry

C

Hankkeen tarkoituksena on sote- järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen vakiinnuttaminen osaksi kuntien ja
maakunnan alueen kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä vahvistaa järjestötoiminnan
merkitystä sote-palvelutuotannon ja hyten liittymäpinnoilla. Hankkeen tavoitteena on järjestöjen, kuntien ja sotekuntayhtymän keskinäisen yhteistoimintaverkoston vahvistaminen ja koordinointi maakunnallisesti. Keskeistä on
järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen suhteessa toimintaympäristön muutokseen ja uudenlaisiin
haasteisiin järjestöjen toiminnan osalta. Maakunnallisen järjestöjen neuvottelukunnan toiminnan
vakiinnuttaminen ja toiminnan koordinointi vahvistaa järjestöjen äänen esille saamista ja maakuntatason
järjestötoiminnan edunvalvontaa. Järjestöjen osaamisen vahvistaminen ja tuen tarpeen tunnistaminen, järjestöjen
9 404 keskinäisen yhteistyön ja –toiminnan sekä järjestöyhteistyön toimintamallin luominen maakunnan kuntiin.
Ei esitetä
Itsenäisemmän arjen ja asumisen taitoja vahvistavan ryhmätoiminnan, yksilöohjauksen sekä yhteisöllisyyttä
tukevien teemapäivien ja tapahtumien järjestämiseen arjenhallintataitojen vahvistamista kaipaaville kehitys-, aistija liikuntavammaisille sekä neurologisista vammoista kärsiville nuorille ja aikuisille sekä heidän läheisilleen (MIA 8 734 Minun arkeni 2021-2023)
Esitetään

C

Avustuksella toteutetaan kehittämishanke, jonka toiminnalla estetään 19-29 -vuotiaiden nuorten
uudelleensyrjäytyminen heidän muuttaessaan toiselle paikkakunnalle työ- tai opiskelupaikan takia. Hankkeen
avulla suunnitellaan ja toteutetaan digitaalinen alusta sosiaalisen median sovellusten avulla. Digialustan avulla
ehkäistään nuorten yksinäisyyttä ja luodaan yhteisöllisyyden kokemuksia. Pitempään hankkeessa mukana olleet
nuoret koulutetaan mentoroimaan hankkeeseen tulevia uusia nuoria. Hankkeen toiminnassa mukana olevat
nuoret eivät ole työsuhteessa Kymijoen Nuorisoyhdistykseen, eivätkä osallistu mitenkään yhdistyksen
palvelutuotantoon. Hanke on täysin erillään Kymijoen Nuorisoyhdistyksen palvelutuotannosta. Tähän hankkeeseen
ei saada avustusta tai rahoitusta mistään muualta. Koska nuorella on opiskelu- tai työpaikka, hän ei kuulu enää TE9 234 palveluiden, Etsivän nuorisotyön tai työpajatoiminnan piiriin.
Ei esitetä

146 296

0

C

Kynnys ry:ssä työskentelee 14 toimihenkilöä STEA-avustuksella rahoitetun toiminnan piirissä. Näistä vain yhdellä
on käytössään sellainen kannettava tietokone, joka on alle 4 vuotta vanha. Korona-pandemia on lisännyt
etätyöskentelyä ja pakottanut uudenlaisten verkko-osallistumisen muotojen kehittämiseen niin järjestön sisäisissä
kuin myös ulkoisissa toiminnoissa. Tietokoneiden uusimisella tasa-arvoistetaan työntekijöiden mahdollisuutta ja
valmiutta etätyön tekemiseen ja samalla varmistetaan, että työntekijöillä on riittävät teknologiset välineet kehittää
9 014 vammaisten ihmisten osallisuutta tukevia toimintoja.
Ei esitetä

10 400

0

C

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja korjata nuorten aikuisten syrjäytymistä ja lisätä tietoisuusustaitoja ja
minäpystyvyyden tunnetta. Lisätä työ- ja opiskeluvalmiuksia -ryhmämuotoisen toimintamallin kehittäminen. Teoreettisen viitekehyksen mallintaminen työnohjauksen, ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen,
9 152 lyhytterapian ja transaktioanalyysin käytännön harjoitteiden avulla ryhmässä ja yksilöllisesti.

Ei esitetä

604 166

0

LAHDEN
DIAKONIASÄÄTIÖ

C

Avustusta haetaan Kärpäsen ja Metsäkankaan asuinalueiden asukkaiden yhteisöllisyyden ja toimijuuden
vahvistamiseen Lahdessa. Kyseisillä alueilla on havaittu merkittävää sosiaalista ja terveydellistä eriarvoisuutta.
Toiminnan tavoitteena on vähentää sosiaalista ja terveydellistä eriarvoisuutta alueella, lisätä alueen asukkaiden
päihteettömiä toimintamahdollisuuksia ja parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä ja
elinympäristöönsä. Toiminnalla halutaan vähentää yksinäisyyttä ja osattomuuden kokemusta. Toiminnan
kohderyhmää ovat alle 70-vuotiaat, työelämän ulkopuolella olevat Kärpänen-Metsäkangas -alueen asukkaat
Lahdessa. Hankkeessa kehitettään "valmennuksella vapaaehtoiseksi" toimintamalli, jossa alueen asukkaista
valmennetaan yhteisövapaaehtoisia toimimaan alueella erilaisten yhteisö- ja osallisuustoimintojen
8 750 fasilitaattoreina.

Ei esitetä

264 000

0

LAHDEN ENSI- JA
TURVAKOTI RY

C

495 000

490 000

189 719

0

137 000

137 000

162 500

162 500

KYMIJOEN
NUORISOYHDISTYS
RY

KYNNYS RY

KÄRPÄNTELLINKI RY

Lahden Seta ry
C
LAHDEN SEUDUN
KEHITYSVAMMAISTE
N TUKI RY
C
LAITILAN
NUORISOVERSTAS RY C

Kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden tai syyllistymisriskissä olevien väkivaltaisen käyttäytymisen
9 263 vähentämiseen ja ehkäisemiseen yksilöllisen asiakastyön ja verkostotyön avulla (Aggredi Päijät-Häme 2021-2023) Esitetään
Päijät-Hämeen sateenkaari-ihmisten toimintakyvyn ja osallisuuden tukemiseen vertaistuen, tapahtumien,
turvallisten matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen, koulutusten, kouluvierailujen sekä yksilö- ja palveluohjauksen
9 409 keinoin.
Ei esitetä
Kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden tukemiseen kohtaamispaikkatoiminnan, kokemustoimijuuden ja
neuvonnan avulla Päijät-Hämeessä - Paikallisten ja virtuaalisten Kohtaa mut -kahviloiden järjestämiseen 9 293 Digikaveri-toiminnan käynnistämiseen (Elämä omaksi 2021-2022)
Esitetään
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseen työhön tai opintoihin kehittämällä järjestön työpajan, kunnan
sosiaali- ja nuorisotyön sekä ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä Laitilassa ja Uudessakaupungissa. (Sinne! 20218 940 2023)
Esitetään

LAPIN
KEHITYSVAMMAISTE
N TUKIPIIRI RY
C

Tavoitteena on, että hankkeen lopussa Lapin kehitysvammaisilla on yleisesti käytössä oma henkilökohtainen
sairaalapassi asioidessaan terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa. Yksilöllisesti suunniteltu ja laadittu sairaalapassi
parantaa kehitysvammaisen henkilön, potilasturvallisuutta, ehkäisee hoidon viivästymisiä, vähentää mahdollisten
hoitovirheiden määriä ja lisää kehitysvammaisten henkilön omaa mahdollisuutta osallistua hoidon suunnitteluun
ja päätöksentekoon. Sairaalapassin tekeminen lisää kehitysvammaisen henkilön omaa ymmärrystä omasta
terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Omaisten hyvinvointi kohenee, koska kehitysvammaisten hoidon
laatu kohenee. Sairaalapassi, lisää ammattilaisten ymmärrystä kehitysvammaisten yksilöllisistä tarpeista.
Sairaalapssi suunnitellaan yhteistyössä, vammaisten, omaisten, lähi-ihmisten ja ammattilaisten kanssa.
Sairaalapassin jalkauttaminen tapahtuu sairaanhoitopiireittäin aina kuntatasolle saakka. Työ tehdään yhteisö-,
8 896 ryhmä-, yksilötasolla.
Ei esitetä

152 976

0

Lapin
Kilpirauhasyhdistys ry C

Lapin kilpirauhassairaiden elämänhallinnan, elämänlaadun ja hyvinvoinnin vahvistaminen omahoidon tukemisen
ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevan vertaistuellisen toiminnan avulla sekä yleisen tiedon lisääminen
kilpirauhassairauksista paremman hoidon toteutumiseksi. Kohreryhminä kilpirauhassairaat ja heidän läheisensä,
opiskelijaharjoittelijat, vapaaehtoiset, kokemustoimijat, hyvinvointialan järjestöt, terveydenhuollon toimijat ja
apteekit sekä koko Lapin väestö. Lapin Kilpi ry on ainoa taho Lapissa joka tuottaa asiantuntijatietoa ja
vertaistukitoimintaa kilpirauhassairaille. KERRO JA KUUNTELE -projektin päättymisen jälkeen 2020 työ tulisi tehdä
pelkästään vapaaehtoisvoimin, minkä näemme mahdottomana tehtävänä maantieteellisesti laajassa ja harvaan
asutussa maakunnassa. Kilpirauhassairaiden edunvalvonta on turvattava Lapissa myös tulevaisuudessa, siksi
9 013 haemme rahoitusta uudelle hankkeelle työntekijä- ja toimintaresurssille.

Ei esitetä

264 772

0

Lapin Maa- ja
kotitalousnaiset ry

Hakemallamme hankkeella tavoittelemme mahdollisuutta aidosti kehittää pienten yhdistysten toimintaa ja
parantaa niiden elinvoimaisuutta. Hankkeessa kokoamme tukea tarvitsevat yhdistykset verkostoksi,
mahdollistamme heille voimaannuttavaa yhdessä tekemistä, keskustelua ja tilaisuuden kohdata vertaisiaan,
parannamme heidän osaamista ja lisäämme voimavaroja yhdistystoiminnan arkeen. Hankkeen toiminta on avoin
kaikille tukea tarvitseville lappilaisille yhdistyksille ja toiminta suunnataan koko Lapin maakunnan alueelle. Näin
hankkeen toiminta on yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti tarjolla kaikille kiinnostuneille. Hanke luo toiminnallaan
perustan, jonka pohjalta yhdistykset kykenevät jatkamaan toimintaa omalla paikkakunnallaan myös
tulevaisuudessa. Näillä yhdistyksillä on olennainen rooli ja merkitys Lapin maaseutualueiden elinvoimaisuudelle ja
8 860 maaseutualueilla elävien lappilaisten hyvinvoinnille.
Ei esitetä

66 755

0

463 774

0

594 000

501 170

Esitetään

40 500

40 500

C

LAPIN SYDÄNPIIRI RY C

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan muistioireita poteville (kognitiivinen toiminta lievästi heikentynyt) ja
muistisairauden lievässä vaiheessa oleville ja heidän läheisilleen LäheisTuet (perhe, ystävät, harrastus, lähipiiri,
vapaaehtoiset, naapurit) järjestölähtöinen läheisneuvonpidon toimintamalli Lapin maakuntaan. Hankkeen
tavoitteena on ennakoida ja ennaltaehkäistä muistihäiriöitä potevan ja varhaisessa vaiheessa muistisairautta
sairastavan arkeen vaikuttavia haasteita lähituen avulla, jotta heillä olisi edelleen mahdollisuus liikkua sekä
osallistua sosiaaliseen ja mielekkääseen toimintaan jatkaen omannäköistä elämää. Järjestölähtöisessä
läheisneuvonpidon mallissa luodaan työkaluja arjen haasteiden puheeksi ottamiseen ja niiden ratkaisemiseen
9 208 yhdessä lähituen kanssa.
Ei esitetä
Vertaistukitoiminnan koordinointiin, yhdenmukaistamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä vapaaehtoisten
vertaistukitoimijoiden tukemiseen Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella (Sydämeltä
8 915 sydämelle 2021-2023)
Esitetään

LAPIN SYDÄNPIIRI RY B
LAPPEENRANNAN
MIELENTERVEYSSEUR
A RY
C

9 219 Jäsenyhdistyksille hankittaviin laite- ja lisenssihankintoihin (2021)
Vaikeassa elämäntilanteessa tai kriisissä olevien miesten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseen
ammatillisten sekä vertaistuellisten yksilö- ja ryhmätoimintojen keinoin Etelä-Karjalassa ja MIELI ry
9 177 kriisikeskusverkostossa (Miehen mieli 2021-2023)

Esitetään

437 339

437 339

LAPPEENRANNAN
MIELENTERVEYSSEUR
A RY
C
LAPTUOTE-SÄÄTIÖ
C

Vuoksen kriisikeskuksen tarkoituksena on vahvistaa järjestölähtöisen matalankynnyksen kriisiavun tarjoamista
Etelä-Karjalan maakunnan pohjoispäässä (Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala) ja Imatralla sekä viedä alueelle MIELI
ry:n linjausten mukaista vapaaehtoistoimintaa. Alueella asuu 40208 Eteläkarjalaista (2018). Kohderyhmää ovat
toiminta-alueen apua ja tukea tarvitsevat, vaikeassa elämäntilanteessa tai kriisissä olevat aikuiset, perheet ja
pariskunnat sekä vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet kansalaiset. Hankkeen kautta Imatralle avataan Saimaan
kriisikeskuksen (Ak avustus) satelliitti, Vuoksen kriisikeskus. Vuoksen kriisikeskus toimii synergiassa Saimaan
kriisikeskuksen kanssa MIELI ry:n kriisikeskusverkostossa. Vapaaehtoiset tekevät auttamistyötä valtakunnallisesti
MIELI ry kriisipuhelimessa ja chateissa, sekä alueellisesti tukisuhteiden ja ryhmien muodossa. Vapaaehtoistoiminta
9 030 lisää vapaaehtoisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä vahvistaa heidän mielenterveystaitoja.
Ei esitetä
8 830 Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen vertaistukivalmennuksella.
Ei esitetä

274 032
101 693

0
0

Lasten ja nuorten
keskus ry

C

Perheystävä - vanhemmuuden tuen toimintamallin kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Lasten ja nuorten keskus ry
on kehittänyt Perheystävä -toimintamallia, jonka tavoitteena on lapsiperheiden yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden
väheneminen, vanhempien voimavarojen vahvistaminen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen.
Hankkeessa luodaan vertais/vapaaehtoisohjaaja -periaatteella tuotettava toimintamalli. Tukea tarvitsevia perheitä
löydetään paikallisten kontaktien, esimerkiksi yksinhuoltajille suunnatun LapsiArkki-toiminnan, sekä nk. etsivän
työn kautta. Seurakuntien diakonia sekä järjestöjen vapaaehtoistyö tavoittavat perheitä, jotka ovat aineellisen
tuen tarvitsijoina. Perheystävä -toimintamallissa tuodaan näiden toimintojen rinnalle mahdollisuus
9 131 vanhemmuuden psykososiaaliseen tukeen vertaisryhmätoiminnan ja yksilöohjauksen avulla.
Ei esitetä

238 100

0

LASTEN JA NUORTEN
PUUTARHAYHDISTYS
RY
C

Polku puutarhaan -hanke mahdollistaa alle 29-vuotiaille erityisen tuen tarpeisille nuorille luontolähtöisen
toiminnan puutarhamiljöissä. Tavoitteena on tarjota nuorille matalan kynnyksen tila ja mahdollisuus yhteisen
toimintaan, joka tukee nuoren vahvistumista sosiaalisesti. Samalla toiminta vahvistaa nuoren hyvinvointia
terveellisen ravinnon ja hyötyliikunnan kautta. Jokaista nuorta kuullaan yksilönä ja toiminta mietitään nuoren
motivaation ja kykyjen mukaan. Nuoren arjenhallinta ja osallisuus vahvistuu osana yhteisöä. Hankeessa kehitetään
puutarhaympäristöön soveltuvia etäosallistumisen mahdollisuuksia. Kootaan nuorten ryhmä, joka suunnittelee
etänä toteutettavaa toimintaa yhdessä ohjaajien kanssa. Tarve tälle on vahvistunut koronapandemian kokemusten
myötä, vaikka puutarha ulkotoimintana ei olekaan kaikista riskialttein. Hankkeen myötä saamme myös
9 266 kartoitettua puutarhastarttipajan käynnistämisen tarvetta jatkuvana toimintana pääkaupunkiseudulla.
Ei esitetä

111 907

0

Lasten ja nuorten
säätiö - Barn och
ungdomsstiftelsen sr C

Lastensuojelulaitoksissa asuvien 13–17-vuotiaiden nuorten hyvinvointia tukevaan ryhmätoimintaan (Sanoita
9 165 parempi maailma -hanke 2021-2023)

240 818

240 818

136 000
27 142

0
27 000

272 244

272 244

LAPIN
MUISTIYHDISTYS RY

C

LASTEN KESÄ RY
LASTEN KESÄ RY

C
B

LASTEN KESÄ RY

C

Esitetään

Leiriyhteistyön kehittämiseen ja viikonloppuleirien järjestämiseen STEA-avusteisten järjestöjen perheille.
Tarkoituksena on kehittää yhteistyömuodosta toimiva tukimuoto järjestöille yhdistämällä Lasten Kesän osaaminen
leiritoiminnasta ja järjestöjen tarve järjestää toimintaa. Laadukas leiritoiminta mahdollistaa järjestöille ja
järjestöjen kohderyhmien lapsiperheille paikan ja ajan kohtaamiselle, vertaistuelle, koulutukselle ja virkistykselle.
Yhteistyössä kumppanuutta tavoitellaan asettamalla järjestökohtaiset tavoitteet toiminnalle, sekä räätälöimällä
toiminnasta kunkin järjestön tarpeita vastaava toimintamuoto yhdessä järjestön kanssa. Tarkoitus on kehittää
yhteistyöleireistä toimiva malli, joka vahvistaa järjestöjen toimintaa ja ennen kaikkea tukee lapsiperheiden
9 255 hyvinvointia. Tarkoituksena on järjestää sekä lastenleirejä että perheleirejä.
Ei esitetä
8 730 Hauhon Lomakeskuksen suurtalouskeittiön peruskorjaukseen (2021)
Esitetään
Perheiden vanhemmuuden tukemiseen vertais- ja leiritoiminnalla (Toimiva perhe - toimivampi arki -hanke 20219 211 2023)
Esitetään

LASTEN
PERUSOIKEUDETCHILDRENS
FUNDAMENTAL
RIGHTS RY

LASTEN
PERUSOIKEUDETCHILDRENS
FUNDAMENTAL
RIGHTS RY

LASTENSUOJELUN
KESKUSLIITTO RY

LEIJONAEMOT RY

C

Erityisen lasten auttamisjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen kolmen toimintamallin kautta: tietopalvelu,
oikeudellinen kriisineuvonta ja juristiverkosto. Eriarvoisuuden poistaminen ja lasten suojelu. Tarkoituksena on
tarjota verkkosivuilla kaikille avoin tietopalvelu lasten auttamis- ja valvontajärjestelmästä erityisesti niitä tapauksia
varten, joissa väkivallan tai muun loukkauksen kohteeksi joutunut lapsi on jäänyt ilman asianmukaista apua, vaikka
ilmoitus loukkauksesta on jätetty viranomaisille (vrt. 8-vuotiaan Eerika-tytön tapaus, jossa oli tehty 11 ilmoitusta,
mutta riittävää apua ei lapselle annettu). Tarjoamme myös oikeudellisen kriisineuvonnan niihin poikkeuksellisiin
tapauksiin, joissa mikään tietopalveluumme listatuista valvontakeinoista ei tuo lapselle tarvittavaa apua.
Kolmanneksi kehitämme juristiverkostoa etsimällä uusia juristeja, jakamalla heille tärkeää tietoa ja koulutusta sekä
9 159 toimimalla yhdessä vaikeiden tapausten ratkaisemiseksi. Kehitetään 3 vuoden jaksoissa.
Ei esitetä

130 900

0

C

Kadonneilla ja karanneilla lapsilla on riski joutua vakavien rikosten kohteiksi. Euroopassa katoaa 250.000 lasta
vuosittain. Ilmiötä ei Suomessa tunneta riittävästi. Laitoksista karkaavien lasten ongelma on luultua suurempi
ongelma. Hankkeen tarkoituksena on selvittää tiedonkeruuta ja ongelmaa viiden luokituksen perusteella, selvittää
auttamisjärjestelmän riittävyyttä ja ennaltaehkäisyä, lainsäädäntöä, lisätä ongelman tuntemista järjestämällä
koulutusta ja seminaari sekä osallistua Missing Children Europe-järjestön kutsusta aktiivisesti EU-yhteistyöhön.
Ongelma on laaja ja siihen liittyy mm. internetin grooming-ilmiö, jota vastaan MCE käy kampanjaa EUlainsäädännön parantamiseksi. Lasten perusoikeudet ry on Missing Children Europe-järjestön ensimmäinen
suomalaisjäsen ja koordinoi lasten katoamiseen liittyvää järjestötyötä Suomessa. Koulutusta ja vaikuttamista
lisätään. Tarkoituksena on luoda uudet verkkosivut kadonneiden lasten auttamisjärjestelmästä yhteistyössä
9 331 viranomaisten kanssa.
Ei esitetä

132 900

0

C

Hankkeen tarkoitus on perustaa kansalaisjärjestölähtöisen lastensuojeluun liittyvän tiedon, erityisesti
kokemustiedon, systemaattinen ja säännöllinen keruu ja analysointi. Avustusta haetaan pysyväksi tarkoitetun
toiminnan käynnistämiskuluihin yhden vuoden ajaksi. Toiminta keskittyy suomalaiseen lastensuojeluun, järjestöllä
viitataan myös alan työntekijöiden järjestöihin. Avustuksella on tarkoitus kattaa ensi sijassa työpanos, joka
mahdollistaa tarvittavan taustatyön käynnistämisen, yhteistyöverkostojen kokoamisen ja käytännön työn viemisen
testivaiheeseen. Hankkeen kulut muodostuvat pääasiallisesti henkilöstökuluista. Hankkeen aikana tarkennetaan ja
selvitetään toimintaedellytykset, keskeiset kumppanit, kerättävän tiedon ominaisuudet sekä valmiit ja olemassa
olevat tiedon lähteet. Hankkeen myötä syntyy tietovaranto ja siihen liittyvä palvelu. Hankkeelle asetetaan
8 967 ohjausryhmä. Hanke liittyy avustuskokonaisuuteen järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen.
Ei esitetä

108 960

0

C

Kolmivuotiseksi haettavan ”Leijonaäijät ”-hankkeen tarkoituksena on tukea erityislasten isien osallisuutta ja
hyvinvointia. Hankkeessa pyritään vahvistamaan isien roolia ja osallisuutta tasaveroisena vanhempana niin
perheiden sisällä kuin yhteiskunnallisesti. Erityislapsen isä on henkilö, jonka lapsella on jokin erityistä tukea vaativa
pitkäaikaissairaus tai vamma, esim. diabetes, kehitysvamma, lihastauti tai neuropsykiatrinen haaste. Toiminta
kattaa kaikki erityislapsien isät lasten diagnooseista riippumatta. Hankkeen kautta tullaan kannustamaan
erityislasten vanhempia tarkastelemaan perheensä sisäistä roolijakoa ja vahvistamaan isien roolia tasavertaisena
toimijana äidin kanssa. Hankkeen tarkoituksena on toimia myös tiedon välittäjänä sosiaali- ja terveysalan
9 258 toimijoille erityislasten isien roolista lapsensa kasvattajana ja nostattaa yhteiskunnallista keskustelua tilanteesta. Ei esitetä

338 132

0

LEIJONAEMOT RY

C

LEIKKIVÄKI RY

C

Kolmivuotiseksi haettavan "Työ erityisenä voimavarana"-hankkeen tarkoituksena on vähentää erityislasten
vanhempien syrjäytymistä työelämässä, pidentää haastavissa tilanteissa elävien vanhempien työuria sekä tuoda
hankkeen kohderyhmälle esiin erilaisia työelämän vaihtoehtoja vertaistukeen kannustamisen kautta. Hankkeessa
valmennetaan työelämän eri tahoja erityislapsen vanhemman työllistämiseen tuottamalla eri muotoisia
materiaaleja erilaisuuden huomioimisesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä työnantajille että
työntekijöille. Hankkeen toiminnan tarkoituksena on kannustaa kohderyhmäänsä avoimuuteen ja luoda
yhteisöllisyyttä luovia siltoja työntekijöiden ja työnantajien välille. Hanketoiminnalla lisätään tietoisuutta
erityislasten vanhemmuuden erityispiirteistä sekä tuodaan työllistymisestä haaveilevia erityislasten vanhempia
esiin valtakunnallisesti, pyrkien samalla vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon erityislasten vanhempien
9 250 työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.
Nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien tukemiseen ja ohjaamiseen verkossa tapahtuvan ryhmätoiminnan
9 036 avulla (Verkkoväki - lisää Leikkiväkeä verkossa 2021-2023)

Ei esitetä

354 140

0

Esitetään

169 800

169 800

Lempäälän Werstas Lembois Werkstad ry C

Hankkeen tavoitteena on vastasta nuorten toiveeseen mielekkäästä, heidän toivomastaan
ryhmä/kerhomuotoisesta harrastetoiminnasta, jossa he itse ovat keskeisiä toimijoita. Lisäksi tavoitteena on
ehkäistä ja helpottaa koronapandemian aiheuttamia haasteita nuorten elämässä yhteisöllisin keinoin.
Harrastetoiminta on sisällöltään määritelty olevan kovaa teknologiaa ja pehmeitä arjen taitoja yhdistävää.
Kohderyhmänä ovat nuoret (10 -20 .vuotiaat) ja yhteistyöverkostossa osallisina heidän läheisensä.
Toimintamuodot ovat nuorten toivomia, arjen ruoanlaiton harjoittamista, some-taitojen osaamisen lisäämistä,
media-lukutaidon kehittämistä, ensiaputaitoja ja robotiikkaan liittyvää tutustumista. Yhteistyökumppanit eri
taitojen kehittämisessä ovat: Lempäälän Nuoret Martat/ruoanlaiton osaamisen kehittäminen
Tredun(ammattillinen oppilaitos)/ medianomi-opintolinja, some- ja medialukutaidot Lempäälän SPR-yhdistykset/
9 413 ensiaputaidot Robotiikkaharrastaja/robotiikka Eläinavusteisen toiminnan kokeilu

Ei esitetä

158 000

0

LIEKSAN TUKIPISTE
RY

Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten (7-16 vuotiaat) aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen
tarjoamalla lapsille, nuorille ja perheille tuettua harrastustoimintaa ja osallistamalla heitä yleiseen
9 068 harrastustoimintaan paikallisen yhteistyöverkoston tuella. (Joukkoon-hanke 2021-2023)

Esitetään

210 000

210 000

96 446

0

517 274

0

C

Liepeen Hoiva ry

C

LILINKOTISÄÄTIÖ
Lions Club
Hämeenkyrö
Kyröttäret
Lions Club
Hämeenkyrö
Kyröttäret

C

Avustusta haetaan yli 60-vuotiaiden kotona ja palveluasumisessa asuvien keskisuomalaisten ikäihmisten hyvän
arjen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi ja itsenäisen elämän tukemiseksi. Hankkeessa luodaan maksuton koulutussarja
ja vapaaehtoistyön toimintamalli keskisuomalaisille kunnille, seurakunnille, järjestöille sekä yksityisille
asumispalveluiden tuottajille. Hanke kouluttaa yli 15-vuotiaita vapaaehtoisia hyvinvointikavereita (myöhemmin
HYKARI) tukemaan ikäihmisiä heidän arjessaan turvallisessa liikkumisessa, yhteiskuntaan osallistumisessa ja arjen
digitaidoissa niin normaali- kuin poikkeusaikoina. Lisäksi hanketta tarvitaan kehittämään ja kouluttamaan HYKARItoimintaa toimintakunnissa ja siten juurruttamaan mallia yhteistyökumppaneiden rakenteisiin jo hankkeen
9 090 toiminta-aikana.
Ei esitetä
Yli 35-vuotiaiden mielenterveys- ja päihdetoipujien sosiaalisten suhteiden, yhteisöllisyyden, uuden oppimisen ja
tasavertaisuuden kokemuksen lisäämiseen ja vahvistamiseen järjestämällä ohjattuun toiminnalliseen
8 781 vertaisuuteen perustuvaa kulttuuripajatoimintaa Helsingissä.
Ei esitetä

C

Tapahtumien järjestäminen eri kohderyhmille, kuten esim; lasten tapahtumat, vähävaraisten lapsiperheiden- ja
8 762 vanhusväestön- sekä toritapahtumat ja varojen kerääminen em. ryhmille.

Ei esitetä

2 000

0

C

8 723 Ulkotilaisuuksien tapahtumien ja tarjoiluiden järjestäminen

Ei esitetä

2 000

0

Väkivaltaisesti oireilevien, seksuaalisesti riskikäyttäytyvien ja erityisen tuen tarpeessa olevien poikien tukemiseen
8 919 Vantaalla jalkautuvalla työllä ja matalankynnyksen kohtaamispaikkatoiminnalla (Vantaan poikien talo 2021-2023)

Esitetään

363 339

363 339

Loisto setlementti ry C

C

Loukko ry edistää inklusiivisella luovalla toiminnallaan ja vaikuttamistyöllään saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta,
sosiaalista hyvinvointia sekä yhteiskunnallista osallisuutta. Pyöritämme Helsingissä ostopakotonta, turvallisemman
tilan alakulttuurikeskusta, jossa järjestetään matalan kynnyksen työpajoja ja monialaisen taiteen toimintaa.
Loukolla toimii myös vähävaraisten ekologis-eettinen kansankeittiö sekä muita sosiaalisesti kestävän kehityksen
hankkeita. Toimintaa on pilotoitu jo useampi vuosi, ja tämän kolmivuotisen hankkeen aikana se kasvatetaan
täyteen mittansa. Vuonna ‘21 vakioimme joustavan työllistymisen mallin, ja keväällä '22 toiminta siirretään sen
kaikki osa-alueet mahdollistaviin tiloihin – joihin mahtuvat vihdoin kaikki halukkaat. Vuoden '23 aikana toiminta
stabiloidaan tilaan, jossa sillä on edellytykset jatkaa myös hankkeen jälkeen. Loukko saa nykyoloissa 1500 käyntiä
9 396 kuukaudessa, ja kävijäkyselymme perusteella lähes kaikki heistä kuuluvat asettamiimme kohderyhmiin.
Ei esitetä

650 000

0

LOUNAIS-SUOMEN
LIHASTAUTIYHDISTYS
RY
C

Hankkeen ensisijainen tehtävä on selkeyttää lihastautidiagnoosin saaneen ja hänen läheistensä polkua tiedon ja
tuen pariin. Hanke tutkii diagnoosin saaneen nykyistä palvelupolkua ja olemassa olevia tarpeita. Tulosten kautta
Lounais-Suomen alueelle luodaan toimiva palvelupolku lihastautidiagnoosin saaneille henkilöille ja heidän
läheisilleen. Polun eri vaiheista tehdään palvelupolku -malli, joka viedään Innokylään. Malli tehdään sellaiseksi,
että se hyödyttää kaikkia Suomen lihastautiyhdistyksiä, jotka miettivät alueensa lihassairaiden ohjautumista
diagnoosin jälkeen. Hanke tuottaa diagnoosin jälkeisen jatkopolun lisäksi alkutiedon ”kokemuspaketin”, joka
keskittyy oikeanlaisen tiedon jakamiseen ja löytymiseen. Palvelu on avoin ja se on suunnattu kaikille, jotka hakevat
tietoa lihastaudeista ja vertaistoiminnasta. Kolmantena tehtävänään hanke kehittää diagnoosin alkumetrien
9 193 tarpeeseen vertaistoimintaa. Tarkoituksena on luoda yhdistyksen toimialueelle lihastauti -verkosto.
Ei esitetä

93 420

0

Loukko ry

20 300

0

C

Tanssiopisto Vinha vastaa Lohjan alueen tanssiharrastamisen kysyntään ja laajentaa toimintaansa Lohjan
keskustaan syksystä 2021 alkaen avaamalla uuden toimipisteen. Tanssiopisto Vinha tarjoaa tanssin taiteen
perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille yleisessä ja laajassa oppimäärässä, ja toimii alueellisesti Lohjan,
Karkkilan ja Vihdin alueella. Uuden toimipisteen myötä Tanssiopisto pyrkii parantamaan alueellista tanssin
saavutettavuutta. Uusien toimitilojen myötä opisto kykenee kehittämään myös toiminnan muotoja eri
asiakasryhmille. Tanssiopisto hakee vuokrattavien toimitilojen aloitusinvestointeihin tukea. Vuokrattavat toimitilat
ovat olleet tanssi- ja liikuntakäytössä, mutta ne vaativat remontointi- ja hankintatoimenpiteitä, jotta ne sopivat
opiston toimintaan. Molemmat salit tarvitsevat joustolattiat ja tanssimatot, ja sali-, pukuhuone- ja toimistotilat
8 889 tarvitsevat pintaremonttia. Lisäksi tanssisaleihin tarvitaan balettitangot ja moderni äänentoisto.
Ei esitetä
Tyttöjen ja poikien Tupa järjestää kohdennettua sosiaalisia taitoja kehittävää ja yksinäisyyttä ehkäisevää
ryhmätoimintaa peruskouluikäisille. Toiminnassa on mukana vapaaehtoisia, jotka toimivat apuna Tuvan
9 310 toiminnassa sekä tukihenkilöinä.
Ei esitetä

128 340

0

Länkipohjan Symppis
ry
C

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Länkipohjan Symppis ry; stä tehdään vahvan toiminnan keskus, koko kylän
olohuone, vauvasta vaariin, murkusta muoriin. Vahvistetaan työelämästä, ihmissuhteista irtaantuneiden,
syrjäytyneiden ja mielenterveyskuntoutujien sekä muuta erityistä tukea tarvitsevien ihmisten terveyttä ja
sosiaalista hyvinvointia. Vahvistetaan erityistukea tarvitsevien nuorten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
vapaaehtoistoiminnan koordinoinnilla ja matalan kynnyksen toiminnoilla. Kehitetään yhteistyötä yhdistysten ja
toimijoiden välillä Längelmäellä yhteisillä nettisivuilla ja erilaisilla tapahtumilla. Tarjotaan nuorille kesätyöpaikkoja
ja työkokeilu- ja työssäoppimisjaksoja kaiken ikäisille. Digitaaliset palvelut haltuun. Tuetaan henkilön selviytymistä
asioiden hoidosta itsenäisesti ja huolehtimaan hygieenisyydestään. Vapaaehtoiset mukaan toimintaan. Hankkeen
8 856 kohderyhmille tarjotaan yksilöityä ja yhteistä, monipuolista ryhmätoimintaa, tapahtumia ja mielekästä tekemistä. Ei esitetä

305 830

0

LÄNSI-POHJAN
OMAISHOITAJAT RY

C

Lisätä Länsi-Lapin alueella asuvien omaishoitajien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta elämäntilanne, tausta ja
asuinympäristö huomioiden. Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta ja lisätä erilaisissa omaishoitotilanteissa
olevien ihmisten kohtaamisia. Lisätä omaishoitajien voimavaroja ja auttaa heitä pitämään huolta itsestään,
läheisistään, toisistaan ja toimintaympäristöstään yhdistyksessä toteutettavien toimintojen avulla (vertaisryhmät,
virkistyspäivät, yhdistysinfot. kotitoiminta, Ovet-valmennukset). Tiedottaa omaishoitajuutta koskevista
ajankohtaisista asioista ja yhdistyksen alueellisesta toiminnasta soster-messuilla, eläkeläisjärjestöissä,
seniorikerhoissa ja infopisteissä matalalla kynnyksellä. Yhdistyksen toimistoissa (Tornio ja Pello) palvellaan
asiakkaita arkisin henkilökohtaisilla tapaamisilla. Toimistoja hyödynnetään toisten yhdistysten esittelytilaisuuksiin
8 841 ja päivätapahtumien järjestämiseen ja omaishoitajille järjestettävien webinaarien seuraamiseen
Ei esitetä

464 200

0

C

Romanien kokeman yhteiskunnallisen syrjinnän ja rasismin vähentämiseen nostamalla piilossa olevaa teemaa esiin
julkisuudessa ja vaikuttamalla aktiivisesti sekä yhteiskunnan eri toimijoihin että pääväestöön. Romanien
asunnottomuuden vähentäminen välivuokraus-toiminnan käyttöönotolla Porissa. Vaikeassa elämäntilanteessa
(esim. asunnottomat, vankilasta vapautuvat, pitkäaikaistyöttömät, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät)
olevien romanien tukemiseen kehitettävän romanikulttuuri erityispiirteet huomioivan moniammattillisen
toimijajoukon yhteistyöllä. Romanien opiskelu ja työvalmiuksien edistämiseen yhteistyössä maakunnallisten
9 132 koulutusalan toimijoiden kanssa.
Ei esitetä

199 400

0

C

Mielekäs- hankkeen käyttötarkoitus on kotona lapsiaan hoitavien maahanmuuttajaäitien elämänhallinnan tunteen
lisääminen, mielenvahvuuden sekä kuulumisen kokemuksen tunteen tukeminen eri keinoin. Hanke pyrkii
vahvistamaan kohderyhmän mielenvahvuutta omaksumalla positiivisen psykologian mukaista ajattelutapaa sekä
käyttämällä “growth mindset”- mielenhallinta- tekniikkaa , joka auttaa heitä myös mallintamaan jälkikasvulleen
opittua mielenvahvuutta ja optimistisuuttaan. Toimintaa toteutetaan käytännössä Vertaistapaamisten ja
päivittäisten ryhmä- ja yksilökeskustelujen muodossa. Korona- epidemian vuoksi toteutus pohjautuu suurimmaksi
osaksi digitaaliseen päivittäiseen some-viestintään. Mielekäs- hankkeen toinen toteutusmuoto on tukea
kohderyhmäämme hakeutumaan Itseään koskevien palvelujen piiriin. Toimintojen päätarkoituksena on
vanhempien voimaannuttaminen oman elämän hallinnassa sekä tukea heidän mielenvahvuuttaan ja
9 338 optimistisuuttaan elämää kohtaan.
Ei esitetä

346 665

0

C

Avustusta haetaan maahanmuuttataustaisten naisten osallistumuseen, suomen kielen opiskeluun ja yhteiskunnan
pelisääntöjen tutustumiseen. Tavoitteena on myös saada naiset kokemaan olevansa osa yhteiskunnan jäsen. Tällä
hankkeella on paitsi myönteinen vaikutus naisiin mutta myös perhesuhteisiin ja heidän lastensa hyvinvointiin.
Äitien hyvinvointi heijastuu vahvasti myös lapsiin. Näin ollen hankkeellamme on myös myönteisiä ja pitkäaikaisia
sivuvaikutuksia. Koemme, että on tarve parantaa ja tasavertaistaa maahanmuuttajanaisten asemaa Suomessa
tarjoamalla heille tietoa ja taitoa Suomesta, suomen kielestä ja työelämästä. Useimmiten
maahanmuuttajataustaiset naiset jäävät kotiin huolehtimaan lapsista ja perheestä. Monella kotiäideillä on heikko
suomen kielen taito, eivätkä he pysty omaehtoisesti pyytämään apua tilanteeseensa. Monelta puuttuu
8 838 tukiverkosto, joten tällainen intensiivinen toiminta tulisi tarpeeseen.
Ei esitetä

165 200

0

C

Uusien, monimuotoisten lomatoiminnan toteutustapojen; virtuaalisen lomatoiminnan sekä voucher-pohjaisen
lomatoiminnan kehittäminen. Virtuaalinen lomatoiminta täydentää perinteisen lomatoiminnan tarjontaa. MTLH ry
on pilotoinut virtuaalisia lomia v. 2020; 4 kohderyhmää, 3 lomakohdetta ja 4 järjestökumppania. Kokemukset ja
tulokset rohkaisevia; 2/3 lomalaisista osallistuisi uudestaan. Tavoitteena 2vrk lomajakso, joka yhdistetään 3vrk
perinteiseen lomajaksoon. Voucher-pohjainen lomatoiminta tehostaa perinteistä lomatoimintaa. Tavoitteena n.
10% enemmän lomalaisia samalla resurssilla perinteisessä lomatoiminnassa. Voucher-lomatoimintaa on Ranskassa
ja Iso-Britanniassa ((Puczko & Ratz, 2011; Minnaert et al., 2011) sekä kokeiluja ainakin Italiassa, Puolassa,
Romaniassa. Uusia lomatoiminnan muotoja kehittämällä ja pilotoimalla saadaan lomatoimintaan useampia
ensikertalaisia ja niitä, jotka eivät voi perinteiselle lomalle osallistua, esim. liikunta- tai muun esteettömyyden
9 222 vuoksi.
Ei esitetä

280 000

0

LUOTEIS-UUSIMAAN
TANSSIYHDISTYS
VINHA RY
B
LUOTOLAN NUORET
RY

Länsi-Suomen
Romanit ry

Läsnä ry

Maahanmuuttajien
työ-, koulutus- ja
kulttuuriyhdistys ry

MAASEUDUN
TERVEYS-JA
LOMAHUOLTO RY

MAHDOLLISUUS
LAPSELLE RY

B

ManiFest Music Oy

C

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELUL.
HELSINGIN YHDISTYS
RY
C

8 950 Jäsenrekisterin hankintaan (2021)
Esitetään
Studiomme vaatii vielä 2400,00€ rahaa julkaistaksemme 12 kappaleen studioalbumin kaikissa mahdollisissa
suoratoistopalveluissa ja kahdella radiotaajuudella. Musiikkia, mitä on Matelalle tehty voi kuunnella etukäteen jo
valmiiksi Youtuben viralliselta artistikanavalla hakusanalla: Matela. Järjestämme rahat kasaan saatuamme ja levyn
julkaistuamme ulkoilmakonsertin missä käytetään dronekoptereita sekä tv ja uutikameroita. Rahaa tarvitaan
kasaan vielä paljon. Saatte nyt oikeasti auttaa sillä näin mahtavilla ja valoisilla ajatuksilla hyvää tehdäksemme
kaikille meidät on aina hylätty ja torpattu ja siksi ei olla saatu Matelasta vielä tuota isompaa (kts. Youtube:
8 718 Matela).
Ei esitetä
Kriisiapuportaalin kehittämiseen, jolla kootaan maksuttomat viranomais- ja järjestöpalvelut samalle digitaaliselle
alustalle kriisien kohdanneille ja vaikeassa elämäntilanteessa eläville helsinkiläisille sekä tätä kohderyhmää
työssään kohtaaville Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä järjestöjen ammattilaisille ja
vapaaehtoisille. Portaalin tavoitteena on helpottaa avuntarvitsijoiden tiedon saantia ja avun löytymistä verkosta
sekä tukea avun pariin hakeutumista omatoimisesti, oikea-aikaisesti ja ilman taloudellista kynnystä. Tällä tuetaan
kriiseistä selviytymistä ja vähennetään inhimillistä kärsimystä. Tavoitteena on auttaa kohderyhmän parissa
työskenteleviä ammattilaisia hahmottamaan koko laaja paikallinen auttamiskenttä sekä lisäämään tarjottujen
asiakasratkaisujen vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Portaali tehostaa auttajien ja apua tarvitsevien
8 769 kohtaamista ja kokoaa pirstaloitunutta auttamisjärjestelmää Helsingissä.

Ei esitetä

14 800

14 800

5 000

0

263 000

0

661 000

0

188 000

0

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITO
N HÄMEEN PIIRI RY C

Tuetaan vanhemmuutta erokriisissä tarjoamalla henkilökohtaista eroneuvontaa lapsiperheille. Annetaan
yksilöllistä kuuntelevaa, kannattelevaa tukea ja tarjotaan kolme tapaamispaikkaa lapsen tapaamisoikeuden
toteutumisen tueksi. Tukea tarjotaan PKS:lle asuville eroaville/eronneille vanhemmille, heidän lapsilleen ja
läheisille. Täydennetään eroauttamispalveluja varhaisen tuen mallilla, jossa apua voi saada myös ilman
viranomaispalveluiden tarvetta. Kehitettävä digialusta helpottaa avun piiriin hakeutumista. Tukea tarjotaan virkaaikoja laajemmin, myös iltaisin ja viikonloppuisin ja tuki on saatavilla sekä verkkovälitteisesti että kasvotusten .
Tarjotaan vapaaehtoisille ratkaiseva auttajan rooli ammattilaisten rinnalla. Hanketta kehitetään tiiviissä
8 986 kuntayhteistyössä pk-seudun kuntien (Espoo, Helsinki, Vantaa) kanssa.
Ei esitetä
OmaKamu -toiminnan toteuttaminen. Vapaaehtoisten aikuisten rekrytoiminen ja kouluttaminen lasten ja nuorten
tukihenkilöiksi, tukihenkilöiden ohjaaminen ja valvominen. OmaKamu ry ja MLL:n Hämeen piiri toimivat yhdessä
sovittujen toimintamallien mukaisesti levittäen tietoa OmaKamu-toiminnasta, antaen omaa ammatillista
osaamistaan OmaKamu -toiminnan käyttöön ja harjoittaen toimintaa OmaKamu -toimintamallin mukaisesti
8 842 Tampereella.
Ei esitetä

Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
Kaakkois-Suomen
piiri ry

Nuorten äänen kuulumisen, osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuden lisääminen arjessa sekä
päätöksenteossa vahvistamalla dialogia ja empatiakykyä digitalisaatiota hyödyntämällä. KUULE MIUT: Yhdessä eri
taustoista tulevien nuorten kehittäjäryhmän kanssa luodaan pelillinen vaikuttamisen sovellustyökalu (app), joka on
nuorten elämysmaailmaan sopiva kuulemisen ja palautteenannon kanava. NÄE MIUT: Nuoret tekevät omia
alueuutisia KUULE MIUT -appin, MIE-kerhojen, NÄE MIUT-etäkahviloiden ja kehittäjäryhmä- LUE MIUT -chatin
kautta esille nousevien asioiden pohjalta. SANO JOTAIN -somekampanja vahvistaa nuorten mahdollisuuksia ja
rohkeutta tuoda oma äänensä esiin. KOHTAA MIUT: Viranhaltijoita ja päättäjiä koulutetaan lasten ja nuorten eri
kuulemisen ja osallistamisen menetelmiin sekä lapsivaikutusten arviointiin. Menetelmiä kehitetään yhdessä
9 235 järjestettävissä KOHTAA MIUT -työpajoissa, jotka toimivat toimivat päätöksentekoa valmistelevina foorumeina.
Ei esitetä

240 400

0

Avustusta haetaan pitkäjänteisen isätyön aloittamiseksi Lapissa. Hanke toteutetaan neljän järjestön yhteistyöllä.
Avustusta haetaan isien vanhemmuuden ja osallisuuden vahvistamiseen, isien ja lasten vuorovaikutuksen
parantamiseen sekä tietoisuuden lisäämiseen perheiden palveluissa ja isien keskuudessa. Hanke tuo isien ääntä
kuuluviin perheille suunnattujen palveluiden kehittämisessä ja antaa mahdollisuuden isille ottaa enemmän
vastuuta lasten hyvinvoinnista perheen arjessa. Etäyhteyksiä hyödyntämällä hanke mahdollistaa isien vertaistuen
koko Lapin alueella ja näin laajentaa isien sosiaalista verkostoa. Isien kokema yksinäisyys vähenee. Hanke aktivoi
isiä osallistumaan enemmän kodin ulkopuoliseen toimintaan lasten ja perheen kanssa. Kuvatun toiminnan
toteuttamiseksi avustusta haetaan koordinaattorin palkkaamiseen. Koordinaattorin avulla voidaan luoda perustat
toiminnalle, joka on mahdollista toteuttaa pitkien välimatkojen maakunnassa ja joka jatkuu myös hankkeen
8 884 päätyttyäkin.
Ei esitetä

144 551

0

Esitetään

12 355

12 000

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITO
N LASTEN JA
NUORTEN
KUNTOUTUSSÄÄTIÖ C

Kehitetään vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa etäpalvelujen tietopankki, jonka avulla
syrjäseudulla asuvat käytösongelmaisten lasten vanhemmat saavat varhaisessa vaiheessa tukea. Tavoitteet: 1)
Ohjataan käytösongelmaisten lasten vanhempia löytämään juuri heille soveltuvia vanhemmuutta tukevia
etäpalveluja. 2) Selvitetään, minkälaista tukea vanhemmat tarvitsevat löytääkseen heille sopivan vanhemmuutta
tukevan etäpalvelun. 3) Lisätään varhaiskasvatuksen ammattilaisten kompetenssia ohjata vanhempia
saavutettavan tuen pariin. Kohderyhmät: 1) vanhemmat, joiden 1-6-vuotiaalla lapsella on käytösongelmia 2)
varhaiskasvatuksen ammattilaiset Toimintamuodot: - kartoitetaan vanhemmuutta tukevien palveluiden alueellista
saavutettavuutta - tarjotaan etäpalveluohjausta varhaiskasvatuksen tueksi syrjäseuduilla - luodaan
varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu tietopankki vanhemmuuden tueksi tarjolla olevista etäpalveluista ja
9 001 niihin ohjaamisesta.
Ei esitetä

330 000

0

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITO
N P.-POHJANM. PIIRI B

Avustusta haetaan MLL Pohjois-Pohjanmaan piirin toimitilojen muutostöihin tilojen käytön monipuolistamiseksi ja
tilojen muuntamiseksi esteettömiksi. Tilojen monikäyttöisyys mahdollistaa kerho-, kokous- ja koulutustoiminnan
toteuttamisen tilassa järjestön ensisijaiselle kohderyhmälle lapsille, nuorille ja perheille, niin piirin kuin piirin
alueen erityisesti Oulun alueen paikallisyhdistysten hallitustoimijoille sekä muille lapsi- ja perhetoiminnan sosiaali9 039 ja terveysalan järjestötoimijoille.
Ei esitetä

12 363

0

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITO
N P.-POHJANM. PIIRI C

Alakouluikäisten lasten kodin ja koulun yhteisöllisyyttä ja toimintavalmiuksia vahvistamalla sekä lasten tunne-,
vuorovaikutus- ja kaveritaitoja tukemalla ehkäistään kiusaamistilanteiden syntymistä ja vaikutetaan lasten
sosioemotionaaliseen kehitykseen. Toiminnan tavoitteina ovat oppilaiden kokemuksellisuuden vahvistuminen
turvalliseen ryhmään kuulumisesta ja kouluympäristöstä osana arjen sosiaalisia ympäristöjä, huoltajien
yhteisöllisyyden kokemuksen ja voimavarojen kasvaminen sekä kodin ja koulun tietoisuuden ja
toimintavalmiuksien vahvistuminen lasten hyvinvoinnin tukemisessa kiusaamista ennaltaehkäisten. Avustusta
käytetään lasten sosioemotionaalista kehitystä tukevaan, kouluaikojen ulkopuoliseen ryhmätoimintaan, huoltajien
verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan, huoltajille ja kouluhenkilökunnalle suunnattujen
asiantuntijaluentojen, vanhempainiltojen ja koulutusten järjestämiseen sekä huoltajien matalan kynnyksen
9 049 ammatilliseen ohjaamiseen ja neuvontaan.
Ei esitetä

144 783

0

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITO
N SATAK. PIIRI RY
C

Monialaisessa ja monitoimijaisessa yhteistyössä kehitettävä ja toteutettava lapsiperheiden vanhemmuuden ja
parisuhteen tuki sekä eroauttaminen Satakunnan alueella. Tukea lasta odottaville, 0-4- vuotiaiden vanhemmille,
sekä nivelvaiheen 6-7-vuotiaiden ja 11-12-vuotiaiden vanhemmille ammatillisesti ohjatuin vertaisryhmin sekä
avointen sähköisten palveluiden keinoin. Varhaisen tuen tarjoaminen lapsiperheiden erotilanteessa vanhemmille
ja lapsille vertaisryhmätoimien, keskusteluavun sekä neuvonnan keinoin sekä tiedon ja työkalujen vahvistaminen
ammattilaisten keskuudessa. Satakunnassa on kansallisesta mittakaavasta tarkasteltuna hyvin hajanainen sosiaalija terveyspalveluiden tuottajakenttä ja paikkakunnat väestöpohjaltaan erisuuruisia. Vertaisryhmätoiminnan
järjestämismahdollisuudet paikkakuntakohtaisesti eivät kaikkialla ole yhtäläiset, vertaisia ollessa vähän.
Monialaisella ja monitoimijaisella yhteistyöllä tarjotaan yhdenvertaisia varhaisen tuen palveluita koko
9 113 hyvinvointialueella.
Ei esitetä

465 660

0

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELUL.
HELSINGIN YHDISTYS
RY
C

C

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITO
N LAPIN PIIRI RY
C
MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITO
N LAPIN PIIRI RY
B

8 737 Perhetoimintakeskuksen lattian ja ilmanvaihdon sekä lämmityksen peruskorjaukseen (Pirkkakatu 2) (2021)

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITO
N VARSINAISSUOMEN PIIRI
C

MLL:n vapaaehtoisten ja työntekijöiden sisältöosaamisen vahvistamiseen digitaalisin keinoin tehtävän
8 865 etäyhteisöllisyyden toteuttamisessa (SoMe - MLL toimintaa verkossa 2021-2023)

Esitetään

392 600

379 850

MARIA AKATEMIA
YHDISTYS RY

C

Hankkeeseen rakennettavan verkkopalvelun kautta, 40-65 vuotiaat työssä käyvät läheishoivaajat saavat tukea
työssä jaksamiseen, jolla ehkäistään läheishoivaajaroolin tuottamaa uupumusta. Verkkopalvelussa läheishoivaaja
saa psykoedukaatioon perustuvaa yksilöllistä ohjausta puhelimitse ja chatin kautta, josta on mahdollisuus jatkaa
verkkovertaistukiryhmään. Hankkeeseen perustettava vaikuttajaverkosto käy keskustelua ja tekee
ratkaisuehdotuksia työelämän joustoihin sekä niiden käyttämiseen työelämässä. Verkoston asiantuntijuutta ja
tuotoksia hyödynnetään hankkeen vaikuttamisviestinnässä verkon kautta toteutettavissa infotilaisuuksissa ja
8 878 webinaareissa. Osallistujien kokemuksia tuodaan esille hankkeessa toteutettavan taideproduktion avulla.

Ei esitetä

570 337

0

C

Lauste-Jäkärlä-Pansio -alueiden ylisukupolvisen yhteisötoiminnan kehittäminen Turussa. Hankkeen tavoitteet ovat
yksilö-, yhteisö- ja rakennetasolla. Toiminnan tavoitteena on luoda ylisukupolvista yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja
vuorovaikutusta sekä vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta kolmella alueella. Kohderyhmänä ovat
alueen asukkaat, yhteisöt ja järjestöt. Eri alueilla painottuu hieman eri kohderyhmät alueen asukasrakenteesta
riippuen. Keskeisenä toimintamuotona on yhteisöllisen toiminnan ja ruokailujen, avoimen toiminnan ja harrasteja ryhmätoimintojen kokoaminen ja lisääminen alueiden kylä-/lähiötaloilla. Alueiden asukkaat ovat toivoneet
yhteisötilojen laajempaa aukioloa ja toimintaa sekä tiloille vastuullista ja turvallista työntekijää/tahoa
koordinoimaan toimintaa. Tärkeä osa hanketta on luoda ja saattaa toimintaan konsepti, joka mahdollistaa
yhteisöjen ja järjestöjen toiminnan ja yhteistyön alueilla/taloilla sekä antaa käytännöt ja keinot toiminnan
9 041 jatkuvuuteen
Ei esitetä

900 000

0

C

Tavoitteet: Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat nuoret (vet-nuoret) saavat uusia osallistavia
harrastusmahdollisuuksia. He saavat uusia rooleja toiminnan vertaisohjaajina ja itsenäinen toimijuus edistyy.
Tavalliset nuoret saavat rooleja toiminnan ohjaajina. Vet-nuorten ja muiden nuorten yhteistyö lisääntyy. Luodaan
nuorten harrastustoimintaan monistettava malli, jolla vet-nuorten osallistuminen onnistuu. Eri kieliryhmien
kohtaamiset lisääntyvät. Vet-nuorten läheiset saavat vertaistukea. Kohderyhmä: Vet-nuoret ja tavalliset nuoret.
Vet-nuorten läheiset. Suomen-, ruotsin ja muunkieliset nuoret. Nuorten toiminnan järjestäjät. Toimintamuodot:
Vapaa-ajantoiminnan toteuttaminen vet-nuorille. Vertaisohjausmallin toteuttaminen, jossa vet-nuoret ja tavalliset
nuoret toimivat yhdessä ohjaajina. Harrastustoiminnan järjestäjien tuki vet-nuorten osallistamiseen ja mallin
laatiminen. Vapaaehtoisten ohjaamat ryhmät vet-nuorten läheisille. Vertaisohjausmallin koulutukset ja
8 969 ammatillinen tuki.
Ei esitetä

343 913

0

MEREO / Vanhusten
Palvelutaloyhdistys ry C

MEREOn vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja organisoiminen siten, että ikäihmisille löydetään juuri heidän
tarpeisiinsa sopiva vapaaehtoinen. Tämä edellyttää ikäihmisten yksilöllisten tarpeiden hyvää tunnistamista sekä
vapaaehtoisten verkostosta tähän tarpeeseen sopivan henkilön löytämistä henkilökohtaisten haastattelujen avulla.
Lisäksi on tarkoitus aktivoida yksinäisyyttä kokevia ikäihmisiä myös itse ryhtymään vapaaehtoiseksi ja kokemaan
näin osallisuuden lisääntymistä sekä kokemusta siitä, että voi olla hyödyksi .Vapaaehtoistoimintaa toteutettaisiin
ikäihmisten kotona/kotiympäristössä/puhelinystävänä/ulkoilukaverina tai muuna uutena kehittämisen tuloksena
löytyvänä toimintamuotona. Löydettyjä hyviä käytänteitä jaetaan etsivän vanhustyön verkostostoissa. Tavoitteena
yli 65 vuotiaiden helsinkiläisten sosiaalisen yksinäisyyden vähentäminen yksilöllisen vapaaehtoistyön avulla sekä
8 953 helsinkiläisten ikäihmisten osallisuuden lisääminen vapaaehtoistoiminnan kautta.
Ei esitetä

170 000

0

Mielendo ry

C

Tarkoituksena on asumispalveluita käyttävien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien osallisuuden ja
asiantuntijuuden lisääminen yhdistystoiminnan avulla. Tavoitteena on luoda yhdessä kuntoutujien kanssa selkeä
yhteistyökanava, joka mahdollistaa kuntoutujien osallistumisen keskusteluun ja vaikuttamiseen palveluprosessissa,
sekä kehittää yhteistoimintamalli yhteistyötahojen kanssa. Tämän avulla kuntoutujat tulevat paremmin osallisiksi
heitä/heidän tarpeitaan koskevia päätöksiä tehtäessä. Toiminta tukee kuntoutujan osallisuutta omien palveluiden
9 115 arvioinnissa ja kehittämisessä.
Ei esitetä

158 220

0

Mielenterveysomaise
t Pirkanmaa FinFami ry
C

Hanketta haetaan perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden omaistyön kehittämiseen. Hankkeessa
kehitetään yhteistyössä Tampereen kaupungin toimijoiden kanssa perustason mielenterveys- ja päihdepalveluihin
malli, jonka avulla omaisten tarpeet tulevat tunnistetuiksi ja omaiset saavat yhdenmukaisesti ja oikea-aikaisesti
tietoa ja tukea. Erityistä tukea tarvitsevien omaisten auttamiseksi rakennetaan tukipolkuja. Mallien ja polkujen
levittämiseksi tehdään yhteistyötä PirSote:n kanssa. Hanke linkittyy tulevaisuuden sote-uudistukseen, jossa
painotetaan nopeaa avunsaantia, ammattitaitoa, laadukkaita palveluita ja selkeitä auttamisprosesseja. Hankkeessa
vahvistetaan tulevaisuuden sote-keskuksen ja omaisjärjestöjen välistä kumppanuutta, jossa omaisten
osallisuudella ja kokemusasiantuntijuudella on merkittävä rooli. Omaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi hankkeessa
nostetaan esille toipumisorientaatiolähtöistä ajattelutapaa. Hankkeessa jatketaan yhdistyksen pitkäjänteistä
9 260 omaistyön kehittämistä. .
Ei esitetä

567 000

0

MIELENTERVEYSYHDI
STYS ANKKURI RY
C

Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia kohdanneiden ja/tai sosiaalisesti eristäytyneiden nuorten aikuisten sekä
työelämän ulkopuolella olevien työikäisten tavoittaminen mukaan vapaa-ajan mielekkääseen elämänhallintaa
tukevaan ja syrjäytymiskierteitä katkovaan järjestö- ja harrastetoimintaan ryhmätoiminnan avulla. - 1/2 nuoret
aikuiset (18-35 v.) - 1/4 työelämän ulkopuolella olevat työikäiset - 1/4 mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, heidän
8 844 omaisensa sekä ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
Ei esitetä

498 838

0

MIELENTERVEYSYHDI
STYS ETAPPI RY
C

Elämässään osattomuuden ja syrjäytymisen uhkien alla elävät ihmiset tarvitsevat yhteisen kohtaamispaikan:
ihmiset voivat kokea marginaalisuuden kokemuksia myös oman marginaaliyhteisönsä sisällä. Kohtaamispaikka
Tsänssi toimii kaikille syrjinnästä ja stigmoista vapaana, erilaisten elämäntaustojen sulattamona. Tsänssi on
toiminut vuodesta 2018 lähtien vapaaehtoistyön voimin muutaman palkkatuetun henkilön työpanoksella
höystettynä. Nyt haettava kohdeavustus on välttämätön edellytys toiminnan jatkuvuuden turvaamiselle, pysyvien
struktuurien luomiselle sekä asetettujen tavoitteiden vahvistamiselle ja saavuttamiselle. Yksilön tasolla Tsänssin
toiminta vastaa osallistujien arjen- ja elämänhallinnan, osallisuuden sekä minäkuvan vahvistumisen tarpeisiin.
Yhteiskunnallisena viitekehyksenä puolestaan toimii ajankohtainen tarve polarisaatiokehityksen ehkäisemiseen ja
stigmojen vähentämiseen. Mielenterveystaidot kuuluvat kaikille.Missionamme on edistää ihmisten tietoisuutta ja
9 070 osaamista niissä.
Ei esitetä

491 386

0

MARKKU JUHANI
FINGERROOSIN
MUISTOSÄÄTIÖ

Me osalliset ry - Vi
delaktiga rf

Mieli Meri-Lapin
mielenterveys ry
MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf

C

Verkossa -avustuksen avulla on tarkoitus kehittää, monipuolistaa ja laajentaa yhdistyksen sekä ammatillista että
ammatillisesti tuettua, vapaaehtoisten tekemää verkkokriisityötä. Lopullisen hyödyn saajia ko. kehittämistyön
tuloksena ovat vaikeassa elämäntilanteessa elävät, apua ja tukea tarvitsevat ihmiset. Koronapandemia -tilanteen
seurauksena, kun auttaminen meni puhelimeen ja verkkoon, nousivat esiin yhdistyksen työntekijöiden ja
vapaaehtoistyöntekijöiden digiosaamisen puutteet, ja kasvanut tarve verkossa tapahtuvan auttamistyön
kehittämiseen ja lisäämiseen. Se on työntekijöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden verkkoauttamisen osaamisen
lisääminen; koulutus ja tuettu harjoittelu, sekä vaapaaehtoistyön tuntien määrän kasvattaminen myös
verkkoauttamisessa. Mieli Meri-Lapin mielenterveys ry:n verkkoauttaminen; Mieli -tukisuhteet ja Solmussa-chat
(tukinet.net) sekä Sekasin-chat, ovat osa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n koordinoimaa valtakunnallista
9 050 verkkoauttamista.

Ei esitetä

61 000

0

B

8 782 Tukinet verkkoalustan uudistamiseen

Esitetään

121 000

121 000

MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf

C

Mielenterveyden ja vanhemmuuden tukeminen ylivelkaantuneissa perheissä vahvistamalla ensisijaisesti
9 038 hankekumppaneiden ammattilaisten ja vapaaehtoisten mielenterveysosaamista sekä yhteiskuntavaikuttamisella.

Ei esitetä

619 079

0

Ei esitetä

170 700

0

MIELI Suomen
Mielenterveys ry,
MIELI Psykisk Hälsa
Finland rf

C

MIESSAKIT RY

C

Kriisikeskusverkoston hallinnoinnin tehostamiseksi ja tukemiseksi. Pilottihankkeessa kehitetään mallit ja prosessit,
joilla MIELI ry paikallisten jäsenyhdistystensä kattojärjestönä voi tukea ja soveltuvin osin toteuttaa paikallisten
jäsenyhdistystensä ylläpitämien kriisikeskusten talous-, henkilöstöasioiden hoitoa, dokumentointia, tietosuoja- ja
turvallisuustoimia, ICT-ratkaisujen hankintaa ja ylläpitoa sekä kriisiauttamisen organisointia, raportointia ja
9 141 johtamista näiden toiminta-alueilla.
Koronapandemian myötä konkurssiuhan alla olevien ja/tai ylivelkaantuneiden yrittäjämiesten toimintakyvyn ja
9 284 hyvinvoinnin tukemiseen vertaisryhmätoiminnan ja henkilökohtaisen tuen avulla.

Ei esitetä

368 575

0

MIINA SILLANPÄÄN
SÄÄTIÖ

C

Yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä oireilevien ikääntyneiden miesten osallisuuden kokemusten lisäämiseen ja
sosiaalisen toimintakyvyn kohentamiseen etsivän työn, yksilöllisen tuen ja ryhmätoiminnan avulla Etelä-Karjalan ja
8 787 Kymenlaakson maakunnissa (Voimaa ikämiesten arkeen 2021-2023).
Esitetään

549 700

549 700

C

Allergisten, atoopikkojen ja astmaa sairastavien työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, hyvinvoinnin vahvistaminen,
elämänlaadun parantaminen ja yleiskunnon kohentaminen sekä yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden lisääminen
allergista kohtaan sekä turvallisia kodin tuotevalintoja kohtaan. Uskallus kohdata allergista ihmistä ja ottaa heidän
herkkyydet huomioon. Voimavarojen vahvistaminen tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämisellä. Kohderyhmänä
allergioita, atopiaa ja astmaa sairastavat sekä heidän läheisensä ja lähipiiri, ystävät ja työpaikan henkilökunta.
Toimintamuotoina ryhmä- ja yksilömuotoinen toiminta lähitapaamisilla, vertaistuki, liikunta ja kunto, uni ja
hengitys, ruokavalio ja painonhallinta, allergiakodin valinnat ja siivous, allergiakodin sisustusvalinnat,
siivousvälineiden ja -aineiden valinta, yhteisöllisyyden lisäämistä avoimuudella, mahdollinen digitaalinen alusta
9 295 helpottamaan arjen sujuvuutta ja ohjaamista ja muistin ohjenuoraksi lähipiirille ja eri kontaktipinnoille.
Ei esitetä

153 590

0

MIKKELIN SEUDUN
MIELENTERVEYSSEUR
A RY
C

Nuorten, alle 35-vuotiaiden, työntekijöiden työssä jaksamisen ja elämän hallinnan parantaminen. Nuorten
työssäjaksaminen ja työurien pysähtyminen alkuunsa on herättänyt huolta Mikkelin kaupunkia työnantajana. Tällä
hankkeella kokeillaan ja kehitetään järjestölähtöisen mielen hyvinvoinnin tukitoimien käyttöä ennaltaehkäisevästi
9 394 ja matalalla kynnyksellä ennen työnantajan työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon toimia ja niiden rinnalla.
Ei esitetä

549 700

0

MIKKELIN SEUDUN
MUISTI RY

C

Hankkeessa kootaan ja tuotetaan tietoa, joka parantaa muistisairaiden ja heidän läheistensä valmiuksia käsitellä
lähestyvään kuolemaan liittyviä ajatuksia ja tunteita muistisairauden eri vaiheissa. Muistisairaus on kuolemaan
johtava sairaus, joka usein laukaisee tarpeen käsitellä elettyä elämää ja lähestyvää kuolemaa. Sairauteen kuitenkin
liittyy etenevää kognitiivisten toimintojen heikkenemistä, minkä vuoksi näiden kysymysten käsittely on
ajankohtaista ennen kuin sairaus heikentää ihmisen mahdollisuuksia ilmaista itseään. Hankkeen tavoitteena onkin
tehdä näkyväksi ennakoinnin merkitys ja näin tukea sairauteen sopeutumista sekä elämän loppuvaiheen toiveiden
ja kuoleman käsittelyä. Hankkeen kohderyhmänä ovat muistisairaat ja heidän läheisensä sekä heidän kanssaan
toimivat ammattilaiset. Hankkeessa toteutetaan kirjallisuuskatsaus ja sitä täydentävä selvitys, joiden pohjalta
9 217 laaditaan ohjaavaa materiaalia kohderyhmien tarpeisiin.
Ei esitetä

188 000

0

C

Avustusta haetaan Sateenvarjo-hankkeelle, jonka tavoitteena on tunnistaa ne tekijät, jotka johtavat nepsyperheissä omaishoidon tai sen kaltaiseen tilanteeseen. Kohderyhmänä on perheet, joissa on alle 29-vuotiaita
neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia/nuoria, sillä perheen tarve tukeen ja toiminnanohjaukseen jatkuu usein yli
lapsen täysi-ikäisyyden. Neuropsykiatrian häiriöistä käytetään perheiden ja ammattilaisten puheissa vakiintunutta
termiä nepsy. Omaishoidolla hakemuksessa tarkoitetaan tilannetta, jossa koko perhe on erityisessä hoiva- tai
huolivastuussa perheen nepsy-lapsesta/nuoresta. Hankkeessa kehitetään ennaltaehkäisevä omaishoidon tai sen
kaltaisen tilanteen, järjestölähtöinen osallisuuden ja kuulemisen tunnistamisen malli, yhdessä kohderyhmän
kanssa. Toimintamallista syntyy kokemusasiantuntijakoulutus, jota levitetään valtakunnallisesti yhteistyössä
Omaishoitajaliiton kanssa. Kokemusasiantuntijat tulevat osaksi yhdistyksen ja omaishoidon osaamiskeskuksen
9 369 toimintaa.
Ei esitetä

382 050

0

MIKKELIN
VANHAINKOTIYHDIST
YS RY
C

Tavoitteena on kehittää Kaukolan asuinalueelle toimiva ikäihmisille suunnattu palvelukortteli "Kotikortteli",
Pietarinpirtin palvelutalon tilojen yhteyteen. Kaukolan alueella ei ole ikäihmisille osoitettua yhteistä tilaa ja
liikuntamahdollisuudet on useiden kilometrien päässä. Hankkeessa kehitetään alueen asukkaille yhteiset tilat, joita
voi käyttää palvelutalon yhtedessä, järjestetään ruokailumahdollisuudet, päivitetään olemassa oleva kuntosali ja
mahdollistetaan sen käyttö talon ulkopuolisille ikäihmisille. Alueella asuvilla on pienehköjä kerrostaloasuntoja
käytössää, joten juhlien pitäminen on haasteellista. Kehitetään yhteisiä tiloja siten, että niit'ä voi vuokrata jatkossa
juhlien pitämiseen. Palvelutalon alueella on suojaisa sisäpiha, jonka päivitetään palvelutalon asukkaiden lisäksi
alueen asukkaiden käyttöön ( yhteisöllisyys ja sosiaaliset kontaktit) ja lisätään ikäihmisille suunnattu liikuntapuisto.
8 799 Kestävä kehitys huomioidaan jokaisessa kehittämisen vaiheessa.
Ei esitetä

138 000

0

MIKKELIN
VANHAINKOTIYHDIST
YS RY
B

Tavoitteena on tehdä muutostöitä Pietarinpirtin kylpy- ja pukeutumistiloissa, vastaamaan asuk-kaidemme vuosien
aikana muuttuneita tarpeita. Tarkoituksena on uusia seinälaatat, uudistaa ruos-tuneet hanat ja suihkut sekä
vaihtaa kulunut ja vaaratilanteita aiheuttava pesutilojen muovimatto turvallisempaan ja helpommin
puhdistettavaan laattamateriaaliin. Pukeutumistilat on tarkoituksena muuttaa turvallisimmaksi ja viihtyisämmäksi.
Lisäksi olemassa oleva valaistus on järkevää tässä vaiheessa uusia. Seinissä on mitattu kosteuspitoisuuksia ja
seinälaatat ovat lohkeilleet asukkaiden käyttämien apuvälineiden käyttämisen seurauksena. Lattiamateriaali on
kulunut jo pinnasta ja siten on vaikea pitää riittävän puhtaana. Tiloista puuttuu myös lattialämmitys joka osaltaan
nopeuttaisi tilojen kuivumista, estää liukkautta ja mahdollistaa asukkaillemme miellyttävän kylpykokemuksen.
Asukkaiden yhteisiin tiloihin tarvittaisiin jokaiseen neljään kerrokseen ilmalämpöpumpput. Kesäisin sisätiloissa on
8 760 kuuma.
Ei esitetä

68 500

0

Mirsal ry

C

Tämän hankkeen tavoitteena on tarjota tukea maahanmuuttajatyöntekijöille koronaviruspandemian aikana ja sen
jälkeen. Hanke takaa työntekijöiden hyvinvoinnin työpaikalla ja kotona etätyöskentelyssä. Hankkeen tavoitteena
on vahvistaa henkilöiden, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia resursseja, jotka viime kädessä parantavat niiden
maahanmuuttajien hyvinvointia, joilla on huono viestintätaito työpaikalla kieli- tai kulttuuriesteiden vuoksi. Tässä
suhteessa hankkeella pyritään toteuttamaan toimintaa usealla kielellä ja tiiviillä yhteistyöllä luotettavien
ruohonjuuritason yhdistysten kanssa, mikä tarjoaisi kohderyhmälle riittävästi tietoisuutta, tietoa ja tukea.Hanke on
osa sellaista työtä, missä käsitellään turvallisen ympäristön luomista ilman rasismia, syrjintää tai hyväksikäyttöä. Se
on osa esteettömyystyötä, jonka avulla työntekijät tieton puuten ja heikkon kielentaidon vouksi eikä oma
9 268 tukiverkostoa voisivat työskennellä onnellisesti, rauhallisesti ja turvallisesti Suomessa.
Ei esitetä

159 905

0

C

Yhdessä-hankkeen avulla ehkäistään kasvavaa syrjäytymistä ja yksinäisyyttä laajentamalla yhdistyksen toimintaa.
Hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvat Järvi-Pohjanmaa sekä KuusSoTen ja Kaksineuvoisen Kuntayhtymien alueet.
Kohderyhminä ovat erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapsiperheet, naiset ja yksinäiset. Lasten ja nuorten
eriarvoisuus ja syrjäytyminen on kasvanut koronakriisin aikana. (STM, 24.6.2020) Hankkeessa toteutetaan
syrjäytymistä ennaltaehkäisevää toimintaa ja psykososiaalisen tuen muotoja. Tavoitteena on lisätä toimijuutta,
arjenhallintaa ja osallisuutta. Hankkeessa organisoidaan yhdistyksen toimintamuotoja yhdessä paikallisten ja
alueellisten toimijoiden kanssa: auttajaverkosto koostuu hankkeen yhteistyökumppaneista ja sidosryhmistä.
Toimintaa organisoidaan ja koordinoidaan vapaaehtoisten avulla. Vapaaehtoisten koulutuksella ja
8 864 vapaaehtoistoiminnan juurruttamisella mahdollistetaan toiminta ja sen jatkuvuus.
Ei esitetä

390 100

0

Mikkelin seudun
Allergia- ja
Astmayhdistys ry

MIKKELIN SEUDUN
OMAISHOITAJAT JA
LÄHEISET RY

Moms for Kids ry

Monaliiku Monikansallisten
naisten hyvinvointi ja
liikunta ry
C

Moniheli ry

Moniheli ry

Monik ry

C

Masennuksesta ja mielenterveyden ongelmista kärsivien maahan muuttaneiden naisten voimavarojen
vahvistamiseen liikunnan avulla, vaikuttamistyöhön ja maahanmuuttajanaisten mielenterveyttä tukevan mallin
9 127 luomiseen.
Monikulttuuri-, maahanmuuttaja- tai kotoutumistyötä tekevien järjestöjen digitaitojen vahvistamiseen matalan
kynnyksen digitaalisen tuen, koulutuksen ja vapaaehtoisten koulutusten avulla (Digi up- monikulttuuristen
8 790 järjestöjen digitaitojen päivitys 2021-2023)

Esitetään

333 085

333 085

C

ILMA -hankkeen tavoitteena on lisätä maahan muuttaneiden ilmasto-osallisuutta ja tarjota monikulttuuri- ja
maahanmuuttajajärjestöille ja heidän jäsenilleen konkreettisia valmiuksia kestävien, terveyttä tukevien ja
ilmastotietoisten valintojen tekemiseen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea monikulttuuri- ja
maahanmuuttajajärjestöjä kehittämään toimintaansa myös ilmastonäkökulmasta. Hankkeen avulla on tarkoitus
tarjota järjestöille ja niiden jäsenille konkreettisia keinoja osallistua arjen valinnoilla ilmastotyöhön ja edistää
kestävää kehitystä. Koska tiedon jakamisen lisäksi hankkeessa halutaan saada aikaiseksi myös konkreettisia
muutoksia hankkeen keskiössä ovat konkreettiset valinnat järjestöjen jäsenten arjessa. Koska tiedämme, että
Suomessa ruuantuotanto ja -kulutus aiheuttaa reilu viidenneksen kulutuksen ilmastovaikutuksista ja
ravitsemuksella on keskeinen rooli terveyden edistämisessä, keskitymme erityisesti ravitsemukseen liittyviin
8 805 valintoihin.

Ei esitetä

55 170

0

C

PK-seudulla asuvien 17-29-vuotiaiden ulkomaalaistaustaisten nuorten elämäntilanteen edistämiseen heidän
itsetuntoaan kehittämällä, itseluottamustaan lisäämällä ja yksilöllistä tukea antamalla. Kohderyhmään kuuluvia
autetaan sekä yksilö- että ryhmävalmennuksen keinoin ja nuorille annetaan hankkeessa myös mahdollisuus
vaikuttaa itse siihen, millaista tukea he saavat. Ryhmävalmennuksia järjestetään yhteistyötahojen tiloissa.
Ryhmävalmennuksessa (ns. "unelmointityöpajat") nuoria kannustetaan unelmoimaan ja uskomaan itseensä esim.
erilaisten keskusteluteemojen ja esimerkkien avulla. Ryhmissä nuoret saavat myös vertaistukea muilta
samanlaisessa elämäntilanteessa olevilta nuorilta ja heidän sosiaalista verkostoaan pyritään tällä tavoin
kasvattamaan. Yksilövalmennuksessa puolestaan nuorelle annetaan konkreettisia työkaluja oman tilanteensa
kehittämiseen ryhmävalmennuksessa esille nousseiden teemojen pohjalta ja seurataan nuoren tilanteen
9 339 kehittymistä sekä suunnitellaan hänen tulevaisuuttaan.

Ei esitetä

389 703

0

Toimintakykyä työelämään -hankkeen tavoitteena on matalan kynnyksen palveluilla vahvistaa
maahanmuuttajataustaisen asiakkaan edellytyksiä edetä kohti osallisuutta ja työelämää. Toiminnan kohderyhmä
on oppivelvollisuusiän ylittäneet pääkaupunkiseudulla asuvat pitkäaikaistyöttömät maahanmuuttajat, joiden
eteneminen kohti työelämää on ollut erityisen haasteellista. Kohderyhmää ovat myös kotoutumisvaiheessa olevat
maahanmuuttajat, jotka ovat syrjäytyneet koulutuksista ja työelämästä. Toimintakykyä ja työelämävalmiuksia
tuetaan ryhmätoiminnalla ja henkilökohtaisella ohjauksella sekä valmennuksella myös työpaikalla. Ryhmää ohjaa
moniammatillinen tiimi ja siinä huomioidaan osallistujien hyvinkin erilaiset toimintakyyä haittaavat tekijä ja
erilaiset lähtökohdat siirtyä kohti työelämää. Ryhmätoimintaa voidaan tehdä myös omakielisen tuen kanssa ja
ryhmätoimintaan voidaan sisällyttää suomen kielen tai perustaitojen ((lukeminen, kirjoittaminen, numerotaidot,
8 908 digitaidot) harjoittelua.
Ei esitetä

546 368

0

487 668

0

220 971

0

Monikieliset erilaiset
oppijat ry Satakieliset C

Ei esitetä

289 185

0

Monikulttuurikeskus
Saaga ry
C

Tavoitteena on tukea ja kehittää vanhempien ja 13-17-vuotiaiden lasten/nuorten välistä vuorovaikutusta ja
perheen vuorovaikutusta perheen kanssa työskentelevien työntekijöiden kanssa kotoutumisen eri vaiheissa.
Toiminta on matalan kynnyksen palvelua, jossa vanhemmat saavat mahdollisimman varhain tukea ja apua lasten
ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmissa. Vanhemmat saavat välineitä ja näkökulmia perheen
myönteiseen vuorovaikutukseen. Perhettä tuetaan edistämään arkisia toimintoja, arkirutiineja ja arjen rytmiä.
Kohderyhmänä ovat mm. kriisialueilta Suomeen muuttaneet monikulttuuriset perheet ja toimintaa on osin
asiakkaiden omalla äidinkielellä. Hankkeessa järjestetään vanhempainryhmiä, lapsille ryhmätoimintaa,
vanhempien ja lasten yhteinen toimintaa, jossa tuetaan lasten/nuorten ja vanhempien välistä vuorovaikutusta.
Hankkeessa luodaan perhekoulumallia monikulttuurisille perheille. Tarjotaan konsultaatiotukea myös
8 907 ammattilaisille.
Ei esitetä
Hankkeen tavoitteena FGM-tiedon saavutettavuuden lisääminen valtakunnallisesti asuinpaikkakunnasta
riippumatta, sunna-leikkauksiin kohdistuvan asenteen tiukentuminen maahanmuuttajayhteisöissä sekä maahan
muuttaneiden naisten osallisuuden kasvaminen FGM-tiedottamisessa. Toiminta sisältää omakielisen tiedottamisen
kehittämistä, valmiin sekä hankkeessa tuotettavan materiaalin koontia yhteen kaikkien saatavilla olevaan
materiaalipankkiin, anonyymin chat-palvelun ja valtakunnallista viestintää sekä maahan muuttaneille että SOTE8 934 ammattilaisille.
Ei esitetä

Monikulttuurinen
päivähoito, koulu ja
koti ry.

C

Alakoulujen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja heidän perheidensä integroitumisen tukemiseen, sekä
oppilaiden vanhempien tutustuttamiseen koulun arkeen ja opettajien tukemiseen yhteistyön luomisessa kotien
9 378 kanssa (Linkkikioski: tukea maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden koulutielle Turussa 2021-2023)

Esitetään

317 954

292 953

Monipalvelukeskus
Tsemppi ry

C

Yli 30-vuotiaiden neuropsykiatrisesti oireilevien henkilöiden henkilökohtaiseen tukemiseen ja vertaisryhmiin, jotta
he saavat elämäänsä järjestystä, sosiaalisia kontakteja ja löytävät mielekästä sisältöä ja oikeita palveluja.
Tavoitteena syrjäyttämisen katkaiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Tavallisempia neuropsykiatrisia
erityisvaikeuksia ovat ADHD, Asperger, Tourette sekä kielelliset erityisvaikeudet. Tutkimuksissa on havaittu, että
tälle kohderyhmälle olisi parasta viedä tuki arkeen ja omaan elinpiiriin jolloin opeteltavat asiat siirtyvät parhaiten
käytäntöön ja toimintakyky paranee. Neuro-kirjon oireiluista kärsivät henkilöt haluaisivat antaa oman panoksensa
yhteiskuntaan ja työelämään, mutta he kohtaavat haasteita arjen hallinnassa, opiskeluissa sekä eivätkä koe
saavansa riittävää tukea työpaikoilla. Tähän tarvitaan yksilö- ja ryhmämuotoista tukea. Tällä tuella on merkittävä
8 748 vaikutus yksilön hyvinvointiin ja sillä on myös samalla positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Ei esitetä

320 000

0

Mothers in Business
MiB ry

C

318 856

318 856

MUISTILIITTO RY

C

430 000

0

406 303

0

251 000

251 000

17 000

0

Monikieliset erilaiset
oppijat ry Satakieliset C

Korkeakoulutettujen ulkomaalaistaustaisten äitien työelämäosallisuuden, hyvinvoinnin ja voimavarojen
9 407 vahvistamiseen vapaaehtois-, vertais-, tapahtuma- ja sidosryhmätoiminnalla (2021-2023)
Esitetään
Muistisairauksia ennaltaehkäisevän toiminnan ja siihen liittyvän yhteistyön vahvistamiseen, FINGER-toimintamallin
jalkauttamiseen sekä muistisairaiden läheisten ja omaisten tiedon lisäämiseen muistiyhdistysten vertais- ja
8 973 vapaaehtoistoiminnan keinoin.
Ei esitetä

MUNUAIS- JA
MAKSALIITTO RY

C

MUSIC AGAINST
DRUGS RY

C

Tavoitteena on, että rasvamaksa tunnistetaan omaksi sairaudeksi, ennakkoluulot vähenevät, tieto rasvamaksasta
lisääntyy ja rakennetaan ryhmämuotoinen rasvamaksan ohjausmalli, jonka avulla voidaan estää rasvamaksan
eteneminen. Sairastuneet hakeutuvat hoidon piiriin ja motivoituvat omahoitoon. Pilottiryhmien kohderyhmänä on
rasvamaksaa sairastavat ja riskiryhmään kuuluvat. Tiedottamisen kohderyhmänä on pilottialueiden
terveydenhuoltohenkilöstö, päättäjät ja väestö. Webinaareja rasvamaksasta järjestetään valtakunnallisesti.
Moniammatillisessa ryhmässä menetelminä ovat elintapaneuvonta, vertaistuki, kannustavat lähitapaamiset ja
koulutus, käytännön harjoitukset, verkossa tapahtuva toiminta, mittaukset ja omaseuranta. Hankkeen tuotoksena
pilottialueet sekä laajemmin kunnat ja hyvinvointialueet saavat käyttöönsä testatun ja kohderyhmälähtöisen
toimintamallin. Rasvamaksatiedon lisääntyminen parantaa sairastuneiden seurantaa ja omahoidon toteutumista
9 240 sekä vähentää ennakkoluuloja.
Ei esitetä
Pelikulttuurisesti orientoituneiden nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen sekä
pelaamisesta johtuvien haittojen vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn vertaisryhmätoiminnan avulla (ISGee 20218 875 2023)
Esitetään

Mustion Mc ry

C

8 741 Nuorisomoottoripajan jatkuvuuden takaamiseksi, tarvitsemme avustusta vuokrakuluihin kuluvalle vuodelle.

Ei esitetä

Muuramen
Mannatupa ry

B

Kylmäkuljetuksiin soveltuvan peräkärryn hankkiminen ruokapankille ylijäämäruoan hakuun ja jakeluun, sekä
verkostoitumisen mahdollistaminen lähialueen jakelijoiden kanssa. Tällä hetkellä ylijäämäruokaa hakevat
vapaaehtoiset kaupoista omilla autoillaan ja pikkuautoon sopivilla kylmälaatikoilla. Peräkärry mahdollistaisi
isompien erien noudon ja jakelun laajemmallekin, sekä yhteistyön kehittämisen lähialueen jakelijoiden kanssa
8 971 ilman kylmäauton ylläpitokuluja.

Ei esitetä

15 000

0

MYLLYHOITOYHDISTY
S RY
C

Tarjota tukea ja apua nuorten päihteidenkäytön ongelmakäytön lopettamiseksi, suoraan nuorille ja heidän
läheisilleen sekä heitä kohtaaville ammattilaisille. 1. Tarjota nuorille päihteidenkäyttäjille ryhmiä/tapaamisia jossa
he voisivat tavata alan ammattilaisen sekä kokemusasiantuntijoita. 8-10 kpl. 2.Tarjota apua lastensuojelun
yksilötyöhön, jos nuorella on jo merkittävä vaikeuksia päihteidenkäytön kanssa. Mukana koko perhe. n.20kpl.
3.Lastensuojelun henkilökunnan, mielenterveyspalveluista huolehtiville ja nuorisopalvelujen työntekijöiden
kouluttamista kohtaamaan päihteitä käyttäviä nuoria ja heidän vanhempiaan.n.15 kpl. 4.Järjestää
vanhempainiltoja vanhemmille, joita mietityttää lastensa päihteidenkäyttö.n.6kpl. 5.Koulutusta ja
toimintakulttuurin kehittämistä päihdehuolten osalta kouluissa erityisesti opettajille ja oppilashuollosta vastaaville
8 725 kuraattoreille, koululääkäreille, psykologeille ja opintojenohjaajille.n10kpl. 6. Nettisovelluksen luominen
Ei esitetä

413 053

0

NADA Suomi/Finland C

NADA-kahvila toiminnan käynnistäminen. NADA-kahvila on kohtaamispaikka ihmisille, jotka ovat kuormittuneita ja
vaarassa ajautua syvempiin ongelmiin - kuten päihteiden käyttöön tai niiden uudelleen aloittamiseen,
mielenterveys- ja unettomuusongelmiin, perhesuhteiden kärjistymiseen väkivallaksi ym. Kyse ei ole hoitopaikasta
vaan sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävästä kohtaamispaikasta. Psykososiaalisen tuen lisäksi kahvilassa saa 5pisteen NADA-korva-akupunktiota ja lisäksi ohjausta itsehoitomenetelmiin. Kahvilan toimintaa ylläpitävät
projektityöntekijän lisäksi 10-15 NADA ry:n vapaaehtoista, jotka ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Heillä
on valmius kohdata kuormittuneita ihmisiä ja myös tietoa palvelujärjestelmän toiminnasta, joten he voivat
tarvittaessa ohjata ihmisiä muun tuen piiriin. Kahvilaan ei tarvita lähetettä ja siellä voivat käydä myös muun tuen
8 909 piirissä olevat. Tavoitteena vähentää ihmisten stressaantumista ja ongelmien kärjistymistä.
Ei esitetä

113 390

0

469 976

0

884 500

884 500

NAISTENKARTANO RY C

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa naisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia matalakynnyksisen
kohtaamispaikkatoiminnan ja vapaaehtoistyöhön perustuvan NOVAT-ryhmien mentori- ja ystävätoiminnan avulla
sekä tukea naisia tavoitteellisten teemavertaisryhmien avulla. Toimintaan osallistumalla naiset saavat yhteisön,
joka tuo arkeen mielekkyyttä ja vähentää yksinäisyyden kokemuksia sekä vahvistaa omia voimavaroja ja tarjoaa
keinoja arjen haasteista selviytymiseen ilman itselle vahingollisia toimintamalleja, päihde- ja muita riippuvuuksia.
Hankkeen kohderyhmänä ovat: 1)naiset, jotka ovat osallistuneet NOVAT-vertaisryhmätoimintaan ja kaipaavat
ympärilleen arjen jaksamista ja omaa hyvinvointia tukevaa yhteisöä 2) naiset, jotka eivät halua leimautua minkään
ongelman kautta ja haluavat kohdata muita naisia ilman NOVAT-ryhmätoimintaan osallistumista 3) naiset, jotka
8 803 haluavat osallistua vertaisryhmään vahvistaakseen omaa hyvinvointia tukevia toimintatapoja tietyn teeman osalta. Ei esitetä
Vankilassa, asunnottomana tai päihdekulttuurissa elävien naisten hyvinvoinnin edistämiseen
8 796 vertaisryhmätoiminnan ja ammattilaisten osaamisen lisäämisen avulla (Supernovat 2021-2023)
Esitetään

Narsismin uhrien tuki
ry
C

Tavoitteet: Seuraava taso avoimien ja yleisten vertaistukiryhmien jälkeen, joka täydentää ihmisen kasvua ja lisää
tiedostamista ja itsetuntemusta. Ryhmille laaditaan kymmenen kerran kasvuohjelma. Ohjelmassa jokaiselle
ryhmäkerralle on tietty käsiteltävä aihe ja lisäksi kotitehtäviä. Ryhmissä mahdollistuu uhrin omien ajatus- ja
toimintamallien tiedostaminen ja käsittely. Tiedostaminen antaa mahdollisuuden työstää omaa itseä lisää
esimerkiksi terapiassa. Ryhmässä pohditaan myös arjen jaksamiseen liittyviä asioita ja teemoja. Kohderyhmä:
Narsistin uhrit, jotka haluavat työstää syvemmin omaa persoonaansa ja sen yhteyttä narsismi-ilmiöön.
Toimintamuodot: Ammattilaisen tai muutoin kasvuryhmän ohjaajaksi soveltuvan henkilön vetämiä suljettuja
9 073 vertaistuellisia kasvuryhmiä.

Ei esitetä

78 000

0

Nevo Drom ry

C

Romaninaisten terapeuttinen kohtaaaminen, toipumien sekä voimaantuminen. Tarkoituksena vuokrata tilat, joissa
romaninaiset kokoontuvat, Matalan kynnyksen kohtaamista. ympärivuorokautista jaksottasia toipumisperioodeja,
luentoja, keskustelupiirejä, terapeuttista kuntoutusta, viikonloppukursseja.Terapauttinenhoitokoti/
toimintakeskus. Tutkimusten mukaan romaninaisille ei ole vain heille suunnattua terapeuttista kuntoutusta ja
kuitenkin sen tarve on ilmeinen. Romanilapset- ja nuoret.Tietoa väkivallasta, väkivallan seurauksista sekä keinoja
väkivallan vastustamiseen. Menemme sinne missä nuoret ovat, nuorisotilat, koulut. Lauluin, leikein, pelien ja
esimerkkien kanssa osallistamme heitä. Teemme esitteitä ja tietoiskuja. Ensiksi, hankkeen pilotointia
pääkaupunkiseudulla, hankkeen mallintaminen ja valtakunnallistaminen. Hankkeessamme on toimenpiteitä, joita
nostetaan esiin myös voimassa olevassa Suomen romanipoliittisessa ohjelmassa (STM/RONK ROMPO2, 2018-2022,
8 872 romani.fi)
Ei esitetä

485 000

0

C

Maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työelämävalmiuksien sekä yhteiskunnallisen osallisuuden
edistämiseksi. Hankkeessa tuetaan sekä työttömiä työnhakijoita, että työmarkkinoiden ulkopuolella olevia naisia
opintoihin siirtymisessä opintojen aikana sekä työn hakemisessa ja työelämään siirtymisessä. Osallisuutta
edistetään tarjoamalla naisille kokonaisvaltaista ura- ja palveluohjausta ja valmentavaa ryhmätoimintaa sekä
kehittämällä konkreettisia uusia yhteistyön muotoja järjestökentän ja kaupungin työllisyyttä edistävien palveluiden
välillä Espoossa ja Vantaalla. Hanke pilotoidaan Espoossa (1.vuosi) jonka jälkeen toimintaa juurrutetaan ja
samanaikaisesti laajennetaan Vantaalle (2.vuosi) Toimintaa kehitetään ja juurruttamista jatketaan kartoittaen
9 003 samalla lähikuntien tarpeita vastaavanlaiselle toiminnalle (3.vuosi).
Ei esitetä

87 494

0

C

Erityislasten liiallisen pelaamisen ja internetin käytön haittavaikutuksia ennaltaehkäisevän ja sitä helpottavan
vanhempien ohjausmenetelmän kehittäminen. Tavoitteena on, että erityislasten digitaalinen hyvinvointi paranee
hankkeessa saadun tuen turvin. Kohderyhmänä ovat lapset, joilla on hermoston kehityksellisiä häiriöitä (ADHD,
autismin kirjon häiriöitä, oppimisvaikeuksia) ja heidän vanhempansa. Ryhmä- ja vertaisryhmätoiminnassa ohjataan
lapsia ja vanhempia uusiin toimintatapoihin ja pelaamiseen liittyvän struktuurin luomiseen lasten arjessa.
Ryhmätoimintaan osallistuneet vanhemmat toimivat kokemusasiantuntijoina, joiden kanssa tuotetaan
verkkomateriaali uusien toimintamallien laajaan levitykseen. Verkkomateriaali on laajasti koulujen ja huoltajien
käytössä, ja sitä hyötyvät myös muut kuin erityislapset. Arviointivaiheen jälkeen toimintamallia siirretään
8 924 opetuspalveluiden sekä lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen käyttöön.
Ei esitetä

559 000

0

C

Hahmotusvaikeuksista kärsivien 15–19 –vuotiaiden nuorten, heidän läheisten ja nuorten kanssa toimivien tahojen
tukemiseen hahmotusvaikeuksien tunnistamiseksi ja hahmotusvaikeuksien merkityksen ymmärtämiseksi nuoren
elämässä (NUORTEN HAHMOLA -vertaisuutta, tietoa, tukea ja tunnistamisen välineitä 15–19-vuotiaille
9 356 hahmotusvaikeuksille nuorille, heidän läheisilleen ja nuorten kanssa toimiville 2021 – 2023)
Esitetään

588 000

588 000

C

Ennaltaehkäisevän, julkisia palveluja täydentävän, levitettävissä olevan asumista ja arjen sujumista tukevan
palvelumallin kehittämiseen ja toteuttamiseen. Toimintatapana on kohderyhmään kuuluville suunnattu
yksilöllinen tuki kriisitilanteessa. Kohderyhmään kuuluu ihmisiä, joilla on eri syistä haasteita arjen perusasioiden
8 779 haltuunotossa. (AsTu – Asumisen tukemisella eteenpäin 2021-2023)

856 802

856 802

NAISTENKARTANO RY C

NICEHEARTS RY

NIILO MÄKI -SÄÄTIÖ

NIILO MÄKI -SÄÄTIÖ

Nivalan
Työpajasäätiö

Esitetään

Nollatoleranssi ry

NON FIGHTING
GENERATION RY

C

C

NUORISOASUNTOLIIT
TO RY
C

NUORISOASUNTOLIIT
TO RY
C

NUORTEN
MIELENTERVEYSSEUR
A - YEESI RY
C

Rahoitusta haetaan yhdistyksen kehittämishankkeeseen vuosille 2021-2023. Tavoitteena on tarjota tukea ihmisille,
jotka ovat kokeneet epäasiallista kohtelua / työpaikkakiusaamista, lisätä työhyvinvointia ja saada oikeutta
kohderyhmään kuuluville ihmisille sekä näkyvyyttä ilmiölle. Avustusta käytetään kohderyhmän hyvinvoinnin
tukemiseen, kun henkilö on joutunut työpaikkakiusaamisen kohteeksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on koota
kokemusasiantuntijaverkosto ja kouluttaa vapaaehtoisia toimimaan puhujina eri foorumeissa. Koronatilanne
huomioiden palveluita keskitetään erityisesti verkkoympäristöön. Kohderyhmälle tarjotaan neuvontaa,
vertaisuutta, yksilötapaamisia ja virkistystä ja mahdollisuuden osallistua toiminnan kehittämiseen. Toiminnan
ohella nostetaan vaiettua ilmiötä julkiseen keskusteluun, tehdään kannanottoja ja aloitteita päättäjille, jotta
epäasiallinen kohtelu / työpaikkakiusaaminen ymmärretään yhteiskunnallisena ongelmana, joka vaikuttaa vahvasti
8 900 myös kansantalouteen.
Ei esitetä

158 050

0

505 560

0

798 500

759 000

Ei esitetä

504 000

0

Ei esitetä

560 000

0

Ei esitetä

740 000

0

Avustusta haetaan kolmivuotiseen kehittämishankkeeseen, jossa luodaan toimintamalli nuorisojengeissä
tapahtuvan väkivallan vähentämiseksi. Kohderyhmää ovat 11-24-vuotiaat nuorisojengeihin kuuluvat ja niissä
väkivallan tekoihin osallistuvat nuoret sekä ne nuoret, joilla on korkea riski ajautua väkivallan tekoihin jengin
mukana. Määrittelemme nuorisojengit nuorten porukoina, jotka ajautuvat väkivallan tekoihin ja muihin rikoksiin.
Järjestö muokkaa olemassa olevista menetelmistä tähän tarkoitukseen soveltuvan toimintamallin, jota se kehittää
käytännön työssä. Hankkeessa muodostetaan ammatillisen yhteistyön verkosto, jonka kautta nuoret tavoitetaan.
9 262 Hankkeessa tuotetaan tietoa nuorisojengeissä tapahtuvan väkivallan ilmiöstä ja sen ratkaisemisen keinoista.
Ei esitetä
Rikos- ja päihdetaustaisten sekä vankilasta vapautuvien 18-29-vuotiaiden nuorten asumisen turvaamiseen ja
elämänhallinnan parantamiseen sekä uusintarikollisuuden ehkäisemiseen Hyvinkäällä, Riihimäellä,
9 291 Hämeenlinnassa ja Kemi-Torniossa. (KATU 2021-2023)
Esitetään
Osaksi Nuorisoasuntoliiton Asumisen ABC-kokonaisuutta luodaan Pako itsenäisyyteen -pakopelikokonaisuus, joka
auttaa itsenäistymisessään tukea tarvitsevia nuoria (16-24-v.) ottamaan haltuun itsenäistymisessä tarvittavia
taitoja. Pedagogisen pakopelin avulla voidaan ennaltaehkäistä nuorten asumisen ongelmia ja
yksilötaloudenhallinnan haasteita. Hankkeessa luodaan sekä pakopeli fyysiseen tilaan että sähköinen versio
Seppo.io -alustalle. Nuoria kohtaavia ammattilaisia koulutetaan hyödyntämään digitaalista pakopeliä
yksilöohjauksessa. Hankkeelle haetaan rahoitusta myös OKM:stä osittain vaihtoehtoisena. Haemme STEA:lta ja
OKM:ltä saman suuruisen summan. Jos käy niin, että molemmat avustukset myönnetään, tarkennamme
hankesuunnitelmaa ja jätämme nostamatta toista avustusta osittain. Jos STEA-avustus myönnetään,
9 261 hyödynnämme OKM:n avustusta 50 000 euroa siirrettävän pakopelin kehittämiseen oppilaitoksia varten.
Avustusta haetaan nuorten aikuisten (18-29 vuotiaiden) työelämätaitojen vahvistamiseen ja työssä jaksamisen
edistämiseen erityisesti mielenterveyden näkökulmasta. Nuori työelämässä -hankkeessa pilottiorganisaatioiden
nuorille työntekijöille tarjotaan tietoa ja toimintaa oman hyvinvoinnin vahvistamiseksi, tuodaan mentori-aktori toimintamalli pilottiyrityksiin ja kehitetään sekä tarjotaan työelämätaidot - verkkokurssi opintojensa
loppuvaiheessa oleville ja työelämään siirtyville opiskelijoille. Hankkeen toimilla pyritään ehkäisemään nuorten
työntekijöiden työuupumusta sekä vähentämään mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja sekä
työkyvyttömyyttä. Hanke toteutetaan yhdessä Nyyti ry:n kanssa, joka on osatoteuttaja ja jolle delegoidaan
9 169 avustusta.

NUORTEN
MIELENTERVEYSSEUR
A - YEESI RY
C

Hankkeessa edistetään rasismia kokevien mielenterveyttä POC (POC = person of color)-nuorilta POC-nuorille.
Hanke tuottaa tietoa rasismikokemusten mielenterveysvaikutuksista ja tarjoaa vertaistukea rasismikokemusten
mielenterveysvaikutusten käsittelyyn 13-29-vuotiaille rasismia kokeville nuorille. Nuorten kanssa työskenteleville
aikuisille hanke toteuttaa työpajoja, joiden avulla on mahdollista kulkea kohti antirasistista työotetta
tarkastelemalla omaa suhdettaan rasismiin. Lisäksi hanke edistää rasismin käsittelyä mielenterveysvaikutusten
näkökulmasta julkisessa keskustelussa. Hankkeen toimintamuotoja ovat mm. viestintä, koulutukset, työpajat,
8 922 vertaisryhmät ja vaikuttaminen.
Hankkeessa edistetään nuorten mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä verkkotyön avulla, hyödyntämällä eri
verkkoalustoja ja sosiaalista mediaa. Hankkeen toiminnoilla vähennetään nuorten kokemaa uupumusta,
yksinäisyyttä, huonoa itsetunto ja itsetuntemusta. Hankkeessa vahvistetaan nuorten mielenterveystaitoja
valtakunnallisesti ja lisätään nuorten osallisuutta mielenterveyden edistämistyössä. Hankkeen myötä nuorten
9 157 yhteisöllisyyden tunne kasvaa asuinpaikasta riippumatta.

Ei esitetä

600 000

0

Nuorten Muslimien
Foorumi ry

Tavoitetaan ja saatetaan hankkeen toiminnan piiriin 12-29-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka ovat
ajautuneet tai riskissä ajautua rikollis- tai jengitoimintaan. Ennaltaehkäistään rikollisuutta ja jengiytymistä luovin
keinoin pandemian rajoitusten aikana. Autetaan nuoria työ- ja koulutusmahdollisuuksien kartoittamisessa.
Mahdollistetaan paikallisviranomaisten sekä yhteisöjen välinen yhteistyö. Toimintamuodot: 1. Jalkautuva
asiakastyö, jossa tavoitetaan kohderyhmän nuoria. Järjestetään yksilö- sekä ryhmäkeskusteluja teemaan liittyen.
Järjestetään kokemusasiantuntijoiden konsultointeja. Tarjotaan asiakasohjausta. Tehdään yksilö- sekä
ryhmäohjelmia. 2. Viranomaisten, vanhempien ja yhteisöjen konsultointi. Tarjotaan koulutuksia sekä
konsultointeja yhteisöille ja vanhemmille. 3. Vaihtoehtoisen toiminnan järjestäminen. Järjestetään
8 932 harrastustapahtumia. Tuetaan väkivaltaisesta jengiytymisestä irtaantumista ja kiinnitetään takaisin yhteiskuntaan. Ei esitetä

196 448

0

Ei esitetä

328 963

0

NUORTEN
MIELENTERVEYSSEUR
A - YEESI RY
C

C

Nuorten Muslimien
Foorumi ry

C

NUORTEN PALVELU
RY

C

Hankkeen tarkoituksena on kehittää maahanmuuttajanuorten sosiaalisia taitoja ja edistää osallisuutta taide- ja
draamakasvatuslähtöisten menetelmien kautta. Hanke vahvistaa nuorten kuulumisen tunnetta yhteiskuntaan
osallistavin keinoin. Osallistumisen ja kuulumisen vahvistamisella vähennetään syrjäytymistä ja polarisaatiota.
Kohderyhmänä ovat eri kieli- ja kulttuuritaustaiset nuoret. Etnisestä taustasta tai sosiaalisesta asemasta
riippumatta heillä on usein yhteistä se, että pohdiskelevat kuuluvatko he joukkoon, ja miten ympäröivä
yhteiskunta heitä näkee. Identiteetin ja yhteenkuuluvuuden tunteiden kanssa kamppailevat nuoret kaipaavat
tukea niiden ymmärtämiseen ja käsittelyyn. Lisäksi he kaipaavat konkreettisia keinoja osallistua ja tuntea
kuuluvansa. Hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutkiskella omia tunteitaan draamakasvatusmenetelmien
avulla ja fasilitoi heidän ideoimiansa Rohkeat teot-tempauksia, joista he saavat konkreettisia osallistumisen ja
8 933 yhteenkuuluvuuden kokemuksia.
Kuopion keskustan kaupallisissa ja puoli julkisissa tiloissa paljon aikaansa viettävien 10–18-vuotiaiden nuorten
hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen ja akuuttien terveyttä ja hyvinvointia uhkaavien tilanteiden
ratkaisemiseen nuorille kohdennettuja osallisuusprosesseja toteuttamalla, yksityisen sektorin toimijoiden
nuorisotyöllistä osaamista ja roolia vahvistamalla sekä yksityisen-, julkisen- ja kolmannen sektorin toimijoiden
9 323 välistä tiedonjakoa ja yhteistoimintaa kehittämällä.

Ei esitetä

147 518

0

C

Pohjois-Savon pienillä paikkakunnilla ja haja-asutusalueilla asuvien 18–29-vuotiaiden opiskelu- ja työelämästä,
tukipalveluista ja alueen yhteisöistä ulkopuolelle ajautuneiden, vaikeaan elämäntilanteeseen kiinni jääneiden sekä
psykososiaalista tukea tarvitsevien haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tukemiseen ammatillisesti
9 231 järjestetyllä vapaaehtoistoiminnalla (Minulla on merkitystä -hanke 2021-2023)
Esitetään

586 784

586 784

C

Tavoitteena on innostaa pitkäaikaissairaita ja vammaisia nuoria toimimaan ja vaikuttamaan sekä vaikuttaa
yhteiskunnassa niin, että heidän äänensä kuuluu järjestöjen toiminnassa, palveluiden kehittämisessä ja soteuudistuksessa. Kohderyhminä ovat nämä nuoret itse, sote-uudistajat ja hyvinvointialueiden päättäjät ja
palveluiden kehittäjät sekä järjestöjen aikuiset. Hankkeen ydintoimija on eri sairaus- ja vammaisryhmien nuorista
koottu kehittäjäryhmä, joka suunnittelee toiminnan ja toimii esimerkkinä muille nuorille. Kun eri sairaus- ja
vammaisryhmien nuoret toimivat yhdessä, nuorten ääni saadaan paremmin kuuluviin. Muita nuoria osallistetaan
päätöksentekoon sekä palveluíden ja järjestöjen kehittämistoimintaan monipuolisesti ja laajasti mm.
mielipidekyselyjen, keskustelujen ja työpajojen avulla. Vuoropuhelu myös terveiden nuorten kanssa on tärkeää.
Aikuisten ymmärrystä ja osaamista kuulla ja kohdata näitä nuoria lisätään mm. viestinnän, kehitettävien
9 416 materiaalien ja koulutusten avulla.

575 000

0

NUORTEN PALVELU
RY

Nuorten Suomi ry

Ei esitetä

Nuorten yhdistys
Boostia rt

NUORTEN YSTÄVÄT
RY

C

Kohdejoukkona ovat palvelu ja tukijärjestelmien ulkopuolelle jääneet syrjäytymisuhan alaiset ja jo syrjäytyneet 1629-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joiden asuinseutuna on Forssan kaupunki ympäristöseutuineen.
Pyrkimyksenä on tähän joukkoon kuuluvien aktivoiminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen tarjoamalla heille
viriketoimintaa. Tarkoitus on muodostaa projektissa Forssaan eräänlainen nuorten viriketoimintakeskus. Sen
ympärille rakennetaan kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus, joka muodostuisi vapaa-ajan toiminnasta,
kurssimuotoisista elämänhallintaa parantamiseen tähtäävistä lyhytkursseista, vertaistukitoiminnasta,
8 764 kuntoututtavasta - sekä työharjoittelutoiminasta.
Ei esitetä

564 765

0

C

Haettavana olevan hankkeen tavoitteena on lisätä vanhempien tietoisuutta vaikeiden lapsuudenkokemusten
merkityksestä omaan vanhemmuuteen ja antaa vanhemmille työkaluja emotionaalisen vaille jäämisen
ylisukupolvisen siirtymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen skaalautuva ja
interaktiivinen verkkotyökalupakki ja vertaisryhmämalli vanhemmille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat
valtakunnallisesti 0-16-v lasten vanhemmat ja perheet. Kohderyhmänä ovat myös sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan
ammattilaiset, joiden työtä verkkotyökalupakki tukee. Toimintamuotoina ovat sisällön pedagoginen muotoilu ja
kehittäminen yhdessä kohderyhmän kanssa, verkostotyö, vapaaehtoisten vertaisten ja ammattilaisten koulutus
sekä viestintä ja vaikuttaminen. Kehitettävä verkkotyökalupakki juurrutetaan hankkeen jälkeen osaksi Vanhempien
Akatemian toimintaa. Verkkototeutus tuo vanhemmuuden tuen kustannustehokkaasti ja matalalla kynnyksellä
9 285 kaikkien ulottuville ympäri Suomen.
Ei esitetä

422 531

0

220 000

0

C

Hankkeessa kehitetään työllistymisen edellytyksiä ja työelämään valmentavaa työtoimintaa Green carea
käyttäen.Hanke toteutetaan tilalla, jossa on eri kiinteistönhuollon ja eläinten hoidon tehtäviä.Hankkeen
kohderyhmänä ovat kaikenikäiset työelämän ulkopuolella olevat ihmiset.Tilan toimintaa kehitetään Eläinten
vanhainkoti ry:n kanssa. Vertaistoiminta korostuu yhdessä tekemisen kautta.Tavoitteena on tarjota yhteisöllistä
työelämävalmiuksia kehittävää työtoimintaa, jossa huomioidaan ihmisen kokonaisvaltainen tilanne ja kehitetään
työelämävalmiuksia ja elämäntaitoja.Hankkeen tavoite on luoda kuntoutuspolku takaisin työelämään ja ylläpitää
maatilaa avoinna kävijöille. Hanke tarjoaa myös sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuuden ilman
työllisyyspalveluiden velvoitteita.Hanke luo pysyvät yhteistyösuhteet Seinäjoella eri toimijoiden kanssa toiminnan
8 834 pysyvän kehityksen turvaamiseksi.
Ei esitetä
15-29 vuotiaiden poikien ja nuorten miesten hyvinvoinnin lisäämiseen tarjoamalla chatissa, verkkovertaisryhmissä
ja oppilaitoksissa tukea jaksamisen ja mielenterveyden edistämiseen sekä kehittämällä uusia keinoja nuorten
miesten sukupuolinormeihin liittämän yksinpärjäämisen kulttuurin ja omien ongelmien vähättelyn lievittämiseen.
9 096 (MiehenTila -hanke 2021-2023)
Ei esitetä

577 707

0

C

Avustusta haetaan keski-ikäisten ja keski-iän ylittäneiden ikääntyvien kehitysvammaisten ihmisten (30+ )
elintapaohjauksen toimintamallin kehittämiseen hyvän ikääntymisen mahdollistumiseksi. Tavoitteena on, että yhä
useampi ikääntyvä kehitysvammainen syö terveellisemmin, liikkuu enemmän ja huolehtii aivoterveydestään.
Hanke kokoaa yhteen kohderyhmää kurssimuotoisen toiminnallisen elintapaohjauksen pariin. Tällä lisätään
tietoisuutta liikunnan, hyvän ravitsemuksen, levon ja sosiaalisen osallisuuden terveyshyödyistä. Tarjotaan
etäyhteyden välityksellä tapahtuvaa toimintaa, joka toimii samalla sosiaalisena forumina kohderyhmän
keskuudessa. Motivoimme omaisia tukemaan kehitysvammaista omaistaan elintapamuutoksessa järjestämällä
tietoiskuja em. aiheista. Lisäksi mahdollistamme kehitysvammaisille ihmisille vertaisohjaajana toimimisen.
Tavoitteena on, että hanketoimintaan osallistuneet kehitysvammaiset ihmiset kokevat hyvinvointinsa, elämän
9 058 laatunsa ja osallisuuden tunteensa kohentuneen.
Ei esitetä

424 152

0

Olemisen Balanssia ry C

Sovelluksen kehittämiseen Suomessa asuville venäjänkielisille ikääntyneille. Sovellus sisältää monipuolista tietoa,
jonka kautta venäjänkielisten ikääntyneiden tietoisuus omista oikeuksista ja palveluista lisääntyy ja vahvistuu
osaaminen hakea palveluita digitalisesti. Avustus käytetään Silver Point sovelluksen monipuolisen sisällön
kehittämiseen, jonka kautta lisätään koko Suomessa asuvien ikääntyneiden venäjänkielisten osallisuuden
lisäämistä yhteiskuntaan, online vertaistoiminnan kehittämiseen ja eri kunnissa vertaistoiminnan järjestämiseen
sekä venäjänkielisten, että kantaväestön edustavien ikääntyneiden kanssa. Yhteistyön kehittämiseen toimijoiden
kanssa, jotka tekevät vastaava työtä kantaväestön kanssa eri puolella Suomea, verkostojen rakentamiseen ja
uusien yhteistyömallien kehittämiseen, jotka lisäävät maahanmuuttajataustaisten ikääntyneiden osallisuutta
8 885 yhteiskuntaan ja hyvinvointia.

Ei esitetä

433 110

0

Omaishoitajaliitto ry,
Närståendevårdarnas
förbund rf
C

Volyymi-hankkeen tavoitteena on omaishoitajien osallisuuden ja heidän oman vaikuttamistoimintansa
vahvistuminen rakentamalla virtuaalinen yhteisöympäristö. Tavoitteena on myös liiton ja omaishoitajayhdistysten
vaikuttamistoiminnan systematisoituminen luomalla toimintamalli ja hankkimalla ajanmukaiset työvälineet datan
jalostamiseksi vaikuttamistiedoksi alueelliseen (hyvinvointialueet) ja valtakunnalliseen käyttöön. Lisäksi
tavoitteena on omaishoitajayhdistysten toimijoiden digikyvykkyyden vahvistuminen sekä yhdistysten työvälineiden
ja toimintojen digitalisoituminen. Kohderyhmänä ovat omaishoitajat ja omaishoitajayhdistysten toimijat.
Hankkeessa kootaan erilaisista teknisistä komponenteista digitaalinen alusta (Volyymi), joka luodaan
palvelumuotoilun keinoin. Yhdistystoimijoiden digiosaamista edistetään digiverstaassa, jonka tuottamaa mallia ja
9 088 materiaalia levitetään. Hanke toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa kokonaisuudessaan digitaalisesti.
Ei esitetä

510 500

0

OMAKOTISÄÄTIÖ

C

Hankkeessa kehitetään ikääntyneiden yksinäisyyden ehkäisyn ja parantuneen sosiaalisen osallisuuden
toimintamalli, joka perustuu musiikin hyödyntämiseen. Hankkeessa järjestetään kohderyhmälle räätälöityjä,
vuorovaikutuksellisia musiikkitapahtumia. Hankkeessa luodaan uudenlaisia käytäntöjä yksinäisyyteen liittyvien
tunteiden käsittelyyn. Ikäihmisten kotona toimiville vapaaehtoisille tehdään musiikkitallenteita, jotka madaltavat
vapaaehtoisen ja ikäihmisen välisen vuorovaikutuksen kynnystä. Hankkeen tärkeimpänä kohderyhmänä ovat
itähelsinkiläiset ikäihmiset. Kohderyhmä tavoitetaan verkostoyhteistyöllä, jossa ovat mukana Helsingin kaupungin
keskitetty palveluohjaus, Etsivän vanhustyön verkostokeskus ja diakoniatyö. Hankkeessa toimii vapaaehtoisia
kulttuurikavereina ikäihmisten kotona hyödyntäen kohtaamisissa yhteisöllisiä musiikkitallenteita. Tallenteiden
9 163 käytöllä ja verkostoyhteistyöllä voidaan tavoittaa laajemmin ikäihmisiä ja vahvistaa heidän yhteisöllisyyttään.

Ei esitetä

279 419

0

C

Terveydenhuollon alan sekä sosiaalihuollon työntekijän palveluiden tarjoaminen matalan kynnyksen apu. Ilmaisina
palveluina tarjotaan matalan kynnyksen anonyymia psykososiaalista tukea, keskusteluapua, terveys- ja
sosiaalineuvontaa sekä ohjausta, etsivää ja jalkautuvaa työtä, arjen apua, sekä tarvittaessa hoidontarpeen
arviointia ja asiakkaan ohjaamista oikeiden palveluiden piiriin. Tuki ulottuu myös asiakkaiden perheisiin sekä
läheisiin tarpeen mukaan. One Big Family ry:n tuottaman matalan kynnyksen tarkoitus on tukea sekä täydentää
olemassa olevia palveluita Kymsoten alueella. Anonymiteetti madaltaa ihmisen kynnystä hakea apua ja
luottamuksen synnyttyä asiakkaan saa helpommin kunnallisen tuen piiriin. Kohderyhmänä ovat nuoret, aikuiset
8 905 sekä vanhukset ja tarvittaessa koko perhe.
Ei esitetä

379 625

0

Hankkeen lopputuloksena syntyy osallisuutta lisäävä yhteisöllinen elokuvafestari-toiminta, jonka kehittämiseen
ovat osallistuneet aktiivisessa roolissa vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset. Hankkeen tavoitteena, että
vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset ovat tietoisia mahdollisuudesta osallistua yhteisöllisille
elokuvafestareille ja niiden valmisteluun. Osallistuminen hankkeen Yhteisöllisen elokuvafestari-camp- ja
järkkäritoimintaan vahvistaa itsetuntoa ja lisää voimavaroja. Yhteisöllinen elokuvafestari tavoittaa vaikeassa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja sen digitaalinen versio tavoittaa ihmisiä, jotka eivät koe voivansa osallistua
paikan päällä järjestettäville elokuvafestareille. Hankkeen kohderyhmät ovat tarkoituksellisesti moninaiset, jotta
hankkeessa saadaan eri kohderyhmien välistä vuoropuhelua vahvistettua. Siihen kuuluu syrjäytymisriskissä olevat
9 016 nuoret, yksinäiset ikääntyneet, työtä vailla olevat, pitkäaikaissairaat, itsensä kanssa hukassa olevat aikuiset.

390 736

0

NURMON SININAUHA
RY
C

NYYTI RY

NÄÄSVILLE RY

One Big Family ry

Open Cinema Finland C

Ei esitetä

Operaatio Avoin Ovi
ry

C

8 862 Logistiikkakeskuksen kehittäminen hävikkiruoan varastoimisen ja jakelutoiminnan tarpeisiin

Ei esitetä

401 228

0

B

Oranssi on aina toiminut ala- ja vaihtoehtokulttuurien nuorten kohtauspaikkana, mutta nykyisin myös seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen nuoret ovat tärkeä osa toimintaa. Oranssi koetaan paikkana turvalliseksi, sillä käytössä
on mm. turvallisemman tilan periaatteet sekä sukupuolineutraalit WC:t. Toiminta painottuu nuoriin ja on pääosin
ikärajatonta. Tämä mahdollistaa tärkeää yhteistyötä sekä ylisukupolvisia kohtaamisia. Nykyisin alakerta tarjoaa
tilat nuorten omaehtoiseen kulttuuritoimintaan mm. tapahtumien, keikkojen ja teatterin muodossa. Uuteen
yläkertaan on tavoitteena avata säännöllisesti toimiva ostopakoton kahvio, joka tarjoaa nuorille turvallisen
kohtaamispaikan sekä uusia mahdollisuuksia omaehtoisen toiminnan järjestämiseen. Tavoitteena on tukea
nuorten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta mm. työpajojen keinoin. Tila mahdollistaisi pienten yhdistysten ja
9 123 nuorten ryhmien kokoontumisen sekä työskentelyn paikassa, joka on sosiaalisesti ja taloudellisesti saavutettava.
Ei esitetä

144 900

0

C

Avustuksen käyttötarkoitus on luoda pilottikunnan lastensuojelun sijaishuoltolaitoksiin palautteenantojärjestelmä
asiakasnuorille. Järjestelmä perustuu Yhteisön kokemuspeliin, jonka käyttöön hankkeen työntekijät perehdyttävät
sijaishuoltolaitokset. Hankkeeseen palkataan 2 lastensuojelun kokemusasiantuntijaa ja lastensuojelun kentän
tunteva lakimies NOJA-hankkeesta. Työntekijät ohjaavat kaikissa pilottikunnan laitoksissa 5-6 kerran prosessin,
jossa Yhteisön kokemuspelin aihealueet käydään läpi ja niistä äänestetään liikennevalo-mallin mukaan (vihreä,
keltainen, punainen). Kun prosessi on viety loppuun ja aihealueista on äänestetty, välittää sijaishuoltolaitos pelin
äänestystulokset kunnan valvovalle viranomaiselle. Hanketyöntekijät ohjaavat ensimmäisen pelikerran, jonka
jälkeen sijaishuoltolaitoksen on tarkoitus jatkossa pelata peli 1krt/vuosi itsenäisesti läpi ja lähettää tulokset aina
9 361 kunnan valvontaan. Avustusta haetaan hanketyöntekijöiden palkkojen kattamiseen.
Ei esitetä

121 204

0

C

Kotihoidon ikääntyneiden asiakkaiden arjen tukemiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen vapaaehtoistoiminnan ja
8 984 yritysyhteistyön avulla Oulun alueella (KotiKummit 2021-2023)
Esitetään

427 191

427 191

C

Hankkeessa kehitetään 65-74-vuotiaille eläkkeelle siirtyneille henkilöille suunnattu liikuntaa, kulttuuria, luontoa ja
etäteknologioita hyödyntävä elintapaohjauksen matalan kynnyksen toimintamalli. Kohderyhmänä ovat erityisesti
ne henkilöt, jotka eniten hyötyvät ennaltaehkäisevästä hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta edistävästä
toiminnasta. Toiminnalla edistetään terveellisiä elintapoja, liikunta-aktiivisuutta, hyviä ruokavalintoja sekä
yhteisöllisyyttä ja vähennetään yksinäisyyttä. Hankkeessa järjestetään fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti
aktivoivia, käyttäjälähtöisiä ryhmä- ja yksilötoimintoja, jotka sisältävät mm. liikuntaa, retkeilyä, kulttuuria, tanssia
ja yhteisöllistä ruuanvalmistusta sekä luentoja ja vertaisohjaajakoulutusta. Tavoitteena on edistää juuri
eläköityneiden hyvinvointia, toimintakykyä ja kotona pärjäämistä ja vähentää palveluntarvetta ja hoitoisuutta
9 229 myöhemmällä iällä.
Ei esitetä

422 026

0

C

Toiminnan tavoitteena on päihteiden käytöstä johtuvien sikiövaurioiden ehkäiseminen ja syntyneen lapsen terveen
kehityksen turvaaminen sekä vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteen sekä vauvaperheen päihteettömyyden
tukeminen. Toimintamuotoina ovat yhteisökuntoutus-, perhe- ja yksilötyöskentely sekä etsivän ja matalan
kynnyksen työ ja siihen liittyvän toimintamallin kehittäminen. Kohderyhmänä on päihteitä käyttäneet tai käyttävät
8 960 raskaana olevat ja alle 3 -vuotiaiden vanhemmat, joilla on tai on ollut haitallista päihteiden käyttöä.
Ei esitetä

1 312 700

0

B

Kangastie 9 uuden puolen ( valmistunut 1984) kiinteistö peruskorjataan matalan kynnyksen auttamistyön
EnsiMänty -toimitilaksi osana Lähimmäiskorttelia. Rakennus suojellaan kaavassa. Siihen tehdään kattava
sisäpintojen korjaus ja talotekniset järjestelmät uusitaan kokonaan. Toiminnallisia (väliseinä) muutoksia ei
juurikaan tehdä. Kaikki ovet uusitaan. Julkisivupinnoite uusitaan, mutta ei vesikatetta, siihen tehdään vain
huoltokorjaukset. Ikkunat uusitaan. Rakennuksen salaojat uusitaan kaivoineen. Tehdyillä olettamuksilla
rakennuksen korjausasteeksi tulee 60.5 %. (Kts. Laskentamuistio talousarviokohdassa.) Rakennus tarjoaa mm.
matalan kynnyksen vauvatyön, lähisuhdeväkivaltatyön ja eroauttamisen yhteisen kohtaamispaikan eri ikäisille
kansalaisille, ammatilaisille ja vapaaehtoisille. Talossa toimivat Oulun ensi- ja turvakoti ry sen vapaaehtoiset sekä
8 911 Oulun Seudun Mäntykoti ryn vapaaehtoisia. EnsiMänty on talo, jossa kenenkään ei tarvitse olla yksin.

Ei esitetä

1 284 500

0

C

Raaja-amputoitujen ja dysmeliahenkilöiden lähipiirin tukemiseen ja tuen kehittämiseen sekä sidosryhmien
tiedottamiseen amputoidun kokemustietoon perustuen ensisijaisesti lähitapaamisina Pohjois-Pohjanmaan shp:n
alueella. Kohderyhmät -raaja-amputoitujen aikuisten ja lasten perheenjäsenet -amputoitujen kanssa
työskentelevistä sidosryhmistä mm. apuvälineasiantuntijat, TE-toimisto, sote -alan opiskelijat, sairaala,
terveyskeskus, muut yhdistykset -dysmelia -diagnosoidut Tavoitteet - Antaa vertaistukea perheenjäsenille
amputoidun toimesta - Olemassa olevan perheiden Facebook-ryhmän löydettävyyden parantaminen ja
tiedettäväksi tekeminen ammattiasiantuntijoille. - Sidosryhmien tiedottaminen amputoiduille tyypillisistä
problematiikoista yhdistyksen resursseilla - dysmeliahenkilöiden lisääminen yhdistyksen resursseihin
Toimintamuodot -Keskustelut, käytännön apu, henkinen tuki turvallisuus huomioiden, luennointi, neuvonta,
9 199 verkkoesitteet, blogit, Elävä Kirjasto

Ei esitetä

145 696

0

OULUN
KEHITYSVAMMAISTE
N TUKI RY
C

Kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden ja itsenäisyyden edistämiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen
digitaitoja vahvistamalla, turvallista verkkotoimijuutta edistämällä ja vapaaehtoisia verkkotukihenkilöitä
9 136 kouluttamalla (Verkko haltuun! - Digitaidot osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena 2021-2023)

Esitetään

317 741

317 691

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTY
S RY
C

1. Kilpi-ja lisäkilpirauhassairaiden hyvinvoinnin edistämiseen vertaistuen ja asiantuntijoiden antaman oikean
tiedon avulla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. 2.Uusien vapaaehtoisten vertaistukiohjaajien koulutukseen ja
olemassa olevien vertaistukiohjaajien lisäkoulutukseen sekä tukemiseen ja heidän virkistykseen. 3.Tiedon
viemiseksi terveydenhuollon opiskelijoille kokemusluentojen avulla, Oulussa, Kajaanissa ja Oulaisissa. 4.Tiedon
toimittamiseen perusterveydenhuoltoon, missä suurin osa kilpirauhaspotilaista hoidetaan. Hoitohenkilökunnalla ei
aina ole riittävää tietoa sairastuneiden kokonaistilanteesta, jolloin potilaat kokevat etteivät tule kuulluiksi. 5.
Asiantuntijaluentojen järjestämiseen ja niiden kulujen kattamiseen eri puolilla laajaa aluettamme. 6. Sairauksien ja
yhdistyksemme toiminnan tunnettavuuden lisääminen terveydenhuollon ammattilaisille ja alueemme väestölle. 7.
9 108 Kilpi- ja lisäkilpirauhasairaiden läheisten tiedon lisäämiseen ja tukemiseen.
Ei esitetä

218 221

0

OULUN SEUDUN
MUISTIYHDISTYS RY

C

Muistisairaan henkilön ja hänen läheisensä osallisuuden sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen
9 390 ravitsemusta tukevien toiminnallisten ryhmien ja yksilöllisen tuen kautta (MuRu/ Muisti ja Ruoka 2021-2023)

Esitetään

490 000

488 400

C

Pohjois-Suomen Muistiyhdistysten yhteinen hanke, jolla vahvistetaan yhdistysten toimintaedellytyksiä ja lisätään
tunnettuutta. Oulun, Lapin, Kainuun ja Suomenselän Muistiyhdistysten sekä Raahen Seudun ja Koillismaan Muisti
ry:n vaikuttamistoiminnan ja viestinnän vahvistaminen sekä kohderyhmän edunvalvonnan kehittäminen
yhteistyössä ja kestävällä tavalla niin, että luodaan pysyviä käytäntöjä Pohjois-Suomen Muistiyhdistyksille.
Tavoitteena on yhdistystoiminnan tehostaminen, koko alueen yhtenäisen viestintästrategian luominen,
muistiyhdistysten vetovoiman ja brändin kehittäminen, muistiterveyden edistäminen ja yhteiskunnallisen
vaikuttamisen lisääminen. Toiminta kohdentuu maakuntien muistiperheille, päättäjille, viranhaltijoille ja kaikille
9 321 asukkaille sekä muistiyhdistyksille.

Ei esitetä

521 800

0

ORANSSI RY

Osallisuuden aika ry
Oulun
Diakonissalaitoksen
Säätiö sr

Oulun
Diakonissalaitoksen
Säätiö sr

OULUN ENSI- JA
TURVAKOTI RY

OULUN ENSI- JA
TURVAKOTI RY

OULUN INVALIDIEN
YHDISTYS RY

OULUN SEUDUN
MUISTIYHDISTYS RY

OULUN SEUDUN
MÄNTYKOTI RY
C
Oulun seudun
omaishoitajat ry
C
Oulun
vastaanottokeskuste
n tukiyhdistys ry.
C
Pakolaisnuorten tuki
ry
C

Hankkeessa vahvistetaan ikääntyneiden turvallisuutta ja hyvinvointia suoraan ja välillisesti lisäten vapaaehtoisten,
vanhustyön ammattilaisten ja opiskelijoiden, ikääntyneiden ja omaishoitajien valmiuksia ikääntyneisiin
kohdistuvan kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja avun hakemiseen
turvataitokoulutuksen keinoin. Tietoisuus huoli-ilmoitusmenettelystä lisääntyy laajemmalti. Yhteiskunnan tasolla
keskustelua aiheesta käydään tietoisuuden lisäämiseksi. Vapaaehtoisille suunnatun turvataitolähettiläskoulutuksen
suoritettuaan vapaaehtoiset saavat valmiudet toteuttaa uudenlaista vapaaehtoistoimintaa, jossa ikääntyneet
välittävät toisille ikääntyneille tietoa turvataitoinfoissa. Vanhustyön ammattilaisille suunnattu turvataitokoulutus
toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Ikääntyneiden kaltoinkohtelua kokeneiden ja omaishoitajien turvataitoja
9 329 lisätään voimaannuttavan ryhmätoiminnan ja yksilöohjauksen avulla.
Ei esitetä
Erityislapsiperheiden vanhempien muutosresilienssin vahvistamiseen yksilöllisen ja ryhmämuotoisen tuen, sekä
9 333 osallisuuden vahvistamisen avulla (Jousi 2021-2023)
Esitetään

439 954

0

435 000

435 000

502 349

366 793

Esitetään

381 000

381 000

Esitetään

Turvapaikanhakijanaisten sekä oleskeluluvan saaneiden naisten ja lapsiperheiden kotoutumisen tukemiseen
9 139 (kohtaamispaikkatoiminta, ryhmätoiminta, neuvonta, etsivä työ, vapaaehtoistyö) (Moninaisilla poluilla 2021-2023) Esitetään

PARASTA LAPSILLE RY C

Häiriökäyttäytyvien 10-16-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemiseen ryhmätoiminnalla sekä
8 778 kohderyhmää tukevan toimintatavan kehittämiseen ja levittämiseen (Voimaksi-hanke 2021-2023)
Perheiden vanhemmuuden tukemiseen vertais- ja leiritoiminnalla (Näe hyvä meissä -perhetoimintahanke 20219 386 2023)

1 602 040

702 000

PARASTA LAPSILLE RY B

9 325 Pukkilan leirikeskuksen vanhan rakennuksen peruskorjaamiskustannuksiin liikuntatilaksi (2021-2022)

Esitetään

579 516

578 000

PAREMPI ARKI RY

Tavoite: 1. Etsivän työn kehittäminen toimivaksi toimipaikassa ja kohderyhmän parissa myös muualla Tavoite 2.
Kohderyhmäläisten arjen toimintaedellytysten vahvistaminen erilaisin käytännön keinoin. Tavoite 3. Osallisuuden
tukeminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen asuinalueella Kohderyhmä(t): a.) yhdistykseltä aineellista apua saavat
henkilöt. b.) yhteisön tukea tarvitsevat toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset. c.) mm. kuntoutustuella /
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat nuoret , d.) ikäihmiset Toimintamuodot 1.: pienryhmät, yksilöohjaus, arjenluovat
toiminnot Toimintamuodot 2. Vierailut, tutustumiskäynnit, retket, tapahtumat ja tempaukset Ohjauksen erilaiset
uudet mahdollisuudet mm. TEAMS. Toimintamuodot 3. Yhteistyön kartoittaminen ja sen vankistaminen
Yhdistyksemme perustyö on supistunut koronapandemian vuoksi. Hanke vahvistaa muuttuvien ja jo muuttuneiden
kohtaamistoimintatapojen suunnittelun, toteutuksen kehittämisen ja käyttöönoton kohderyhmän tarpeita
9 342 vastaavaksi Enossa.
Ei esitetä

152 296

0

219 902

0

358 190

358 190

525 000

0

C

PARKINSONLIITTO RY C

Avustusta haetaan ryhmätoiminnan järjestämiseen työikäisille työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville
henkilöille, jotka ovat kokeneet kiusaamista. Hakijan toimintaan aiemmin osallistuneet ovat kertoneet, että
kiusaamiskokemukset ovat vaikuttaneet mm. itsetuntoon, vuorovaikutustilanteisiin, arkeen sekä työ- ja
kouluelämään hakeutumiseen, siellä pysymiseen ja pärjäämiseen. Ryhmätoiminnoissa tuetaan
vuorovaikutustaitoja ja tarjotaan korjaavia kokemuksia luovin ja toiminnallisin menetelmin tarkoituksena lieventää
kiusaamisen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia. Lisäksi parannetaan osallistujien toimintakykyä sekä osallisuuden
kokemusta. Hankkeessa kehitetään koulutusmateriaali yhdessä hankkeeseen osallistuvien kanssa. Materiaalin
avulla parannetaan kolmannella sektorilla työskentelevien ammattilaisten kykyä tunnistaa ja ymmärtää
kiusaamiskokemusten vaikutuksia ja sen aiheuttamia esteitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin
8 774 työttömyys ja/tai syrjäytyneisyys pitkittyy.
Ei esitetä
Liikehäiriösairaiden itsehoidon tuen ja tiedonsaannin kehittämiseen. Sähköisten kanavien vakiinnuttamiseen osaksi
vapaaehtoistoimintaa sekä paikallisyhdistysten tukemiseen digilaitteiden käytössä (Mennään verkkoon 2021 –
8 837 2023)
Esitetään

PELASTAKAA LAPSET
RY
C
PELASTAKAA LAPSET
RY
C

Hankkeessa etsitään ratkaisuja edistämään ja vahvistamaan yhdenvertaisuutta ja YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen yleisperiaatteita harrastuksissa: parannetaan vähävaraisten lasten harrastusmahdollisuuksia;
ehkäistään syrjintää ja kiusaamista; edistetään haavoittavassa asemassa olevien lasten osallisuutta harrastuksissa.
Luodaan paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia toimintamalleja, joilla tuetaan ja vahvistetaan jo toteutettuja
hankkeita ja ohjelmia (ml. harrastamisen Suomen malli). Vaikuttamista päättäjiin pysyvien ratkaisujen saamiseksi
ja rakenteisiin vaikuttamiseksi. Eri osa-alueisiin liittyvät kehittämistoimet tehdään verkostoyhteistyötä hyödyntäen
ja lapsia osallistaen. Hankkeessa kehitettäviä, hyväksi havaittuja uusia toimintamalleja tullaan levittämään
muillekin harrastussektoreille urheilun lisäksi. Pääkohderyhmät: haavoittuvat 6-12v lapset; liikuntaseurat; lasten
9 210 kanssa toimivat vapaaehtoiset; organisaatiot (mm koulu, nuoriso-ja sos.toimi); kuntapäättäjät.
Ei esitetä
Pakolaistaustaisten perheiden vanhempien tukemiseen uusien myönteisten kasvatusmenetelmien sekä
9 218 uudenlaisen yhdessä toimimisen avulla ( Usra - Perheenä Suomessa 2021-2023)
Esitetään

530 000

530 000

PERHEHOITOLIITTO
RY

C

Kehitetään Perheeltä perheelle -koko perheen sijoittamisen malli lastensuojelun kuntouttavaan perhehoitoon. Se
voi toteutua perhekodissa tai perhehoitoon sijoitettavan kotona. Teoriana ovat kiintymyskeskeisen
vanhemmuuden, systeeminen ja perheterapeuttinen lähestymistapa Tavoitteet: 1. Perhehoidon malli on kaikkien
perhehoidon palveluja tuottavien toimijoiden käytettävissä 2. Perhehoitajilla on valmiudet ja
tarkoituksenmukainen tuki tehtävään 3. Lastensuojelun vahvan tuen palveluvalikko on monipuolistunut ja vastaa
yhä erilaisimpien perheiden tarpeisiin. Kehittämistyö tehdään hankekumppaneiden kanssa. Kohderyhmä on
toimijoiden kautta lastensuojelun asiakkaana olevat vahvan tuen tarpeessa olevat lapsiperheet sekä sijaisperheet.
Hanke ei tuota palveluja kumppaneiden asiakasperheille. Se tukee ja kerää tietoa toimijoiden monitoimijaisen ja
systeemisen työskentelyn tavoista perheen kuntouttamiseksi ja kehittää sekä pilotoi mallin yhdessä
9 178 hankekumppaneiden kanssa saadun tiedon pohjalta.
Ei esitetä

782 000

0

C

Laaja-alaista tukea tarvitsevat, erityisesti autismikirjon henkilöt, eivät saa tarvetta vastaavasti perhehoitoa koska
toimeksiantosuhteisten perhehoitajien osaaminen ja heidän saamansa tuki eivät ole riittäviä.Tämä koskee sekä
ammattilaisilta saatavaa että vertaisuuteen perustuvaa tukea.Tarvitaan asiantuntijajärjestöjen, perhehoitajien ja
perhehoidon työntekijöiden osaamisen yhdistämistä. Perhehoitoliitto ry hakijana on perhehoidon asiantuntija - ja
etujärjestö, Kehitysvammatuki 57 ry kehitysvamma-alan, Autismiliitto ry autismikirjon henkilöiden ja
Omaishoitajaliitto omaishoitajien tarpeiden asiantuntija. Soite ky, Essote ky, Keski-Suomen vammaisten ja
ikäihmisten perhehoidon koordinointi ovat perhehoidon järjestämisen asiantuntijoita ja AVA perhepalvelut Oy
tuottamisen asiantuntija. Järjestöosaaminen yhdistettynä muiden yhteistyökumppaneiden tietoon ja
perustehtävään varmistaa monipuolisen osaamisen kehittää uudenlaisia toimintatapoja ja tukee niiden leviämistä
9 176 ja juurtumista.
Ei esitetä

758 000

0

Ei esitetä

330 000

0

Ei esitetä

26 000

0

PARIK-SÄÄTIÖ

PERHEHOITOLIITTO
RY

C

PERHEIDENPAIKKA RY C

Perlamutra ry

C

Perustaan Outokumpuun fyysinen tila perheille (ja Siun soten läntiselle alueelle digivälitteisesti). Paikan nimeksi
tulee LeikkiTalo. Korona-pandemia on muuttanut maailman. Tavoitteena on matalan kynnyksen
ennaltaehkäisevän työn toimintamallien uudistaminen ja kehittäminen tilanteen mukaisiksi. Hanke kehitetää ja
toteuttaa myös matalan kynnyksen eroauttamista sekä kouluttaa ja konsultoi Siun soten henkilökuntaa ja
järjestöjä ETKL-liiton menetelmillä . LeikkiTalo Outokummussa on pää kohtaamis- ja striimauspaikka. Toiminnat ja
koulutukset lähetetään sieltä Siun soten läntisen alueen sovittuihin paikkoihin (yhdistykset) . Hanke kehittää
virtuaalista näkökulmaa, jotta saadaan syrjäisimmissäkin paikoissa asuvat lapsiperheet mukaan toimintaan.
Yhteistyökumppaneista muodostetaan moniosaaja - toimintaryhmä, jonka kanssa yhdessä kehitetään hankkeen
aikana uusia toimintamalleja. Tarkoituksen on löytää yhdyspintaa julkisen sektorin kanssa (Sote), ja toimia
9 198 digivälitteisesti koteihin.
Projektin tavoiteena on teini- ja nuorisotyö - työ venäjänkielisten yläkoululaisten kanssa arjen hallinnan
osaamisensa kehittämistä varten sekä ammattilisen koulutuksen valintaa varten vertaistukiryhmän muodolla
8 926 työvalmentajan vetämisisen alla.

Perlamutra ry

C

Projektin tavoitteena on maahanmuuttajien perheiden tietoisuutta suomalaisten perinteistä, arkielämästä,
kasvatusta sekä sosiaali- ja terveysalan palveluista lisääminen. Kohderyhmä - Suomessa asuvat venäjänkieliset
lapsiperheet. Projektin toiminnan tavoite on tietoresurssien perustaminen venäjänkielisille lapsiperheille. Tietojen
saavutettavuutta varten perustetaan verkkoresurssit. Projekti toiminnan toteuttaminen suunnitellaan
venäjänkielellä tietoresurssien perustamisen kautta. Verkkoresurssien sisältöön tulee tietoa suomalaisesta
lähteidesta, minkä sovelletaan venäjänkielisille. Samalla julkaistaan erityisammattilaisten artikkelit. Myös
8 925 edellytetään SOTE-ammattilaisten verkkoneuvonnan mahdollisuuden.
Ei esitetä

PESÄPUU RY

C

9 164

PESÄPUU RY

C

9 249

PESÄPUU RY

C

8 956

Phoenix ry

C

8 952

PIENPERHEYHDISTYS
RY
C

9 328

Verkkovälitteisen tuen, vertaistuen ja osallistumismuotojen kehittämiseen lastensuojelun asiakkaina olevien ja
olleiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi (Nuorten Turvasatama 2021-2023)
Perheen jälleenyhdistämisten edellytysten lisääminen lastensuojelun laitoshoidossa uuden verkkopohjaisen
työmallin avulla.
REUNALLA! - Edellytykset nuorten onnistuneen päihdehoidon toteuttamiseen -hankkeen tavoitteena on luoda
päihdehoidon mallinnus sijoitettuna asuvien 13-18-vuotiaiden nuorten päihdeongelman tunnistamiseen, hoitoon
ohjaukseen ja vaikuttavaan tukeen.
Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten työelämäosallisuuden edistämiseen mahdollistamalla työelämään
sijoittuminen osaamistasoa vastaaviin tehtäviin valmennuksien-, tapahtumien, mentoriohjelman ja
yhteistyöverkoston avulla (Startup Refugees Academy 2021-2023)
Eriarvoisuuden vähentäminen tukemalla yhden vanhemman perheen vanhempaa työllistymisen mahdollistavan
opiskelun aloittamisessa ja/tai keskeytyneiden opintojen loppuun saattamisessa vertaistuellisten opintopiirien,
työpajatoiminnan ja Yhdessä opintopolulla-päivien avulla sekä tarjoamalla lapsille merkityksellistä tekemistä
vanhemman keskittyessä opintoihinsa.

90 000

0

Esitetään

519 000

513 700

Ei esitetä

473 000

0

Ei esitetä

475 800

0

Esitetään

599 916

599 916

Ei esitetä

249 240

0

41 216

0

1 260 000

0

PIRKANMAAN
ELOKUVAKESKUS RY

C

PIRKANMAAN
IHMISSUHDETYÖ RY

C

Avustuksen turvin järjestetään elokuvatyöpajoja nuorille. Kohderyhmänä ovat ilman työ- tai opiskelupaikkaa olevat
nuoret ja erilaiset muut ryhmät joilla todennäköisyys ajautua em tilanteeseen. Esimerkkejä ovat esim
mielenterveyskuntoutujat, erityisherkät ja maahanmuuttajataustaiset nuoret. Elokuvatyöpajojen tarkoituksena on
kehittää itsetuntoa ja ryhmässä toimimisen taitoja; vastuuta ryhmän jäsenenä ja yhteisen päämäärään
pääsemisestä. Elokuvatyöpajojen kesto vaihtelee muutamasta viikosta kuukausiin, samoin intensiteetti, yleensä
pajan jäsenet tapaavat 1-2 kertaa viikossa muutaman tunnin ajan.Toiminnan päämääränä on aina yhteinen
elokuva jonka esittämisestä päätetään yhdessä ryhmän kanssa. Pääsääntöisesti ei kannusteta elokuvan
julkaisemista internetissä, mutta se esitetään vähintään tekijäryhmälle elokuvakeskuksen omassa elkuvateatterissa
9 004 ja mahdollisesti myös erilaisissa tapahtumissa.
Ei esitetä
Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy Oman toimijuuden vahvistuminen elämässä Mielen hyvinvoinnin lisääminen
Asiakkaina ja osallistujina nuoria työnhakijoita, elämäntilanteen haasteissa kamppailevia ja osallistumisen taitojen
vahvistumisen hakijoita. Ihmisen identiteetti muovautuu koko ajan suhteessa muihin ihmisiin. Erilaisille
elämäntapahtumille antamamme merkitykset ja niiden punominen sanoiksi ja tarinoiksi meistä itsestämme
muokkaa elämää. Tarinallisuus vahvistaa prosessia, jossa opetellaan keinoja oman elämän haltuunottoon ja
9 189 hallintaan.
Ei esitetä

C

Nuorten, läheisten ja ammattilaisten mielenterveystaitojen vahvistaminen ja toiveikkuuden lisääminen koronan
jälkeen. Hanke levittää tietoa ja taitoja mielen hyvinvointiin, kannustaa ja oivalluttaa kohderyhmiä. Kohderyhmiä
ovat: 1) yläasteen ja toisen asteen opiskelijat, oppilaitosten kautta, 2) suuntaa etsivät nuoret, yhteistyössä
kaupungin Ohjaamon, Etsivän ja Nuorten sosiaalityön kanssa. 3) Nuorten kanssa töitä tekevät ammattilaiset ja 4)
nuorten läheiset; vanhemmat, isovanhemmat, sisarukset, ystävät. Toiminnat lähtevät pitkälle nuorten tarpeista.
Työmuotoja ovat nuorten ja ammattilaisten kouluttaminen (mm. MTEA-koulutukset, ryhmät, oppitunnit) sekä
osallistumiseen perustuvat taideprojektit, luontoretket ja muu toivottu toiminta. Keskeistä on vertaistuki,
toisiltaan oppiminen ja osallisuus. Ammattilaisia koulutetaan mielenterveyden edistämiseen siellä, missä he
8 945 kohtaavat nuoria. Läheisten mukaan ottamisella pyritään lisäämään nuorten tukea lähiympäristössään.

Ei esitetä

468 000

0

C

Muistisairaiden yksinäisyyden vähentäminen ja ennaltaehkäisy tutkimusnäyttöön perustuvien menetelmien avulla.
Muistisairaan ihmisen sosiaalisen verkoston vahvistaminen sekä identiteetin tukeminen yksilö- ja ryhmätoiminnan
avulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat yksin asuvat, syrjäytymisvaarassa olevat muistisairaat, jotka pyritään
tavoittamaan heti sairauden alkuvaiheessa. Hankkeessa vahvistetaan ja ylläpidetään sosiaalisia ja sosiokognitiivisia
taitoja yksilö- ja ryhmämuotoisen tuen avulla. Tuen ja ohjauksen avulla pyritään vähentämään muistisairaan
ihmisen negatiivisia ajattelumalleja itsestään sekä suuntaamaan lähipiirin asenteita myönteisemmäksi
muistisairasta kohtaan. Lisäksi tavoitteena on, että muistisairaan elämänkulku, kiinnostuksen kohteet ja
mieltymykset sekä hoivatoiveet tulisi kirjattua. Sairauden edetessä muistisairaan identiteettiä on helpompi tukea
8 791 ja vahvistaa, kun hänen elämänkulkunsa ja hoivatoiveet ovat tiedossa.
Ei esitetä

630 960

0

C

Yksinäisyyttä kokevalla on tutkimusten mukaan kymmenkertainen riski sairastua masennukseen tai
ahdistuneisuushäiriöön. Myös sydän- ja verisuonitauteihin ja moniin muihin sairauksiin kytkentä on tunnetusti
olemassa. Edellä todettujen ongelmien vähentämiseksi avustusta haetaan pirkanmaalaisten omaishoitajien ja
omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseen. Yksinäisyyttä ja sen muuttumista pitkäkestoiseksi vähennetään
vertaisryhmätoiminnalla, tukipuhelintoiminnalla ja pääasiassa ulkona tapahtuvalla liikunnallisella
ryhmätoiminnalla sekä koulutustoiminnalla. Tavoitteena on lisäksi lisätä digitaalista yhdenvertaisuutta, josta
hyötyvät etenkin ikäihmiset, joita toiminnan kohderyhmässä on suurin osa. Yhdenvertaisuutta lisätään yksilö- ja
9 140 pienryhmätasoisen phjauksen ja opastuksen avulla.

Ei esitetä

630 000

0

PLAN SUOMI SÄÄTIÖ C

Hanke voimaannuttaa vähän aikaa Suomessa asuneita 14–24 v nuoria, jotka on valittu haavoittuvan, erityistukea
tarvitsevan aseman vuoksi. Se auttaa tiedostamaan omia vahvuuksia, rajoja ja oikeuksia sekä vahvistaa
yhdenvertaisuutta, identiteettiä ja osallisuutta. Toissijaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset
aikuiset nuoret ns mentorit, jotka tukevat nuoria. Hanke rakentuu eripuolilta Suomea koottavista iän mukaisista
etäryhmistä. Hankkeessa on 7 moduulia: sitouttaminen: orientaatio ja ryhmäytyminen; oikeudet ja velvollisuudet;
elämän tärkeät asiat; omat rajat ja niiden tunnistaminen; hyvinvointi; osallistuminen ja toiminta; reflektio.
Moduuli sisältää 1–3 tapaamista. Etäryhmien jälkeen nuoret voivat jatkaa toiminnassa mentoreina. Hanke alkaa
keväällä 2021. Ryhmät käynnistyvät paikkakunnilla joissa on iso maahanmuuttajaväestö. Keväällä 2022 siirrytään
paikkakunnille, joissa on yksittäisiä nuoria eikä vertaistukea. Hankkeesta kehitetään malli, jota jalkautetaan
8 935 muiden käyttöön
Ei esitetä

80 000

0

POHJANMAAN
NÄKÖVAMMAISET RY C

Tarkoituksena lisäarvon tuottaminen näkövammaisten arkielämään ja näin vähentää eriarvoisuuden tunnetta ja
lisätä yhdenvertaisuutta näkövammaisten yksilölliset tarpeet huomioiden, vahvistaa näkövammaisten voimavaroja
ja auttaa näin pitämään huolta itsestä kokonaisvaltaisesti eri menetelmien avuin. Tavoitteena etsiä saavutettavia
ja esteettömiä menetelmiä, joiden avulla näkövammainen selviää arjen tuomista haasteista. Tavoitteena järjestää
osallisuutta- ja sosiaalisuutta tukevaa voimavaralähtöistä toimintaa matalalla kynnyksellä. Tavoitteena
näkövammaisten hyvinvoinnin lisääntyminen fyysisellä-, psyykkisellä ja sosiaalisella osa-alueilla. Kohderyhmänä
toiminta-alueemme työikäiset ja yli 65- vuotiaat näkövammaiset jäsenet. toimintamuotoina asiantuntija ja
9 312 ammattilaisvetoiset toiminnalliset yksilö- ja ryhmämuotoiset luennot ja pienkurssit lähi- tai etätapaamisina.
Ei esitetä

95 000

0

Pirkanmaan
Mielenterveys ry

PIRKANMAAN
MUISTIYHDISTYS RY

PIRKANMAAN
OMAISHOITAJAT RY

Pohjanmaan
sosiaalipsykiatrinen
yhdistys ry Österbottens
socialpsykiatriska
förening rf

C

Pohjanmaan
Yhdistykset ry

C

Iivari-hankkeen tarkoituksena on tuottaa digitaalisia neuvonta-, ohjaus- ja vertaistukipalveluita itseään
vahingoittaville nuorille ja heidän perheilleen. Kohderyhmänä ovat itsetuhoisesti käyttäytyvät nuoret sekä heidän
läheisensä ja ammattilaiset. Nuorten itsetuhoisen käyttäytymisen ehkäisyssä keskeistä on psykoedukaatio. Perheen
ja läheisverkoston mukaan ottaminen itsetuhoisen käyttäytymisen arvioon ja hoitoon parantaa
ennustetta.(Duodecim 2018.) Tästä syystä hanke tarjoaa perinteisin ja digitaalisin keinoin tukea, apua ja tietoa
kohderyhmille. Hankkeessa luotavan verkkosivuston lisäksi kohderyhmille järjestetään vertaistukiryhmiä (myös
virtuaalisesti), joissa hyödynnetään kokemusasiantuntijoita. Vastaavaa palvelua ei ole Suomessa. Hankkeen
tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti hyödynnettävä sähköinen alusta. Tavoitteen saavuttamisessa auttaa se,
että kaikilla hankkeen toteuttajilla on taustallaan valtakunnallinen katto-organisaatio ja hyvät alueelliset
8 835 yhteistyöverkostot.
Ei esitetä
Yhteishankeen toteuttajina ovat POHY ry, Kosti ry sekä Yhteisöjen Yhdistys ry. Toiminta tukee ja vahvistaa
paikallisten ja alueellisten sotejärjestöjen erilaisia toimintaedellytyksiä sekä kehittää alueen sote-järjestöjen
9 111 oppilaitos- ja yritysyhteistyötä (Järjestöklinikka 2021-2023)
Esitetään

566 800

566 800

POHJANTÄHTIOPISTON
KANNATUSYHDISTYS
RY
C

Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman hankkeen "Uusia valmiuksia työelämään"
omarahoitusosuuteen / muun julkisen tuen osuuteen järjestöille (2021-2023). Toiminnan tavoitteena on vahvistaa
ja luoda hyvinvointia Meri-Lapin järjestöjen ja oppilaitoitosten yhteistyöllä. Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan
uudenlainen vastavuoroisen oppimisen malli. Hankkeen aikana kehitetään järjestöjen kykyä tunnistaa omia
osaamisvajeitaan sekä järjestöjen mahdollisuuksia hyödyntää oppilaitoksien tarjoamia mahdollisuuksia ja
opiskelijoilla jo olevaa tietotaitoa organisaation osaamisen nostamisessa. Kohderyhmää ovat Oppilaitosten
opettajat ja muu henkilökunta sekä oppilaitosten opiskelijat, järjestöjen ja yhdistysten työntekijät ja vapaaehtoiset.
Järjestöjen asiakkaat: palvelujen käyttäjät, yhteistyökumppanit julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. ( Esr 9 213 hankehakemus toimitetaan pyydettäessä).
Ei esitetä

13 042

0

C

Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman hankkeen "Uusia valmiuksia työelämään järjestöyhteistyöllä"
omarahoitusosuuteen (2021-2023), (hakemusnumero 106583), ESR tl 4, erityistavoite 9.1. Hanke ei toteudu ilman
nyt haettavaa omarahoitusosuutta. Hanke tukee Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry:n AK2
toteuttamissuunnitelmaa ja Meri-Lapin seudullista kansalaisjärjestöstrategiaa. Hankkeessa vahvistetaan Meri-Lapin
järjestöjen ja koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä sopimukselliseksi, lisätään viestinnän ja käytännön
kokeilujen kautta opiskelijoiden tietoisuutta järjestöjen harjoittelu- ja opinnäytemahdollisuuksiksista sekä
pilotoidaan toimijoiden keskuudessa vastavuoroisen, ketterän oppimisen mallia (agile learning) . Kohderyhmänä
ovat järjestöt (oppimisympäristöjen ja omien osaamisvajeiden tunnistaminen, viestinnän kehittäminen) sekä
9 314 opiskelijat ja oppilaitosten henkilökunta (järjestötietoisuuden lisääminen ja käytännön järjestöharjoittelu).
Ei esitetä

22 187

0

C

Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman hankkeen "Eväitä reppuun" omarahoitusosuuteen järjestölle
9 023 (2021-2023)
Esitetään

50 283

50 283

C

Kehittämisprojektin päämääränä on juurruttaa Joensuun seudulle näyttöön perustuva Arkeen Voimaa (ArVo)
itsehoidon ryhmätoimintamalli (Chronic Disease Self-Management Program), joka on kehitetty Stanfordin
yliopiston potilasopetuksen tutkimuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä osana laajaa tutkimushanketta.
Suomessa ArVo-toimintaa koordinoi Kuntaliitto ja nykyisin toimintaa on saatavilla 10 kunnassa. ArVo -toiminta on
tarkoitettu henkilöille, joilla on elämässään haasteita, mitkä vaikuttavat heidän arkipärjäämiseensä. Näitä syitä
voivat olla uupumus, yksinäisyys, työttömyys, mielialan lasku tai oma tai omaisen pitkäaikaissairaus. Arkeen
Voimaa -toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän
arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan. Arkeen Voimaa on ryhmätoimintaa, joka kokoontuu kuusi kertaa viikon
9 337 välein, 2,5 tuntia kerrallaan. Ryhmää fasilitoivat koulutuksen saaneet vapaaehtoiset ohjaajat.
Ei esitetä

68 500

0

Vuonna kohtaamispaikkatoiminta muutti Kuntokievarin työ- ja päivätoimintakeskuksen yhteydestä Joensuun
9 274 keskustaanja haemme avustusta kohteen perustamiskuluihin.

Ei esitetä

30 625

0

Yhdistyksen omistaman toimitilan osuuteen kiinteistö-osakeyhtiön ilmanvaihdon ja salaojituksen suunnittelu- ja
9 345 peruskorjausmenoihin (KOY Ollinrinne, Joensuu) (2021)

Esitetään

6 242

6 000

POHJOIS-KARJALAN
NÄKÖVAMMAISET RY B

Yhdistyksen toimitilan omistusosuuteen kiinteistöyhtiön peruskorjauksen perustamismenoista (Kiinteistöyhtiö City8 921 Suvanto Oy, Kauppakatu 17 B 22) (2021)
Esitetään

16 240

16 000

Pohjois-Karjalan Seta
Hobiles ry
C

Pohjoiskarjalaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien hyvinvoinnin vahvistamiseen
vertaisryhmätoiminnalla, kehittämällä turvallisen etäosallistumisen tapoja ja luomalla ryhmäosallistumisen
hybridimalli. Tiedon lisäämiseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista ja niiden edistämisestä
9 158 kouluttamalla sekä verkosto- ja vaikuttamistyön keinoin. (Susirajan sateenkaari 2021-2023)

Esitetään

198 000

198 000

POHJOIS-KARJALAN
SOSIAALITURVAYHDI
STYS RY
C

Hankkeessa edistetään maahanmuuttajien osallisuutta ja kehitetään uusia, käytännönläheisiä menetelmiä
rasisminvastaiseen työhön, erityisesti rakenteelliseen rasismiin liittyen sekä tehdään näkyväksi kotoutumisen
esteenä olevia ilmiöitä ja rakenteita. Hankkeen tavoitteet: 1. Maahanmuuttajien ääni kuuluu maakunnassa ja
maahanmuuttajat osallistuvat heitä koskevien palveluiden ja toiminnan suunnitteluun. 2. Rasismin vastaisessa
työssä on otettu käyttöön uusia konkreettisia toimia 3. Maakunnassa tunnistetaan ja aktiivisesti puretaan
maahanmuuttajien työllistymisen esteitä 4. Digineuvontapisteillä on valmiuksia ohjata maahanmuuttaja-asiakkaita
ja digitaidottomien maahanmuuttajien digitaidot ovat lisääntyneet 5. Maakunnassa on vahvat
monikulttuurisuustyön verkostot, jotka avaavat yhteistyömahdollisuuksia ja paikan osaamisen jakamiseen.
Kohderyhmänä on maahanmuuttajat, viranomaiset, järjestötoimijat, yritykset, kunnat ja päättäjät, maakunnan
9 147 asukkaat.
Ei esitetä

360 000

0

POHJOIS-KARJALAN
SYDÄNPIIRI RY

Hankkeen tarkoituksena on valtimopotilaiden ja kohonneessa sairastumisriskissä olevien aikuisten, itsehoidon
valmiuksien lisääminen sekä tutkitun tiedon saaminen kohderyhmän käyttöön. Tutkimusten mukaan
sepelvaltimotaudin ennaltaehkäisyä pitäisi kohdentaa erityisesti haja-asutusalueille sekä matalammin
koulutetuille. Tutkittua tietoa tarvitaan yksilön hyvinvoinnin näkökulmassa rationaalisessa käyttäytymisessä ja
päätösten teossa. Hankkeen tarkoituksena on digitaalisten palveluiden hyödyntäminen. Se on tämän ajan yksi
tärkeimmistä kansalaistaidoista. Hyvinvointiteknologian kautta pystytään hyödyntämään ihmisten omaa
aktiivisuutta elin- ja elämäntapamuutoksiin. Digituen osaamista lisätään vertaistukitoiminnassa. Hanke vahvistaa
yhteistyötä eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä, kuten Siun soten kanssa. Hanke pyrkii vähentämään
9 244 koronan aiheuttamia haittavaikutuksia kohderyhmässä.
Ei esitetä

85 825

0

Pohjois-Pohjanmaan
sosiaali- ja
terveysturvayhdistys
ry
C

Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman hankkeen ”Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista
9 212 yhteistyötä edistämällä” omarahoitusosuuteen järjestölle (2021-2023)

Esitetään

43 301

39 879

POHJOIS-SAVON
MUISTI RY

Työiässä muistisairauteen sairastuneet sekä MCI(Mild Cognitive Impairment)vaiheessa olevien henkilöiden
9 286 palveluiden kehittämiseen sekä levittää tietoa kohderyhmän tarpeista kokemustoimijoiden kautta.

Ei esitetä

80 000

0

POHJOISEN
YHTEISÖJEN TUKI MAJAKKA RY
POHJOISEN
YHTEISÖJEN TUKI MAJAKKA RY

POHJOIS-KARJALAN
KANSANTERVEYS RY

POHJOIS-KARJALAN
MIELENTERVEYDENT
UKI RY
B
Pohjois-Karjalan
mielenterveysomaise
t - Finfami ry
B

C

C

89 826

0

POHJOIS-SAVON
SOSIAALITURVAYHDI
STYS RY
C

Maakunnallisen digiosallisuuden, järjestölähtöisen yhteistyön, sekä järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen
pohjoissavolaiset.fi -verkkoalustan kautta. Pohjoissavolaiset.fi verkkoalustan juurruttaminen maakunnallisesti
tunnistetuksi ja käytetyksi järjestötietopalveluksi ja osaksi maakunnallisen järjestötyön peruselementtejä.
Pohjoissavolaiset.fi verkkoalustan toiminnallisuuden ja sisältöjen kehittäminen niin, että alusta tukee yhdistysten
toimintaa ja siitä viestimistä laaja-alaisesti. Sivuston sisäisen logiikan ja löydettävyyden parantaminen niin, että
sivuston sisällöt palvelevat intuitiivisemmin yhdistysten, asukkaiden ja julkisen sektorin tietotarpeita, sekä
yhteistyötä. Tarkoitusta varten toteutetaan laaja-alaista yhteiskehittämistä, järjestetään käyttökoulutuksia ja
palvelevaa käyttäjätukea yhdistyksille ja julkisen sektorin toimijoille, toteutetaan maakunnallista
9 160 markkinointiviestintää, sekä tiedotusyhteistyötä eri sidosryhmien välillä.
Ei esitetä

POHJOIS-SAVON
SYÖPÄYHDISTYS RY

C

Tavoite on kehittää Pohjois-Savon maakunnassa, erityisesti haja-asutusalueilla asuvien, syöpään sairastuneiden ja
heidän läheistensä digitaitoja vastaamaan nykypäivänä tarvittavia taitoja digitaalisten palvelujen löytämiseen ja
niiden käyttämiseen. Toinen tavoite on rohkaista ja ohjata eri puolilla Pohjois-Savoa asuvia, erityisesti ikäihmisiä
käyttämään oma-aloitteisesti verkosta löytyviä arjen hyvinvointia lisääviä ja terveyttä edistäviä palveluja. Kolmas
tavoite on innostaa eri puolilla Pohjois-Savoa asuvia vapaaehtoisia ja syöpäyhdistyksen jäseniä käyttämään
sähköistä viestintää ja osallistumaan etäyhteydellä järjestettävään toimintaan. Lisäksi heitä kannustetaan
8 824 viestimään verkossa järjestämästään toiminnasta.

C

Pohjois-suomen
Somalinuoret ry

Pohjola-Norden ry

C

POLVIJÄRVEN
VANHUSTENTALOYH
DISTYS RY
C
PORIN
MIELENTERVEYSYHDI
STYS HYVIS RY
C
PORIN SEUDUN
TYÖTTÖMÄT RY
C

86 980

0

Ei esitetä

215 700

0

Hankkeen päätavoitteena on maahanmuuttajataustaisten, erityisesti nuorten sekä naisten tukeminen.
Tarkoituksena on luoda ja kehittää matalan kynnyksen monipuolinen voimaantumispaikka, johon kuuluu neuvontaja ohjaustoimintaa, kulttuurin, harrastuksien ja liikunnan aktiviteetteja sekä vertaistukitoimintaa. Toiminnan
ytimessä on syrjimättömyys- ja yhdenvertaisuusperiaatteet, jotka edesauttavat heikommassa asemassa olevien
henkilöiden aktiivista osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä voimaantumista ja vuorovaikutteista kotoutumista.
Tarkoituksena on, että hankkeessa toteutuneiden toimintojen avulla, haastavassa elämäntilanteessa sekä syrjinnän
vaarassa olevat yksilöt ja perheet saavat apua arjen hallintaan sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin tukea.
Toiminnassa tuetaan osallistujien suomen kielen ja yhteiskuntatiedon oppimista. Tavoitteena on edistää
9 278 maahanmuuttajataustaisten osallistujien kotoutumista.
Ei esitetä

360 000

0

65 000

0

72 000

0

Esitetään

348 000

348 000

Ei esitetä

317 960

0

Esitetään

70 000

70 000

Esitetään

100 000

100 000

Projektets mål är att förbättra pappornas vilja att ta hand om sina barn, våga ta längre pappaledighet och på det
här sättet påverka till situationen i arbetslivet och samhället. ”Cool hemmapappa" vill delta i att utveckla
samhället så att det finns likvärdiga möjligheter för pappor att förverkliga sig i arbetslivet. En annan målsättning är
att kunna erbjuda ett nätverk för pappor så att man även kan utbyta tankar och funderingar kring föräldraskapet
och möjligheterna att kombinera detta med en karriär/jobb. Viktigaste målsättningen är att kunna öka förståelsen
och framförallt viljan bland pappor i Finland att vara föräldraledig. Övergripande mål för projektet är att förändra
nuvarande tankesätt som baseras på att papporna inte är hemma med barn. Åtminstone inte många dagar. Syftet
är att öka jämställdhet och inkludering med hänsyn till pappornas livssituation och bakgrund, stärka gemenskap
9 098 och tolerans och öka mötet och ömsesidig förståelse mellan olika människor.
Ei esitetä
Viriketoiminnan tavoitteena on tarjota Vanhustentaloyhdistyksen asukkaille sekä muille alueen ikäihmisille kotona
asumista ja toimintakykyä tukevaa ja yksinäisyyttä ehkäisevää toimintaa . Toiminnan totetuttamiseksi yhdistyksellä
tulee olla palkattu työntekijä, joka ideoi ja organisoi arkisin toimintaa yhdistyksen omassa tilassa asukkaiden
välittömässä läheisyydessä. Toiminta on arkisin tapahtuvaa, yhteisöllistä, osallistavaa ja mielekästä, jokaiselle
jotakin toimintaa. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, siihen osallistuminen tehdään helpoksi ja kaikille
8 895 mahdolliseksi.
Ei esitetä

PORIN SININAUHA RY B

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä yksinäiseksi itsensä tuntevien ystäväkahvilatoimintaan Harjavallassa,
9 196 Kokemäellä ja Nakkilassa (2021-2023)
Työllisyys- ja elämäntilanteen muutosten, henkilökohtaisen työn ja koulutuksen jatkopolun kehittäminen ja
9 422 seuranta.
Heikossa asemassa olevien osallisuuden ja voimavarojen vahvistamiseen luovia menetelmiä käyttäen ja niiden
9 134 hyödyntämiseen liittyvää menetelmäosaamista vahvistaen (Luova 2021)
Erityisryhmien tukiasuntojen hankinta- ja korjausmenoihin olemassa olevasta asuntokannasta Porin alueelta
8 714 (2021)

PORVOON
YHDISTYSKESKUS RY

C

Porvoon Yhdistyskeskus ry:n (PYK) aiempi projekti 2018–2020 tuotti olennaista kokemusperäistä tietoa
yhdistystoiminnan tuen tarpeesta ja yhdistystoiminnan vaikuttavuusongelmista Itä-Uudenmaan alueella.
Kuntarakenne ja kuntien tehtävät muuttuvat olennaisesti lähivuosina sote-ratkaisun myötä. Muuttuvassa
toimintaympäristössä ja em. kokemuksiin perustuen lähivuodet edellyttävät yhdistysten toimivuuden ja niiden
jäsenten hyvinvoinnin turvaamiseksi yhdistyksissä kehitettyjen hyvien käytäntöjen jakamista, muutoshallintaan
liittyviä järjestöpalveluja ja toimialueen yhdistysten keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämistä. Ongelmien
kohtaaminen vaatii muutosprosessin hallintaan osallistuvaa toimijaa, Yhdistyskeskusta, jolla on täysipäiväinen
toiminnanohjaaja. Erityisesti väestörakenteen voimakas muutos aiheuttaa lähitulevaisuudessa kehityspaineita
palveluiden tuottamiseen. Tällaisia tekijöitä ovat mm. ikärakenteen muutos ja maahanmuutto. Toimintojen
9 247 mahdollistamiseen tarvitaan myös toimitiloja.

Ei esitetä

335 000

0

C

Tuotetaan hiv-stigmaa rikkovia ja hyvinvointia sekä mielenterveyttä edistäviä sisältöjä ja työkaluja Positiiviset ry:n
toimintaan, jotta voidaan ajankohtaiseen tietoon nojaten edistää hiv-positiivisten hyvinvointia. Tehdään
kansainvälisesti validoitu tutkimus Stigma Index, jossa hiv-positiiviset haastattelevat toisia hiv-positiivisia stigmakokemuksista. Tuodaan esiin ja lisätään tietoisuutta stigmasta, intersektionaalisesta stigmasta, itsestigmasta ja
sisäistetystä stigmasta. Paikataan koronapandemian esiin nostamia mielenterveyden haasteita sekä viedään
loppuun Chemsex-hankkeessa koronapandemian takia kesken jäänet tuotokset. Erityisesti vastataan esiin tulleisiin
stigma-kokemuksia ruokkiviin kysymyksiin yksinäisyydestä ja seksi- sekä pornoriipuvuudesta. Hankeavustusta
9 117 käytetään vanhentuneiden verkkosivujen uusimiseksi, jotta tieto ja tuki ovat helposti kaikkien saatavilla.
Ei esitetä

185 000

0

C

Maahanmuuttajille suunnattua mielenterveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävävää matalan kynnyksen
9 280 ryhmätoimintaa (MIITTI - Hyvinvointia ja kohtaamisia Lapinlahden Lähteellä 2021-2023)

Esitetään

536 000

536 000

PRO-TUKIPISTE RY

C

Monikanavaisen verkkopalvelukokonaisuuden luomiseen yhteiskehittämisen menetelmällä. Verkkopalvelu
mahdollistaa Pro-tukipisteen neuvonta-, tuki- ja konsultaatiopalveluiden sekä ryhmätoiminnan tarjoamisen
8 868 valtakunnallisesti. (Integroidun verkkopalvelukokonaisuuden rakentaminen yhteiskehittämällä 2021-2022)

Esitetään

208 635

208 635

PSORIASISLIITTO RY

C

8 800 Verkkoympäristössä tapahtuvan ryhmämuotoisen vertaistuen tutkimukseen ja kehittämiseen (2021-2022)

Esitetään

121 400

121 400

PSORIASISLIITTO RY

B

8 747 Sähköisen taloushallintojärjestelmän hankintaan (2021)

Esitetään

51 450

51 450

C

Organisationsutvecklingsarbete. Då omvärlden förändras behövs förmåga att se framåt, förändra och utvecklas
som organisation. Det är nya utmaningar som möter oss i SOTE reformens och andra samhälleliga reformers
fotspår. Psykosociala fb har en omfattande roll och mångsidiga verksamhetsområden. Förändringar påverkar
Psykosociala fb:s verksamhet som helhet, inklusive medlemsorganisationernas framtid. Förändringsarbete kräver
resurser för att utveckla och stärka kommunikation, påverkansarbete, medlemsorganisationerna, återhämtning
och förebyggande arbete i Finland på svenska. Förbundet har en växande och viktig roll i medborgarsamhället.
Under projektets användningsperiod utreds och utvecklas verksamheter, samarbeten och målsättningar för att
driva Psykosociala fb och medlemsföreningarna framåt som organisation som helhet. Det krävs resurser för att
9 347 förändra en organisation och få den att utvecklas i en ny och hållbar riktning. En projektledare anställs.

Ei esitetä

65 000

0

PORIN SININAUHA RY C

POSITIIVISET RY
Pro Lapinlahti
mielenterveysseura
ry, Pro Lappviken
förening för mental
hälsa rf

PSYKOSOCIALA
FÖRBUNDET RF

PUOLIVÄLINKANKAA
N SUURALUEEN
ASUKASYHDISTYS RY C

Yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen lähiöluotsaamalla -> uusia kohtaamisen,
läsnäolon, dialogin ja fasilitoinnin muotoja lähiössä ja verkossa -> riittävä oikea-aikainen kevyttuki perheelle voi
löytyä läheltä tai verkosta ilman suurempaa byrokratiaa Kohderyhmänä ovat vuositasolla perheet (n=100),
erityisesti haavoittuvassa tilanteessa olevat perheet (lbtq, nepsy, mamu, rajoitteneisuus, vähemmistöt,
yksinhuoltajat, vähävaraisuus) n= 15-20. Lähiöluotsi toimii vapaaehtoisena yhteyshenkilönä lähiön/naapuroston,
järjestöjen, kohtaamispaikan, someyhteisöjen sekä virkahenkilöiden välillä. Hän aktivoi, yhteissuunnittellee ja kehittää, someviestii sekä kulttuuritulkkaa viihtyvyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä asioita perheille
lähiössä. Hankeverkostoituminen tapahtuu pitämällä vuodessa 6-8 verkkotyöskentelyä, joissa juurrutetaan
9 129 osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kehittäviä käytänteitä, menetelmiä ja mittareita alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Ei esitetä

338 000

0

PUUSTELLIN TUKI RY C

Jokaiselle ihmiselle pitää antaa aito mahdollisuus kehittyä! Hankkeella vaikutetaan osatyökykyisten
ohjautuvuuteen niin, että he saavat mahdollisuuden omien taitojen ja voimavarojen puitteissa olla osa normaalia
yhteiskuntaa. Osatyökykyiset tarvitsevat erityistä ohjausta, arjen hallinnassa, opiskelussa ja työskentelyssä. Avustus
käytetään kahden henkilön palkkakuluihin, työvälieisiin, matka ja kokouskuluihin ja hankkeen aikana hankkeeseen
liittyviin kustannuksiin. Heidän tehtävänään on kartoittaa osatyökykyisten mahdollisuuksia kehittää itseään ja
9 267 ohjata heitä näihin palveluihin.
Ei esitetä

69 700

0

PÄIJÄT-HÄMEEN
MIELENTERVEYSTYÖ
N TUKI MIETE RY
C

Vertaisverkko 2 jatkaa sitä kehittämistyötä Päijät-Hämeen ympäristökunnissa, jota jo aiempi Vertaisverkko hankkeemme ansiokkaasti aloitti. Toiminnan tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa vertaistukeen perustuvaa
ryhmätoimintaa mielenterveyskuntoutujille Lahden ympäristökunnissa yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja
tiivistää yhteistyömuotoja. Koska etäisyydet ovat pitkiä Päijät-Hämeessä, hanke kehittää myös digitaalisten
8 793 toimintojen käyttömahdollisuuksia ryhmätoiminnan toteuttamisessa.

Ei esitetä

234 000

0

PÄIJÄT-HÄMEEN
NÄKÖVAMMAISET RY B

Yhdistyksen omistaman toimitilan osuuteen asunto-osakeyhtiön julkisivu-, parveke- ja kattoremontin suunnittelu8 722 ja peruskorjauskustannuksista (AsOy Puistokatu 9) (2021)
Esitetään

69 042

69 000

Päijät-Hämeen
sosiaali- ja
terveysturva ry
C
PÄIJÄT-HÄMEEN
SOSIAALIPSYKIATRIN
EN SÄÄTIÖ SR
C

Päijät-Hämeen yhteiskehittämisen toimintamallin pilotointi ja juurruttaminen turvaa yhdistysten
verkostoyhteistyötä ja osallistumista monitoimijaiseen alueelliseen kehittämiseen valtakunnallisten työntekijöiden
vastinpareina. Yhdistyskentän resursseja ja osaamista kasvatetaan työttömien omaehtoisella tiedon hankinnalla ja
osallistumisella yhdistysten ja verkostojen kehittämiseen. Yhdistykset ja verkostot toimivat oppimisalustana ja
perehdyttäjinä. Oppilaitos ja yhdistysyhteistyön avulla lisätään työttömien työnhakijoiden ja opiskelijoiden
tietoisuutta yhdistyskentästä monipuolisena toimijana. Miniluennot ja osaamismerkit tukevat omaehtoista
kouluttautumista. Yhdistysten ja verkostojen hyödynnettävyyttä lisätään paikallisen sivuston kehittämisellä.
Taustayhdistys haluaa jatkossakin turvata yhdistysten yhteiskehittämistä, vaikuttamistyötä, edunvalvontaa,
osallisuutta, toimijuutta ja monitoimijaista yhteiskehittämistä ja luontevaa linkittäytymistä hyvinvointialueiden
9 121 yhteistoimintaan.
Ei esitetä
Päijät-hämäläisten mielenterveyskuntoutujien osallisuuden edistämiseen sekä hyvinvointia ja terveyttä
vahvistavan elämäntapaohjausmallin luomiseen ravitsemuksen, unen ja liikunnan osa-alueilla (RAULI ha(ll)ussa
9 150 2021-23)
Esitetään

555 400

0

500 132

492 500

PÄÄKAUPUNKISEUDU
N DIABETESYHDISTYS
RY
B

9 025 Toimitilojen saniteettitilojen peruskorjaamiseen (Malminkatu 24 D 38) (2021)

22 300

22 000

420 034

0

120 000

0

Esitetään

R3
MAAHANMUUTTAJA
NUORTEN TUKI RY
C

Vakavasti hengityssairaiden syrjäytymisen ehkäisyyn, toimintakyvyn tukemiseen ja sähköisten palvelujen
käyttöopastuksen lisäämiseen vertaistukea kehittämällä pääkaupunkiseudulla. Tiedon lisääminen omaan
hyvinvointiin liittyvistä keinoista ja sähköisten palveluiden käyttöopastuksen kehittäminen (tiedottaminen,
neuvonta, vertaistoiminta, valmennus, kulttuuri- ja taidetoiminta). Tavoitteena on lisätä vakavasti
hengityssairaiden henkilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja toimintakykyynsä niin, että
heillä on riittävästi tietotaitoa ja keinoja pitää huolta itsestään, toisista ihmisistä ja elinympäristöstään. Työikäisten
hengityssairaiden osalta fokus on elämänlaadun paranemisessa ja ollisuuden lisääntymisessä, vanhempien
hengityssairaiden kohdalla yksinäisyyden vähenemisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Molempien kohderyhmien
kohdalla pyritään lisäämään mahdollisuutta vaikuttaa oman elämän kulkuun, ihmissuhteisiin ja aktiiviseen,
8 931 osallistuvaan elämään.
Ei esitetä
Maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuristen 15-35-vuotiaiden nuorten ja aikuisten yrittäjyystaitojen ja mahdollisuuksien edistämiseen matalan kynnyksen yrittäjyyskasvatuksen, -neuvonnan ja mentoroinnin keinoin.
Hankkeen pilotointivaiheessa kokeillaan ja kehitetään edelleen toimintamallia, rakennetaan
yhteistyökumppanuuksia ja luodaan ymmärrystä toimintamallin tarpeesta sekä sen toteuttamisen edellyttämistä
9 363 resursseista.
Ei esitetä

Raahen
Vapaaehtoiset ry

C

Toiminnan laajentuessa yhdistykseen tarvitaan palkallista työvoimaa. Tavoitteemme on laajentaa toimintaa
Vihannin kylään (n. 30km keskustasta). Siellä on vähävaraisia ja tarvetta RaaVan mukaiselle toiminnalle. Vihannissa
on vähän kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Toiminnan ja palvelutarjonnan laajentuessa vapaaehtoistyön
koordinointi on vaativampaa ja siihen tulee kyetä keskittymään syvällisemmin. Tämä hanke mahdollistaisi
vapaaehtoistoimintaa koordinoivien ja ohjaavien henkilöiden keskittymisen työntekoon palkallisena henkilönä.
Lisäksi yhdistykselle palkattaisiin tietoteknistä tukea asiakkaille tarjoava henkilö, joka voisi asiakaspalvelun lisäksi
kehittää yhdistyksen omia sähköisiä palvelumalleja ja palveluiden saavutettavuutta (sosiaalinen media, tiedotus
ym). Yhdistyksen roolia viranomaispalveluihin on syytä kehittää ja yhdistyksen toimitiloja voidaan hankkeen kautta
9 287 aikaisempaa hyödyntää mm. aikuissosiaalityön, päihde- ja mtt palveluiden tai kuntoutuspalveluiden yhteistyöhön. Ei esitetä

722 382

0

RASMUS - Rasismin
ja muukalaispelon
vastainen yhdistys ry C

Hankkeen tarkoituksena on auttaa organisaatioita ja instituutioita tekemään tasa-arvo ja diversiteettisuunnitelma,
jonka tarkoituksena on lisätä osallisuutta, mahdollisuuksia ja sosiaalista koheesiota. Hankkeen puitteissa RASMUS
ry palkkaa projektikoordinaattorin, jolla on kokemusta tasa-arvo ja diversiteettityöstä ja joka tulee toteuttamaan
hankkeen toteutuksen. Instituutioihin ja organisaatioihin otetaan projektin puitteissa yhteyttä ja tarjotaan ilmaista
apua suunnitelman laatimiseen. Suunnitelman laatimisessa on neljä vaihetta: 1. Tarvekartoitus 2. Suunnitelman
luominen kartoituksen perusteella 3. Koulutus 4. Suunnitelman toimeenpano ja siinä avustaminen Suunnitelma on
tarkoitettu kouluille, kunnallis- ja valtionhallinnon instituutioille, yhdistyksille ja muille yhdenvertaisuuslain alaisille
9 423 tahoille.
Ei esitetä

840 520

0

RASMUS - Rasismin
ja muukalaispelon
vastainen yhdistys ry C

Maahanmuuttajien integraatioprojektin tarkoitus on luoda järjestelmä, jossa maahanmuuttajia autetaan
kokonaisvaltaisesti taloudellisesti itsenäisen elämän aloittamisessa. Projektin tarkoituksena on auttaa
maahanmuuttajia löytämään omien vahvuuksiensa kautta keinoja työllistää itsensä. Heitä opetetaan siihen kuinka
suomalainen järjestelmä toimii, jotta he voivat osallistua täysivaltaisesti elinkeinoelämään. Osallistujien osaamista
kartoitetaan ja heitä opastetaan hyödyntämään sitä mahdollisimman tehokkaasti, joko työnhaussa, tai yrityksen
perustamisessa. Projektin puitteissa perustetaan yrityshautomo ja osallistujille pidetään työpajoja, joissa he
oppivat yriksen perustamisen prosessin. Tekemään liiketoimintasuunnitelman, kirjanpitoa ja yhtiöjärjestyksen,
perustamaan pankkitilin, hankkimaan asiakkaita ja hakemaan starttirahaa, sekä yrityslainoja. Lisäksi työpajoissa
9 391 haetaan osallistujien välistä synergiaa, jotta he voivat perustaa yhdessä osuuskuntia.
Ei esitetä

337 370

0

Pääkaupunkiseudun
Hengitys ry

C

RASMUS - Rasismin
ja muukalaispelon
vastainen yhdistys ry C
RAUDASKYLÄN
KRISTILLINEN OPISTO
RY
C

Avustuksella aloitetaan ohjelma, joka tukee antirasistisen ja syrjinnän vastaisen työn aktiivien, etenkin vapaaehtoisten jaksamista, sekä tarjoaa heille psyko-sosiaalista tukea. Rasmus joutui vuonna 2016 rasistisen
hyökkäyksen kohteeksi, joka johti nettisivuston hakkerointiin, hallituksen jäsenten, työntekijöiden ja
vapaaehtoisten uhkailuun, ja käytännössä halvaannutti järjestön toiminnan hetkeksi. Moni silloinen toimija jätti
järjestön ja jättäytyi antirasistisesta toiminnasta tämän uhkailun aiheittaman pelon vuoksi, myös RASMUStoiminnan lakkautuminen oli lähellä. Aktiivien ja vapaaehtoisten tukeminen tapahtuu kahdella tavalla.
Ennaltaehkäisevässä työssä autamme aktiiveja pysymään rauhallisena ja toimimaan rationaalisesti tilanteissa
joissa heitä uhataan. Jälkihoitotyötä vareten perustetaan tukipuhelin, johon voi ottaa yhteyttä, välittömän psykososiaalisen tuen saamiseksi. Lisäksi tarjotaan tukea myös henkilökohtaisen kohtaamisen kautta ja tarvittaessa
9 405 ohjataan hakemaan hoitoa.

Ei esitetä

138 420

0

Aikuisten kehitysvammaisten ja heidän omaistensa vertais- ja vapaa-ajantoimintaan (Vankkurista vauhtia 20218 936 2023).

Esitetään

478 880

277 653

B

Haemme avustusta Toivonpihan asumisyksikön soluasuntojen muutostyöhön. Yksikössä on kahdeksan soluasuntoa
jotka haluamme muuttaa yksiöiksi. Lisäksi haemme avustusta lukitusjärjestelmän ja esteettömyyden
parantamiseksi. Tarkoitus on tarjota haastavalle kohderyhmälle paremmat asuinolosuhteet, enemmän
asuinneliöitä, oma wc, keittiö ja suihku. Tiedämme, että Asunto ensin toimintamalli on lisännyt vaikuttavuutta.
Olemme olleet tässä kehitystyössä aktiivisesti mukana. Toivonpihan asumisyksikkö on rakennettu Stean tuella
2003. Neljä asuntoa yksikössä on erillisiä asuntoja, mutta kahdeksan soluasuntoa on kooltaan hyvin pieniä, lisäksi
yhteiset wc:t, suihkut ja keittiöt eivät tue inhimillistä asumista. Yksikkö ei ole esteetön, mutta hissivaraus on otettu
suunnitteluvaiheessa huomioon. Uusi lukitusjärjestelmä mahdollistaa asuntojen paremman hallinnan ja
asukkaiden turvallisuuden. Kyseessä on siis tukiasumispalvelut jotka ovat kohtaamispaikkatoimintojemme
8 795 yhteydessä, saman katon alla.
Ei esitetä

360 430

0

RAUMAN SEUDUN
MIELENTERVEYSSEUR
A RY
C

Tarkoitus jatkaa kevään 2020 koronahankkeella aloitettua toimintaa, joka jäi pahasti kesken. Eli tarkoitus on jatkaa
järjestölähtöisen kriisityön laajentamista/jalkauttamista koko Satakuntaan digimenetelmien (videovälitteisen
etäauttamisen) avulla. Tarkoituksena erityisesti lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukeminen pandemian
aikana ja sen jälkeen, sekä ikäihmisten ja syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen ja avun kohdentuminen heihin,
jotka digiauttamisen tavoittamattomissa ja, joilla ei ole käytettävissä digivälineitä. Tarkoitus lisäksi helpottaa
sosiaali- ja terveysalan toimijoiden psyykkistä kuormaa stressinhallintataitoja kehittämällä (mm.
palautumiskeinojen hyödyntäminen) ja pilotoida uusi työyhteisömalli resilienssin ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.
Henkilökohtaisen työn lisäksi tarkoitus on opettaa mielenterveystaitojen vertaisryhmässä; stressinhallinta taidot,
8 939 taitoja mielen toipumiseen (traumanäkökulma) ja oman tarinan etsimiseen (nuorten LOT).
Ei esitetä

207 220

0

Rauman Seudun
Työnhakijat ry

Matalan kynnyksen neuvonnan, opastuksen ja koulutuksen tarjoaminen digitaalisten laitteiden ja palveluiden
käytössä, yhdistyksen omien etäpalveluiden kehittäminen ja niiden sekä olemassa olevien (esim. viranomaisten)
palveluiden käytön opettaminen heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville, vähävaraisille ja
maahanmuuttajille sekä muille alueen järjestöille, jotka muuten ovat vaarassa syrjäytyä digitalisaatiosta ja joutua
8 826 eriarvoiseen asemaan. Vapaaehtoisten digitukihenkilöiden kouluttaminen ja kierrätyslaitteiden hyödyntäminen.

Esitetään

140 000

140 000

Esitetään

211 000

211 000

Esitetään

624 000

435 000

Esitetään

19 181

19 181

RAUMAN SEUDUN
KATULÄHETYS RY

C

RINTASYÖPÄYHDISTY
S EUROPA DONNA
FINLAND RY
C

ROMANO MISSIO RY C
ROVANIEMEN
SEUDUN
MIELENTERVEYSSEUR
A RY
C

Rintasyöpäpotilaiden verkkovertaistuen ja kuntoutumista tukevan liikunnan kehittämiseen sekä kohderyhmän
9 044 edunvalvontaan ja vaikuttamistyöhön (2021-2023)
Romanien mahdollisuuksien ja voimavarojen lisäämiseen lähisuhdeväkivallasta irtautumiseksi ja selviytymiseksi,
lähisuhdeväkivaltaa kokevien lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja romanien
lähisuhdeväkivaltakokemuksiin liittyvien kulttuurisidonnaisten tekijöiden näkyviksi tekemiseen yksilötuen,
neuvonnan ja palveluohjauksen ja vertaisryhmätoiminnan keinoin sekä yhteistyön lisäämiseen väkivaltatyötä
9 364 tekevien toimijoiden kanssa (Arvokas elämä -hanke 2021-2023)

C

Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman hankkeen "S22291 EVÄITÄ REPPUUN - osallisuutta ja
8 913 osaamista järjestöistä" omarahoitusosuuteen järjestölle
Maahanmuuttajataustaisten, yli 29-vuotiaiden naisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen matalan
kynnyksen toiminnan avulla. Toimintamuotoina ryhmätoiminta, yksilöohjaus ja kohtaamispaikkatoiminta
9 133 (Hyvinvoivat maahanmuuttajanaiset 2021-2023)

Esitetään

515 874

432 000

C

Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa Imatran seutukunnalla vapaaehtoisvoimin toteutettavilla etäpalveluilla yli
63 vuotiaiden ikäihmisten virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. Perinteistä virkistystoiminta tarjontaa
monipuolistetaan etätekniikka ja nettiverkkoympäristöä hyödyntäen, josta yhdistyksellä on kertynyt kokemusta
korona aikana. Etätekniikka mahdollistaa perinteisten toimintojen tapaan reaaliaikaisen kanssakäymisen
ikäihmisten ja viriketoimintaa järjestävien henkilöiden kesken. Tavoitteena on myös tarjota osatyökykyisille ja
ilman ammatillista koulutusta oleville nuorille mahdollisuus tutustua käytännössä vanhuspalvelualaan ja sen
9 057 työtehtäviin. Alasta kiinnostuneita ohjataaan tuetusti alan opintoihin tai työtehtäviin avoimelle sektorille.
Ei esitetä

134 080

0

B

Sairaalaklovnitoiminnan digitaalisten palveluiden käynnistämiseen ja juurruttamiseen (Tukea, iloa ja
9 301 saavutettavuutta virtuaalisen sairaalaklovnitoiminnan avulla. Klovniäpin käyttöönotto. 2021-2022)

Esitetään

82 656

82 656

SALON
MIELENTERVEYSSEUR
A RY
C

Nuorten matalan kynnyksen kriisiavun ja -tuen kehittäminen paikallisiin olosuhteisiin siten, että tuki ja apu ovat
löydettävissä ja saavutettavissa. Kriisiapu- ja tuki tarkoittavat lyhytkestoista keskustelutukea ja -apua erilaisissa
elämän kriisitilanteissa nuorten omia voimavaroja ja hyvinvointia vahvistamalla sekä tarvittaessa asianmukaisen
lakisääteisen palvelun piiriin ohjaamista. Ennalta ehkäisevän ja mielenterveyttä tukevan toiminnan kehittäminen
järjestämällä kampanjoita, teemapäiviä kursseja tai ryhmämuotoisia toimintoja. Näitä voidaan järjestää
yhteistyössä kaupungin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, oppilas- ja opiskeluhuollon, nuorisotoimen ja
työvoimapalvelujen kanssa. Näiden toimintojen tavoitteena on paitsi lisätä yksilön ja yhteisön tietoisuutta
mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä, niin myös lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ei korvaa jo
9 181 olemassa olevaa kunnan omaa toimintaa eikä lakisääteistä toimintaa.

Ei esitetä

188 677

0

SALON
MUISTIYHDISTYS RY

C

Etäyhteyksin toteutettavan yhteydenpidon vahvistamiseen ja uudenlaisien etäaktivointitapojen kehittämiseen.
Koronavuosi siirsi paljon toimintaa etäyhteyksien päähän. Monet ikäluokat onnistuivat ottamaan haltuun
etätyökalut koronavuonna, mutta muistiperheiden, niin omaisten kuin sairastuneidenkin, kohdalla tämä oli
haastavaa. Kiinnostusta ilmeni ja halu oppia uutta näkyi, mutta etänä toteutettavan ohjauksen ja ryhmätoiminnan
haltuunottoon tarvitaan enemmän resursseja. Avustuksella voidaan auttaa muistiperheitä ottamaan digiloikka ja
kehittää muistiperheille etäyhteyksien avulla uudenlaisia ja joustavia tuen ja toiminnan muotoja. Avustuksella
pystytään testaamaan muistisairaiden ja heidän läheisten valmiuksia ja haasteita hyödyntää etätoimintaa
sairauden eri vaiheissa, ja saadaan tietoa miten etäyhteyksillä toteutettava toiminta vaikuttaa heidän
elämänlaatuun, osallisuuteen ja arjessa selviytymiseen. LIsäksi etäyhteydet mahdollistavat tiiviimmän
8 927 ammattilaisyhteistyön.
Ei esitetä

322 200

0

SAMI SOSTER RY

C

Toimintamallin kehittäminen saamelaisten poronhoitajaperheiden sosiaalisen turvallisuuden ja osallisuuden
9 209 vahvistamiksi sekä positiivisten voimavarojen tukemiseksi välittämisen toimintaverkostolla ja työpajoissa

66 925

0

SAHAN-SEURA RY

SaimaanVirta ry
SAIRAALAKLOVNIT
SJUKHUSCLOWNER
RY

Ei esitetä

SANARATAS RY
C
SASTAMALAN
SEUDUN
MIELENTERVEYSSEUR
A RY
C

Koulukiusaamista ennaltaehkäisevä toiminta - arvio 50h/kk Ennaltaehkäisevät työpajat kouluissa oppilaille etänä
tai läsnä, materiaaleja nettisivuille. Ennaltaehkäisevät konsultointipyynnöt opettajille tai vanhempainiltoihin.
(Koulutus) Ennaltaehkäisevää toimintaa: tapahtumakoordinaatio ja toiminnan esittelyä yleisötapahtumissa
ständillä. Akuutti toiminta koulukiusaamisasioissa: Neuvontaa akuutissa kiusaamistilanteessa oppilaalle ja
vanhemmalle ja koululle ja moniammatillisiin kokoontumisiin. Säännöllinen puhelinneuvonta-aika. (4h/vko)
Kasvokkain tai etänä tapaamiset. tarpeen mukaan - arvio 30h/kk Koulu- ja työpaikkakiusattujen jälkihoidon
9 426 ryhmätoiminta - 20h/kk (yksi pienryhmä kerrallaan, yhdeksän kokoontumista ryhmän aikana, 2,5h viikossa)

Ei esitetä

194 767

0

Kriisiin joutuneiden yrittäjien ja heidän lähipiirinsä voimavarojen ja arjen toimintakyvyn vahvistamiseen matalan
kynnyksen psykososiaalisen tuen keinoin ammattilaisten vastaanotoilla, vertaisryhmissä ja koulutuksina
9 205 kasvokkain, verkossa, puhelimessa sekä etäyhteyksin (Yrittäjän Kriisikeskus 2021-2023)

Esitetään

608 000

608 000

C

Kehitetään kestävään kehitykseen, sosiaaliseen ja yhdenvertaiseen kanssakäymiseen kulminoituva
ympäristöystävällinen kierrätystyöpaja yhdistyksen hallinnoiman materiaali- ja tekstiilipankkitoiminnan
lisätoiminnoksi. Työpajan toiminta on kaikille avointa maksutonta ilta- ja viikonloppupainotteista, mutta
pääasiallisia kohderyhmiä ovat syrjäytymisvaarassa olevat, syrjäytyneet, yksinäiset, passivoituneet, vähävaraiset tai
työttömät kaikenikäiset kansalaiset. Hankkeen tavoitteena on lisätä osallisuuden tunnetta, sosiaalisten taitojen
vahvistaminen, kestävän kehityksen tukeminen sekä ihmisten aito kohtaaminen luovan, hyödyllisen ja ekologisen
ohjatun tekemisen parissa. Kierrätystyöpaja kokoontuu alkuvaiheessa 3 kertaa viikossa, erityisryhmille erikseen
sovittavina aikoina. Palkatut ohjaajat opastavat ideoinnissa, työvaiheissa ja työvälineiden käytössä jokaisen
henkilökohtaisen tason vaatimalla tavalla. Yhdistyksessä kasvatus- ja ohjausalaa opiskelevat saavat lisäksi
8 777 autenttista kokemusta.
Ei esitetä

234 297

0

C

Sosiaalinen kuntoutus -hankkeen käynnistäminen ja 3-vuotinen toiminta. Hanke vastaa kuntakentältä
yhteistyökeskusteluissa ilmitulleeseen sosiaalisen kuntoutuksen monipuolisempaan ja uusien paikkojen
tarpeeseen. Hanke tukee vahvan ohjaustoiminnan kautta asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumista,
torjuu syrjäytymistä ja edistää osallisuutta. Ohjaustoiminta sisältää asiakkaan arjen sekä elämänhallinnan
tukemista ja se toteutuu yksilöllisesti räätälöitynä kokonaisuutena. Hanke tarjoaa yksilö- ja ryhmätoimintaa niin
omassa toimipisteessä kuin sen ulkopuolella esim. hyvinvoinnin, liikunnan, itsetuntemuksen, arkisten taitojen,
kulttuurin, kädentaitojen ym. alueilla. Porin kaupungin aikuissosiaalityö toimii asiakkaita lähettävänä tahona,
8 776 hankkeessa suunnitellaan ja järjestetään toimintaa sekä kuljetaan rinnalla.

Ei esitetä

276 862

0

SATAKUNNAN
MIELENTERVEYSSEUR
A RY
C

TARKOITUS: 3 vuodessa kriisipuhelujen määrä nousee tasosta 3000 tasoon 6000 kriisipuhelua vuodessa ja
tuettavien henkilöiden määrä nousee tasosta 2 tasoon 20 tuettavaa henkilöä. TAUSTA: Yhdistyksen
kriisipuhelintoiminnan taso on edelliset 15 vuotta ollut tasolla 2500-3000 kriisipuhelua vuodessa. Koronakriisin
aikana vuonna 2020 taso nostettiin väliaikaisesti tasoon 3800. Tähän asti yhdistys on toiminut kokonaan
vapaaehtoistyöllä. TAVOITE: Nostetaan vapaaehtoisten tukihenkilöiden määrä tasoon yli 60 henkeä (nykyään 2530). Tällä resurssilla pystytään 6000 kriisikeskusteluun vuodessa ja 20 tuettavaan henkilöön. MITEN ONNISTUU:
Panostaminen erittäin paljon tukihenkilöiden rekrytointiin. Tämä vaatii jatkuvaa markkinointia, näkyvyyttä, laajaa
verkkoa ja joustavaa koulutusta. Samalla joudutaan panostamaan toiminnan koordinointiin ja työnohjaukseen.
RAHOITUS: Hanketta ei pystytä toteuttamaan vapaaehtoistyöllä. Hankkeen aikana rekrytointi, koordinointi ja
9 065 työnohjaus on palkattua työtä.

Ei esitetä

221 967

0

SATAKUNNAN
MONIKULTTUURIYHD
ISTYS RY
C

Tarkoituksena lisätä satakuntalaisten maahanmuuttajien sekä kantasuomalaisten digitaalista osaamista niin
asiointipalveluiden, työnhaun kuin sosiaalisen mediankin parissa. Osaamista lisätään eritasoisilla kursseilla (ihan
alkeista aloittaville omansa ja vähän enemmän osaaville tai vanhentuneet tiedot omaaville omansa). Digi-kurssien
rinnalla järjestetään maahanmuuttajille suomenkielen tunteja, joilla opetetaan asiointisuomea ja työelämäsuomea
helpottamaan verkkopalveluiden käytön oppimista sekä työllistymistä. Lisäksi sekä kurssilaisten, että muidenkin
apua tarvitsevien saataville järjestetään ympäri vuoden digiapua 1-3 kertaa viikossa. Tällöin siis kuka tahansa voi
poiketa kysymässä apua kohtaamaansa haasteeseen. Opetus ja apu koskevat niin mobiililaitteen kuin
tietokoneenkin kanssa hoidettavia tehtäviä. Opastus tapahtuu suomen, englannin ja venäjän kielellä, tarvittaessa
9 289 omakielisen ohjaajan avustuksella myös muilla kielillä.
Ei esitetä

150 263

0

259 000

259 000

424 500

0

Esitetään

500 000

500 000

Ei esitetä

586 900

0

Satakunnan
hyvinvointi- ja
kulttuuriyhdistysten
tuki ry

Satakunnan
hyvinvointi- ja
kulttuuriyhdistysten
tuki ry

SATAKUNNAN
SYDÄNPIIRI RY

C

SATAKUNNAN
YHTEISÖT RY

C

C

Kumppanuusvanhempien ja kumppanuusvanhemmuutta suunnittelevien tukemiseen sekä lapsen hyvinvoinnin ja
oikeusturvan edistämiseen neuvonnalla, viestinnällä, koulutuksella, vertaistoiminnalla ja vaikuttamistyöllä
9 143 (Kumppanuusvanhemmaksi – kun lapsi syntyy kahden kodin lapseksi -hanke 2021-2023)
Hengellisten ja uskonnollistaustaisten sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen vertaistuen, neuvonnan ja
8 882 vaikuttamistoiminnan keinoin.
Sokra-osallisuusindikaattoreiden selkokielistämiseen, tukimateriaalin tuottamiseen ja levittämiseen
kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien toiminnan tueksi. Kehittämistyössä hyödynnetään
8 828 kehitysvammaisten pilottiryhmiä. (Osalliseksi-hanke 2021-2023).

Esitetään

291 071

291 071

B

Tukiasuntojen hankinta- ja korjausmenoihin erityisryhmiin kuuluville henkilöille, erityisesti kehitysvammaisille
henkilöille olemassa olevasta asuntokannasta. Asunto-osakkeiden hankinta normaalista asuntokannasta säätiön
toiminta-alueella Etelä- ja Pohjois-Savossa käytettäväksi lähinnä kehitysvammaisten, mutta myös muiden
erityisryhmien (neurologisia erityisvaikeuksia omaavan ja mielenterveyskuntoutujat) tukiasuntoina. Tukiasuntojen
hankinnalla tuetaan kehitysvammaisten laitosasumisen vähentämistä lisäämällä mahdollisuuksia itsenäisempään
9 174 ja yksilöllisemmin järjestettyyn asumiseen siirtymiselle.
Ei esitetä

1 350 000

0

C

Nuorten aikuisten ravitsemus- ja kotitalousneuvontaan, ryhmätoimintaan sekä yksilöohjaukseen Pohjois-Savon ja
Etelä-Savon alueella. Edistetään nuorten aikuisten hyvinvointia ja terveyttä, ruoanvalmistustaitojen ja
erityisruokavalioiden hallintaa sekä täysipainoisten aterioiden valmistusta sekä kodinhoitoa. Ihmisen sosiaalisen
ympäristön hyvinvointia edistetään sosiaalisen verkostoitumisen ja vertaistuen avulla. Estetään nuorten aikuisten
syrjäytymistä. Tutkimuksessa kouluttamattomuutta 25-vuotiaana ja pitkittynytta tyo tto myytta 25–28-vuotiaana
tarkastellaan syrja ytymisena , jolloin tietyt ela ma nkaarelle normaalisti kuuluvat asiat ovat ja a neet
saavuttamatta. Ta ma n tutkimuksen tulokset vahvistavat, etta koulutus ja tyo ela ma a n kiinnittyminen
kietoutuvat voimakkaasti toisiinsa ja myo s aiemman ela ma n hyvinvointiongelmat ovat na ihin voimistuen
9 322 yhteydessa . Pureudumme vahvistamaan nuorten aikuisten hyvinvointia kouluttamalla perusasiat kuntoon.

345 570

0

SATEENKAARIPERHEE
T RY
C
Sateenkaariyhdistys
Malkus ry
C

Savas-Säätiö sr

Savas-Säätiö sr

Savon Martat ry

Porin seudun työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvien 30-55-vuotiaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen
8 839 kulttuurin ja taiteen keinoin (Minä olen! Hyvinvointia kulttuurin keinoin 2021-2023)
Esitetään
Yhteinen keittiö -toiminnan käynnistämiseen, toteuttamiseen ja koordinointiin koko Satakunnan alueella.
Toiminnalla ehkäistään yksinäisyyttä ja tuetaan ihmisten elämäntaitoja ja elämänkykyä yhteisöllisellä
ruuanvalmistuksella, ruokailuilla, kohtaamisilla ja palveluohjauksella. Yhteinen keittiö -toimintamallin ja alustan
avulla mahdollistetaan monitoimijainen yhteistyö järjestöjen, seurakuntien, kuntien ja kuntayhtymien kesken
heikommassa asemassa olevien tukemiseksi sekä heidän oman osallisuuden mahdollistumiseksi mm.
9 236 vertaisohjaajana toimimisen avulla.
Ei esitetä

Ei esitetä

C

Kohderyhmät: Sosterin poliklinikkatoiminnan, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakkaat ja henkilökunta
sekä alueen HYTE- ja SOTE-toimintaan osallistuvat yhteisöt. Kohtaamispaikoista ja vapaaehtoistyötä vastaavat
yhdistykset ja yhteisöt sekä alueen asukkaat Tavoitteet: 1. OLKA-toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen. 2.
Sosterin uudisrakennuksen KANSALAISTORIn käynnistäminen yhteistyössä Sosterin kanssa. 3. HYTE kioskitoiminnan käynnistäminen kansalaisten kohtaamispaikoissa. 4. Vapaaehtoistyön resursointi yllättäviin
kriisitilanteisiin. Keskeiset toimenpiteet: 1. Vapaaehtoistyöntekijöiden ja vertaistukihenkilöiden rekrytointi,
valmennus, toiminnan yhteistyön organisointi ja toimijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen. 2. Kansalaisten
kohtaamispaikkaverkoston vahvistaminen ja kiertävän HYTE-kioskitoimintamallin organisointi. 3. Vapaaehtoistyötä
organisoivien yhteisöjen kehittäminen ja sitouttaminen vastaamaan poikkeusoloissa tehtävän vapaaehtoistyön
9 288 haasteisiin.
Ei esitetä

158 000

0

SAVONLINNAN
TOIMINTAKESKUS RY C

Kotiin vietävä kotikuntoutus päihde-ja mielenterveys asiakkaille - huomioiden koko perhe Hankkeessa tuotetaan
kotiin vietäviä palveluja ja monimuotoista toimintaa täysi-ikäisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä
väkivaltaa tai sen uhkaa koneneille ja väkivaltaisesti käyttäytyville tai ajatteleville. Toiminnassa toteutetaan
suunnitelmallista ja tavoitteellista monimuotoista psykososiaalista kuntoutusta asiakkaiden kotona sekä
ryhmämuotoisena toimintana asiakaalle sekä hänen lähipiirilleen. Kota-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä
asiakkaan sairaalahoidon tarvetta sekä liitännäissairauksien ja ongelmien syntyä, kuten asunnottomuutta, toimintaja työkyvyn menetystä. Lisäksi tavoitteena on tukea kuntoutumista opiskelu- ja työelämään sekä tukea
kokonaisvaltaisesti asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja hoitoon sitoutumista. Toiminta
9 230 mahdollistaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden piirin pääsemisen ilman virallisia hoitokontakteja ja lähetteitä. Ei esitetä

502 687

0

SAVONLINNAN
TOIMINTAKESKUS RY C

Tarkoituksena on saada ihmisiä liikkeelle ja tunnistamaan oman elämänsä haasteet, mitä niille voidaan tehdä ja
kuinka mennä elämässä eteenpäin. Sekä antaa eväitä ja keinoja tulevien haasteiden selvittämiseen. Toiminnan
tarkoituksena on myös tuoda ihmisille tietoa ja taitoa elämänhallinnan kaikkiin osa-alueisiin ja siihen, että sitä olisi
mahdollista jakaa myös tuleville sukupolville. Toiminnan tarkoituksena on torjua yksinäisyyttä ja lisätä elämäniloa
mahdollistamalla ihmisten keskenäinen kohtaaminen. Toimintaan on mahdollisuus osallistua myös
vapaaehtoisena, jolloin toiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua muihin ihmisiin, tukea ja auttaa heitä sekä
antaa vertaistukea elämän haasteissa. Vertaistuki voi puolestaan avata ihmisille kokonaan uuden näkemyksen
siitä, että vaikeistakin asioista on mahdollisuus päästä yli, jokaisella vain on oma reittinsä siihen. Toiminnassa
9 228 autamme ihmisiä hyväksymään ja ymmärtämään sen.
Ei esitetä

378 669

0

SAWU-säätiö

C

Hanke tähtää pitkäaikaistyöttömien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentumiseen (fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen) sekä osallisuuden lisääntymiseen. Ryhmään osallistujat aktivoituvat itsenäisiksi toimijoiksi ja saavat
työkaluja omaan arkeen. Toimintaan sisältyy yksilö-ja ryhmätyöskentelyä. Ryhmä kokoontuu viikoittain kahtena
päivänä viikossa yhteensä neljän tunnin ajan. Yhden ryhmän kesto on kolme kuukautta. Viikoittaiseen ohjelmaan
sisältyy liikuntaa, luonnossa liikkumista, kulttuuria ja työskentelyä oman itsensä kanssa. NLP on yksi toiminnan
menetelmistä. Se auttaa yksilöä voimaantumaan, tulemaan tietoisemmaksi omasta ajattelustaan sekä
muokkaamaan omaa hyvinvointia heikentäviä uskomuksia. Tekniikoita voi käyttää itse missä ja milloin vain.
Toimintaan sisältyy oma viikoittainen liikuntavuoro. Toimintaan voi siten, että on mukana säännöllisessä
ryhmätoiminnassa tai voi osallistua vain liikuntavuoroon tai kulttuurikertoihin. Toiminta voidaan toteuttaa
9 238 tarvittaessa täysin etänä.

Ei esitetä

276 580

0

C

Perhetyö on ennaltaehkäisevää ja voimavaraistavaa työtä, jossa tuetaan vanhempia heidän vanhemmuudessaan
sekä tarjotaan erityislapsille ja -nuorille mahdollisuus osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan ja oppia
elämänhallinnan taitoja. Kohderyhmänä ovat alle 12v erityislapset, 12-20v erityisnuoret sekä heidän perheensä.
Tavoitteena on lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden, osallisuuden ja aktiivisuuden sekä perheen voimavarojen
ja elämänhallinnan lisääminen. Perhetyöhön kuuluvat perhekahvilat ja -illat, virtuaaliset ja face to face vertaisryhmät, hoitoavun järjestäminen vertaisryhmien ajaksi, yksilöllisen tuki, ohjaus, neuvonta ja keskusteluapu,
ryhmätilapäishoidon järjestäminen, loma-ajan ja pienryhmäleiritoimintaa lapsille. Erityisnuorten toimintaan
kuuluu nuorten yksilöllinen tuki ja ohjaus sekä avoin ja ohjattu toiminta esim. liikkuvakerho, luova toiminta, luonto8 851 ja liikuntakerho, varhaisnuorten iltapäivät, kahvilailtapäivät, toiminnalliset peli-, leffa- ja kokkausillat.
Ei esitetä

128 525

0

C

Yhteisökoulu-konseptin kehittämiseen Porin Sampolan alueen asuinyhteisön yhteisöllisyyden, osallisuuden ja
9 005 turvallisuuden tunteiden vahvistamiseksi; konseptin toiminnan arviointiin ja levittämiseen.

Ei esitetä

261 753

0

Verkkovälitteisen ja vertaistuellisen matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen kehitysvammaisille ja erityistä
8 929 tukea tarvitseville henkilöille sosiaalisen median eri kanavia hyödyntäen (Poljento 2021-2023)

Esitetään

410 196

359 222

57 000

0

270 000

263 400

559 940

559 940

Ei esitetä

555 800

0

Syrjään jäävien ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseksi kansalaistoimintajärjestöjen ja kuntien
yhteistyötä vahvistamalla. Avustuksen turvin tehdään paikallista edunvalvonta-, vaikuttamis- ja kehittämistyötä
useilla paikkakunnilla ja kehitetään tapoja turvata syrjään jäävien ihmisten hyvinvointi ja osallisuus muuttuvissa
kuntarakenteissa. Avustuksella syvennetään kuntien ymmärrystä syrjään jäävien ihmisten tilanteista ja yhteistyötä
syrjään jääviä ihmisiä tavoittavien kansalaisjärjestöjen toiminnast; siten vahvistetaan kuntien kykyä tunnistaa,
tavoittaa ja lisätä hyvinvointia ja osallisuutta tälle kohderyhmälle. Hankkeen työnä vaikutetaan kuntien
ymmärrykseen syrjään jäävien kuntalaisten tilanteista ja näitä ihmisryhmiä tavoittavien järjestöjen merkitykseen
kunnan kumppanina. Hanke työskentelee sen puolesta, että mainitut kohderyhmät ja järjestöt löytyvät kuntien
9 114 hyvinvointisuunnitelmista ja on syntynyt hyviä käytäntöjä osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
Ei esitetä

415 000

0

SAVONLINNAN
SEUDUN
KOLOMONEN RY

SETLEMENTTI
LOUHELA RY

Setlementti Pori ry

Setlementti Tampere
ry
C

SEXPO SÄÄTIÖ

C

SEXPO SÄÄTIÖ
C
SILTAVALMENNUSYHDISTY
S RY
C
SILTAVALMENNUSYHDISTY
S RY
B

SININAUHALIITTO RY C

Toiminnan tavoitteena on vastata koronaviruspandemian aiheuttamiin ja syventämiin ihmissuhdekriiseihin ja
haasteisiin tarjoamalla laadukasta matalan kynnyksen neuvontapalvelua, jonka tavoittaa myös etäyhteydellä.
Pandemia, sosiaalinen eristäytyminen sekä julkisten palveluiden saatavuuden heikkeneminen osuvat kipeimmin jo
valmiiksi haavoittuvaisessa asemassa oleviin henkilöihin. Sexpon tukipalvelu tavoittaa erityisesti tätä
kohderyhmää. Toiminta on kohdennettu pandemian myötä erilaisista ihmissuhdeongelmista tai -kriiseistä
kärsiville ihmisille, seksuaaliväkivaltaa tai sen uhkaa kohtaaville ihmisille, syrjäytymisvaarassa oleville ja yksinäisille
ihmisille sekä seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuuden kirjoon kuuluville ihmisille.
Pääasiallisia toimintamuotoja ovat nettineuvontapalvelu, kriisipuhelinpäivystys sekä ajanvarauksella tapahtuva
8 836 seksuaalineuvonta, jossa tarjotaan tukea haastaviin ihmissuhdetilanteisiin sekä seksuaalisuuden erityiskysymyksiin. Ei esitetä
Seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisemiseen yksilöllisen tuen avulla henkilöille, joilla on kohonnut riski syyllistyä
lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan. Valtakunnallisen palveluohjausverkoston toiminnan koordinointiin.
8 996 (SeriE-hanke 2021-2022)
Esitetään
Vakavan traumatisoitumisen tunnistamiseen ja oireiden lieventämiseen sekä toimintatapojen kehittämiseen
traumatisoituneiden tueksi. Toiminta kohdistuu rikostaustaisille henkilöille, vapautuville vangeille ja
8 943 päihdekuntoutujille (Särkyneestä ehjäksi -hanke 2021-2023)
Esitetään

8 726 Tukiasuntojen hankintaan Tampereen seudun asunnottomana vankilasta vapautuville

SININAUHASÄÄTIÖ

C

SININAUHASÄÄTIÖ

B

Alle 35-vuotiaiden rikostaustaisten koevapausajan jälkeisen rikoksettoman elämän mahdollistaminen sekä
koevapausmahdollisuuksien lisääminen tukiasumisen ja toimintavelvoitteen kautta - uusintarikollisuuden
lopettaminen ja yhteiskuntaan kiinnittyminen vertaistuen sekä työllistymisen keinoin. Hankkeessa pilotoidaan
kokonaisvaltainen valmennusmalli, jonka avulla tuetaan valvottu koevapaus onnistuneesti sekä mahdollistetaan
rikokseton elämä myös valvotun koevapauden päättymisen jälkeen. Valmennusmallissa hyödynnetään vertaistuen
eri muotoja sekä kokemusasiantuntijuutta. Valmennusmallia levitetään ja toimintaa juurrutetaan hankkeen
toiminnan aikana alueellisille järjestökumppaneille. Koevapausaikaisen valmennusmallin lisäksi hanke tukee
konkreettisesti myös vapautumisen jälkeisen rikoksettoman elämän onnistumista työllisyyden, velkaneuvonnan,
8 941 palveluohjauksen sekä asumisneuvonnan keinoin.
Ei esitetä
Yliannostusten ehkäisyyn turvallisempia huumeidenkäyttötapoja koskevan tiedon lisäämisellä sekä yksilöllistä ja
ryhmämuotoista tukea tarjoamalla 18–29-vuotiaille aktiivisesti huumeita käyttäville nuorille (ODE-hanke 20219 144 2023)
Esitetään
Erityisryhmien tukiasuntojen hankinta- ja korjausmenoihin olemassa olevasta asuntokannasta
8 783 pääkaupunkiseudulta, kehyskunnista ja Turusta
Ei esitetä

SIPOON
PALVELUTALOSÄÄTIÖ C

För att kunna dela ut informationsmaterial och stödjande material till äldre i Sibbo. Materialet är till för att stödja
8 827 de äldre i deras psykiska, fysiska, kognitiva och sociala välmående i deras eget hem.
Ei esitetä

SININAUHALIITTO RY C

SIRKKULANPUISTON
TOIMINTAYHDISTYS
RY

C

SISKOT JA SIMOT RY

C

SOMALILAND SEURA
RY
C

SOPIMUSVUORI RY

C

SOS LAPSIKYLÄ RY

C

SOSIAALIPEDAGOGIIK
AN SÄÄTIÖ
C
SOSIAALIPEDAGOGIIK
AN SÄÄTIÖ
C

SOTEK-SÄÄTIÖ

SOTEK-SÄÄTIÖ

0

271 458

271 458

500 000

0

17 800

0

Esitetään

508 960

508 960

Ei esitetä

80 780

0

Pyrkimyksenä on suomessa asuvien somalialaisten ja maahanmuuttajien työllistämistä, kouluttautumista,
sijoittamista työelämään ja heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan Toiminnolla vahvistetaan
yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätään erilaisten ihmisten kohtaamista. Pyrimme toiminnalla edistämään
yhdenvertaisuutta ja vähentämään eriarvoisuutta sekä ennalta ehkäisemään kasvaava nuorten
rikollisuutta.Tavoitteemme on tiedottaa ja järjestää sosiaalitoimintaa,seminaareja, koulutuksia sekä
projekteja.Hankkeella voimme edesauttaa nuorten äänten kuuluminen jokaisen päätösteon vaiheessa sekä
kannustaa heitä osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yhdistys pitää yhteyttä suomalasiin
9 382 viranomaisiin ja järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista maahanmuuttajiin liittyvistä kysymyksistä.
Ei esitetä

100 000

0

Päihteiden käytöstä itselle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen vähentämiseen etsivällä päihdetyöllä
8 833 (Sirkkulanpuiston etsivän päihdetyön hanke 2021-2023)
Nuorten suunnitteleman ja toteuttaman ikäihmisille suunnatun ylisukupolvisen pop up -vapaaehtoistoiminnan
kehittäminen Hyvinkään ja Nurmijärven alueella. Toiminnassa kohtaavat sekä opiskelevat että työn ja opintojen
ulkopuolella olevat peruskoulun päättäneet nuoret, jotka ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat
projektityöntekijöiden tuella kohtaamisia paikallisten sekä kotona että palveluasumisessa asuvien ikäihmisten
8 820 hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tarkoituksena on vertaisuutta hyödyntäen vahvistaa tamperelaisten yläkouluikäisten tunne- ja
mielenterveystaitoja, lievittää koettua ilmastoahdistusta sekä edistää nuorten toimijuutta ja yhteisöllisyyttä.
Hanke koostuu ryhmätapaamisista, toiminnallisista aktiviteeteista ja sähköisestä tukipalvelusta. Nuorten tarpeiden
pohjalta rakennetuissa tapaamisissa tuetaan yhteisöllisyyttä, käsitellään mielenterveystematiikkaa ja jaetaan
mielenterveyteen liittyvää tietoa kokemusperäisesti (Verstaan nuoret) sekä pohditaan yhdessä tulevaisuuteen
liittyviä ympäristöhuolia. Tavoitteena on,että nuorten tietotaito lisääntyy,tunnesäätely kehittyy ja he uskaltavat
katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Nuoret saavat suunnitella ja järjestää yhdessä hankehenkilöstön kanssa
erilaisia tapahtumia ja projekteja, joiden kautta he voivat edistää tärkeäksi kokemiaan asioita ympäristöön ja
mielenterveyteen liittyen. Chatin kautta nuoret voivat olla yhteydessä hanketyöntekijöihin mieltä kuormittavista
8 745 asioista.
Ei esitetä
Huolta, turvattomuutta tai uhkaa kokevien 7-12 vuotiaiden lasten tukemiseen Apuu-chatin avulla (Apuu-chat 8 854 aikuinen auttaa, kun lapsen turvallisuus on uhattuna 2021-2023)
Esitetään

Hankkeen tavoitteena on vähentää raha- ja digipeliriippuvuuksista kärsivien pelihaittoja ja lisätä heidän
hyvinvointiaan, ehkäistä peliriippuvuuksien ja ongelmallisen somen käytön syntyä sekä edistää digi- ja rahapelien
vastuullista kehittämistä. Pyrkimyksenä on tehdä tuesta ja hoidosta saavutettavampaa ja monipuolisempaa.
Valtakunnallisesti levitettäviä palveluita ja materiaaleja kehitetään kokemusasiantuntijoiden osallisuutta
hyödyntäen. 15-35-vuotiaiden peliriippuvuuksien ja ongelmallisen somen käytön syntyä ehkäistään tietämystä
lisäämällä. Kokemusasiantuntijat osallistuvat kohtaavan ennaltaehkäisyn, oppilashuollon tukimateriaalien sekä
nuorille suunnattujen sisältöjen ja kampanjan toteuttamiseen. Hanke pyrkii myös edistämään digi- ja rahapelien
vastuullisuutta. Kokemusasiantuntijat kehittävät pelisuunnittelijoiden kanssa digipelien turvallisuutta sekä eettisiä
9 381 ohjeistuksia. Kokemustietoa välitetään myös rahapelaamisen turvallisuuden ja tiedotuksen kehittämiseksi.
Ei esitetä
18-35-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien osallisuuden tunteen ja motivaation kasvattamiseen sekä työ- ja
toimintakyvyn edistämiseen järjestämällä vertaisuuteen ja tuettuun vapaaehtoistoimintaan perustuvaa
9 411 kulttuuripajatoimintaa Vantaalla ja Oulussa (2021-2023).
Ei esitetä

482 000

0

480 000

480 000

529 472

0

1 027 904

0

440 164

0

419 070

0

C

Luodaan Kajaanin Kulttuuripaja Marilynin rinnalla matalakynnyksinen digiosaamista edistävä ja oppimisvalmiuksia
tukeva, digijärjestelmien ja -ryhmätoimintojen varaan rakentuva virtuaalinen monitoimikeskus 18-35-ikäisille
nuorille, joilla on eri syistä haasteita mm. mielenterveyden ja oppimisen kanssa. Kehitetään kulttuuripajojen
vertaisohjaajille jatkopolun kaltainen vertaisOSAAJAkoulutus. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden
9 377 kulttuuripajatoimijoiden kanssa ja kehitetään toimiva tilastointimenetelmä.
Ei esitetä
Eri kohderyhmien, kuten työttömien, osatyökykyisten, maahanmuuttajien, senioreiden ja keiden tahansa
digitaitojen vahvistamista tarvitsevien ihmisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen tähtäävän kurssitoiminnan
8 890 järjestäminen ja digitaitojen oppimiseen motivoituminen.
Ei esitetä

C

Hankkeen tarkoituksena on Sotek-säätiön asiakastyötä tekevien valmentajien ja ohjaajien traumatietouden
lisääminen sekä traumainformoidun valmennusmallin kehittäminen ja käyttöönotto koulutusten,
yhteiskehittämistyöpajojen ja reflektoinnin avulla. Hankkeen aikana tuotetaan materiaalia (koulutuskansioita)
implementaation tueksi. Traumainformoitu valmennusmalli mahdollistaa asiakkaalle entistä laadukkaamman
palvelun, mikä lisää asiakkaan voimavaroja ja osallisuutta, auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja luo kestävää
8 767 hyvinvointia. Sen lisäksi valmennusmalli edistää valmentajien ammattitaitoa ja työhyvinvointia.

Ei esitetä

433 178

0

C

Hankkeen tarkoituksena on Kymenlaakson alueen kehitysvammaisten ja vammaisten ihmisten seksuaaliterveyden
ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen sekä vammaistyön ammattilaisten ja vammaisten läheisten
tukeminen, jotta he voivat osaltaan edistää kehitysvammaisten ja vammaisten seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia.
Tämä tapahtuu luentojen, yksilötapaamisten, seksuaaliterveyskasvatuspisteen, työpajojen, vertaisryhmätoiminnan
ja Villiklubi-toiminnan avulla. Hankkeessa hyödynnetään muualla Suomessa toimineiden vammaisten
seksuaalisuuteen liittyneiden hankkeiden tuloksia. Hankkeessa tuotetaan myös omia materiaaleja
kehitysvammaisten ja vammaisten, ammattilaisten ja omaisten käyttöön. Toiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen otetaan mukaan kohderyhmän jäseniä, ja toiminta on tarkoitus jalkauttaa Kymenlaakson alueen
toimintatavaksi. Toiminta vähentää Kymenlaakson kehitysvammaisten ja vammaisten eriarvoista asemaa ja lisää
9 402 heidän voimavarojaan huolehtia itsestään ja lähisuhteistaan.
Ei esitetä

472 378

0

SOSIAALIPEDAGOGIIK
AN SÄÄTIÖ
C

SOTEK-SÄÄTIÖ

427 000

C

VERKKU - Virtuaalinen vertaispaja -hanke vahvistaa heikossa asemassa olevien henkilöiden sosiaalista hyvinvointia
lisäämällä heidän tasa-arvoista osallisuuttaan ja toimijuuttaan. Hanke mahdollistaa erilaisten henkilöiden sekä
yhteisöjen kohtaamisen, lisää yhdenvertaisuutta ja vähentää kohderyhmän kokemaa stigmaa. Tavoitteeseen
pääsemiseksi luomme uudenlaisen matalan kynnyksen vertaistoimintaympäristön ja toimintamallin, jonka avulla
pääsy yksilön tarvitsemiin avun ja tuen piiriin paranee. Tämä kasvattaa yksilön osallisuuden ja tyytyväisyyden
tunteita, jotka lisäävät yksilön hyvinvointia ja edistävät hänen terveyttään ja työ- ja toimintakykyä. Hanke on
suunniteltu ja toteutetaan monitoimijuudessa kiinteässä yhteistyössä hankkeen kohderyhmän sekä
vertaistoimijoiden kanssa. Hanke edistää vertaistoiminnan digitaalista kehittämistä ja mahdollistaa eri
9 085 yhteistyömuotojen edelleen kehittämisen ja toimintamallin monistamisen eri ympäristöihin.
Ei esitetä

179 453

0

C

Tarjotaan matalan kynnyksen liikuntaa sellaisille kohderyhmille, jotka eivät löydä/osallistu kaikille
avoimeen,maksuttomaan matalan kynnyksen liikuntaan, mutta haluaisivat. Matalan kynnyksen liikuntaa tarjotaan
Vantaan asukastiloissa käyville, eri taustoista tuleville ihmisille. Sporttia kaikille ry:n toiminta järjestetään
yhteistyössä yhdistyksen oman kumppanuusverkoston, eli urheiluseurojen,yhdistysten ja yksittäisten ohjaajien
kanssa. Vantaan asukastiloihin hakeutuu ihmisiä, joilla ei aina ole vahvoja sosiaalisia verkostoja ja taloudellisia
mahdollisuuksia harrastaa ja tavata muita ihmisiä. Siten toiminta vähentää eriarvoisuutta ja lisää
yhdenvertaisuutta. Matalan kynnyksen liikuntaa järjestetään erilaisista taustoista oleville ihmisille, joten se
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää kohtaamista. Liikuntaa tarjotaan myös eri kielillä. Hankkeessa pilotoidaan myös
mahdollisuus järjestää liikuntaa asukastilassa virtuaalisesti sekä mahdollisuus toteuttaa liikuntaa vertaisohjaajan
8 897 voimin.
Ei esitetä

91 525

0

Substance abuse and
mental health
association SAAMA
RY
C

Kohderyhmä koostuu asiakkaista, joilla ei välttämättä ole minkään kielen kirjoitus- ja lukutaitoa.Kotoutumisjakso
on ollut tehoton ja asiakasryhmä on ollut pitkään kotona lasten kanssa vailla sosiaalista- tai vapaa-aikaan liittyvää
suomalaista kontaktia.Kohderyhmää voimaannuttamalla ja asiakasääntä vahvistamalla saadaan selville, mitkä
toimet tehokkaasti edistävät kaksisuuntaisen kotoutumisen toteutumista.Vahvuuksien ja kokonaistilanteen
kartoitus edistää opiskeluun ja työllistymiseen liittyviä mahdollisuuksia. Aluksi asiakkaita valikoituu olemassa
olevasta asiakasmassasta sekä etsivän työn kautta, Vantaan sosiaalitoimesta ja sitten laajentaen koko
pääkaupunkiseudulle.Kohde ryhmälle tarjotaan kursseja,työpajoja,työelämä vamennusta ja postiivisia kokemuksia
suomalaisesta kulttuurista.Toimintoja ohjaavat vertaisohjaajat sekä kantasuomalaiset Suomen historiaa tuntevat
9 148 ostopalvelutarjoajat. Hankkeen päätavoite on voimaannuttaa naisia itsenäiseen elämään ja osllisuuteen
Ei esitetä

421 978

0

SUOJA-PIRTTI RY

B

Suoja-Pirtti ry:llä on noin 50 toimintavuoden ajalta kokemusta ja osaamista päihdehuollon hoitopalveluista
(Sillanpirtti ja Leppävaara työikäisille), huoltopalveluista (Kotkankatu eläkeläisille), yhteisöhoidosta (Minnesota)
sekä tuetun asumisen palveluista (Rukkila) Suoja – Pirtti ry on kehittämässä päihde- ja elämänhallinnassaan
edenneille asukkailleen asumisen polkuja itsenäisempään asumiseen. Tämä lisää asuntokannan sisällä myönteistä
kiertoa, vapauttaa tuettuja asuntoja eniten tarvitseville ja parantaa laajemminkin asunnottomille tarkoitettuja
palvelupolkuja ohjaamalla asunnon ja avun tarvitsijat palvelujärjestelmässä tehokkaammin. Tähän perustuen
Suoja – Pirtti ry hakee vuodelle 350 000 euron investointiavustusta viiden (5) hajasijoittuvan asunnon hankintaan
ensisijaisesti pohjois-Helsingin alueelta. Hankinnat toteutetaan syksyn 2021 aikana. Yhdistyksen omistukseen
9 060 hankittavien asuntojen lisäksi on tarpeen mukaan tarkoitus välivuokrata hajasijoitettuja asuntoja Y – säätiöltä.
Ei esitetä

350 000

0

SUOJA-PIRTTI RY

C

Asunnottomien asumispalveluiden asiakkaiden työ- ja opiskeluvalmiuksien edistämiseen velka- ja talousohjaamista
8 958 sekä vertaisryhmätoimintaa hyödyntämällä (Kohti työelämää – taloustaidot ja vertaisuus tukena 2021-2023)
Esitetään

409 278

409 278

C

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa (14 +1 tapaamista (2h/kerta) vertaistukiryhmiät
vanhemmille/huoltajille, joiden alaikäinen lapsi on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi. Tavoitteena on vahvistaa
vanhempien/huoltajien arjen toimijuutta ja pystyvyyttä lapsen tukemiseen pitkäkestoisissa
rikos/oikeusprosesseissa (usein min. 2 vuotta). Vanhemmat ovat ensisijaisessa roolissa lapsen selviytymiseen,
hoidon tukemiseen ja toipumiseen. Vertaistukiryhmissä vanhempien/huoltajien on mahdollisuus keskustella ja
jakaa omia ajatuksia, tunteita ja kokemuksia samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Keskinäinen jakaminen ja
vertaistuki vahvistaa myös vanhemien/huoltajien omia selviytymiskeinoja lapsen toipumista edistäen. Ohjaajat
ovat kokeneita vertaisryhmien vetäjiä sekä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ja rikosprosessin
erityisasiantuntijoita. Toiminnassa hyödynnetään molempien järjestöjen erityisasiantuntijuutta ja toimivia
9 153 menetelmiä ja hyviä vertaistukiryhmä-käytänteitä.
Ei esitetä

278 691

0

305 826

0

347 000

347 000

28 000

0

368 600

368 600

SOVATEK-SÄÄTIÖ

Sporttia kaikille ry

Suojellaan Lapsia ry

SUOMEN
AMPUTOIDUT RY
SUOMEN
AUTISMIKIRJON
YHDISTYS RY

SUOMEN CP-LIITTO
RY

SUOMEN CP-LIITTO
RY

C

Suomen Amputoidut Ry on amputoiduille ja heidän läheisilleen tarkoitettu yhdistys. Yhdistys on perustettu
yhdistämään ja ajamaan amputoitujen sekä heidän läheistensä etuja. Järjestämään amputoiduille ja heidän
läheisilleen henkilökohtaista vertaistukea, yhteisiä tapahtumia esim. Vertaisryhmiä, Valtakunnallisia vertaispäiviä,
virkistysviikonloppuja sekä koulutuksia. Yhdistys on rekisteröity vuonna 2011. Jäseniä on tällä hetkellä noin 100.
Tarjoamme edunvalvontaa, vertaistukea sekä ajoittaista virkistystoimintaa kohderyhmällemme ja heidän
omaisilleen. Käytössämme on myös ainoana Suomen Amputoiduille ja heidän läheisilleen tarkoitettu kriisipuhelin,
joka on käytössä ympäri vuorokauden eli 24/7. Vuonna 2019 kriisipuhelimeen tuli 96 yhteydenottoa. Luvussa on
mukana myös sairaaloiden tukipyynnöt. Vertaistuki toimintamme kattaa tällä hetkellä Virtain, Ruoveden,
Seinäjoen, Turun, Forssan, Hämeenlinnan, Lahden, Haminan, Joensuun, Savonlinnan, Jyväskylän ja Kuhmoisten
9 040 alueen vertaistukiryhmä
Ei esitetä
Autismikirjolla olevien henkilöiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaamisen kehittämiseen ja kartoitus- ja
tiedonkeruumenetelmien kehittämiseen tiedon hankkimiseksi autismikirjon henkilöiltä (Autismikirjon avaimet
9 305 vaikuttamiseen 2021 - 2023)
Esitetään

B

Tavoite on saattaa liiton toimitilat valtioneuvoston asetuksen rakennuksen esteettömyydestä mukaiseksi.
Tarkoituksena on toimiston sisääntuloaulan, wc-tilojen, keittiötilan ja sosiaalitilojen toiminnallisuuden ja
esteettömyyden parantaminen ja pintakorjaus esimerkiksi pyörätuolien aiheuttaman kovan kulutuksen takia.
Uusitaan lattiapinnat, maalataan seinät, parannetaan toimistotyöntekijän työpiste, uusitaan valaistusta ja lisätään
sähkö- ja atk-kaapelointipisteitä. Perusparannettavat tilat käsittävät sisääntuloaulan ja välieteisen kahviotilaan
saakka. Kunnostetaan kolme wc-tilaa: lattia- ja seinäpinnat, valaistus sekä uusitaan wc-kalusteet. Lisäksi uusitaan
ovet esteettömiksi ja poistetaan kynnyksiä. Päivitetään keittiötila esteettömäksi: kaapistot,pöytätasot, valaistus.
9 020 Kohderyhmänä on Suomen CP-liitto ry:n työntekijätl joihin kuuluu myös liikuntavammaisia ihmisiä sekä asiakkaat. Ei esitetä

C

Perheiden, joissa alaikäisellä lapsella on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia, heidän läheistensä, lasta hoitavien
työntekijöiden ja muiden ammattilaisten tukemiseen tarjoamalla työkaluja arjessa jaksamiseen ja palautumiseen
sekä tunne- ja stressinsäätelyyn. Tiedon lisääntymiseen kohderyhmän vammoihin liittyvistä hahmotushäiriöistä,
toiminnallisen näönkäytön ongelmista, kommunikaation vaikeuksista ja aistitiedon käsittelyn häiriöistä
9 398 (Ensisijaisesti perhe - yhteiskehittämisen kautta toimivaan ja sujuvaan arkeen 2021 – 2023)

C

Esitetään

SUOMEN CP-LIITTO
RY

B

Esteettömyyden parantaminen ja tilojen toimivuuden varmistaminen tulevaisuudessa. Kohennetaan tilojen
yleisilmettä kohderyhmän tarpeet huomioiden. Tiloihin kohdistuu poikkeuksellisen kova kulutus esimerkiksi
sähköpyörätuolien käytön takia ovi-, seinä, ja lattiapintoihin. Korjaustarpeita: Päärakennuksessa sijaitsevaan
ruokailutilaan johtavat pää- ja varasisäänkäyntien luiskat Majoitusrakennus:inva-wc tilat, sauna-, puku- ja
pesutilojat (pintakorjaus), esteettömän invasaunan kiuas ja lattiasaumojen uusinta. Lisäksi pienkorjauksia kuten
savupiipun sadesuoja, ikkunavuoto ja sokkelin patolevy, Rantasaunan esteettömyys: kulkuluiskan ja terassin
uusinta, lauteiden korjaus sekä kynnysten poisto. Piha-aluieilla kulkuväylien pintojen vahvistus. Kohderyhmäämme
ovat kurssikeskuksen käyttäjät, jotka ovat syntymästään saakka neurologisesti vammaisia ihmisiä. Useimmilla on
9 017 liikuntarajoitteen lisäksi muita liitännäisoireita, kuten hahmottamisen vaikeus tai puhevamma.
Ei esitetä

SUOMEN
DIABETESLIITTO RY

C

Diabetesta sairastavien ja diabetesriskissä olevien digitaalisten hyvinvoinnin polkujen rakentamiseen ja
9 175 jalkauttamiseen osaksi tulevaisuuden sotekeskuksia (Diabetesta sairastavan hyvinvoinnin polku 2021-2023)

Suomen
Haavanhoitoyhdistys
ry
C

14 000

0

Esitetään

433 834

433 834

Kansainvälisten tutkimusten mukaan haavojen osuus terveydenhuollon kustannuksista lasketaan olevan 3-5,5%.
Laskennallisesti tämä tarkoittaa miljardiluokan kustannuksia vuosittain Suomessa. Haavojen ennaltaehkäisyn on
arvioitu tuovan satojen miljoonien eurojen vuosittaiset säästöt. SHHY on merkittävä puolueeton haavanhoidon
osaamisen edistäjä ja valtakunnallinen kouluttaja Suomessa. Avustusta haetaan paino- ja videomateriaalinen
tuottamiseen SHHY:n kotisivuille, josta ne ovat ladattavissa omaishoitajien ja terveydenhuollon ammattilaisten
itseopiskeluun koronariskien rajaamiseksi. Vuoden 2021 koulutuksen painopisteenä lähihoitajat. Materiaalit
koostuvat haavojen riskitekijöiden tiedostamisesta ja tunnistamisesta sekä hoidosta. Kouluttajina toimivat SHHY:n
hallituksen jäsenet ja kutsutut asiantuntijat. Avustusta haetaan koulutusmateriaalin hankintaan, haavahoidon
asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden palkkioihin, ostopalveluihin, tila- ja laitevuokriin sekä
8 892 yleiskustannuksiin.
Ei esitetä

90 000

0

499 200

0

269 478

269 478

Suomen KarvaKaverit ry Finlands
Lurviga Kompisar rf

C

SUOMEN KIPU RY

C

Eläinavusteisella vapaaehtoistyöllä tuetaan yhteistyökumppaneita saavuttamaan parempia tuloksia, vahvistetaan
ryhmässä toimimista, osallisuutta, toisten huomioimista, vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisyyttä sekä tasa-arvoista ja
suvaitsevaista kohtaamista kulttuuritaustasta riippumatta (12-28-v. mielenterv. haasteet, ennaltaehkäisy).
Yhdistyksellä on tarve saada tietoa, vastata kasvavaan kysyntään vaikuttavammasta eläinavusteisesta
vapaaehtoistyöstä pienryhmä- ja yksilötyöskentelyssä.Vapaaehtoisten osalta tarve monipuolistaa ja lisätä
osallistumista ja vaikuttavuutta eläinavusteisena toimimiseen. Vahvemman vaikuttamisen lisääntyessä
motivoidaan vapaaehtoisia sitoutumaan ja saamaan sisällöllisesti rikkaampaa, voimaannuttavaa osallistumista
toiminnassa. Kehitetään ja yhtenäistetään vapaaehtoisten koulutuspolkua. Koko toimintakentässä on tarve
yhtenäisellä koulutuspolulla saada kustannussäästöjä ja mahdollistaa siirtyminen vapaaehtoistoimintojen välillä.
8 817 Korona-aikana tarve kasvanut.
Ei esitetä
Kipua sairastavien omahoidon, työssäjaksamisen ja työhön paluun tukemiseen, materiaalipankin luomiseen kipua
sairastavan työssä jaksamisen tukitoimista ja kipua huomioivista työjärjestelyistä sekä tiedon jakamiseen
9 071 terveydenhuollolle ja työnantajille (Kipu ja työ kohtaavat 2021 – 2023)
Esitetään

SUOMEN
KLUBITALOT RY,
FINLANDS KLUBBHUS
RF
C

Hankkeen tarkoitus on tehostaa Klubitalojen tietoon perustuvaa kehittämistyötä kuntoutujajäsenten osallisuuden
eri muotojen vahvistamiseksi. Hankkeessa jatketaan valtakunnallisen klubitaloverkoston toimintojen koordinointia
ja vastataan sote-uudistuksen mukanaan tuomiin ajankohtaisiin muutostarpeisiin valtakunnallisesti ja paikallisesti.
Verkon Vahviste -hankkeessa kehitetyn tietoinfrasruktuurin ylläpitämistä jatketaan ja kerätyn tiedon
hyödyntämisen muotoja kehitetään, niin että kaikki kerätty tieto hyödyttää Klubitalojen jäseniä. Tiedon avulla
kehitetään toimintamuotoja, joilla mahdollisimman moni klubitalotoiminnasta hyötyvä löytää toiminnan piiriin.
Klubitalojen oman kehittämistyön tukeminen ja jatkuva koulutus ovat hankkeen keskiössä tavoitteena sekä
jäsenten että henkilökunnan osaamisen lisääminen. Toiminnan tulos- ja vaikuttavuustietoa käytetään hyväksi
8 974 kaikessa klubitalotoiminnan kehittämisessä.
Ei esitetä

176 200

0

SUOMEN
KUUROSOKEAT RY

C

Haetaan toiminnan organisoimiseksi ja ohjausmallin luomiseksi hankerahoitusta. Kuulonäkö- tai kuulovamma
helposti syrjäyttää työelämästä ja muista ihmisistä. Jokaisella pitää olla mahdollisuus kuulua osana yhteisöjä ja sitä
kautta osaksi yhteiskuntaa. Jokaiselle on tärkeää kokea tekevänsä osaltaan asioita joilla on merkitystä. Hankkeessa
on tarkoitus palkata toimintaa ohjaava ja koordinoiva henkilö. Hankkeessa pyritään työllistämään 10
aistivammaista henkilöä organisoituun työtoimintaan. Tehtyjen havaintojen ja kokeilun perusteella hankkeeseen
halukkaita ja koulutukseltaan sopivia ja myös ohjauksessa työskentelemään kykeneviä henkilöitä saadaan
tarvittava määrä. Hankkeen painopiste on kiinteistöhuolto, sisämaalaukset, pihojen kunnostus ja
korjausrakentaminen. Toiminnassa hyödynnetään sosiaalihuoltolaki 27 d tai sosiaalihuoltolaki 27 e mahdollisuutta,
jolloin työstä maksettava työosuusraha ei aiheuta sosiaalietuuksia menetystä. Työosuusraha katetaan
9 048 laskuttamalla tilaajia.
Ei esitetä

142 000

0

SUOMEN MENTORIT
RY
C

Työelämän käänteiskehittäjät -hanke vahvistaa korkeakoulutettujen työttömien nuorten työelämävalmiuksia,
osaamisen tunnistamista ja edistää nuorten osallisuutta työelämän kehittämisessä. Hankkeessa luodaan
uudenlainen käänteismentoroinnin toimintamalli, jossa perinteiset mentoroinnin roolit on käännetty toisinpäin.
Mentoreina toimivat korkeakoulusta valmistuneet työttömät nuoret ja aktoreina jo työelämässä olevat henkilöt,
jotka ovat joko johto-, HR- tai kehittämistehtävissä. Aktoreilla on mahdollista oppia mentoreilta nuorten
näkemyksiä työelämän kehittämisestä, insightia nuorten maailmasta ja tapoja, miten organisaatiot voivat sitouttaa
nuoria uran alkumetreillä. Hankkeessa muodostetaan yhteensä 120 mentorointiparia. Osallistujille järjestetään
mentoroinnin aikana koulutuksia ja vertaisryhmätapaamia sekä tarjotaan materiaaleja ja työkaluja. Lisäksi
hankkeessa toteutetaan kyselyselvityksiä, joissa selvitetään korkeakoulutettujen nuorten tuen tarvetta ja
9 042 näkemyksiä työelämästä.
Ei esitetä

206 000

0

SUOMEN
MONIKKOPERHEET
RY

Tarkoituksena on tukea monikkosisaruksia heidän kasvussa ja kehityksessään, erityisesti vahvistamalla minäkuvaa
ja identiteettiä sekä yksilönä että monikkosisaruksena heidän omilla ehdoillaan perheissä, koulussa ja mediassa.
Sitä kautta pystytään tuottamaan uutta tietoa myös nuoruusikäisten monikkolasten vanhemmille ja
monikkosisarusten kanssa työskenteleville. Osallistavat menetelmät siirretään järjestön käyttöön. Kohderyhminä
nuoruusikäiset ja aikuiset monikkosisarukset, nuoruusikäisten monikkolasten vanhemmat sekä perheiden kanssa
toimiva nuoriso-, opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstö. Toimintamuotoja mm. työpajat monikkosisaruksille,
nuoruusikäisten monikkolasten vanhemmille;verkkokoulutukset ammattilaisille;nuorten
mediatyöpajat;monikkosisarusten some-kampanjat; monikkosisarusten ja vanhempien vertaisryhmät
9 026 tarkoituksenmukaisilla verkkoalustoilla ja muut nuorten kehittämät toimintamuodot.

Ei esitetä

396 460

0

Hankkeessa luodaan muistisairaiden henkilöiden sekä heidän läheistensä kokemusasiantuntijuudesta lähtevä sotealan ammattilaisille suunnattu verkkokoulutuskokonaisuus, joka vahvistaa sote-alan ammattilaisten
muistiosaamista ja vahvistaa yksilön ja työyhteisön osaamista. Verkkokoulutuksen avulla sote-ammattilaisille
tehdään näkyväksi, mitä muistisairas henkilö sekä hänen läheisensä pitävät tärkeinä ja elämäänsä vaikuttavina
asioina arjessaan. Näin Sote-ammattilainen pystyy suunnittelemaan työnsä asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti,
jolloin muistisairaan henkilön ja hänen läheistensä elämänlaatu ja kokemus mahdollisuudesta hallita elämäänsä
sairaudesta huolimatta vahvistuvat. Projektiin otetaan mukaan kaksi kuntaa tai yksityistä organisaatiota
pilotoimaan koulutusta. Näitä yhteistyökumppanuuksia valmistellaan, mutta aikataulusyistä johtuen
aiesopimuksia ei ole vielä ehditty solmimaan. Siksi kohdassa Yhteistyökumppanit vastaamme EI vielä tässä
9 374 vaiheessa.
Ei esitetä

392 000

0

C

SUOMEN
MUISTIASIANTUNTIJA
T RY
C

C

Suomen Nivelyhdistyksen vapaaehtoiset tuottavat nivelrikkoisten tarpeisiin vastaavaa verkkovertaistoimintaa.
Toiminnan tavoitteena on motivoida ja kouluttaa vapaaehtoisia verkkotoiminnan tuottamiseen ja samalla lisätä
vertaisohjaajien omaa hyvinvointia. Yhdistyksen tuottama monipuolinen verkkotoiminta ja virtuaalinen vertaistuki
kannustaa nivelrikkoisia edistämään nivelterveyttään. Yhdistyksen monikanavainen viestintä tavoittaa
nivelrikkoiset ja ohjaa hyödyntämään yhdistyksen tarjoamaa verkkotoimintaa ja verkkomateriaaleja. Ajantasaisella
8 850 ja kiinnostavalla verkkotoiminnalla houkutellaan mukaan myös työikäisiä.
Ei esitetä

217 000

0

C

Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä, radikalisoitumista sekä konfliktien syntymistä
lisäämällä dialogitaitoja ja ymmärrystä yksilöiden ja yhteisöjen välillä, sekä tukemalla nuorten roolia aktiivisina
toimijoina yhteiskunnassa. Dialogi- ja rauhanrakennustaitoja oppimalla, nuoret kasvattavat kapasiteettiaan
ratkaista yhteisöissään esiintyviä suuria sekä pieniä erimielisyyksiä, ja tätä kautta toimia niin sanottuina lähiöiden
rauhanrakentajina. Toiminnan kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat suurkaupungeissa ja sen lähiöissä
asuvat nuoret ja toiminta keskittyy erityisesti sellaisille alueille, joissa eriarvoisuus, sosiaaliset ongelmat ja nuorten
tarve tuelle ovat korostuneet. Toiminta on nuorten keskuuteen jalkautuvaa järjestölähtöistä ammattimaista
nuorisotoimintaa, joka tapahtuu esimerkiksi Yökoris-toiminnan kautta syntyneiden valmiiden verkostojen kautta
9 032 Pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Yökoriksen kautta tavoitetaan nuoria eri taustoista.
Ei esitetä

842 863

0

SUOMEN
OMAKOTILIITTO RY

C

Hankkeen tavoite on lisätä tietoisuutta mahdollisesta altistumisensa huonolle sisäilmalle. Tiedonjakotilaisuuksien
avulla kohderyhmän henkilöt osaavat ottaa yhteyttä oikeaan asiantuntijatahoon saadakseen terveytensä ja talonsa
kuntoon. Tilaisuudet ja hankemateriaali kohdistetaan pientaloasukkaille, jotka ovat huolestuneita tai oireilevat
kotinsa sisäilmasta. Hankkeessa järjestetään 32 koulutusta vuosien 2021-2023 aikana. Tapahtuma sisältää neljä
asiantuntija puheenvuoroa. Asiantuntijoina toimivat sisä- ja ympäristöterveyteen vihkiytynyt lääkäri, sertifioitu
RTA ja lakimies sekä Omakotiliiton edustaja. Hankkeelle muodostetaan verkkosivuosio Omakotiliiton kotisivuille,
joista hankkeen materiaalit ja esitykset ovat kaikkien saatavilla. Osa tilaisuuksista taltioidaan. Kohderyhmään
kuuluvat henkilöt tavoitetaan Omakotiliiton kanavissa verkkosivuilla, sähköpostilla sekä Omakotilehdessä. Lisäksi
9 051 pientaloasukkaiden kutsumiseen tilaisuuksiin käytetään maksullista mainontaa.
Ei esitetä

180 391

0

SUOMEN
PAKOLAISAPU RY

C

Esitetään

385 000

382 000

SUOMEN
PAKOLAISAPU RY

C

Maahan muuttaneiden työperäisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja hyväksikäytettyjen tukeen etsivän työn,
9 194 ohjauksen ja neuvonnan, tiedottamisen sekä sidosryhmäyhteistyön avulla (Reilu työelämä 2021-2023)
Yläasteella ja toisella asteella opiskelevien 13-19 -vuotiaiden nuorten empatiataitojen ja moninaisuuden
ymmärryksen lisääminen vapaaehtoisten organisoimien työpajojen, nuorten omien minikampanjoiden ja
9 061 ammattilaisten materiaalien avulla.

Ei esitetä

410 000

0

C

Hankkeen arabian- ja somaliankieliset työntekijät antavat maahanmuuttaneille kotoutumisen tueksi
mediakasvatusta, tarjoavat omakielisessä sosiaalisessa mediassa kotoutumiseen, suomalaiseen yhteiskuntaan ja
kulttuuriin sekä palvelujärjestelmään liittyvää faktatietoa ja korjaavat somessa liikkuvia väärinkäsityksiä. He
linkittävät viranomaisten ja järjestöjen nettisivustoja (mm. koronainfot, mielenterveyspalvelut, työperäinen
hyväksikäyttö) ja ohjaavat somekeskusteluja seuraavia sopiviin palveluihin (mm. TE-toimistot, migri, poliisi,
maistraatti, sosiaalitoimi). Lisäksi työntekijät järjestävät yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa
medialukutaitoon liittyviä webinaareja ja seminaareja sekä opastusta omakielisissä vertaisryhmissä. Kansallinen
audiovisuaalinen instituutti (KAVI) kouluttaa hankkeen työntekijät, jotka vetävät medialukutaitowebinaareja ja
opastuksia. Hankkeessa käännetään ja muokataan kieli- ja kulttuuriryhmien tarpeisiin yhteistyökumppanin valmiita
9 188 materiaaleja.
Ei esitetä

108 000

0

C

Pääkaupunkiseudun maahanmuuttaneiden mielenterveysongelmien tunnistamisen tukeminen, mielenterveyteen
liittyvän tiedon lisääminen ja palveluihin ohjaaminen omakielisten ja kulttuurisensitiivisten ryhmäinfojen,
neuvonta- ja ohjaustyön sekä somekampanjan avulla. Infot järjestetään yhteistyössä maahanmuuttajayhdistysten
ja moskeijoiden kanssa. Hankkeessa toimii yhteistyökumppanina Monik Vantaa ry., jolle Pakolaisapu delegoi
avustusta. Hankkeeseen palkataan kaksi monikielistä mielenterveysalan koulutusta saanutta ohjaajaa, joista toisen
palkkaa Monik Vantaa, toisen Pakolaisapu. Lisäksi hankkeessa työskentelee viestinnän työntekijöitä (Monik Vantaa
25 % ja Suomen Pakolaisapu 5 % työajalla), jotka yhdessä ohjaajien kanssa tuottavat materiaalia monikieliseen
somekampanjaan. Kampanjassa levitetään tietoa mielenterveydestä kulttuurisensitiivisesti, jotta mielenterveyden
9 320 puheeksi ottamisen helpottuisi kohderyhmän keskuudessa.
Ei esitetä

433 000

0

Suomen Palliatiivisen
Hoidon Yhdistys ry
C

Saattohoidon vapaaehtoistoiminnan valtakunnalliseen kehittämiseen (SAAVA Saattohoidon vapaaehtoistoiminnan
8 942 kehittämishanke 2021 – 2023)
Esitetään

485 272

485 272

SUOMEN PUNAINEN
RISTI
C

Tarkoituksena on vahvistaa nuorten auttamistaitoja sekä heidän käsitystään yksilön merkityksestä arjen
turvallisuuden toimijana. Lähiyhteisön turvallisuus paranee, kun koulutetut nuoret ovat osa sekä koulun että
lähipiirinsä turvallisuutta. Samalla valmiustoiminta Suomessa vahvistuu, kun nuoria saadaan innostumaan
auttamistoiminnasta. Hankkeessa tarjotaan 8-luokkalaisille käytännönläheistä ja pelillistä koulutusta, jonka
pääpaino on ensiaputaidoissa. Hanke on valtakunnallinen ja se tavoittaa koko ikäluokan. Koulutus sisältää vapaasti
koulujen käytössä olevan 2 tunnin verkkokurssin sekä halukkaille kouluille myös SPR:n ensiapukouluttajan
ohjaaman toiminnallisen 3 tunnin koulutuksen. Lisäksi kouluille tuotetaan toimintamalli, jossa kurssin käyneet
nuoret voivat muodostaa koululle SPR:n paikallisosaston vapaaehtoisen tukeman ensiapu- ja turvallisuusryhmän,
8 806 jossa esim. harjoitellaan ensiapua ja muita taitoja sekä tutustutaan viranomaisten ja järjestöjen toimintaan.
Ei esitetä

985 039

0

SUOMEN PUNAINEN
RISTI
C

Haluamme varmistaa, että SPR:n tarjoama apu saavuttaa yhä useamman sitä tarvitsevan. Kehittämällä
vapaaehtoisten digitaalista osaamista ja digitaalisia menetelmiä parannamme toimintamme saavutettavuutta
eritaustaisille uusille ja nykyisille vapaaehtoisille ympäri Suomea. Vapaaehtoistoiminnan prosesseja kehittämällä
varmistamme vapaaehtoisten osaamisen monipuolisen hyödyntämisen. Tuemme erityisesti niitä vapaaehtoisia,
jotka ovat vaarassa jäädä digikehityksen ulkopuolelle. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja vapaaehtoisten ja
Opintokeskus Siviksen kanssa, jotta saamme tarkkaa ja turvallisesti hallittua tietoa vapaaehtoisten osaamisesta ja
käytettävyydestä. Näin voimme tietoturvallisesti ohjata vapaaehtoiset heille parhaiten soveltuviin tehtäviin ja
hyödyntää erilaiset osaamiset ja resurssit optimaalisesti auttamistehtävissä. Kehitämme vapaaehtoistoiminnan
digitaalisuutta, yhteisöllisyyttä ja saavutettavuutta yhdessä muiden järjestöjen kanssa vahvistaaksemme
8 809 kokonaisuuden vaikuttavuutta.

Ei esitetä

1 062 624

0

Ruokaa ja osallisuutta -hankkeessa edistetään ruoka-avunsaajien hyvinvointia ja vahvistetaan osallisuutta
vapaaehtoistoiminnan kautta kehittämällä ruoka-avun oheistoimintaa paremmin avunsaajien tarpeita vastaavaksi
koulutuksen ja tiedonlevityksen sekä tuetun vapaaehtoistoiminnan avulla, avunsaajia osallistaen ja heidän
kokemusasiantuntijuuttaan hyödyntäen. Yhteisölähtöisellä toiminnalla vahvistetaan yksilöiden ja yhteisöjen
resilienssiä. Hanketta toteutetaan Lapin, Oulun ja Satakunnan piireissä ja malleja levitetään valtakunnallisesti.
8 765 Alueilla tehdään yhteistyötä kumppaneiden kanssa, mm. koulutusten järjestämisessä.
Ei esitetä

1 090 836

0

437 390

337 390

SUOMEN
NIVELYHDISTYS RY

SUOMEN NMKY:N
LIITTO RY

SUOMEN
PAKOLAISAPU RY

SUOMEN
PAKOLAISAPU RY

SUOMEN PUNAINEN
RISTI
C
SUOMEN PUNAINEN
RISTI
C

9 095 Maahanmuuttajajärjestöjen koronaviestinnän koordinoimiseen (2021-2022).

Esitetään

SUOMEN
PURJELAIVASÄÄTIÖ

C

Suomen Pörssisäätiö C

Suomen
Raamattuopiston
Säätiö sr

C

Haetaan omarahoitusosuutta Suomen Purjelaivasäätiön osatoteutukseen ESR-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena
on lisätä osallistujien pystyvyyden tunnetta, vahvistaa uskoa omiin kykyihin ja tunnistaa opiskeluvalmiuksien ja
työelämän kannalta olennaisia elinikäisen oppimisen taitoja sekä työelämässä tarvittavia metataitoja, jotka
antavat pohjan urasuunnittelulle ja jatkopolulle kohti koulutusta ja työelämää. Tämä tehdään yhdistämällä
yhteisöllinen ja osallisuutta tukeva toiminnallisuus kiinteästi ammatilliseen toimintakyvyn arviointiin, osaamisen
tunnistamiseen ja urasuunnitteluun ja merivalmennusmenetelmään. Kohderyhmää ovat koulutuksen ja työelämän
ulkopuolella olevat 18-30-vuotiaat nuoret, joiden elämäntilanne on erityisen haastava koronan aiheuttamien
muutosten vuoksi. Kohderyhmässä huomioidaan erityisesti heidät, joilla on kasautuneita haasteita, kuten mt-ja
päihdeongelmia, asumisen haasteita, taloudellisia vaikeuksia ja jotka ovat jääneet yhteisöllisen toiminnan
8 991 ulkopuolelle.
Ei esitetä
Nuorten talousosaamisen edistämiseen, taloudellisen eriarvoisuuden ehkäisemiseen, vastuullisen vaurastumisen
mahdollistamiseen kaikille tasa-arvoisesti. Tavoitteeseen pyritään yhteisöllisen vertaisoppimisen keinoin.
9 190 (Pörssilähettiläät -ohjelma)
Ei esitetä
Hoivakodeissa ja kotihoidon piirissä olevien yksinäisten vanhusten elämän loppuvaiheen tukemiseen koulutettujen
saattohoidon vapaaehtoisten avulla pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Uudellamaalla. Saattohoidon vapaaehtoistyötoimintatavan laajentamiseen ja koordinoimiseen kansallisesti muun muassa eri järjestöjen ja sosiaali- ja
terveyspalvelujen käyttöön. (Lohtua läsnäolosta - saattohoidon vapaaehtoishanke hoivakoteihin ja kotihoitoon
8 740 2021 – 2023)
Esitetään

25 182

0

652 894

0

426 000

351 000

SUOMEN
REUMALIITTO RYREUMAFÖRBUNDET I
FINLAND RF
C

Yhdenvertaisempien vertaistuen ja toimijuuden mahdollisuuksien kehittämiseen reuma- ja muita tuki- ja
liikuntaelinsairauksia sairastaville ihmisille verkossa tapahtuvan toiminnan keinoin. Verkko yhdistää ja tarjoaa
kohtaamisia ja kanssakulkijoita vertaistukea- ja toimintaa haluaville reuma- ja muita tule-sairauksia sairastaville
9 380 ihmisille lähituen lisäksi, jottei kukaan jää yksin sairautensa kanssa.

Ei esitetä

339 650

0

SUOMEN
ROMANIFOORUMI FINTIKO ROMANO
FORUM RY

Mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisevän työn aloittamiseen / kehittämiseen romaniväestön parissa
Romanifoorumin ja neljän jäsenjärjestön sekä alan kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyönä.
Toimintamuotojen tavoitteena on lisätä romaniväestön ja alan toimijoiden tietoisuutta mielenterveydestä,
traumatietoisuudesta ja päihdehaitoista, sekä tuoda näkyväksi (sanoittaa) asioiden syy-yhteyksiä sekä lisätä
osallisuutta. Toimintamuotoina ovat teemapäivät, kokemusasiantuntijoiden ja alan ammattilaisten vetämät
keskustelut paikallisesti ja valtakunnallisesti niin kasvokkain kuin etäyhteyksiä hyödyntäen, somekampanjointi,
kerhotoiminta, podcastit, seminaarit, verkostoyhteistyön kehittäminen, palvelukartaston luominen paikallistasolla,
koulutuspäivät yhteistyössä eri mielenterveys- ja päihdealan toimijoiden kanssa, vertaistuki -toiminta ja
asiakasohjaus. Hankkeen toteutus paikallisesti, mutta esim. somekampanjat tavoittavat romaniväestöä
9 105 valtakunnallisesti.
Ei esitetä

616 230

0

SUOMEN
ROMANIYHDISTYS RY C

9 397 Romaninaisten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseen ryhmämuotoisella toiminnalla

Ei esitetä

383 474

0

SUOMEN
ROMANIYHDISTYS RY C

Romaninaisten terveyslukutaidon edistämiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen ryhmämuotoisella
9 202 toiminnalla. (Sastipe tukke - Terveyttä sinulle 2021-2023)

Esitetään

479 458

329 458

SUOMEN
SETLEMENTTILIITTO
RY

C

Sumutorvi - toiminnan tavoitteina on: 1) Sumutorvi-ryhmät ovat avanneet väyliä heikommassa asemassa olevien
omaehtoiselle arjen osallisuudelle ja aktiiviselle kansalaisuudelle, 2) Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä
työskentelevien ammattilaisten osaaminen ja osallisuutta vahvistava työote tukevat heikommassa asemassa
olevien arjen osallisuutta sekä 3) Vaikuttamistavoite: Ihmisoikeusperustaisuus on osallisuuspolitiikan lähtökohta jokaisella on oikeus ja mahdollisuus olla toimiva kansalainen, poliittinen ja sosiaalinen yksilö. Kohderyhmänä ovat
1) ryhmätoimintaan osallistuvat, joilla on arjen osallisuusvajeita, 2) setlementtityön ja sote-alan ammattilaiset sekä
poliittiset päättäjät ja yht.kun. vaikuttajat Toimintamuodot: 1) Sumutorvi -ryhmät 5 paikkakunnalla, 2)
ammattilaisten kouluttaminen osallisuutta vahvistavaan työotteeseen ja 3) vaikuttamistoiminta osallistujien
9 130 kanssa ihmisoikeusperustaisen osallisuuspolitiikan vahvistumiseksi.
Ei esitetä

711 801

0

C

Hankkeen avulla tuodaan ainutlaatuista suomalaista paritanssia ja sen kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävää
vaikutusta yläkouluihin kouluttamalla ohjaajia ja opettajia löytämään nuoria kiinnostavan lähtökohdan tanssin
opettamiseen. Tavoitteena on antaa ohjaajille työvälineitä, joiden avulla on mahdollista koulujen liikuntatunneilla
sekä opetella yleissivistykseen kuuluvat perustanssit että tarjota nuorille mausteita heidän omaan musiikkiinsa ja
kulttuuriinsa soveltuvista paritansseista uudella, helpolla ja mielenkiintoisella tavalla. Ohjaajakoulutusta tarjotaan
tämän pilottihankkeen aikana tanssiseurojen ohjaajille Ohjaajakoulutukset ovat silti avoimia kaikille, jotta sekä
peruskoulun opettajat että opettaja opiskelijat voivat halutessaan osallistua koulutuksiin. Lisää tietoa
9 086 hankesuunnitelmassa (lähetetään pyydettäessä).
Ei esitetä

50 000

0

SUOMEN
SOMALIALAISTEN
LIITTO RY, FINLANDS
SOMALISKA
FÖRBUND RF
C

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on lisätä suomensomalialaisten lapsiperheiden avioeron jälkeistä sujuvaa
arkea. Tätä edistämään on asetettu kolme yksityiskohtaisempaa tavoitetta, joita edistetään hankkeessa
tiedonjaon, vertaisryhmien, neuvonnan ja asiantuntijavierailujen ympärille rakentuvien tilaisuuksien avulla.
Auttamalla avioeroperheiden vanhempia löytämään toimivia ratkaisuja arkeen ja lasten tukemiseen, on hankkeen
pyrkimyksenä samalla vähentää perheolosuhteiden muutoksen aiheuttamaa kuormitusta toimintoihin
osallistuvien perheiden lapsilla. Kohderyhmää pyritään tavoittamaan erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa yli
1600 somalitaustaisen yksinhuoltajaperheen joukosta asuu noin 80%. Yh-perheistä 96% on äidin ja lasten
muodostamia perheitä. (Tilastokeskus 2019.) Valtakunnallisesti kohderyhmää tavoitetaan lisäksi
9 052 neuvontapuhelimen ja -chatin, tilaisuuksien streamauksen ja hankkeen loppupuolella valmistuvan oppaan avulla. Ei esitetä

383 894

0

SUOMEN
SOVITTELUFOORUMI
RY
C

Hankkeen tarkoituksena on kehittää Suomeen toimiva valtakunnallinen hoivasovittelu erilaisten hoiva- ja
hoitoyhteisöjen käyttöön. Hoivasovittelussa käsitellään hoito- ja hoivasuhteessa esiintyviä sosiaalisia konflikteja ja
ihmisten käyttäytymisestä johtuvia ristiriitatilanteita. Hankkeessa kerätään kokemusperäistä tietoa nykyisistä
kohtaamisen tilanteista, sovitellaan riitoja ja laajoja konflikteja, kehitetään sovitteluprosessi ja koulutetaan
henkilökuntaa. Prosessi sisältää menettelyinä yhteydenoton, erillistapaamiset, yhteistapaamisen ja seurannan sekä
viestinnän että kirjalliset toimenpiteet. Hankkeen tarkoituksena on selvittää myös millä erityisellä työotteella itse
sovittelutapaamiset käydään. Työotteella tarkoitetaan sitä menetelmää, jolla sovittelija on suhteessa osapuoliin.
Koska kyseessä on hoivaympäristössä tapahtuvasta kohtaamisesta ja mahdolliseen krooniseen sairauteen liittyvistä
9 027 erityistarpeista, voidaan puhua erityisistä uusista prosesseista, menettelyistä ja työotteista
Ei esitetä

476 400

0

SUOMEN
SYDÄNLIITTO RY FINLANDS
HJÄRTFÖRBUND RF

Viestintää ja vaikuttamista vastuullisen painopuheen ja pysyvää painonhallintaa tukevan ajattelun ja
elinympäristön puolesta. Tavoitteena on, että painonsa ja painokysymysten kanssa kamppailevat suomalaiset
löytävät keinoja pitää itsestään huolta hyvinvointia ja terveyttä tuottavalla tavalla. Toiminta kohdentuu koko
Suomessa asuvaan aikuisväestöön, koska painonhallinnan kysymykset askarruttavat suurta osaa väestöstä
painosta riippumatta ja lihavuus on vakava kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste, erityisesti
koronatilanteessa. Toiminta tukeutuu Sydänliiton vahvaan väestöviestinnän osaamiseen ja ihmisten voimavaroja
vahvistavaan toimintaan jatkaen poikkeusaikana alkanutta kampanjointia armollisesta menosta ja
suhtautumisesta itseensä. Verkkopalveluina ja webinaareina tarjotaan tietoa ja tukea painonhallintaan liittyvissä
kysymyksissä ja arjen haasteissa. Viestinnän tavoitteena on myös tuoda esiin ja auttaa eri toimijoita tunnistamaan
9 373 ja vähentämään lihavuuteen liittyvää stigmaa.
Ei esitetä

648 000

0

SUOMEN
SEURATANSSILIITTO
SUSEL RY

C

C

SUOMEN
SYÖPÄPOTILAAT RY

SUOMEN
SYÖPÄPOTILAAT RY

SUOMEN
SYÖPÄYHDISTYS RY

C

Järjestölähtöisen tuen kehittäminen syöpäsairaus- ja teemakohtaisesti sairastuneille ja heidän läheisilleen. Avustus
mahdollistaa järjestön palveluiden kehittämistä eri syöpäpotilasryhmien tarpeiden mukaisesti ja sairastuneiden
sekä heidän läheistensä elämäntilanteisiin liittyvät seikat huomioiden. Syöpä ei ole yksi sairaus, vaan yleisnimitys
monille sairauksille. Tällä hetkellä tunnetaan yli 200 eri syöpätyyppiä. Syöpäpotilasryhmien tuen tarpeet eroavat
sairauden, syöpähoitojen ja elämäntilanteen mukaan. Ryhmämuotoinen vertaistuki toteutuu turvallisesti järjestön
moderoimana. Avustuksen turvin vertaistuki ja tiedonsaanti mahdollistuu myös harvinaisia syöpiä sairastaville
valtakunnallisesti. Hanke edistää tieteelliseen tietoon perustuvaa näkemystä syöpäsairauksista. Koronapandemia
koskee syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään hoitovelan kasvun, diagnoosiviiveiden ja erikoissairaanhoidon
8 797 resurssien vähentymisen kautta. Toiminnalla lievennetään näiden seikkojen vaikutusta.
Ei esitetä

342 650

0

C

Syöpäpotilaiden edunvalvonnan ja osallistumisen turvaaminen terveydenhuollon ja syöpähoitojen kehittämisessä
sekä syöpään sairastuneiden osallisuuden tukeminen omaan sairauteen ja sen hoitoon liittyvässä päätöksenteossa.
Syöpäpotilaan oikeuksien varmistamiseen yksilöiden kohdalla ja niiden edistäminen terveydenhuollossa sekä
tunnetuksi tekeminen eri syöpäpotilasryhmille. Syöpäsairauksien hoidon edunvalvonta sekä syöpään
sairastuneiden yksilöiden että eri syöpiä sairastavien potilasryhmien oikeuksien turvaaminen Covid-19 -pandemian
aiheuttamassa jälkitilanteessa, jossa syöpäsairauksien hoitovelka ja diagnoosiviiveet kuormittavat
syöpäsairaanhoitoa. Hankkeella tuetaan kulttuurinmuutosta siinä, miten syöpä kohdataan terveydenhuollossa.
Syöpäpotilaat ajavat muutosta järjestelmäkeskeisestä sairaanhoidosta potilaskeskeiseen sairaanhoitoon ja sitä,
että syöpäpotilaan sekä sairaudesta että sen hoidosta aiheutunut kuntoutustarve ymmärretään osaksi
8 794 syöpäpotilaan hoitopolkua.
Ei esitetä

368 850

0

C

Avustusta haetaan Syöpäjärjestöjen perhetyön valtakunnalliseen koordinointiin ja kehittämiseen. Projektin aikana
integroidaan Mieli ry:n koordinoimat, järjestötoimintaan sovellettavissa olevat sekä vaikuttaviksi osoitetut
”Toimiva lapsi & perhe - työn” menetelmät kiinteäksi osaksi Syöpäjärjestöjen valtakunnallista varhaisen tuen
toimintaa ja palveluja perheille, jossa vanhempi tai lapsi sairastaa syöpää. Menetelmät, jotka integroidaan
toimintaan ovat: - Lapset puheeksi -keskustelu ja neuvonpito - Hyvä arki lapselle – toimintamalli
vapaaehtoistyöhön - Vertti - vertaisryhmätoimintamalli perheille - Toimiva lapsi & perhe (TLP)- perheinterventio TLP -yhteistyön kehittäminen syöpäyhdistysten ja julkisen sektorin perhepalveluiden kanssa Tavoitteena on
vahvistaa perheen voimavaroja, selviytymiskeinoja sekä pärjäävyyttä arjessa. Lisäksi vahvistetaan ammattilaisten ja
8 788 vapaaehtoisten keinoja tukea perheitä sekä tarjota perheille matalan kynnyksen tukipalveluita.
Ei esitetä

140 000

0

Talousongelmissa olevien yrittäjien toimintakyvyn ja taloudenhallinnan edistämiseen vertaistuellisilla ryhmä- ja
yksilömuotoisilla talousohjaustoiminnoilla, koulutuksilla ja tiedottamisella. Yrittäjiä kohtaavien tukitoimiatahojen
verkostotyön kehittämiseen ja vertaistoiminnan luomiseen. Hankkeen kautta autetaan yrittäjiä talousongelmien
selvittämisessä. Heitä tuetaan talouden tunnuslukujen ymmärtämiseen ja niihin liittyvien asioiden
hahmottamiseen ja muutostilanteisiin ennakoimiseen. Lisäksi huomiota kiinnitetään yrittäjään yksilönä
kokonaisvaltaisesti. Hänen muun tuen tarve selvitetään. Tukea annettaessa hyödynnetään eri asiantuntijatahojen
tarjoamat tukipalvelut. Yrittäjien omat hyväksi havaitut toimintatavat hyödynnetään ja tieto pyritään jakamaan
muiden käyttöön vertaistoimintaa hyödyntäen. Hankkeessa pystyttäisiin puuttumaan tilanteisiin ja
ennaltaehkäisemään ongelmia, joita taloudellinen epäselvyys tai muut hallitsemattomuutta aiheuttavat asiat
9 388 aiheuttaisi pitkittyessään.

418 940

0

36 000

0

231 000

231 000

Suomen
talousopetuksen tuki
ry
C

C

Hankkeen tavoitteena on työikäisten toimintakyvyn vahvistaminen hyödyntämällä entistä
tarkoituksenmukaisemmin moniammatillista osaamista työterveyshuollossa. Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen
jäsenlehti Työterveyslääkäri on lukijoidensa arvostama, myös erikoislääkärikoulutuksen tenttivaatimuksiin kuuluva
lehti. Tämän hankkeen tavoitteena on tehdä alkuvuonna 2022 laajalevikkinen lehden teemanumero,
Moniammatillisuus työterveyshuollossa, jossa pääroolissa on ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ja
työterveyshuollon ammattiryhmien välinen vuoropuhelu, kohderyhmänä työterveyslääkärit, työterveyshoitajat,
työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit sekä lisäksi yleislääkärit, jotta työterveyshuollon mahdollisuudet
osattaisiin myös työterveyshuollon ulkopuolella huomioida työikäisiä hoidettaessa. Avustusta haetaan lehden
teemanumeron kustannuksiin, taitto-, paino- ja postituskuluihin, asiantuntijoiden kirjoituspalkkioihin,
9 031 päätoimittajan työtunteihin sekä toiminnanjohtajan työtunteihin.
Ei esitetä
Ukrainasta Suomeen tulevien ja Suomessa oleskelevien työperäisten maahanmuuttajien, kausityöntekijöiden ja
heidän perheenjäseniensä yleiseen ja henkilökohtaiseen sosiaali-, terveys-, työ- ja elinkeinoneuvontaan sekä
9 008 tiedotusmateriaalien laatimiseen. (Asiallinen apuri 2021-2023)
Esitetään

C

Hanke sisältää uusperheiden ammatillisen tuen kartoituksen, osallistavaa kehitystyötä ja tuen tavoitettavuuteen
liittyviä toimintoja kuten viestintää. Huolta uusperheiden hyvinvoinnin osalta ovat viime aikoina lisänneet
mielenterveysongelmat, työmarkkinoiden eriarvoisuuskehitys sekä koronapandemian vaikutukset. Supli ei ole
kyennyt tarjoamaan tarpeeseen nähden riittävästi uusperheneuvontaa tai palveluohjausta. Hankkeessa on
tarkoitus kehittää ammatillisen, matalan kynnyksen esteetöntä tukea monimuotoisille uusperheille.
Palvelutuottajakentän muutokset on vaikeuttanut erityisesti vuoroasuvien lasten perheiden, monikielisten ja
esimerkiksi viittomakielisten uusperheiden avun saantia. Hankkeessa kehitetään uusperheiden ammatillisen
neuvonnan ja tiedonvälittämisen tukimuotoja, täydentämään julkisia palveluita, saavutettavuuslain mukaisesti
huomioiden erityisesti mm. selkokieli ja viittomakieli sekä kartoitetaan & kehitetään muunkielisten uusperheiden
9 067 tukea ja palveluohjausta.

Ei esitetä

82 082

0

C

Paikallisyhdistysten toimintaa kuormittaa inhimillisten resurssien puute. Jäsenten ikääntyminen vaikeuttaa
tulevaisuudessa vastuuta kantavien henkilöiden mukaan saamista ja uhkaa myös nykyisten jaksamista.
Yhdistyksissä nyt tehtävä erittäin monimuotoinen vapaaehtoispohjainen työ edistää laajasti kansalaisten terveyttä
ja lisää hyvinvointia. Näistä kolme esimerkkiä. 1. Ohjelmalliset vierailut yksinäisten vanhusten asumisyksiköihin
Hämeenlinnassa, Lappeenrannassa ja Oulussa. 2. Mielenterveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävät
vertaistukiryhmät eri paikkakunnilla ja Kohtaamiskahvila Mikkelissä. 3. Alueellinen vaikuttamistyö, yhteydet
aluepäättäjiin. Haemme tuntipalkkaisen kenttäsihteerin henkilöstö- ja toimintakuluja 7 kuukauden työpanosta
vastaavaksi ajaksi. Kenttäsihteeri työskentelee yhdistyksissä Helsingissä (2), Hämeenlinnassa, Kuopiossa,
Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa ja Tampereella toimivissa Suomen Valkonauhaliiton jäsenyhdistyksissä, joita
8 754 on yhteensä 8.
Ei esitetä

30 000

0

B

Järjestön omistaman toimitilan osuuteen taloyhtiön linjasaneerauksen kustannuksista sekä toimiston
8 962 peruskorjaukseen (AsOy Kalervo, Mariankatu 28 B 5) (2021-2022)

Esitetään

91 000

90 000

C

Oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden lasten sekä heidän perheitteinsä auttamiseen,
vertaistuen tarjoamiseen, neuvonnan antamiseen sekä vaikuttamistyön tekemiseen (Ratkaistaan yhdessä!
8 993 Oppimisympäristöjen sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden lasten perheiden auttaminen 2021-2023)
Esitetään

377 000

365 000

Esitetään

435 000

435 000

Esitetään

552 100

552 100

Suomen
Työterveyslääkäriyhdi
stys
C
Suomen
Ukrainalaiset ry

SUOMEN
UUSPERHEIDEN
LIITTO RY

SUOMEN
VALKONAUHALIITTO
RY
SUOMEN
VANHEMPAINLIITTO
RY FINLANDS
FÖRÄLDRAFÖRBUN
SUOMEN
VANHEMPAINLIITTO
RY FINLANDS
FÖRÄLDRAFÖRBUN
SUOMEN
VANHEMPAINLIITTO
RY FINLANDS
FÖRÄLDRAFÖRBUN
Suomen
Venäjänkielisten
Keskusjärjestö ry

Ei esitetä

C

C

Toisella asteella opiskelevien alle 18-vuotiaiden nuorten hyvinvointihaasteiden ratkaisemiseen vahvistamalla
vanhempien ja nuorten vertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta pilottioppilaitoksissa (Chillisti mukana 9 006 Vanhemmat toisella asteella opiskelevien nuorten hyvinvointia vahvistamassa 2021-2023)
Suomessa toimivien venäjänkielisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen koulutus- ja neuvontatoimintaan niiden
järjestöosaamisen, hallinnon ja viestinnän vahvistamiseksi sekä järjestöjen ja viranomaisten verkostotyön
9 002 kehittämiseen. (Näkymätön voimavara 2021-2023)

C

Yhteistyön kehittämiseen uusien suomalaisten terveysjärjestöjen kanssa Pääkaupunkiseudulla.
Pääkaupunkiseudulla kehitettyjen toimivien yhteistyömallien levittäminen Sote-järjestöjen ja Terveysliittoen
paikallisiin potilasjärjestöihin kuntiin, jossa on iso määrä venäjänkielisiä kuntalaisia. Kehittää ja syventää
yhteistyötä potilasjärjestöjen ja venäjänkielisten järjestöjen välillä sekä Pääkaupunkiseudulla, että muualla:
Kotkassa, Lappeenrannassa, Kiteellä, Kuopiossa. Edistä kotoutumista ja lisätä venäjänkielisten osallisuutta
Suomalaiseen yhteiskuntaan oma kielisen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kautta, sekä tukihenkilötoiminnan
kautta. Venäjänkielisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä tietoisuuden lisäämiseen Suomen
terveysjärjestelmästä, vammaisten ja sairastavien oikeuksista, heille tarkoitetuista palveluista, sekä
venäjänkielisten ohjaus suomenkielisiin palveluihin itsenäiseksi käyttäjäksi. Venäjänkielisten vapaaehtoisten
9 097 valtakunnallisen rekisterin kehittämiseen.

Ei esitetä

149 770

0

C

Hankkeen tavoitteena on konkurssiin joutuvan ja konkurssin kokeneen ihmisen tukeminen vertaisvälitteisen
toiminna avulla. Tämä hankkeen tarkoitus on tarjota matalan kynnyksen kohtaamispaikan yrittäjätaustaiselle
kriisiin joutuneelle henkilölle. Hankkeen avulla luodaan nopeasti ja helposti tavoitettava sähköiset verkkopalvelut,
8 853 joilla saadaan välitön ja tehokas apu nyt kriisiin joutuneille yrittäjätaustaisille henkilöille.
Ei esitetä

100 000

0

Suomenkielisen
Kouluviestikarnevaali
n Tukisäätiö
C

KVK säätiö on ollut kehittämässä ruotsinkielisten Stafettkarnevalenia vastaavaa tapahtumaa kaikille
suomenkielisille koululaisille vuodesta 2012 lähtien. Kiinnostus on johtanut hyviin tuloksiin, eri puolilla Suomea on
n.15 alue- ja paikallistapatumaa, jotka kerää n. 15 000 osanottajaa vuosittain. Näitä on tavoitteena saada vielä
useampia, ympäri Suomea. Lisäksi järjestetään valtakunnallisia tapahtumia joka toinen vuosi
(2017,2019,2021,2023). Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikuntaa, yleistä aktiivisuutta, osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä sekä estää syrjäytymistä. Uutena ajatuksena on laajentaa toimintaa varhaiskasvatuksen puolelle
innostamalla esikoululaisia juoksemaan Sukkulaviestiä (10 x 30m, T + P), jonka tulokset ilmoitetaan KVK:n
nettisivuille.Tavoitteena on konseptoida esikoululaisille ja alakoulun 1-2 lk:lle nk. Nappula -viestikarnevaali, jossa
olisi viestejä, huutosakkikilpailuja ja muuta ohjelmaa, ihan kuten isommilla koululaisilla, käytettäväksi esim.
9 275 liikuntapäivinä
Ei esitetä

270 000

0

Suomi-Somalia Seura
ry
C

Caawinaadissa luotu valtakunnallinen kehittämisrakenne tavoittaa erityisesti heikossa asemassa olevia
somalitaustaisia koronakriisin keskellä ja kriisin jälkihoidossa. Hanke täydentää julkisten toimijoiden palveluja
tarjoamalla somalinkielistä psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Hanke vahvistaa ja edistää merkittävällä
tavalla yhteiskunnallista osallisuutta sekä olemassa olevan palveluinfrastruktuurin hyödyntämistä. Hanke jatkaa ja
vahvistaa Caawinaad-hankkeen ensimmäisen 6 kuukauden työtä ja tuloksia, ks.
https://suomisomaliaseura.fi/2020/10/22/caawinaad-hanke-on-kerannyt-kehuja-tarkeasta-tyostaan/ Hankkeen
tarjoaa, kehittää ja vahvistaa: - Psykososiaalista tukea ja terveysneuvontaa - Järjestöjen sekä viranomaisten
yhteistyötä - Mielenterveyden hyvinvointi sekä sosiaaliset suhteet (uusi komponentti, joka nähty olevan tärkeä
jatkolle koronaaikana) - Vahvistaa eri palvelujen saavutettavuutta Hankkeen toteutetaan yhteistyössä Länsi9 344 Suomen Somaliseura ry:n kanssa.
Ei esitetä

499 666

0

SUONENJOEN
RIVERTECH YHDISTYS
RY
C
Svenska
Framtidsskolan i
Helsingforsregionen
Ab
C

Toiminnan tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien työikäisten henkilöiden osallisuutta
yhteiskehittämisen keinoin esteettömien ja saavutettavien palveluympäristöjen kehittämiseksi. Toiminta
hankkeessa perustuu yhteiskehittämisen työpajoihin sekä palveluympäristöjen tuettuun käyttäjäkokemus
arviointeihin. Hankkeeseen osallistuu erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, jotka toimivat tuetusti palvelutilaarvioitsijoina. Toiminnan tuloksena syntyy "Palveluympäristön arvioinnin malli", jolla edistetään
palveluympäristöiden käytettävyyttä. Toiminta aloittaa elokuussa vuonna 2021 Suonenjoella, skaalautuen vuosina
2022-2023 Rautalammille, Vesannolle ja Tervoon (Sisä-Savon kunnat). 8/2021 - 12/2021 2 yhteiskehittämisen
työpajaa. 1/2022 - 12/2022 4 yhteiskehittämisen työpajaa, 10 palveluympäristön käyttäjäarviointia 1/2023 12/2023 4 yhteiskehittämisen työpajaa, 10 palveluympäristön käyttäjäarviointia. 1/2024 - 7/2024 2
9 173 yhteiskehittämisen työpajaa ja arvioinnin mallinnus.
Ei esitetä
För gruppverksamhet och individuell handledning med låg tröskel för särskilt utsatta och marginaliserade
svenskspråkiga ungdomar i åldern 16-28 år i huvudstadsregionen - För att förebygga mental ohälsa och
marginalisering av målgruppen - För att öva sociala färdigheter, dygnsrytm och stöda målgruppens välmående
9 000 (STARTEN 2021-2023)
Esitetään

189 282

0

385 845

385 845

SVENSKA
PENSIONÄRSFÖRBUN
DET RF
C

För anordnande av motiverande digitala aktiviteter som ökar livskvaliteten och välbefinnandet hos svenskspråkiga
pensionärer och som inkluderar de mindre bemedlade pensionärerna. Deltagarna som inte har råd och som inte är
motiverade att bli digitala hittas med uppsökande verksamhet och motiveras delta och fortsätta genom att
fokusera på det roliga och sociala, föra det digitala till deras närkretsar (exposure), motivera och övertala dem
samt möjliggöra en utstakad väg till det digitala. För den grupp som inte har råd eller tillräcklig motivation
möjliggörs deltagande i aktiviteterna genom att låna ut utrustningen (tex. pekplatta) för att komma igång. Efter
deltagande underlättas processen för deltagarna att själva anskaffa utrustning, fortsätta vara digitala och kunna
9 046 utnyttja den service och det digistöd som erbjuds av oss och andra organisationer och myndigheter.
Ei esitetä

160 000

0

SVENSKA
ÖSTERBOTTENS
ANHÖRIGFÖRENING
SÖAF RF
C

Finansiering sökes för ett svenskspråkigt projekt med syftet att hitta och hjälpa personer som lider av
utmattningssyndrom eller liknande och deras anhöriga. Vårt jäktiga prestationsbaserade samhälle har gjort att
människor i samhället har svårt att orka. Coronapandemins framfart ger både ekonomiska och psykosociala
utmaningar i vårt samhälle. Syftet med detta projekt är att ge lågtröskelstöd till målgruppen. Eftersom
utmattningssyndrom inte är en medicinsk diagnos i Finland är behandlingsformerna ofta bristfälliga. Projektet
avser att erbjuda erkända behandlingsformer så som psykoedukation, sömnskola, välmående och kraft genom
natur och rörelse samt kamratstöd. Projektets syfte är också att erbjuda förebyggande verksamhet till personer
som är på väg att bli utmattade med anledning av coronapandemin. Målet med projektet är att fånga upp dessa
personer och ge dem verktyg att själva kunna tillfriskna och göra ändringar i sin vardag så att de kan vara en aktiv
8 978 bidragande del av samhället.

Ei esitetä

267 200

0

SYDÄN - JA
KEUHKOSIIRROKKAATSYKE RY
C

Potilasjärjestömme on uusimassa verkkosivustoaan Sydänliiton valmistelemaan kaikille sydänpiireille ja yhdistyksille tarkoitettuun yhteiseen teknologiaan ja sivustopohjaan. Tähän liittyen yhdistyksemme oman sivuston
arvioidaan valmistuvan 2021 kesään mennessä. Yhdistyksessämme on perustettu 2021 alusta 5 kpl toimintansa
aloittavaa hallituksen toimikuntaa eri toiminnan alueille. 2021 aikana perustetaan lisäksi Erva-pohjaiset alueelliset
toimikunnat paikallista toimintaa varten. Uusien verkkosivujen sisällön päivitys ja ylläpito jaetaan hallituksen
toimikuntien ja aluetoimikuntien kesken. Samoille henkilöille tulee myös oman vastuualueensa viestintätehtäviä.
Tämä hakemus kohdistuu näiden toimikuntien vetäjien/ heidän nimeämiensä henkilöiden kouluttamiseen em.
8 753 tehtävään.
Ei esitetä

14 040

0

SYDÄN - JA
KEUHKOSIIRROKKAATSYKE RY
C

Potilasjärjestömme on käynnistää vuoden 2021 aikana uusitun aluetoimintamallin mukaisen toiminnan. Uusitun
aluetoimintamallin tavoitteena on mahdollistaa jäsenistölle asuinpaikasta riippumatta tasavertaisempi
mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan. Osana tätä tavoitetta on vertaistuen saavutettavuuden
parantaminen yliopisto- ja keskussairaaloissa asioivile siirrokaspotilaille. Tätä varten Sykessä siirrytään suuremman
jäsenmäärän kattaviin alueisiin ja samalla aluehallinto muutetaan useammasta henkilöstä koostuvien toimikuntien
johtamaksi. Yhdistyksemme uusi aluejako pohjautuu 5 kpl Erva-pohjaisen alueeseen. Nykyiset 15 aluetta
sulautetaan näihin. Tämä hakemus kohdistuu näiden viiden alueen aluetoimikuntien kouluttamiseen uuteen
8 752 toimintamalliin, aluetoimikuntien ja paikallisen vertaistuen toimintakulujen kattamiseen.
Ei esitetä

22 850

0

SYÖMISHÄIRIÖLIITTO
- SYLI RY
C

Syömishäiriötä sairastavien läheisten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseen kehittämällä verkkovertaistoimintaa
ja tuottamalla materiaaleja läheisten ja ammattilaisten käyttöön. (Tietoa, taitoja ja voimavaroja syömishäiriötä
9 340 sairastavien läheisillle - Syömishäiriötä sairastavien läheisten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen 2021-2023) Esitetään

352 000

352 000

Suomen
Venäjänkielisten
Keskusjärjestö ry

Suomen
Vertaisyrittäjät ry

TAHTI ASEMA RY

Taimi ry

C

Avustusta haetaan 1,5 ohjaajan palkka sekä vuokrakustannuksiin vapautuvien vankien ja
yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden työtoiminnan järjestämiseen. Työtoimintaa järjestetään kiinteistöhuollon
työtehtävissä sekä musiikkipajalla, joka on tarkoitettu jo lähes ammattimaisille musiikkialan henkilöille tai jo
8 751 pitkään musiikkitoiminnassa olleille.

Ei esitetä

270 000

0

C

Kahden työntekijän palkkaamiseen mielenterveyden ongelmia kokeville sekä niistä kuntoutumassa oleville.
Jalkautuvassa ja etsivässä työssä tuetaan asiakkaita heidän odottaessa hoitoon pääsyä sekä heistä "kopin
ottamista" hoitojakson päättyessä. Suurin osa asiakkaista ohjautuu Tampereen kaupungin Ensiohjaus Ension
kautta, joten yhteistyötä paljon heidän kanssaan. Myös kokemusasiantuntijoita hyödynnetään. Asiakasta
kontaktoidaan hänen odottaessaan lääkärille pääsyä. Hänet tavataan kotona, kahvilassa tai puhelimitse ja
kartoitetaan aloitustilanne. Mikä tuki häntä auttaisi parhaiten jonotustilanteessa sekä hoitojakson päättyessä?
Keinoina esimerkiksi asiakkaan rohkaiseminen ja saattaminen järjestöjen tarjoaman tuen piirin, kuten
vertaisryhmiin. Asiakkaan voimaantuessa tehdään hänelle kuulumissoitto 2-3 kk viimeisestä tapaamisesta ja hän
9 166 arvioi sen hetkisen tilanteensa. Hanke on esillä myös alan messuilla ja tapahtumissa.

Ei esitetä

303 865

0

TAITEEN SULATTAMO
RY
C

Taiteen Sulattamon kynnyksettömän kulttuuri- ja taidemenelmälähtöisen ryhmä-, koulutus-, kurssi- ja
vertaistoiminnan kehittämiseen. Sulattamo tarjoaa luovaa ryhmätoimintaa, joka vahvistaa toipujan osallisuutta ja
tukee toipumista. Toimintojen avulla vahvistetaan kohderyhmän elämänlaatua, elämänhallintaa, hyvinvointia sekä
tuetaan arjen haasteiden kanssa elävien henkilöiden toimintakykyä. Toimintaa tuotetaan Sulattamon
toimipisteellä Uusimaalaisille mt-toipujille ja toiminnan saavutettavuutta valtakunnallisesti vahvistetaan verkossa
tapahtuvalla toiminnalla. Toiminnan tarve on kartoitettu vahvasti jo olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan avulla
sekä arviointi työllä laaja-alaisesti yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyissä arvioinneissa ja selvityksissä.
Digitaalisen toiminnan kehittämisellä tuetaan muita mt-järjestöjä ja yhdistyksiä lisäämään toimintaan
kulttuurihyvinvointia ja mielenterveyttä vahvistavia toimintamalleja.Digitaaliset mallit ovat saavutettavissa kaikille
8 980 kentän toimijoille.
Ei esitetä

985 098

0

TAITEEN SULATTAMO
RY
C

Tavoitteena kehittää ja yhtenäistää kokemusasiantuntijakoulutusta ja -toimintaa tarjoavaa sote-järjestökenttää
sekä turvata eri kohderyhmille (erityisryhmille) tuotettujen koulutusten laatu, laajuus, vastuullisuus ja turvallisuus.
Kehitetään, luodaan, tuodaan saavutettavaksi ja juurrutetaan kokemusasiantuntijakoulutuksia ja -toimintaa
tarjoaville järjestöille koulutuksia ohjaava yhtenäinen opetussuunnitelma, sekä laatukriteeristöt, jotka takaavat
kokemusasiantuntijatoiminnan tai -koulutuksen laadun ja vastuullisuuden. Kehitetään digitaalinen alusta, jonka
kautta kriteerit täyttävät järjestöt voivat hakea laatusertifikaatteja, ja jonka avulla laadunvalvontaa kentällä on
mahdollista toteuttaa sekä jakaa hankkeessa tuotettua tietoa. Kehitetään ahot-työkalu mahdollistamaan
täydennyskoulutukset kokemusasiantuntijakouluskentälle monipuolistamaan ja laajentamaan koulutuksia sekä
8 954 takaamaan erilaisten kokemusasiantuntijakoulutusten kehittämisen turvallisesti ja eettisesti myös tulevaisuudessa Ei esitetä

740 480

0

TAKAISIN ELÄMÄÄN
RY

C

Tarkoituksena on avata moottoripaja toiminta Vantaan Nikinmäkeen, seuraten Lasten ja nuorten keskus
Moottoripaja -toimintamallia/sertifikaattia. Hanke hyödyntää Moottoripaja -toiminnan tietotaitoa ja liitty osaksi
Moottoripajojen toimintaverkostoa, ottaen osaa yhteisiin tapahtuumiin, koulutuksiin ja tietojen/kokemusten
vaihtoa. Perustettavan moottoripaja toiminta on kaksi osainen: itse moottoripaja toimintapiset (Nikinmäki) ja
nuorisokahvila kohtaamispiste tavoittamaan Koivukylän ja sen lähialuiden nuoria ottamaan osaa itse moottoripaja toimintaa Nikinmäessä. Toimipisteet ovat avoinna kaikille nuorille keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin (avoin
toiminta). Painopiste toiminnalla on ennaltaehkäisevä ja sosiekonomisesti heterokgeeninen toiminta.
Jälkimmäisellä painotuksella pyritään avartamaan nuorten sosiaalisia verkostoja ja roolimalleja. Hanke pyrkii
avamaan myös suljetun mootoripaja toiminnan tiistaisin ja torstasin yhteistyössä oppilaitosten ja sosiaalitoimen
9 348 kanssa.
Ei esitetä

675 340

0

C

Hankkeessa kehitetään ekososiaalisen talousneuvonnan toimintatapoja ja välineitä erityisesti taloudellisesti
haavoittuvassa tilanteissa olevien, kuten pienituloisten, talous- ja velkaongelmissa olevien, yksinasuvien,
yksinhuoltajien, työttömien ja työkyvyttömien tarpeista lähtien. Tavoitteena on taloudellisen toimintakyvyn sekä
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien valintojen edistäminen yhteiskehittämällä jakamis-, vertais- ja
kiertotalouden käytäntöjä sekä digitaalisia välineitä. Viestinnän ja vaikuttamisen keinoin lisätään tietoisuutta ja
edistetään sitä, että kestävään elämäntapaan siirtyminen on kaikille mahdollista. Verkostot ja kestävän kehityksen
teemat tuovat erilaisia ihmisiä yhteen luoden kohtaamisia, vuorovaikutusta, osallisuutta ja vaikuttamisen
mahdollisuuksia. Hanketta toteutetaan eri foorumeilla, kasvokkain ja digiympäristöissä. Hanke yhdistää
9 063 Takuusäätiön talous- ja velka-asioiden asiantuntemuksen ja Marttaliiton kotitalousneuvonnan asiantuntijuuden.
Ei esitetä

1 006 000

0

TAMPEREEN A-KILTA
RY
C

Avustusta haetaan marginaalissa elävien äitien ja lasten sekä vanhemman roolissa olevien auttamiseen Vauvajengitoiminnan avulla Tampereen A-killassa. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa nykyinen vapaaehtoisvoimin
vedetty Vauvajengi-toiminta ammatillisen ja vertaistuellisen avun yhdistelmäksi, joka on mallinnuksen jälkeen
otettavissa käyttöön myös muualle Suomessa. Vauvajengi tarjoaa matalan kynnyksen osallistumismahdollisuudet
äideille ja lapsille. Viikoittain kokoontuvien avointen ryhmien ja vertaistuen sekä hengähdyshetkien avulla luodaan
yhteisöllisyyttä joka kantaa myös ryhmien ulkopuolella. Äitien tapaamisiin liittyy useasti teema tai aihe, joiden
kautta asioita käsitellään. Lisäksi hankkeen aikana aloitetaan isille sekä vanhemman roolissa oleville erilliset
ryhmät vastaavalla periaatteella. Toiminta jatkuu ryhmien ulkopuolella sekä ammatillisena että vertaistuellisena
9 354 auttamisena, jota palkatut työntekijät koordinoivat ja toteutettavat. Hanke tarjoaa toipumisen tueksi yhteisön
Ei esitetä

457 100

0

TAMPEREEN A-KILTA
RY
C

Päihteitä käyttävien tai päihteettömyyteen tukea tarvitsevien osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen
9 351 toiminnallisia taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävän ja jalkautuvan työn avulla (Katukilta 2021-2023)

Esitetään

848 580

651 000

Kehitämme vertais- ja vapaa-ajantoimintaa, joka tukee pitkään tai toistuvasti (psykiatrisessa)
erikoissairaanhoidossa olevan nuoren ja lapsen hyvinvointia sekä auttaa vaikeassa tilanteessa olevan perheen
arjessa selviytymistä lapsen tai nuoren (psykiatrisen) hoidon aikana. Järjestämme myös erityisesti Lasten ja nuorten
psykiatrisen yksikön potilaiden vanhemmille tarkoitettua vertaistukitoimintaa. Lisäksi kehitämme vapaaajantoimintaa erityisen infektioherkille lapsi- ja nuorisopotilaille, joiden on erittäin vaikeata osallistua
8 798 tavanomaiseen harrastus-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan ilman asiantuntevaa erityisjärjestelyä.
Ei esitetä

324 000

0

8 789 Syrjäytymisuhan alla olevien 7-17-vuotiaiden lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen

Ei esitetä

402 800

0

- Tampereen Reumayhdistys ry on kansanterveys-, potilas-, vammais- ja liikuntajärjestö, jonka kattojärjestönä
toimii Suomen Reumaliitto. - Tampereen Reumayhdistys on Suomen toiseksi suurin, erittäin aktiivinen ja toimiva
reumayhdistys, jossa jäseniä on n. 1 300 - 1 400. - Jäsenistö koostuu tamperelaisista ja sen ympäristökuntalaisista.
Toimintamme ulottuu kaikenikäisiin, lapsiperheistä ikäihmisiin. - Avustusta haetaan täysin esteettömän ja
saavutettavan toimitilan hankintaan, joka soveltuu kaikilta osin reumayhdistyksen sekä muiden vammais- ja
potilasyhdistysten toimintaan ja jonne jokainen kansalainen pääsee sairaudestaan ja liikuntakyvystään
riippumatta. - Vaikka Tampere iso kaupunki onkin, löytyy täältä erittäin vähän esteettömiä ja hyvin saavutettavia,
8 756 useiden kymmenien ihmisten tapaamiseen soveltuvia tiloja.
Ei esitetä

318 328

0

Takuusäätiö

Tampereen
Lastenklinikan Tuki ry C
TAMPEREEN NMKY
RY
C

TAMPEREEN
REUMAYHDISTYS RY B

Tampereen seudun
autismiyhdistys

C

TAMPEREEN SEUDUN
OMAISHOITAJAT RY C
TampereMissio ry

C

Hankkeen tavoitteena on opastaa ja auttaa neurokirjon perheitä heidän hakiessaan apua nepsy-lapselle. Perheitä
autetaan lapselle kouluun tarvittavan avun hakemisessa ja terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon palvelujen piiriin
pääsyssä. Perheitä opastetaan sopiviin palveluihin hakeutumisessa ja opastetaan heitä lakeihin perustuvissa
oikeuksissaan ja valvotaan niiden toteutumista. Tuetaan myös käytännössä tuen hakemisessa olemalla mukana
palveluja koskevissa neuvotteluissa esim. kunnan sosiaalitoimen tai koulun kanssa. Perheitä autetaan käytännössä
hakemusten teossa ja mahdollisissa valitus- ja oikaisupyyntöprosesseissa. Hankkeen aikana koulutetaan lisää
neurokirjon kokemusosaajia toimimaan perheiden tukena. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kouluttaa ja tiedottaa
neurokirjon perheiden lakiperusteisista oikeuksista valtakunnallisesti niin perheille kuin perheitä kohtaaville
9 264 ammattilaisillekin. Rahoitusta haetaan kasvavaan tarpeeseen vastaamiseen, jotta perheet eivät jäisi vaille tukea.
Ei esitetä
Tavoitteena on etsiä, tunnistaa, osallistaa ja tukea omaishoitajia, jotka eivät ole läheisensä sukulaisia. Ei-lähisukua
olevia omaishoitajia kutsutaan hankkeessa läheishoitajiksi. Yhteiskunnallisen murroksen ja yksinasumisen
yleistyessä läheishoitajien määrä kasvaa, mutta usein heitä ei mielletä omaishoitajiksi. Siksi heidän merkitystään ei
arvosteta eivätkä he saa tukea hoitotyössään. Läheishoitajien ongelmia ja eriarvoisuutta esimerkiksi
lainsäädännössä ei ole kartoitettu. Hankkeessa etsitään ja tunnistetaan läheishoitajia, valmistellaan heille
tarvelähtöistä, räätälöityä valmennusta, työnohjausta, edunvalvontaa ja mielen hyvinvoinnin tukea.
Edunvalvonnassa huomioidaan läheishoitajien ja sukulaishoitajien eriarvoisuus. Läheishoitajille suunnattujen
vertaisryhmien tarpeet kartoitetaan ja fyysisiä sekä digitaalisia ryhmiä käynnistetään. Heitä tuetaan myös
digitaalisilla työkaluilla, esimerkkinä mielen hyvinvointia tukeva ja sosiaalisia kontakteja vahvistava Omapolku8 849 verkko-ohjelma.
Ei esitetä
Kyttälän kaupunginosan heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden yhteisöllisyyden vahvistamiseen
8 966 yhteisövalmennusten ja omaehtoisen taidetoiminnan avulla.
Ei esitetä

216 896

0

358 400

0

335 000

0

TAPATURMA- JA
SAIRAUSINVALIDIEN
LIITTO RY
B

Vähäjärven Lomakodin/kurssikeskuksen peruskorjaukseen. Peruskorjauksen avulla on tarkoitus lisätä
yhteistyöedellytyksiä muiden vammais- ja sosiaaalialan järjestöjen loma-, virkistys- ja kurssitoiminnassa
kehittämättä peruskorjauksen yhteydessä tiloja paremmin vammaisille sopiviksi ja sellaisiksi, että virkistys- ja
kurssiohjelmiin voidaan sisällyttää monipuolisemmin kuntouttavia elementtejä. Hankkeen avulla vähennetään
kiinteistön energiakulutusta Tapaturma- ja sairausinvalidien Liitto ry:n Liittohallitus on linjannut, että lomakotia
kehitetään siten, että se palvelee 1) oman liiton myös muiden vammais- ja sosiaalialan järjestöjen kurssi- ja
koulutustoimintaa ja vahvistaa näin vammais-, eläkeläis-, ja sosiaalialan järjestöjen yhteistyötä 2) tukee
vähävaraisten väestöryhmien loma- ja virkistystoimintaa 3) toimii ennalta ehkäisevänä hyvinvointia ja
toimintakykyä tukevana kuntoutuspaikkana järjestämällä kurssikeskuksessa kuntouttavia kurssijaksoja ja
8 871 palvelemalla vammaismatkailua

Ei esitetä

387 100

0

Tarpeenmukainen
hoito ry

C

Avustuksen tarkoitus on käynnistää vuoropuhelun eri mielenterveyskentän toimijoiden kesken, pyrkimyksenä lisätä
ymmärrystä masennuslääkevieroituksesta ja tehdä monialaista yhteistyötä. TaHon toiminnan keskiössä on ollut
lääkevieroituksen vertaisryhmätoiminta. Se on myös järjestänyt työpajoja ja yleisötilaisuuksia lääkekeskeisen
mielenterveyshoidon on vaihtoehdoista. Viralliselta hoitojärjestelmältä puuttuu tietoa pitkäaikaisen SSRIlääkityksen haitoista ja vieroituksen vaikeudesta, eikä se pysty auttamaan niitä potilaita, joiden mielialaoireet ovat
jo lievittyneet mutta päälle jääneestä lääkityksestä on tullut uusi ongelma. Hankkeen tarkoitus on tuottaa
opasmateriaali sekä lääkevieroittautujille että mielenterveysammattilaisille yhteistyössä hoitoa tarjoavien tahojen
kanssa sekä järjestää webinaareja ja työpajoja aiheesta. Lisäksi tuetaan vertaisryhmätoimintaa joka tähtää luovaan
9 035 arjen rakentamiseen ja irti potilaan roolista. Hanketyötä tekemään palkataan koordinaattori.
Ei esitetä

198 700

0

Teatteri Vahvat
Tunteet ja Laiffimme
ry
C

Hankkeen keskipisteenä on TV-ohjelman tuotanto, joka on nuorille tarkoitettu ja jota itse nuoret juontavat ja
osallistuvat sen tuotantoon. Se on kaksikielinen, nuorille, 16-21vuotiaille suunnattu keskusteluohjelma, joka
rakennetaan ajankohtaisista nykynuorisoa kiinnostavista teemoista, kuten some, koulu, harrastukset ja perheelämään liittyvät asiat, yhteiskunnan haasteet, yms. Ohjelma tulee sisältämään myös erilaisia kilpailuja ja
projekteja ajankohtaisista aiheista.Projektissa mukana olevat nuoret juontajan työn lisäksi tutustuvat ja
osallistuvat ammattilaisten ohjauksella itse tuotantoprosessiin. Media on nuorten kulttuurisen toiminnan kenttä,
jolla he rakentavat identiteettejään. Heitä kiinnostaa toisten kokemukset ja normit. Hankkeemme ansiosta nuorilla
on mahdollisuus tulla kuulluksi, purkaa murheitaan sekä saada hyödyllisiä ratkaisumalleja ongelmiinsa. Haluamme
9 069 nostaa nuorisomme itsetuntoa, laajentaa maailmankuvaa ja sivistyneisyyttä, edistää opiskelu ja tymahdollisuuksia. Ei esitetä

206 560

0

Teatteriyhdistys Fake
ry
C

Kulttuuriharrastuksien toteuttaminen TulesTalon tiloissa: 1. Improvisaatioryhmän perustaminen, osallistujat 16v+
2. Ilmaisutaidonryhmän toteuttaminen nuorille harrastajille 3. Lasten ilmaisutaidonryhmän perustaminen 4.
Kohtien 1-3 ohjaajan sekä teatteriproduktion ohjaajan palkka 5. Musiikkiteatteri koulutustoiminta, jäsenille 6.
8 876 Yhdistyksen toiminta Tulestalon tiloissa sekä yhdistyksen toimintaa koordinoivien palkkiot

Ei esitetä

45 000

0

Teemana Muutos TeeMu ry.

C

Avustuksella kehitetään yhdistyksen kohderyhmälle uutena toimintamuotona matalan kynnyksen ohjaus-,
neuvonta- ja ryhmätoimintaa tarjoava paikka nimeltä Roine. Yhdistyksen kohderyhmänä on kangasalalaiset
työikäiset työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt. Toiminnan tavoitteena kohderyhmän
elämänhallinnan, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen avoimella matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- ja
ryhmätoiminnalla. Hankkeen toimintamuodot: 1. avoin ohjaus- ja neuvontatoiminta Roineella 2. jalkautuminen
haja-asutusalueille sekä tarvittaessa viranomaiskäynneille 3. osallistujien tarpeista ja toiveista noussut
ryhmätoiminta Hankkeessa annetaan palveluohjausta työttömille ja työvoiman ulkopuolella oleville henkilöille.
Toiminta täydentää, mutta ei korvaa, kunnallisia palveluita. Toimintaan voi osallistua myös anonyymisti, jolloin
kynnys osallistumiseen madaltuu. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja osallistujien omaan
9 403 motivaatioon.

Ei esitetä

308 634

0

Tieto on valtaa ry

C

340 835

340 835

Toimiva ry

C

Somalinkielisten maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten kasvun ja koulunkäynnin tukemiseen ja
vanhemmuuden vahvistamiseen tutoreiden ohjaaman iltapäiväkerhotoiminnan avulla Itä-Helsingin ja Itä-Vantaan
8 891 alueella. (Somalinkielisten perheiden, lasten ja nuorten kasvun tukeminen 2021-2023)
Esitetään
Liikasyömisestä aiheutuvien haittojen ehkäisyyn ja syömisen hallinnan parantamiseen verkkopalvelun,
9 353 vertaistuellisen ryhmätoiminnan ja koulutusten avulla (Ähky-hanke 2021-2023)
Esitetään

513 650

513 650

C

Avustusta haetaan valtakunnallisesti puuttuvaan palvelutarjontaan seksi-ja pornoriippuvaisille. Tavoitteita
hankkeessa on kolme: 1. Auttaa seksi-ja pornoriippuvaisia irtautumaan riippuvuudesta ja sitä kautta edistää
heidän terveyttään, hyvinvointiaan sekä elämänhallintaa 2. Lisätä tietoisuutta seksi- ja pornoriippuvuudesta siten,
että ihmisten tietämys ja ymmärrys seksiriippuvuuksista paranee 3. Luoda valtakunnallinen matalankynnyksen
malli seksi-ja pornoriippuvuudesta kärsivien auttamiseksi Kohderyhmänä hankkeessa ovat seksi- ja
pornoriippuvaiset ja heidän läheisensä, sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaiset, sekä kunta-ja järjestötoimijat.
Toimintamuodot ovat verkossa järjestettävät vertaistukiryhmät, koulutus, webinaarit, chat-keskustelut ja
videotapaamiset. Lisäksi tuotetaan sähköisiä koulutus- ja itsehoitomateriaaleja. Verkossa toteutuvat palvelut
mahdollistavat osallistumisen valtakunnallisesti, yhdenvertaisesti ja matalalla kynnyksellä sekä
9 334 kustannustehokkaasti.
Ei esitetä

336 900

0

Toimiva ry

TOIVOLA-LUOTOLAN
SETLEMENTTI RY
C

Hankkeen tarkoituksena on tuoda opiskelijat lähemmäs järjestöjä ja järjestötyötä. Tavoitteena on osatoteuttajana
tukea, kannustaa ja antaa työkaluja Meri-Lapin alueen järjestöille vastaanottaa opiskelijoita oppimisympäristöihin
ja järjestöharjoitteluun. Hankkeessa rakennetaan systemaattiset ohjausmallit opiskelijoiden järjestöharjoitteluun,
toinen opiskelijalle suunnattu ja toinen vastaanottavalle järjestölle. Hankkeen aikana kehitetään järjestöjen kykyä
tunnistaa työnantajana toimimisen osaamisvajeita sekä mahdollistetaan järjestöjen osaamisen kehittäminen.
Hankkeen myötä työssäoppimisjakso/opintoihin kuuluva järjestö- ja vapaaehtoistyö valmentaa paremmin
työelämään, kun perehdytys toteutetaan hankkeessa luodun mallin mukaan. Opiskelijoille tarjotaan tietoa
järjestöjen toiminnasta ja järjestöjen hallintotavasta. Pyrkimyksenä madaltaa kynnystä osallistua kolmannen
9 414 sektorin toimintaan sekä hallinnon että sääntöjen mukaisen toiminnan toteuttajana.
Ei esitetä

16 530

0

TORNION PERHEIDEN
TALO RY
C

Pyrimme hankkeen avulla innostamaan perheet liikkumaan ja tarjoamme perheille yhteistä tekemistä. Perheiden
hyvinvointia tuetaan myös yhteisten kokemusten ja hyvinvointivinkkien avulla. Hankkeen strategisena tavoitteena
on vahvistaa ihmisten voimavaroja, yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista.
Kohderyhmänä ovat torniolaiset perheet, joissa on alakouluikäisiä ja/tai alle kouluikäisiä lapsia. Tavoitteena on,
että toimintaan osallistuu vuosittain 350 eri perhettä. Toimintamuotoina ovat liikunnalliset koko perheen
tapahtumat (mm. viikonloppuisin) ja myös seikkailuhenkiset tapahtumat, joissa perheillä on yhteistä tekemistä ja
aikaa yhdessä. Urheiluseuroja ja yhdistyksiä haastetaan järjestämään ryhmiä ja toimintaa perheille. Yhteistyötä
tehdään myös kyläyhdistysten kanssa, jotta perheille olisi tarjolla toimintaa lähiympäristössäkin. Hanke järjestää
9 392 kerran vuodessa koko perheen harrastusmessut, joissa voi saada tietoa harrastuksista.
Ei esitetä

65 000

0

Tuki- ja
liikuntaelinliitto Tule
ry, Stöd- och
rörelseorganförbund
et i Finland rf
C

Hankkeella lisätään vanhempien, lasten ja nuorten ymmärrystä kivusta, kehon- ja mielenterveyden yhteydestä,
tuetaan toimijuutta, pystyvyyttä sekä lisätään kivun omahoidon taitoja. Hankkeessa lisätään tietoa, milloin tulee
hakeutua ammattilaisen vastaanotolle ja minkä alan ammattilaiset auttavat eri tilanteissa (esim. fysioterapeutti,
psykologi, toimintaterapeutti, terveyskeskuslääkäri, ortopedi). Materiaalit perheille sekä lapsille ja nuorille
ikäryhmittäin suunnitellaan ja pilotoidaan yhteistyössä ammattilaisten ja kohderyhmän kanssa. Kohderyhmät
tavoitetaan terveydenhuollon ja järjestötoimintojen kautta. Hankkeessa tuetaan ammattilaisia tunnistamaan
pitkittyvän kivun riskissä olevat lapset ja nuoret, tuotetaan materiaalia työn tueksi Käypä hoito -suositusten
mukaisesti. Tällä varmistetaan, että hoito pohjautuu biopsykososiaaliseen hoitomalliin. Hankkeessa levitetään
9 319 tietoa monikanavaisesti sekä osallistetaan kohderyhmiä ja tuetaan tiedon ja toimintatavan jalkautumista.

436 854

0

293 286

0

464 412

464 412

100 000

0

C

Toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallisuutta, toimijuutta, arjenhallintaa sekä tukea päihteettömyyttä.
Hankkeen aikana tullaan: 1) Kehittämään yhdistyksen psykososiaalisen tuen asiakastyön toimintamallia yksilö- ja
ryhmämuotoisissa kohtaamisissa. 2) Aloittamaan kohtaamispaikka, jossa asiakkaat voivat hoitaa asioitaan sekä
linkittyä pidempikestoisentuen piirin. 3) Tarjoamaan maahanmuuttajataustaisille asiakkaille omaa kohdennettua
tukea. Toiminnan ensisijaisena kohderyhmänä on Tukikohta diakonia ry:n ruokatyön asiakkaat ja heidän
perheenjäsenensä. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös yhteistyökumppaneiden asiakkaat sekä muut henkilöt,
jotka hyötyisivät annetusta palvelusta. Tukikohta diakonia ry:n ruokajonossa tehdyn asiakaskyselyn (marraskuu
2020) mukaan ruokajonon asiakaskunta muodostuu pääosin yli 45-vuotiaista työelämän ulkopuolella olevista
henkilöistä. Lisäksi palvelua käyttää myös nuoremmat asiakkaat, eläkeläiset sekä eri etnisistä taustoista tulevat
8 801 henkilöt.
Ei esitetä
Syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten, nuorten aikuisten sekä aikuisten päihteiden käyttäjien
9 124 tavoittamiseen ja tukemiseen etsivän työn keinoin (Etsivä löytää -hanke 2021-2023)
Esitetään

C

Ratkaisua haetaan syrjäytymisen, varhaisen eläköitymisen ja huono-osaisuuden katkaisemiseksi sekä arjen ja
elämänhallinnan ongelmiin. Help-Pari -hankkeen kohderyhmänä ovat Tukiranka ry:n toimintoihin osallistuvat yli 18vuotiaat aikuiset, sekä syrjäytyneet ja vaikeassa elämäntilanteessa olevat henkilöt. Tavoitteena on tilannekartoitus
taloudellisen, terveydellisen ja sosiaalisen elämänhallinnan sekä näiden pohjalta jatkopolun suunnittelu. Hankkeen
tarkoituksena on tukea, ohjata ja kulkea rinnalla tulevaisuudensuunnitelmien toteuttamiseksi. Hankkeen kautta
etsiä ja ohjata vaikeassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä Tukiranka ry:n toimintoihin. Toiminta on matalan
kynnyksen toimintaa, joka sisältää yksilö- ja ryhmätapaamisia. Hankkeen aikana tehdään tutustumiskäyntejä
opiskelu- ja työelämävalmiuksien edistämiseksi. Järjestetään lyhytkoulutuksia. Annetaan henkilökohtaista tukea ja
9 182 ohjausta terveyden, talouden, koulutuksen, työelämän ja arjenhallinnan haasteisiin.
Ei esitetä

C

Toiminnan tavoitteet; miesten ryhmäytyminen, isähahmon tuominen lapsen elämään, tasapainoisempi
vanhemmuus, yksinhuoltajaäitien hyvinvoinnin lisäämisen (enemmän aikaa itselle), vaihtoehtoisesti myös
yksinhuoltajaisien hyvinvoinnin lisääminen, vapaaehtoistyön laajentaminen Porin alueella. Kohderyhmänä;
syrjäytymisvaarassa olevat keski-ikäiset miehet, myös ryhmäytymistä kaipaavat muut mieshenkilöt. Kun saamme
ryhmäläisiin luotua yhteisöllisyyden ja kuuluvuuden tunnetta, niin kynnys lähteä tekemään jotain (esimerkiksi
kalastus tai jalkapallon pelaaminen) madaltuu ja pystymme aktivoimaan miehiä --> hyvinvoinnin lisääminen
henkisen sekä fyysisen tekemisen kautta. (Äijäryhmätoiminta) Kohderyhmänä; vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet
Porilaiset miehet, omaa aikaa tarvitsevat tai isähahmoa lapselle hakevat yksinhuoltajaäidit. Työntekijä tulee
käymään mieskaverikoulutuksen ja järjestää koulutuksia vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille miehille.
9 162 (mieskaveritoiminta)

Ei esitetä

73 400

0

C

Nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kulttuuripaja kouluun -mallin avulla. Edistetään nuorten
mielenterveystoipujien toipumista ja työllistymistä. Kehitetään järjestöjen ja koulujen yhteistyötä. Keväällä -19
Tukiranka ry, Kukunori ry:n Propellipäät-hanke sekä Kaarisillan Yhtenäiskoulu käynnistivät pilottihankkeen;
Kulttuuripaja koululla, ainutlaatuinen koulujen ja järjestöjen hankekokeilu. Kulttuuripajamallissa yhdistetään
monipuolisesti erilaisia kulttuuri- ja muita luovan toiminnan muotoja ja toiminnallista vertaistukea. Koulupäivän
lomaan sijoittuva järjestön tukema pajatoiminta tarjoaa oppilaslähtöistä tukea hyvinvointiin, tarjoaa
kunnioittavasti kohtaavan yhteisön, vahvistaa sosiaalisia taitoja sekä vähentää ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä..
Koulutamme Kulttuuripaja Lumon mielenterveyskuntoutujista pajaohjaajia kouluille ja samalla motivoimme nuoret
9 180 aikuiset mukaan erilaiseen, monipuoliseen ryhmätoimintaan sekä vapaaehtoistyöhön.
Ei esitetä

156 000

0

Tukikohta diakonia ry C
TUKIKOHTA RY

TUKIRANKA RY

TUKIRANKA RY

TUKIRANKA RY

Ei esitetä

TUKIRANKA RY

C

TURUN A-KILTA RY

B

Järjestetään nuorille helposti tavoitettavia, edullisia ja päihteettömiä musiikkiharrastustiloja Porissa. Toiminnan
yhteydessä on tarkoitus tarjota nuorille työntekijän (esim. sosionomi/nuoriso-ohjaaja) tukea esimerkiksi
henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen, esim. kouluttautumisen tai työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi
työntekijöiden kanssa kävijä voi keskustella tarvittaessa mahdollisesta vaikeasta elämäntilanteesta.
Musiikkiharrastus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden itsensä kehittämiseen, ja luo edellytykset saada onnistumisen
kokemuksia, jotka kasvattavat itseluottamusta. Turvallinen harjoitteluympäristö on edellytys nuoren kehittymisen
kannalta. Hyvä ja mielenkiintoinen harrastus on erinomainen keino sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi ja
syrjäytymisriskin pienentämiseksi. Avustusta haetaan toiminnan päivittäisten kulujen kattamiseen, kuten
9 179 vuokrakulut, hankinnat, sähkö- ja vesikulut sekä työntekijöiden palkkakustannukset.
Ei esitetä
Toimintakeskus Pääskyntuvan viemäreiden sekä vesikalusteiden uusimisen peruskorjausmenoihin
9 366 (Pääskyvuorenrinne 1) (2021)
Esitetään

C

Matalan kynnyksen tuen tarjoamiseen perheille varhaisen vuorovaikutuksen, vanhempien jaksamisen ja perheen
arjen sujumisen vahvistamiseksi (Matalan kynnyksen maksutonta tukea raskaana oleville ja alle 3-vuotiaiden lasten
9 170 perheille, yksilö-, pari- ja perhemuotoisena. Baby Blues -toiminta 2021-2023)
Esitetään

TURUN ENSI- JA
TURVAKOTI RY

200 000

0

11 432

11 000

539 000

539 000

Turun Hippos ry

C

Turun Kylätalo ry
C
TURUN
MIELENTERVEYSYHDI
STYS ITU RY
C

TURUN SEUDUN
INKERI-SEURA RY

C

Käyttötarkoitus: Ensisijaisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön sekä
kuntouttavan tallitoiminnan käynnistämiseen Metsämäen raviradalle, hevosavusteisen ja sosiaalipedagogisen
viitekehyksen sisällä toimivasta raviponikoulusta. Kohderyhmä: Kohderyhmänä alakouluikäset, 7–12-vuotiaat
lapset sekä 13–17-vuotiaat nuoret. Toiminnan tavoitteet ja tulokset ovat: Tavoittaa yhteisöllisestä, monipuolisesta
toiminnasta hyötyviä lapsia ja nuoria sekä saada heidät mukaan säännölliseen toimintaan joka tarjoaa heille
elämään pysyvyyttä ja luo turvallisen, toiminnallisen paikan ohjatulla toiminnalla. Kun lapset ja nuoret saavat
motivoivaa toimintaa, heidän hyvinvointinsa paranee joka tasolla ja tämä vaikuttaa kaikkeen siinä hetkessä sekä
eteenpäin. Tavoittaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, tarjota heille toiminnallista, syrjäytymistä
9 126 ehkäisevää toimintaa, joka rauhoittaa, rohkaisee, kehittää omaa minäkuvaa ja kasvattaa pystyvyyden tunnetta.
Ei esitetä

250 000

0

Mahdollistamaan kylätalo-toimintaa, joka tuo ihmisiä yksinäisyydestä toisten pariin ja eristäytyneisyydestä
yhteisöllisyyteen. Toiminnan konkreettinen keskipiste on kodinomainen kahvila/olohuone, joka on matalalla
kynnyksellä avoin kaikille. Olemme toimineet lähes 10 vuotta, ja vuosien aikana olemme huomanneet
toimintamme tarpeellisuuden tarjota arjen vertaistukea: paikka, jossa voi kohdata sekä tukea ihmisiä eri elämän
tilanteissa. Toiminnan tarpeellisuus on konkretisoitunut nyt koronan aikana. Ihminen tarvitsee ihmistä. Toiminnan
tehostamiseksi sekä kehittämiseksi tarvitaan nimenomainen hanke ja toimintaan palkattu työntekijä, erityisesti
vapaaehtoisten rinnalle. Toiseksi hankkeella tuettaisiin kohtaamispaikan aamuja, jolloin suurin osa kävijöistä tulee.
Olisi kodinomainen paikka, jossa saisi terveellistä ravintoa mielelle ja keholle, joilla voi jatkaa päivää. Kävijöiden
9 302 arki ja tukiverkko on näissä 3. sektorin yhdistyksissä. Uusia vapaaehtoistyömuotoja pitää myös kehittää.
Ei esitetä

81 000

0

9 395 Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen ja digitalisointi

Ei esitetä

51 828

0

Lähialueen inkeriläisten vanhusten ja vammaisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen sekä yksinäisyyden
ehkäisy. Apua tarjotaan toimistovastaanotolla, puhelimitse ja kotikäynnein asiakkaan suostumuksella. Tarjotaan
tarpeellista apua sekä neuvoja terveys- ja sosiaaliasioiden hoidossa esimerkiksi puhelinkontaktein ja kotikäynnein.
Hoidetaan tarpeelliset pienet toimenpiteet kuten esim. RR-mittaus, kauppa- ja apteekkikäynnit. Tarjotaan apua
viranomaistahojen kontakteihin kuten terveysasemat, KELA jne. Toimintaa toteuttavat vapaaehtoistyönä
yhdistyksen jäsenet, mukana sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Apua tarjotaan asiakkaille kerran viikossa ½
tuntia/asiakas. Päivystysvastaanottoja toimipisteellä keskimäärin 2 x viikossa, 2 tuntia kerrallaan. Sen lisäksi
puhelinpäivystys arkipäivisin 3 tuntia kerrallaan. Akuuttitapauksessa voi soittaa päivystysajan ulkopuolella.
Avustusta haetaan kattamaan toiminnasta aiheutuvat kulut, kuten mittauslaitteet, tarvikkeet, matka- ja puhelin8 883 kulut.
Ei esitetä

2 060

0

121 200

0

230 737

230 737

128 040

128 040

Turun Valkonauha ry C

Tavoitteena on tukea tekonivelleikkaukseen meneviä henkilöitä ennen ja jälkeen leikkauksen vertaistukitoiminnan
avulla. Tuki on sosiaalista ja käytännön kysymyksiin vastaavaa. Hankkeessa järjestetään vertaistukitoimintaa
suljetuissa ryhmissä. Toiminta alkaa ennen leikkausta ja jatkuu leikkauksen jälkeen, yhteensä 4-5 kuukauden ajan.
Suljetussa ryhmässä ryhmän jäsenten välille muodostuu luottamuksellinen ilmapiiri. Toiminta edistää
valmistautumista leikkaukseen ja tukee toipumista. Ryhmät kokoontuvat Turussa yhdistyksen toimitilassa ja niihin
on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kokoontumiset on mahdollista toteuttaa myös muilla
paikkakunnilla. Ryhmiä ohjaavat tekonivelleikkauksen läpikäyneet vertaistukihenkilöt. Ryhmä on kaikille
leikkausjonossa oleville avoin. Siihen ohjataan myös kaikki yhteistyökumppani Tyks Orton ortopedisen
vuodeosaston potilaat, jotka ovat jonossa polven tekonivelleikkaukseen (noin 250 hlö/vuosi). Iältään he ovat
9 119 keskim. 50-80 -vuotiaita.
Ei esitetä
Erityisen vaikeaa yksinäisyyttä kokevien yli 70-vuotiaiden yksinäisyyden vähentämiseen, voimavarojen
vahvistamiseen sekä yksinäisyyden käsittelyyn ja ymmärtämiseen teemoitetun ryhmätoiminnan avulla (Yksinäisten
9 167 vertaisryhmätoiminta 2021-2023).
Esitetään
Julkisten palveluiden ulkopuolella olevien paperittomien ja oleskelunsa virallistaneiden palveluohjauksen
9 151 sujuvoittamiseen (2021)
Esitetään

Turvapaikanhakijoide
n tuki ry
C

Turvapaikanhakijoina maahan tulleiden ja muiden maahan muuttaneiden väliinputoajien sekä heidän
9 253 tukihenkilöidensä voimavarojen ylläpitoon yksilötuen ja vertaistuen avulla. (Tukena 2021-2022)

Esitetään

268 100

268 100

Työtaito ry

C

Syrjäytymisvaarassa olevien 17-29-vuotiaiden toimijuuden ja osallisuuden vahvistamiseen sekä yksinäisyyden
9 142 vähentämiseen päihteettömällä nuorten aikuisten kohtaamispaikkatoiminnalla (NäittenPaikka 2021-2023)

Esitetään

302 030

302 030

C

Avustusta haetaan työparin palkkaamiseen, joiden tehtävänä on arvioida mt- ja päihdekuntoutujien/ongelmaisten
sekä asunnottomien arjen toimintakykyä asumisessa. Työparista toinen tulee olemaan toimintaterapeutti ja toinen
Nepsy-valmentaja, jolla toivotaan olevan myös sosiaalityön koulutusta. Neuropsykiatrisen valmentajan
keinovalikoima mielenterveys- ja päihdeongelmaisten arjen hallinnassa täydentää toimintaterapeutin tekemää
arviointia asiakkaan kyvyistä pärjätä asumisessaan ja elämässään esimerkiksi mielenterveysongelmien
aiheuttamien vaikeuksien ja rajoitteiden kanssa. Arvio tehdään joko tulevaan asuinympäristöön tai jos
8 843 kysymyksessä on asunnoton henkilö, järjestetään tätä varten väliaikainen toimintaympäristö.
Ei esitetä

303 200

0

C

Toipuvien päihderiippuvaisten vertaistukeen perustuvaan yhteisölliseen Homebase-toimintaan. Tavoitteena on
tukea päihdekuntoutuksesta tulevaa päihderiippuvaista pääsemään takaisin arkeen. Tavoitteena on ehkäistä
retkahtamista ja tukea päihteetöntä elämää yhteisöllisen toiminnan ja osallisuuden vahvistumisen avulla.
Toiminnan keskiössä on Tampereen keskustaan perustettava toipuvien oma tila jonne henkilö voi tulla joko omaaloitteisesti tai ohjattuna esim.Tampereen kaupungin päihdepalveluista ja Nauha ry:n kuntoutuksesta.Toiminta
perustuu vertaistukeen ja toimintamallina käytetään Lahdessa Stea - rahoituksella 2020 alkanutta Homebasetoimintaa.Tampere on huumeidenkäyttötilastoissa Suomen kärkipaikoilla, esim. jätevesitutkimuksen mukaan.
Toipuvat päihderiippuvaise ovat havainneet että Tampereen palvelujärjestelmässä eikä järjestöjen tuottamissa
toiminnoissa ole palvelua, joka riittävästi tukisi päihdekuntoutujan arkeen palaamista. Homebase-toiminta kattaisi
9 254 tämän tarpeen.
Ei esitetä

168 400

0

C

OHTU-hankkeessa luodaan yhteisövalmennuksen keinoin uusia toimintamalleja työttömien ja työttömien
yhdistysten toimintaan työttömien osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Yhteisövalmennuksen
työkaluilla tuetaan työttömien ja työllisyystoimenpiteissä olevien, yhdistysten vetäjien sekä viranomaisten ja muun
kansalais- yhteistyön syntymistä, jatkumista ja uudistumista itsenäisenä itseään kehittävänä prosessina.
Yhdistykset tuottavat yhdessä koordinaatiohankkeen kanssa työkaluksi yhteisövalmennusportfolio-mallin, jossa
määritellään tavoitteet ja toimenpiteet työttömien sosiaalisen hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisessä.
Yhteisövalmennusportfolio tukee yhdistysten mahdollisia hankehakuja ym. tavoitteellista toimintaa sekä
arviointia. Työ tukee yhdistyksiä ja työttömiä voimaannuttavin keinoin luomaan paikallisia verkostoja yhdessä
kunnan, TE-toimiston, oppilaitosten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Näillä keinoin ehkäistään
9 300 syrjäytymistä ja rakennetaan uutta.
Ei esitetä

396 750

0

TURUN SEUDUN
NIVELYHDISTYS RY

C

TURUN SEUDUN
VANHUSTUKI RY

C

TYÖTERAPINEN
YHDISTYS RY

TYÖTTÖMIEN AYJÄSENTEN
TUKIYHDISTYS RY
(TATSI)

TYÖTTÖMIEN
KESKUSJÄRJESTÖ RY

Understödsföreninge
n för svenskspråkig
missbrukarvård rf
C

Ansökan gäller utvecklandet av verksamhet riktad till en specifik målgrupp inom ett specifikt verksamhetsområde:
barn som är klienter inom barnskyddet på grund av att de lever i familjer med missbruk, beroende och psykisk
ohälsa. #seoss verksamhetens målsättning är att kunna möta dessa barns och ungas behov genom att ge dem
kunskap och information om hur beroende och psykisk ohälsa hos föräldrarna drabbar barnen. #seoss kan också
erbjuda stöd i form av enskilda samtal, stödgrupper och stödpersoner. Verksamheten ska förverkligas i samarbete
med kommunens barnskydd samt de privata enheterna inom barnskyddet. Inom det öppna barnskyddet ska
servicen finnas med i klientplanen och på enheterna ska #seoss förverkligas genom enskilda samtal och
gruppsamtal. Personal inom #seoss verksamheten ska fungera som sakkunniga inom beroende och psykisk ohälsa.
De kan också handleda personal i arbetet med denna specifika målgrupp inom barnskyddets öppenvård, samt på
9 009 olika barnskyddsenheter.
Ei esitetä

United Diaspora ry

C

Upgraded ry

B

Bidrag söker vi för stöd till familjer och främst mödrar i special familjer, såsom flykting, invandrar, addikt,
mentalhälsa och psykisk utvecklingsstörning. Familjer där vardagens utmaningar är extra stora och en ständig
överlevnad. Där en känsla av utanförskap och annorlundaskap bildas. Särskilt i tider som dessa - Covid 19. Där vi
behöver stöd av andra med liknande erfarenheter för att orka vidare och inte känna oss ensamma under all tyngd.
Utbildade erfarenhets ledare inom ovannämnda områden med egen erfarenhet av området i form av mentorer
leder erfarenhetsstöds (vertaistuki) grupper både irl och on-line. Ett stödcenter i form av ett vardagsrum både irl
och virtuellt bildas där familjen annorlundas medlemmar kan pop-in vid behöv och bli mötta i deras
vardagsproblem och överlevnad. Erfarenhetstalare leder kontinuerliga workshops på svenska, engelska och finska
9 419 under hela året i dessa vardagsrum.
Ei esitetä
Rahoitusta haetaan aineellisten hyödykkeiden hankintaan Upgraded ry:n henkilöstölle: toimistolaitteet
(kannettavat tietokoneet ja puhelimet). Edellä mainittuja laitteita käytetään järjestön tulevien projektien
9 376 toteuttamiseen päivittäisen toiminnan ohella.
Ei esitetä

C

Upgradedin hakema rahoitus on tarkoitus käyttää Suomen terveysalan startup-ekosysteemin elpymisohjelman
kehittämiseen ja toteuttamiseen. Ohjelman on tarkoitus auttaa startupeja vastaamaan sekä viime vuosien yleiseen
markkinatilanteen kiristymiseen että COVID-19-pandemian aiheuttamaan vakavaan markkinahäiriöön. Ohjelman
tavoitteena on auttaa kasvuyrityksiä ja kaikkia sidosryhmiä terveyden ja hyvinvoinnin alalla löytämään
innovatiivisia ratkaisuja terveyden haasteisiin, muodostamaan uusia yhteyksiä ja saamaan relevanttia tietoa
markkinoiden muutoksista. Upgraded ry, suomalaisten terveysalan startupien yhdistys, on työskennellyt
kasvuyritysten kanssa vuodesta 2012, kasvattaen verkostoa, tehden tutkimusta sekä tarjoten tietoa ja
verkostoitumismahdollisuuksia yrittäjille. Markkinoiden tila ja muutosnopeus huomioiden on kuitenkin todettava,
ettei yhdistyksen nykyresursseillaan tarjoama tuki välttämättä enää riitä, ja järjestelmällinen lähestymistapa
9 372 ekosysteemin tukemiseen on tarpeen.
Ei esitetä

Upgraded ry

320 000

0

64 400

0

5 580

0

210 000

0

Utran Asukasyhdistys C

Haemme avustusta yhdistyksen toimintojen kehittämiseen vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen, joka käsittää
osallisuuden edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn, sekä sosiaalisten- ja taloudellisten ongelmien kasvua
ehkäisemään. Tavoitteena on saada aikaan paremmin toimiva, osaava organisaatio, joka toimii yhteistyössä eri
järjestöjen kanssa. Kävijämäärän kasvua 400-500 kävijään kuukaudessa edistetään tapahtumien ja erilaisten
keskustelu-, oppimis- ja koulutustarjonnan kautta. Toiminnan kulmakivi tulee olemaan vahva vapaaehtoistyöhön
perustuva toiminta, jossa vastuuhenkilöinä toimii palkkatukityöllistettyjä eri alojen osaajia. Varsinaisena
kohderyhmänä on alueen nuoret, työikäiset työttömät, lapsiperheet, eläkeläiset, sekä maahanmuuttajat, joiden
toiminta-, työ- ja työllistymiskyky on alentunut. Yhteistä heille on heikentynyt sosiaalisten kontaktien puute ja
8 770 osattomuuden kokema tunne yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisessä.

Ei esitetä

50 000

0

Uudenmaan CPyhdistys Nylands CPförening ry
C

Liikuntavammaisten aikuisten ja nuorten, joilla on cp-,vamma, mmc tai hydrokefalia, mielen hyvinvoinnin
tukemiseen, voimaantumiseen ja vertaistukeen. Em.vammaryhmiin kuuluvien lasten vanhempien jaksamisen
tukemiseen. Vaikuttamistyö, jotta tulevaisuudessa osataan paremmin huomioida liikuntavammaiset
kriisitilanteissa. Hanke toteutetaan järjestämällä säännöllistä ryhmätoimintaa liikuntavammaisille aikuisille,
vaikeavammaiset ja lievästi vammaiset omissa ryhmissään, nuorille sekä vammaisten lasten ja nuorten
vanhemmille. Ryhmätapaamisten välillä ryhmän jäseniin pidetään yhteyttä esim. suljetun facebook-ryhmän avulla.
Ryhmätoiminnan lisäksi järjestetään isommalle kohderyhmälle suunnattuja luentoja jaksamiseen ja mielen
hyvinvointiin liittyen. Liikuntavammaisia nuoria koulutetaan hyvän mielen lähettiläiksi, tuomaan iloa ja voimaa
toisten liikuntavammaisten nuorten arkeen. Vaikuttamistyöllä vaikutetaan viranomaisiin ja päättäjiin ja luodaan
8 804 uusia toimintamalleja tulevaisuuden varalle.
Ei esitetä

490 872

0

Tavoitteena on luoda Uudellemaalle yhteisöllisen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan, vaikuttamisen
(soteuudistus/hyvinvointialueet&Hki) sekä tiedon levittämisen rakenteet ja mallit, löytää toimintaa eteenpäin
vievät aktiivit sekä kehittää yhteistyössä kilpirauhassairaiden kanssa toiminnan tavat, jotka varmistavat toiminnan
jatkuvuuden henkilöiden vaihtuessa ja huomioivat kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminnan erityispiirteet.
Järjestetään hyvinvointipäiviä/keskustelutilaisuuksia, joissa myös asiantuntijaluentoja. Tuotetaan podcast ja
potilaan polun mallinnus (tai opas). Tuotetaan tavoitteita ja tuloksia tukevat materiaalit toiminnan aloittamiseen
ja ylläpitoon. Kohderyhmänä kilpirauhasen vajaa- ja liikatoimintaa sairastavat Uudellamaalla, erityisesti 7 alueella.
Toimitaan myös digitaalisesti, missä hyödynnetään Suomen Kilpirauhasliiton Kannatin-hankkeen (2018 – 2020)
9 154 tuotoksia ja kokemuksia, esim. vertaisryhmistä. Toiminnassa ja materiaalituotannossa huomioidaan kaksikielisyys. Ei esitetä

293 248

0

Yläkoululaisten ja heidän vanhempiensa mielenterveyden tukemiseen hyväksyntä- ja arvopohjaiseen
9 204 lähestymistapaan pohjautuvilla menetelmillä kaksikielisesti. (Hyvä arki - Må bra i vardagen 2021-23)

Ei esitetä

512 000

0

C

Asunnottomuutta kokevien ja häätöuhan alla olevien matalan kynnyksen oikeudelliseen neuvontaan asuntooikeudellisissa asioissa. Hankkeeseen palkattava asunnottomuusasiamies-= juristi avustaa avunsaajia
vuokranantajien, viranomaisten, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoiden ja taloyhtiöiden kanssa asioimisessa
oikeusturvan toteutumiseksi ja prosessien nopeuttamiseksi. Eri organisaatioiden yhteiseen edunvalvonta - ja
vaikuttamistyöhön : hankkeessa vahvistetaan koulutusten avulla asunnottomuustoimijoiden, viranomaisten ja
9 393 vuokranantajien asumisoikeudellista osaamista ja juurrutetaan oikeudellinen neuvonta ja asiamiestoiminta.

Ei esitetä

478 000

0

C

Hankalassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden elämänhallinnan ja itseluottamuksen tukemiseen sekä
9 368 yksinäisyyden vähentämiseen kohtaamispaikkatoiminnan avulla (Kohtaamispaikka Huittinen 2021 - 2023)

Esitetään

321 100

321 100

C

Rahoitusta haetaan ESR-rahoitteisen VENDA - uutta suuntaa mereltä Valo-Valmennusyhdistyksen
omarahoitusosuuteen. Hankkeen tavoitteena on lisätä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat 18-30vuotiaiden nuorten pystyvyyden tunnetta, vahvistaa uskoa omiin kykyihin ja tunnistaa opiskeluvalmiuksien ja
työelämän kannalta olennaisia elinikäisen oppimisen taitoja sekä työelämässä tarvittavia metataitoja, jotka
antavat pohjan urasuunnittelulle ja jatkopolulle kohti koulutusta ja työelämää. Tämä tehdään yhdistämällä
yhteisöllinen ja osallisuutta tukeva toiminnallisuus (Y-Säätiö) kiinteästi ammatilliseen toimintakyvyn arviointiin,
osaamisen tunnistamiseen ja urasuunnitteluun (Valo-valmennusyhdistys) ja merivalmennusmenetelmään (Suomen
Purjelaivasäätiö). Kohderyhmässä huomioidaan erityisesti heidät, joiden elämäntilanne on erityisen haastava
koronan takia, joilla on kasautuneita haasteita, kuten mt-ja päihdeongelmia, asumisen haasteita, taloudellisia
8 961 vaikeuksia.
Ei esitetä

37 865

0

Uudenmaan KILPI Uudenmaan kilpi- ja
lisäkilpirauhasyhdisty
s ry Nylands SKÖLD Nylands sköld- och
C
Vaasan seudun
Mielenterveysseura
ry, Vasanejdens
förening för mental
hälsa rf
C

VAILLA VAKINAISTA
ASUNTOA RY
ValoValmennusyhdistys
ry

ValoValmennusyhdistys
ry

40 000

0

VAMMAISTEN
LASTEN JA NUORTEN
TUKISÄÄTIÖ
C

Lasten ja nuorten yhteisöllinen kuntoutus on uusi, merkittävä suuntaus, joka parantaa lasten ja perheiden asemaa
ja korostaa lähiympäristöä. Asiaan vaikuttavia hankkeita ja suunnitelmia on paljon, mutta suurin ohjausvaikutus on
STM:n tuoreilla kuntoutusmietinnöillä. Kuntoutuksen asema tulee niiden myötä muuttumaan huomattavasti.
Kuntoutus ei enää ole erillinen toiminta, josta vain tulokset ovat sitten laajemmin käytössä, vaan esimerkiksi
opetus ja kuntoutus tullaan yhdistämään. Siksi lapsen lähiympäristössä tarvitaan laajaa yhteistyötä. SOTEuudistuksen hallintomalli ei sellaisenaan tue tätä riittävästi, vaan hallintokuntien välille tarvitaan myös paikallista
sopimista ja tämä puolestaan edellyttää paikallisilta tahoilta osaamista. VLK:n toiminta on jatkunut
vuosikymmeniä tämäntyyppisissä tehtävissä. Nyt kuntoutuksen vaativassa taitekohdassa muodostetaan erillinen
hanke, jonka tarkoitus on VLK:n aluetoimikuntien kautta levittää asian vaatimaa tietoa ja taitoa koulutuksen
9 359 muodossa.
Ei esitetä
Kehitetään inklusiivista toimintaa lapsille ja nuorille, joilla on toiminnanrajoitteita muokkaamalla partion
toimintoja: - eritystarpeet huomioiviksi ja myös etänä toteutettavaksi yhteistyössä Suomen malli-kehittämistyöhön
osallistuvien koulujen ja kuntien kanssa sekä -kehitetään etätoimintoja nivel-vaiheen nuorten kanssa esimerkiksi
8 963 asumispalvelutoimijoiden kanssa
Ei esitetä

230 755

0

VAMMAISTEN
LASTEN JA NUORTEN
TUKISÄÄTIÖ
C

Vahvistetaan vammaisten lasten valmiuksia ja taitoja itseilmaisuun sekä toimijuutta järjestämällä toiminnallisia
8 948 työpajoja valtakunnallisesti yhteistyössä vammaisjärjestöjen ja koulujen kanssa.

Ei esitetä

227 194

0

VAMMAUTUNEET
KRIISINHALLINTAVET
ERAANIT RY
C

Kriisinhallintapalveluksesta kotiutuneiden auttaminen erilaisissa kriisitilanteissa ja arjen turvallisuuden
edistäminen vertaistuen ja kokemusasiantijuuden keinoin. Erilaisten vertaistukitapahtumien järjestelyt, joilla
helpotetaan kriisinhallintapalveluksesta kotiutumisen jälkeistä selviytymistä (fyysiset ja psyykkiset ongelmat). Apua
annetaan myös vertaistukena puhelimitse ja henkilökohtaisesti tavaten. Uusien tukea tarvitsevien henkilöiden
(jäsenten) etsiminen ja löytäminen yhdistyksen tunnettavuuden lisäämisen kautta. Vammautuneet
Kriisinhallintaveteraanit ry:n perustoimintojen varmistaminen kuten vuosikokousjärjestelyt ja sen osalta jäsenten
matkakustannusten korvaus (joka mahdollistaa jäsenistölle paremmin osallistumisen ja henkilökohtaisen
8 819 vertaistuen).
Ei esitetä

10 000

0

VANHUS- JA
LÄHIMMÄISPALVELU
N LIITTO RY
C

Avustusta haetaan ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden edistämiseen kehittämällä ja lisäämällä
jäsenjärjestöjen kansalaistoiminnan ja matalankynnyksen toiminnan digitaalista osaamista, digitaalisten
palveluiden kehittämistä ja ohjelmien käyttöönottoa. Hankkeessa luodaan konsepti digiosaavalle
jäsenjärjestötoiminnalle. Konseptointi tukee jäsenjärjestöjen ja toiminnan piirissä olevien ikäihmisten ja
vapaaehtoisten toimijuutta myös poikkeusoloissa, ja ennaltaehkäisee toimijuuden heikkenemistä. Hanke vahvistaa
alueellista ja valtakunnallista verkostoitumista, yhteiskehittämistä ja -toteuttamista sekä asiantuntijuuden vaihtoa.
9 273 Hanke integroidaan hankeaikana VALLIn yleistoimintaan.
Ei esitetä

172 000

0

VANHUSTEN JA
LASTEN TUKI-SÄÄTIÖ B

8 742 Ikäihmisten vuokratalon parvekkeiden lasitus.

Ei esitetä

41 500

0

VANHUSTYÖN
KESKUSLIITTO RY

C

Ikädigituki-hanke organisoi senioreille suunnatun valtakunnallisen helpdesk-palvelun, josta saa keskitetysti
etädigitukea. Helpdesk edistää seniorien digitaitoja ja digiarjen hallintaa ja toimii tärkeänä linkkinä tuen tarpeen ja
tarjonnan välillä. Palvelu on saavutettava ja löytyy yhden puhelinnumeron, sähköpostin ja verkkosivun kautta. Jos
palvelupyyntöä ei voida ratkaista etänä, ohjataan asiakas lähidigituen tai viranomaisten tukipalvelujen puoleen.
Palvelun rakentamisessa hyödynnetään yhteistyökumppanien ja seniorien kokemuksia etädigituesta. Palvelu
mahdollistaa digituen järjestämisen etänä myös niille järjestöille ja yhdistyksille, joilla ei ole mahdollisuutta
rakentaa omaa alustaa digituelle, mutta joilla on vapaaehtoisia toimijoita tähän tarkoitukseen. Hanke tuo
digitukikentälle täysin uuden palvelun, jossa hyödynnetään olemassa olevien digitukitoimintojen, kuten SeniorSurf,
8 818 asiantuntemusta.
Ei esitetä

290 520

0

B

Investointiavustusta haetaan jotta kahden vanhustyöalan liiton - Vanhustyön keskusliitto ry, VTKL ja Vanhus- ja
lähimmäispalvelun liitto, Valli ry voisi toimia yhteisistä toimitiloista Malmilla. Liittojen liitoshanke on puollettu
molempien liittojen luottamuselimissä ja nyt vaikuttaa siltä, että liittojen yhdistyminen voisi saada hyväksynnän
ylimääräisissä liittokokouksissa maaliskuu 2021 lopussa. Avustus auttaa Vanhustyön keskusliittoa, VTKL uusin
työhuone- ja väliseinäratkaisuin, toteuttamaan joko työhuoneen tai -toimipisteen noin kymmenelle Valli ry:n
työntekijälle VTKL:n omistamista toimitiloista osoitteessa Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki. VTKL:n toimitilat
pystytään väliseinäratkaisuilla ja muuntojoustavilla työpisteillä hyödyntämään tehokkaammin työhuoneiksi.
8 821 Yhteistilat, varastot ja sosiaalitilat pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Ei esitetä

108 000

0

TAVOITTEET 1. Vahvistaa erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten, heidän sisarustensa, vanhempiensa ja
isovanhempiensa osallisuutta yhteiskuntaan vertaisryhmissä syntyvien ystävyyssuhteiden ja kohentuneen
itsetunnon avulla.2. Antaa konkreettisia välineitä arjen haasteiden ratkaisemiseen. 3. Vahvistaaa isovanhempia
näkemään oman merkityksensä lähi-ihmisenä.4. Auttaa selviämään korona-ajan rajoitusten aiheuttamasta
kuormituksesta ja lisätä hyvinvointia. 5. Rakentaa uusia yhteistyömuotoja/verkostoja.6. Tukee
lähihoitajaopiskelijoita ammattiin valmistumisessa.7. Auttaa maahanmuuttaja- ja yksinhuoltajaperheitä;
syrjäytymisuhan alla olevia tai muilla tavoin erityistä tukea tarvitsevia perheitä. KOHDERYHMÄ: erityisen tuen
tarpeessa olevat lapset, nuoret, heidän sisaruksensa, vanhempansa ja isovanhempansa. TOIMINTAMUODOT:
hybridi-vertaisryhmät eli etäryhmät 6 kappaletta aikuisille; lähiryhmät 6 kappaletta aikuisille; Lasten ja nuorten
8 965 lähivertaisryhmät 2 kappaletta

Ei esitetä

400 000

0

8 736 Yhdistyksen tämänhetkiseen ainoaan tuottavaan ompelupalvelutoimintaan.

Ei esitetä

5 628

0

Hankkeen tarkoituksena on lisätä heikosti suomea puhuvien tai muusta syystä huonosti palvelujärjestelmässä
pärjäävien venäjänkielisten maahanmuuttajien yhteiskunnallista tietoisuutta, hyvinvointia ja sosiaalista
toimintakykyä. Hankkeen aikana vähennetään maahanmuuttajataustaisten eriarvoisuutta ja syrjäytymisen vaaraa
ja tavoitellaan tasavertaista kumppanuutta ja yhteistoimintaa viranomaisten kanssa. KOHDERYHMÄ:
pääkaupunkiseudulla asuvat yli 18-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset henkilöt (venäjänkieliset), joiden heikko
suomen kielen taito ja vajavainen tieto suomalaisesta yhteiskunnasta on vaarantanut toimintakykyä ja palveluiden
piiriin pääsemistä. Asiakkailla on tarve tiedon ja tuen saantiin ja taustalla on elämänhallinnan haasteita.
Toimintamuodot ASIAKASTASOLLA: -yksilöohjaus ja -neuvonta -ryhmäsparraus -tiedottaminen Toimintamuodot
VIRANOMAISYHTEISTYÖ-tasolla: -yhteisten tavoitteiden määrittely -ohjausryhmätyöskentely -yhteistyö-työpajat 9 277 viestinnällinen ja ohjauksellinen
Ei esitetä

415 450

0

Rikostaustaisten tukipalveluiden kehittämiseen kokemustoiminnan keinoin verkostoyhteistyössä julkisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Hämeenlinnan sekä Janakkalan, Hattulan ja Riihimäen alueilla.
Kokemustyöntekijän työnkuvan kehittäminen ja juurruttaminen VIKTO ry:n toiminnassa ja alueen toimijoiden
9 360 tueksi.

Ei esitetä

158 328

0

Nuorten mielenterveys- ja päihdeomaisten verkkovertaistukeen ja verkossa toteutettavaan vapaaehtoistoimintaan
8 829 (Vertaistuki verkossa 2021-22)
Esitetään

137 000

137 000

Valtakunnallinen
lasten ja nuorten
kuntoutus - Nationell
habilitering för barn
och ungdom ry
C

VANHUSTYÖN
KESKUSLIITTO RY

VANTAAN
KEHITYSVAMMAISTE
N TUKI RY
C
VANTAAN
TYÖNHAKIJAT ry
B

Vantaan Venäläinen
Klubi - Russkij Klub
Vantaa ry
C
VAPAUTEEN
ILMAISUN JA
KUNTOUTTAVAN
TOIMINNAN KAUTTA
VIKTO RY
C
Varsinais-Suomen
mielenterveysomaise
t - FinFami ry
C

VARSINAIS-SUOMEN
MONIKULTTUURISTE
N YHDISTYSTEN
LIITTO RY SONDIP
C

VARSINAIS-SUOMEN
MUISTIYHDISTYS RY C

VARSINAIS-SUOMEN
MUISTIYHDISTYS RY C

VARSINAIS-SUOMEN
SININAUHA RY
C
VARSINAIS-SUOMEN
SYDÄNPIIRI RY
C

VATES-SÄÄTIÖ

ViaDia Espoo ry

1. Ikäihmiset mukaan palvelujen kehittämiseen 2. Järjestöt ikäihmisten sote-keskuksen arkeen: monimuotoiset
hyte- ja sote-palvelut, mahdollisuus osallistua ja saada palvelua , ei luukulta toiselle pompottelua 3.
Maakunnallisen palveluohjauksen kehittäminen asiakastarpeita vastaavaksi, järjestöjen hyte- ja sote-toiminta
palveluketjuihin ja ohjaajien/ikäihmisten tiedossa 4. Ikäihmisten järjestöjen vaikuttamisroolin ja yhteistyön
vahvistaminen ja vakiinnuttaminen keskinäisellä organisoitumisella ja yhteistyöfoorumien/yhteisen äänen
vahvistamisella Turun ikäihmisten sote-keskuksen suunnittelu ja kehittäminen: työryhmät, asiakasraadit ja
käytännön toiminnan (vrt. OLKA-toiminta: neuvonta, tuki, vapaaeht.toiminta) käynnistäminen. TulSote-ohjelman
ja rakennerahoitushankkeen keskitetyn palveluohjauksen kehittäminen: järjestöjen toiminta sähköiselle alustalle,
asiakasäänen tuominen ohjauksen kehittämiseen. Ikäihmisten järjestöjen työpajat yms: yhteinen näkemys,
9 024 organisoitumisen malli
Ikämiesten tukeminen ravitsemuksen toteuttamisessa haastavissa elämäntilanteissa, kuten muistisairaan
omaishoitotilanteessa tai leskeytyessä, ryhmien, kurssien sekä tiedottamisen avulla. Ammattihenkilöiden ja
vapaaehtoistoimijoiden ravitsemustietämyksen lisääminen muistisairauksiin liityen yhteistyössä ravitsemusalan
9 370 asiantuntijoiden avulla.

119 853

0

Ei esitetä

466 667

0

Ei esitetä

300 000

0

224 140

0

360 200

360 200

SeuraavaSteppi -hanke toimii TYKS:in riippuvuuspsykiatrian vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmän
opioidiriippuvaisten korvaushoitoasiakkaiden sekä heidän läheistensä parissa. Tuen välineitä ovat yksilöllinen ja
ryhmämuotoinen tuki, sekä vertaistuellinen ryhmä. Korvaushoitoasiakkaat tarvitsevat räätälöityä ja yksilöllistä
tukea elämän eri osa-alueilla, jotta heidän elämänlaatunsa paranee ja he kokisivat olevansa yhteiskunnan tasaarvoisia jäseniä. Päihdeongelmaisen läheinen tarvitsee myös räätälöityä ja yksilöllistä tukea. SeuraavassaSteppihankkeessa läheistä tuetaan yksilötapaamisilla, yhteistapaamisilla läheisten ja päihdeongelmaisen kesken, sekä
vertaistuellisella ryhmällä. Hankkeessa luodaan päihdeongelmasta kärsiville ja heidän läheisilleen
kokonaisvaltainen tukiohjelma. Tavoitteena on löytää laaja-alainen yhteistyöverkosto, joka pystyy tukemaan
8 968 moniongelmaista kohderyhmää. Tavoitteena on myös vakinaistaa toiminta Turun seudulle.
Ei esitetä
Sydäntuki -toiminnan aloittamiseen Tyks Sydänkeskuksen toimipisteissä, vertaistoiminnan vahvistamiseen sekä
sydänjärjestön toiminnan vahvistamiseen osana sydänpotilaan hoitoketjua Varsinais-Suomessa (Sydäntuki lähellesi
9 326 2021-2023)
Esitetään

C

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa digityökalujen hyödyntämistä Varsinais-Suomen sotejärjestöissä ja
mahdollistaa virtuaalisen toiminnan monipuolistuminen ja jäsenten osallistumismahdollisuuksien lisääntyminen.
Kohderyhmänä on 900 järjestöä, joista tavoitetaan 150–200. Erityisesti huomioidaan pienehköt vapaaehtoisvoimin
toimivat järjestöt. Toimintaa toteutetaan seutukunnissa, jolloin järjestöjen yhteistyö vahvistuu. Järjestöjen
aktiiveille ja seutukuntien toimijoille tarjotaan digityökalujen käytön opastus ja tuki virtuaalisten tapahtumien
järjestämisessä. Virtuaalinen toiminta jää osaksi järjestöjen ja seutujen toimintaa. Virtuaaliset kohtaamiset ja
yhdenvertaisuus lisääntyvät. Toiminta yhteensovitetaan VAPI ry:n Ak-avusteisen toiminnan (jäsenyhdistysten
9 076 digineuvonta, seudullinen toiminta) kanssa niin, ettei päällekkäisyyttä synny vaan toiminnat täydentävät toisiaan. Ei esitetä
Osatyökykyisten työllistymistä edistävän järjestölähtöisen toiminnan roolin selvittämiseen työllistymisen
8 802 kuntakokeiluissa (Järjestöt työllistämisen kuntakokeiluissa 2021-2023)
Esitetään

Varsinais-Suomen
Vammais- ja
Pitkäaikaissairausjärj
estöt VAPI ry
C
VATES-SÄÄTIÖ

Hankkeen tavoite on ottaa haltuun rasismin negatiiviset vaikutukset ja vähentää sen aiheuttamia haittoja yksilöille
ja yhteisöille. Sen tarkoitus on vähentää syrjintää ja tarjota keinoja vastustaa vähemmistöstressiä ja lisätä ihmisten
hyvinvointia, osallisuutta ja yhteiskuntaan kiinnittymistä. Sen kohderyhminä ovat rasismia kokeneet ihmiset,
heidän parissaan toimivat järjestöt sekä laajemmin aiheeseen parannusta ja muutosta parempaan tuovat
yhteistyötahot. Hankkeen toimintamuotoina on aiheen tunnistamisen ja vahingollisten vaikutusten esiintuominen,
tunnistaminen ja systemaattisten käsittelytapojen (toiminta- ja koulutusmallit), rasismia ja syrjintää kohtaavien
ihmisten tukeminen (ryhmätoiminnot ja työpajat) ja ratkaisujen esiin tuominen ja yhteiskunnallinen muutos
8 879 (vaikuttaminen, alueellinen yhteistyö ja foorumi).
Ei esitetä

472 850

0

222 400

222 400

C

Hanke keskittyy monidiagnoosihenkilöiden tilanteen parempaan tunnistamiseen ja huomioimiseen järjestöissä ja
palvelujärjestelmässä. Hankkeessa muokataan ja tarvittaessa kehitetään heille sopivia tukimuotoja
työelämäosallisuuden parantamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi kasvatetaan järjestöjen
ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden osaamista ko. henkilöiden työllistymisen esteiden ratkaisemiseksi.
Tehdään monipuolista materiaalia yhteiskehittämisen avulla, jaetaan tietoa ja muokataan työmuotoja henkilöiden
tarpeisiin sopiviksi. Kohderyhmänä ovat järjestöjen ammattilaiset ja välillisesti niissä tuettavat asiakkaat. Hankkeen
tuella tietämys monidiagnoosihenkilöiden tarpeista syventyy ja syntyy heitä tukevia ratkaisuja. Henkilöt osaavat
sanottaa paremmin sekä haasteensa että miten ne ratkaistaan suhteessa työhön.Kertyvän tiedon avulla
henkilöiden asema tunnistetaan palvelujärjestelmässä, mm. tulevaisuuden sote-keskuksissa ja työllistymistä
8 807 edistävässä kuntoutuksessa.
Ei esitetä

291 000

0

C

UUSIN ASKELIN MUUTOKSEEN (UAM) on 3-vuotinen hanke, joka kohdennetaan rikostaustaisiin koevapaudessa ja
yhdyskuntapalvelussa oleviin sekä jo vapautuneisiin työikäisiin. Erityisryhmän muodostavat edellä oleviin ryhmiin
kuuluvat maahanmuuttajat. 1) Hanke kehittää monistettavan UAM-toimintamallin, jossa osallistavassa ja
yhteisöllisyyttä tarjoavassa yhteisössä työharjoittelu- ja työpajatoimintaan integroidaan valmennuksia
elämänhallintaan ja työllistymisen ja/tai keskeytyneiden opintojen jatkamisen tai ammatillisten opintojen
aloittamisen edellytysten vahvistamiseksi. Hankkeessa keskitytään valmennuksiin, joiden toimivuus on todennettu
muualla mm. Kokonaiseksi kansalaiseksi-valmennus sekä Valo-valmennusmalli. 2) Mallia pilotoidaan
kohderyhmässä. Saatujen tulosten perusteella sitä tarvittaessa jatkokehitetään. Mallia laajennetaan uusiin
ammattialoihin ja niiden sisällä osaopintoihin kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Se juurrutetaan ViaDia Espoon
9 077 toimintaan hankkeen aikana.
Ei esitetä

421 215

0

Viadia Kitee ry

C

VIADIA LAHTI RY

C

ViaDia Länsi-uusimaa
ry
C
ViaDia Pirkanmaa ry

C

ViaDia Pirkanmaa ry

C

Kiteeläisten työelämän ulkopuolella olevien ruoka-apua hakevien aikuisten hyvinvoinnin, osallisuuden, arjen
taitojen, digitaitojen ja toimijuuden lisäämiseen yksilöohjauksella, ryhmätoiminnalla ja vapaaehtoistoiminnalla.
Kohderyhmän saavuttavien ja osallistavien toimintatapojen kehittämiseen, muiden toimijoiden kanssa
kehitettävään yhteistyöhön sekä hyväksi havaitun toimintamallin levittämiseen alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Työelämän ulkopuolella olevien ja ruoka-apua hakevien aikuisten 1. hyvinvoinnin lisääntyminen 2. osallisuuden
kokemuksien lisääntyminen sekä yksinäisyyden kokemuksien väheneminen 3. arjen taitojen ja digitaitojen
vahvistuminen ja uuden oppiminen 4. itsetuntemuksen, voimavarojen ja toimijuuden vahvistuminen. 5.
Kohderyhmää saavuttavan ja osallistavan toimintamallin kehittäminen. 6. Yhteistyön kehittäminen yhdessä
9 410 muiden toimijoiden kanssa sekä hyväksi havaitun toimintamallin levittäminen alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Päihderiippuvaisten toimintakyvyn edistämiseen etsivän työn ja matalan kynnyksen toiminnan avulla (Etsikko 2.0
8 870 2021-2022).

Ei esitetä

320 568

0

Esitetään

213 700

213 700

Hankesuunnitelma päihdeongelmaisten matalan kynnyksen kohtaamispaikan toiminnan käynnistämiseksi ja
kehittämiseksi Lohjalla. Matalan kynnyksen toiminnan käynnistäjänä Lohjalla on Viadia Länsi-Uusimaa ry.
Käyttötarkoitus Lohjalle perustetaan matalan kynnyksen päihdeongelmaisten kohtaamispaikka Avoin Ovi.
Kohtaamispaikasta luodaan yhteydet muihin paikallisiin järjestöihin ja toimijoihin. Näiden toimintojen pariin
ohjataan syrjäytyneitä päihdeongelmaisia, sekä syrjäytymisvarassa olevia ja heidän toimijoidensa parista etsitään
vapaaehtoisohjaajia. Kohtaamispaikasta käsin tehdään etsivää työtä viemällä toimintoja päihteitä käyttävien
ihmisten toimintaympäristöihin. Pääasiallisesti on tarkoitus on tehdä asiakasohjautuvuutta yhteistyötahoilta Avoin
Ovi kohtaamispaikkaan, jossa tehdään asiakastyötä ja palveluohjausta / neuvontaa asiakkaan tarvitsemiin
palveluihin. Yhteistyöllä halutaan lisätä kohtaamispaikan tavoitettavuutta ja asiakasohjautuvuutta. Osallistutaan
8 743 Lohjan päihdeverkostoon
Ei esitetä
Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman hankkeen "Kotipesä" omarahoitusosuuteen järjestölle (20218 728 2023).
Esitetään
Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman hankkeen "Kohtaa verkossa" omarahoitusosuuteen järjestölle
8 727 (2021-2023).
Esitetään

203 957

0

78 262

78 262

106 262

106 262

ViaDia Pohjois-Savo
ry

VIADIA RY

ViaDia Suolahti ry

VIHREÄ KEIDAS RY GRÖNA OASEN RF

ViisNollaTuki ry

ViisNollaTuki ry

C

Hankkeessa perustetaan Karttulaan Turinatupa kohtaamispaikaksi kotona lasten kanssa oleville vanhemmille,
työttömille, eläkeläisille ja heille, jotka tarvitsevat elämäänsä turinahetkiä. Turinatupa mahdollistaa sosiaalisten
kontaktien luomisen, tukee arjenhallintataitoja, lisää yhteisöllisyyttä ja helpottaa yksinäisyyttä. Henkilöstön kanssa
voidaan elämän haasteiden ja turisemisen lisäksi selvitellä tukiviidakkoa, hankkia ja kehittää digitaitoja ja opetella
vaikka ruoanlaittoa. Hankkeessa painotetaan digitaitojen saattamista luonnolliseksi osaksi niin nuoren kuin
vanhuksen arkea. Näin saadaan myös ne henkilöt mukaan, jotka eivät sairauden, vamman tai muun syyn takia
pysty/halua poistua kotoaan. Olennainen osa toimintaa on eri toimijoiden kuten kansalaisjärjestöjen, seurakuntien
ja julkisen sektorin osallistuminen toimintaan. Tällä lisätään tietoutta ja osallistumismahdollisuuksia, mutta myös
8 894 rakennetaan toiminnan jatkuvuutta. Turinatuvaksi vuokrataan tila keskeiseltä paikalta.
Ei esitetä

106 259

0

C

Hanke vahvistaa ViaDia-paikallisyhdistysten kotouttamista tukevaa toimintaa ja luo uusia työmuotoja sekä
vertaisverkoston. Työtä tuetaan tarvelähtöisesti ja uusia paikallisyhdistyksiä koulutetaan mukaan. Hankkeessa
muodostetaan 6-8 yhdistysparia, joissa jo kokeneemmat, Espoo ja Pirkanmaa, toimivat mentoreina. Eri puolilta
Suomea valitaan 6-8 paikallisyhdistystä mentoroitaviksi. Hanke tuo paikallisyhdistyksille monikulttuurisen työn
osaamista ja suvaitsevaisuutta. Koulutusta järjestetään perusvalmennuksen lisäksi mm. mielenterveysongelmien,
ihmiskaupan ja rasismin tunnistamiseksi sekä juurrutetaan hyviksi havaittuja ViaDian asiakastyön käytänteitä.
Kotouttamisajan ylittäneet sekä syrjäytymisvaarassa olevat maahanmuuttajat saavat tukea kotoutumiseen mm.
kasvavien neuvontapalveluiden ja kieliharjoittelun kautta. Myös lisätukea tarvitsevat kotoutumisajan loppupuolella
9 015 olevat pääsevät osallisiksi yhteisöllisyydestä. Kototoiminnalla lisätään yhdenvertaisuutta ja vähennetään rasismia. Ei esitetä

443 328

0

C

Asema-hankkeella haetaan ratkaisuja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden elämänhallintaa vaikeuttaviin
asioihin, yhteisölliseen osallisuuteen, ohjaamiseen kunnallisiin palveluihin sekä toiminta- ja työelämän
polutukseen. Viadia Suolahti RY:n Asema-hankkeella luodaan ja kehitetään valmennusmallia. Se vahvistaa
yhteiskunnallisesti sekä sosiaalisesti syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten tai jo syrjäytyneiden, huono-osaisten
ihmisten voimavaroja, osallisuutta, elämänhallintaa ja toiminnallista polkua, jopa työelämälliseen polkuun.
Kohderyhmänä on henkilöt, joiden sosiaalinen/yhteiskunnallinen osallisuus on uhattuna ja jotka tarvitsevat tukea
peruselämän hallinnassa. Heillä on usein haasteita päihteiden käytössä, mielenterveydessä, yksinäisyydessä,
pitkäaikaistyöttömyydessä tai muutoin työmarkkinoiden ulkopuolelle joutumisessa. Toimintamuodot:
Viestintä/tiedotus, henkilökohtainen tuki/neuvonta, osallistava toiminta, ryhmätoiminta, leirit, tietokoneen
9 083 käyttö, luovat toiminnat.

Ei esitetä

292 832

0

C

Sairaanhoitajan ja lähihoitajan palvelujen tarjoaminen Keidas Street-hankkeessa. Palveluja ovat etsivä ja jalkautuva
työ, psykososiaalinen tuki, keskusteluapu, terveysneuvonta ja ohjaus, arjen apu, pienet somaattiset toimenpiteet
ja hoidontarpeen arviointi palveluiden ulkopuolella tai niihin heikosti kiinnittyneiden ja syrjäytyneiden päihde-ja
mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden, heidän perheidensä ja läheistensä elämässä korona-kriisin aikana
ja sen jälkeen. Koronatilanteen kärjistämä psykiatrinen sairaanhoidon tarve on havaittu Helsingin jalkautuvien
verkostossa ja meneillään olevissa Helmi- ja Street-hankkeissa (korona-ajan lisärahoitus). Avuntarve on
osoittautunut akuutimmaksi kuin alkuun oletettiin, koska kadulla elävät eivät pääse ja/tai kiinnity avun piiriin.
Kuitenkin heidän tukemisensa palvelukontakteissa ja elämän haasteissa on tärkeää, jotta asiakkailla säilyisi ehkä
8 719 hyvin heiveröinenkin peruselämänhallinta sekä mahdollisuus päihteistä irrottautumiseen.
Ei esitetä

301 632

0

C

Digitaalisten palveluiden kehittäminen. ViisNollaTuki ry pyrkii auttamaan 50-vuotiaita työttömiä työttömyydessä ja
uuden työn saamisessa. Yhdistyksen tavoitteena on opastaa ja opettaa kohderyhmäänsä tietotekniikan käytössä ja
toisaalta tarjota heille yhdistyksen palveluita digitaalisessa muodossa. Lisäksi yritys pyrkii käyttämään digitaalisia
kanavia kommunikoinnissa ja muussa kanssakäymisessä kohderyhmänsä kanssa. Tällä hetkellä yhdistys tarjoaa 50työttömille ilmaisia webinaareja, joissa mm. tuetaan työttömyydessä (kokemusasiantuntijuus), opastetaan
työhakemusten laatimisessa sekä neuvotaan strategisessa työnhaussa piilotyöpaikkojen löytämiseksi. Yhdistys
tavoittaa uusia jäseniä SOME-mainonnan kautta sekä kerää sähköpostilistaa. Jatkossa yritys kehittää mm.
pienryhmä- sekä vapaaehtoistoimintaa etäyhteyksien avulla. Yhdistys hakee avustusta voidakseen rahoittaa
9 091 nykyisten digitaalisten palvelujen tarjonnan sekä jatkuvan uusien palveluiden kehittämisen.
Ei esitetä

231 043

0

C

Tukiluuri-hankkeen tavoitteena on tarjota valtakunnallisesti vertaistukipuhelinpalvelua omaan tai läheisen
työllisyystilanteeseen. Tukiluuri alkoi Feeniks-hankkeen (Sosped-säätiö) Työluurihankkeena 3/2020 ja ViisNollaTuki
(VNT) on ollut perustamassa hanketta yhdessä Feeniks- hankkeen, SAK:n ja Työttömien Keskusjärjestön kanssa.
Syksyllä 2020 hankeen koordinointivastuu siirtyi VNT:lle. Palvelua päivitettiin teknisesti ja toiminnallisesti, nyt
yhteydenotto on ilmaista. Asiakas lähettää soittopyynnön nettilomakkeella. Hänelle etsitään sopiva
vapaaehtoinen, joka soittaa asiakkaalle. Tulevaisuuden kehityspolkuja tulee olemaan, että vertaistukea tarvitseva
soittaa maksuttomaan numeroon, jossa vastataan heti. Myös chat-mahdollisuus on kehityssuunnitelmissa.
Palvelun aukioloaika on tarkoitus saada riittäväksi kysyntään nähden, aina 24/7 aukioloon asti. Palvelu on
testimielessä avattu uudessa muodossaan 10/2020 ja koemarkkinoidaan lähinnä kriisipaikkakunnille (Kaipola,
9 079 Lahti, Naantali, Porvoo).
Ei esitetä

312 998

0

241 610

0

453 170

451 170

209 370

0

VIOLA-VÄKIVALLASTA
VAPAAKSI RY
C

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. ViisNollaTuki ry:n toiminta-ajatus on olla tukena luomassa “työtä,
toimeentuloa, hyvinvointia ja terveyttä yli 50-vuotiaille”. Yhdistyksen pääasiallinen kohderyhmä on 50-vuotiaat
työttömät. Yhdistyksen halu on, että 50-työtön pystyy työttömänä säilyttämään vahvan itsetunnon sekä
luottamuksen omiin mahdollisuuksiinsa löytää uusi työpaikka. Hän tietää, että ikä ei ole este uuden työn
löytämiselle ViisNollaTuki ry:n visio on, että kukaan Suomessa ei ajattele, että “50-vuotias ei voi löytää uutta
työtä”. Yhdistyksellä on tällä hetkellä noin 50 toiminnasta kiinnostunutta ja siihen sitoutunutta
vapaaehtoistyöntekijää ympäri Suomea. Vapaaehtoistyön kehittäminen -hanke on lähtenyt havainnosta, että
yhdistyksen toiminta-ajatus ja käytännön toiminta kiinnostavat vapaaehtoistyöntekijöitä ja yhdistys on onnistunut
9 082 suhteellisen pienellä panostuksella houkuttelemaan vapaaehtoisia työntekijöitä mukaan toimintaansa.
Ei esitetä
Taloudellisen väkivallan ehkäisemiseen kehittämällä ilmiön ja sen seurausten ymmärtämistä ja tietoisuutta siitä,
lisäämällä ammattilaisten osaamista ja uhrien auttamismahdollisuuksia sekä auttamalla apua tarvitsevia
neuvonnan, ohjaamisen ja palveluiden piiriin pääsyn helpottamiseksi, myös anonyymisti (Taloudellinen väkivalta
9 304 tutuksi 2021-2023)
Esitetään

VIOLA-VÄKIVALLASTA
VAPAAKSI RY
C

Yksilöiden ja perheiden arjen turvallisuuteen, vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin liittyvien voimavarojen
vahvistamiseen ja ammattilaisten osaamisen lisäämiseen. Uutena teemana nostetaan seksuaaliterveyttä osaksi
turva-, vuorovaikutus- ja turvataitotyöskentelyä. Hankkeessa järjestetään vertaistuellisia ja toiminnallisia lasten,
nuorten, aikuisten sekä perheiden ryhmätoimintoja sekä kerätään teemoihin liittyviä infopaketteja. Työskentely
jalkautetaan osaksi Etelä-Savon toimijaverkostoja ja se on osa perhekeskustoiminnan lähisuhdeväkivallan
ehkäisytehtävää. Kehittämistyötä toteutetaan yhdessä kohderyhmäläisten ja heidän läheistensä kanssa kokeillen
9 245 erilaisia osallisuuden muotoja.

ViisNollaTuki ry

C

Ei esitetä

VUOLLE
SETLEMENTTI RY

VÄESTÖLIITTO RY

C

Meijän Kuluma, matalan kynnyksen kohtaamis- ja tukipaikka, tarjoaa tietoa, tukea ja yhteisöllistä toimintaa
ikääntyville oman elämän ja yhteiskunnan muutoksessa. Laajana tavoitteena on vahvistaa ikääntyvien sosiaalista
osallisuutta ja oman elämän merkityksellisyyttä sekä lisätä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Kohderyhmänä ovat
kotona asuvat, työelämän ulkopuolella tai eläkkeellä olevat, yli 55-v. oululaiset, joilla on arjen ja elämänhallinnan
kysymyksiä, haasteita tai ongelmia esim. yksinäisyys, asuminen, sairaudet, päihteet, taloudenhallinta,
digitalisaatio. Vapaaehtoiset rikastuttavat omalla osaamisellaan toimintaa. Paikka tarjoaa yksilöllistä
neuvontaa/ohjausta, digiopastusta ja järjestölähtöistä palveluohjausta. Yhteisöllisyys ja vertaistuki vahvistuvat
ohjatun ryhmätoiminnan, osallistujien omaehtoisesti kehittämän toiminnan, teemapäivien ja retkien avulla. Lisäksi
9 308 toteutetaan harkinnanvaraisesti kotikäyntejä. Paikka täydentää Oulun löytävä vanhustyö –verkoston toimintaa.
Ei esitetä

481 824

0

C

Verkossa tapahtuvan tekstipohjaisen chat-auttamisen kehittämiseksi entistä paremmin järjestötyön kohderyhmien
tarpeisiin vastaavaksi. Kootaan verkkoauttamisen osaaminen yhteen ja levitetään tietoa järjestökentällä
laadukkaan chat-työn varmistamiseksi. Tavoitteina on, että asiakkaat saavat avun järjestöjen verkkopalveluista,
järjestöjen auttajien chat-osaaminen vahvistuu ja järjestöt osaavat kehittää verkkoauttamistaan entistä
laadukkaammaksi ja tuloksellisemmaksi. Kohderyhminä ovat chateista apua ja tukea hakevat asiakkaat, järjestöjen
vapaaehtoiset ja ammattilaiset sekä järjestöt. Yhteiskehittämisen työpajoissa hankkeessa järjestöjen työntekijät ja
vapaaehtoiset jakavat työssä kokemiaan haasteita ja toimivia chat-auttamisen käytäntöjään. Luodaan mittarit
nimettömän chat-auttamisen vaikutusten seurantaan kehittämällä asiakaspalautteen välineitä. Lopputuotoksena
9 316 syntyy mm. opas chat-auttamisen hyvistä käytännöistä, chat-työhön perehdyttämisopas ja koulutuksia järjestöille. Ei esitetä

269 487

0

För att utveckla mångsidig gruppverksamhet, kulturverkstad, ( motsvarande finska kulttuuripaja med beaktande av
svenskspråkiga särdrag) med psykoedukativ modell för de unga vuxna med mentala utmaningar och psykisk
funktionsnedsättning. I framtiden implementera verksamheten som en del av huvudstadsregionens tjänster. Målet
är att svenskspråkiga unga vuxna, 18-35 skall få sina stödtjänster på sitt modersmål. Då vi kartlagt
verksamhetsomgivningen och de svenska behovena (som inte gjorts tidigare!) och konstaterat att ingen instans
erbjuder denna typ av service i huvudstadsregionen. Målgruppen är de unga vuxna, år 2019 fanns det 462 st
svenskspråkiga under 30 år som fick utkomstöd. Noggrannare kartläggning och kontakt ger mera information vilka
av dem behöver psykosocialt stärkande gruppverksamhet. Bevisat behov finns. Praktiska verksamhetsformer är
kreativ gruppverksamhet, utveckla social kompetens, förbättra funktions, studie -och arbetsförmåga.Motsvarande
9 161 tjänster som på finska.
Ei esitetä

592 250

0

Esitetään

15 172

15 000

Hankkeen päätavoite on lisätä vakavasti sairaiden lasten ja nuorten perheiden hyvinvointia. Tämä toteutetaan
järjestämällä valtakunnallisesti uutta henkilökohtaista ja yksilöllisesti räätälöityä tukea vakavasti sairaille lapsille ja
nuorille sekä heidän perheille. Vastaamme hankkeella todettuun tarpeeseen monipuolistamalla ja täydentämällä
jo olemassa olevia tukipalveluita. Hanke mahdollistaa 1.) yhdistyksen tukitoiminnan systematisoinnin sekä tämän
avulla 2.) tukipalvelujen kasvattamisen. Tämän hankkeen avulla pystymme varmistamaan laadukkaan ja stabiilin
palvelun sekä jatkuvasti kehittyvän toimintaympäristön. Kaikessa toteutuksessa vaalimme yhdistyksemme ja
9 297 hankkeen tärkeimpiä kantavia arvoja: • Läsnä oleva • Merkityksellinen • Yhdenvertainen
Ei esitetä

156 892

0

Vägledningsverkstad
rf
C
VÄSTRA NYLANDS
FOUNTAIN HOUSE
FÖRENING RF
B

we4you ry

C

9 239 För att förnya klubbhusets el- och uppvärmningssystem (Fontana klubbhus, Lokföraregatan 9) (2021)

WLS work & life skills
ry
C

Toiminnan tavoitteena on vastata avio- tai avoliiton erotilanteiden tuomien haasteiden purkamista sekä eron
tuomien muutosten kuten vanhemmuus, itsetunto sekä toivottomuus tulevasta. Koronavirusepidemian on
syventänyt ihmissuhdekriisejä sekä vaikuttanut negatiivisesti niihin ihmissuhteisiin, joissa on ollut jo alkujaan
ongelmia tai haasteita. Pandemia, sosiaalinen eristäytyminen sekä julkisten palveluiden saatavuuden
heikkeneminen osuvat kipeimmin jo valmiiksi haavoittuvaisessa asemassa oleviin henkilöihin. Vertaistukitoiminta
on osallistujille ilmainen. Tätä vertaistukitoimintaa on mahdollista myös tehdä etäyhteydellä, jos valitseva tilanne
8 761 sitä vaatii.

Ei esitetä

13 550

0

YAD YOUTH AGAINST
DRUGS RY
C

Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan kokemusasiantuntijatoimintaa huumeita käyttäviä nuoria kohtaavien
palveluiden tarpeeseen. Hankkeessa luodaan koulutus- ja ohjausmalli nuorille kokemusasiantuntijoille, jotka
toimivat päihde- ja mielenterveyspalveluissa, maahanmuuttajien palveluissa sekä peruspalveluissa työntekijän
työparina asiakkaan tapaamiskerralla. Kokemusasiantuntija auttaa ammattilaista ymmärtämään asiakkaan
tilannetta sekä tuo asiakkaalle uusia näkökulmia toipumiseen. Hankkeessa koulutetaan ja ohjataan
kokemusasiantuntijoita toimintaan sekä nivotaan yksilötapaamisiin tähtäävä kokemusasiantuntijatoiminta osaksi
9 313 YAD:n aiempaa kokemusasiantuntijatoimintaa.

Ei esitetä

104 300

0

271 240

0

670 000

0

YHDESSÄ
SELVIYTYMISEN TUKI
YSTI RY
C

Eroavien ja eronneiden vanhempien eron käsittelyn tukemiseen tutkitusti tehokkaan (esim. Kiiski 2011, 65)
Suomalainen eroseminaari -eroryhmämallin avulla. Hanke kehittää, laajentaa ja juurruttaa eroseminaarimallin
osaksi kuntien ja maakuntien sote- ja perhekeskusten matalan kynnyksen erotyötä, jolloin aiempaa useampi
eronnut vanhempi saa apua. 11-viikkoisen eroseminaarin käyminen tukee eroon sopeutumisessa ja auttaa
yhteistyövanhemmuudessa. Eron käsittely antaa aikuiselle myös valmiuksia tukea lasta eron keskellä. Suomalainen
eroseminaari on PRH:n hyväksymä tavaramerkki, jonka omistaa Liberamente Oy. YVPL ostaa hankkeessa mallin
oikeudet, järjestää eroseminaariryhmiä sekä kouluttaa sote-alan työntekijöitä eroseminaarin ohjaajiksi. Lisäksi
järjestetään ohjaajien jatkokoulutusta, kehitetään laatujärjestelmä ja ylläpidetään malliin sisältyvää eroon
sopeutumista mittaavaa standardoitua testiä. Eroseminaarista kehitetään lisäksi verkkokurssi, joka lisää ryhmien
9 112 tavoitettavuutta.
Ei esitetä
Yhdistyksen tiloihin perustettava ikä- ja kulttuurirajat ylittävä ystävyyden talo vähentää yksinäisyydestä johtuvia
kerrannaisvaikutuksia, osallistaa kävijöitä ja luo aktiivista toimijuutta sekä mahdollisuuksia kaverisuhteille
erilaisten toimintojen, vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen avulla. Ystävyyden taloon liittyvä kumppanuusverkosto
tuo alueen toimijat aidosti ja kattavasti yhteen ja mahdollistaa asukkaille koko yhteisöverkoston
9 243 toimintamahdollisuudet.
Ei esitetä

Yhdistävä Lääketiede
ry
C

Hanke vahvistaa viestintä- ja vaikuttamistoimintaamme (STEA avustuskok.). Hankimme tietoa tutkimuksella (STEA
linjaus) siitä, mitä kokemuksia ja tarpeita kansalaisilla on yhdistävästä (=virallisen ja ei-virallisen yhteistyö)
hoidosta, täydentävästä/vaihtoehtoisesta ja perinteisestä terveydenhoidosta, kuten akupunktio, mindfulness,
jooga, vyöhyketerapia, kiropraktiikka. Mitä hoitoja väestö käyttää, mihin tarpeisiin, mitä hyötyä/haittaa saavat,
paljonko rahaa kuluttavat, miten yhdistävät virallisiin hoitoihin. Selvityksen sisällön suunnittelevat ja tiedon
analysoivat tutkijajäsenemme (eläkkeellä, palkkiotta). Avustus on tiedon keruuseen ostona yritykseltä
(internetpaneeli, otos 1000, ikä 18-75 v) sekä tilastotiet. ohjelmiston SPSS ostoon. Laadimme tulosten kuvaukset ja
johtopäätökset. Teemme tiedotteita ja artikkeleita medialle, järjestöille, sote-lehtiin ja työkaluja vaikuttamiseen
8 903 (päätöksentekijät, järjestöt). Kyselyaineisto tulee avoimeen, maksuttomaan käyttöön TAU:n Tietoarkistoon.
Ei esitetä

18 000

0

Yhdistävä Lääketiede
ry
C

Hankkeessa tuodaan esiin ja saataville monialaisia keinoja ja ratkaisuja tuki- ja liikuntaelinhäiriöisten hyvinvoinnin
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tuki-ja liikuntaelinhäiriöt (tule-häiriöt) ovat eniten kipua ja lääkärissä käyntejä
aiheuttava sairausryhmä. Vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat 4 miljardia € (https://suomentule.fi/tulekustannukset/). Hankkeessa järjestetään viisi erätaukodialogia viidellä eri paikkakunnalla ympäri Suomea.
Dialogeihin osallistuu terveydenhoitoalan ammattilaisia, tule-potilaita ja luontaishoitoalan ammattilaisia.
Dialogeissa kartoitetaan potilaan ja ammattilaisten hyödyllisiksi havaitsemia keinoja, vahvistetaan luottamusta
toimijoiden kesken ja edesautetaan yhteistyövalmiuksien kehittymistä. Yhdellä paikkakunnalla toteutetaan 5
työpajan sarja, jossa luodaan paikallinen ja käytännöllinen toimintatapa tule-potilaiden kokonaisvaltaisen
9 223 hyvinvoinnin omaehtoiseen ylläpitoon ja kehittämiseen. Toimintatapa kuvataan oppaana tai palvelutarjottimena. Ei esitetä

19 000

0

YHDEN
VANHEMMAN
PERHEIDEN LIITTO RY C

YHTEISET LAPSEMME
RY
C

YHTEISÖJEN
YHDISTYS RY

C

Avustusta haetaan uudenlaisen kotoutumista tukevan toiminnan kehittämiseen. Hankkeessa luodaan
vapaaehtoistyön malli, jota toteutetaan yhdessä äskettäin maahan muuttaneiden osallistujien kanssa ja jossa
digitaalisuudella on keskeinen rooli. Taustalla on aiemmin kehitetty ammatillisen perhekotoutumisen malli, jota
kehitetään vapaaehtoisvoimin toteutettavaksi. Yhteistyötä tehdään kuntien sekä paikallisten ja valtakunnallisten
järjestöjen kanssa. Yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti toteutettavan toiminnan sisältöjä ovat esim. lähialueet,
harrastukset, digi- ja suomen kielen taidot ja yhteiskunta. Toiminta edistää osallistujien itsenäistä toimintakykyä ja
auttaa luomaan sosiaalisia suhteita ja yhteyksiä suomalaisten ja maahan muuttaneiden välillä. Vapaaehtoiset
koulutetaan ja heitä tuetaan. Kohtaamiset mahdollistetaan 2020 avatun Tienoo.fi-mobiilisivuston avulla, johon
9 118 luodaan vuorovaikutuksellinen elementti ja jota kehitetään edelleen paremmin kohderyhmiä palvelevaksi.
Ei esitetä
Ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden vähentäminen pienryhmätoiminnan avulla. Ryhmätoiminnan tarkoituksena
on mahdollistaa ikääntyneiden osallistuminen hanketyöntekijöiden organisoimaan kodin ulkopuoliseen
toimintaan. Ryhmässä vertaistuen avulla ikääntynyt löytää itsestään uusia elämänhallintataitoja, kiinnostuksen
kohteita ja ystäviä. Ryhmään osallistuminen mahdollistaa ikääntyneen ohjautumisen myös paikallisten järjestöjen
toimintaan. Järjestettävä ryhmätoiminta on uusi toimintamuoto, jota tarjotaan lisäksi Järjestötalon
9 315 jäsenjärjestöjen ikääntyneille jäsenille.
Ei esitetä

448 194

0

390 652

0

YLIHÄRMÄN SEUDUN
VANHUSTENKOTIYHD
ISTYS RY
B

Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on kunnostaa olemassaolevaa rakennuskantaa sekä tehdä muutostöitä
rakennuksiin parantaen asumisviihtyisyyttä ja asukkaiden turvallisuutta. Pääpainopisteet hankkeessa on rakentaa
asukkaille lisää varastotilaa, sillä se puuttuu asukkaiden käytöstä kokonaan. Lisäksi rakennuksien ikkunoita
uusittaisiin, joka parantaa rakennuksien energiatehokkuutta. Ikkunakorjauksen yhteydessä asuntoihin tehtäisiin
uudet parvekeovet, jotta asukkaat pääsisivät mahdollisuuksien mukaan myös ulos. Parvekeovien yhteyteen
rakennettaisiin turvallinen terassi, jotta asukkaat voivat liikkua asunnostaan ulos turvallisesti. Lisäksi rakennuksen
käytöstä poistuneita öljysäiliötiloja muutettasiin varastokäyttöön, johon asukkaat voivat säilöä esim.
polkupyöriään. Yksi iso kokonaisuus hankkeessa on pihan asfaltin uusiminen, joka parantaa huomattavasti
9 168 ulkonaliikkumisen viihtyvyyttä, mutta ennen kaikkea turvallisuutta.

Ei esitetä

151 252

0

YLIVIESKAN
TYÖTTÖMIEN
YHDISTYS RY

C

Tarkoituksena on aluksi Ylivieskan kotitalouksille sekä pistejakona lähikuntien alueen asukkaille suunnatun
tiedotuskanavan perustaminen, joka käsittää sekä printti- että sähköisen version. Palautteen perusteella
yhteiskunnan digitalisoituminen ja mobiilipalvelut tuovat erityisesti haasteita tiedon saamiseen ja sosiaaliseen
osallistumiseen. Alueemme paikallislehdet ovat loppuneet tai esim. Kalajaska ilmestyy maksuttomana vain kerran
viikossa. Ilmoitukset aiheuttavat suuria kustannuksia, joihin ei pienillä yhdistyksillä ole varaa. Tarve printtilehden
perustamiseksi, sähköisen tiedon saamisen lisäksi, on suuri. Tarkoituksena on myös tarjota ilmaista
tiedottamismahdollisuutta alueen yhdistyksille ja järjestöille, joten tiedon saannin kohteena on iso määrä
kuntalaisia. Tavoitteena on tiedonsaannin vahvistaminen, syrjäytymisriskin vähentäminen ja sosiaalisen
osallisuuden vahvistaminen. Kohderyhmänä ovat alueen kotitaloudet. Tiedotuslehti tavoittaa pelk. Ylivieskassa
9 185 7230 kotitaloutta.

Ei esitetä

232 800

0

C

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja syrjäytymisvaarassa olevien päiväkeskustoimintaan Keuruulle, Multialle ja
Petäjävedelle matalan kynnyksen toimintana. Päiväkeskus tarjoaa palvelu- ja sosiaaliohjausta sekä
ryhmätoimintoja vertaistuen lisäksi monipuolisin menetelmin. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja
terveyspalveluiden, työllisyyspalveluiden ja seurakuntien kanssa. Päiväkeskus toimii siltana palveluiden välillä ja
ohjaa sekä tukee päiväkeskuskävijöitä heidän tarvitsemien palveluiden käyttöön sekä sosiaalisia taitoja ja
hyvinvointia tukevia toimintoja. Toiminnan tavoitteena on yksilön tukeminen osattomuudesta osallisuuteen sekä
auttaa häntä kokemaan oman toiminnan vaikutus ja merkitys hyvinvointiin ja osallisuuteen. Päiväkeskustoiminta
ohjaaja kävijöitä myös digitaalisten palveluiden käyttöön. Työturvallisuuden takaamiseksi tarvitaan kaksi ohjaajaa
8 886 päihteettömään päiväkeskustoimintaan, jonne voi tulla ilman ajanvarausta.
Ei esitetä

69 934

0

YSTÄVÄNTUPA RY

Y-SÄÄTIÖ

C

Y-SÄÄTIÖ

B

Haetaan omarahoitusosuutta Y-Säätiön osatoteutukseen ESR-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 18-30-vuotiaiden nuorten pystyvyyden tunnetta, vahvistaa uskoa
omiin kykyihin ja tunnistaa opiskeluvalmiuksien ja työelämän kannalta olennaisia elinikäisen oppimisen taitoja
sekä työelämässä tarvittavia metataitoja, jotka antavat pohjan urasuunnittelulle ja jatkopolulle kohti koulutusta ja
työelämää. Tämä tehdään yhdistämällä yhteisöllinen ja osallisuutta tukeva toiminnallisuus (Y-Säätiö) kiinteästi
ammatilliseen toimintakyvyn arviointiin, osaamisen tunnistamiseen ja urasuunnitteluun (Valo-valmennusyhdistys)
ja merivalmennusmenetelmään (Suomen Purjelaivasäätiö). Kohderyhmässä huomioidaan erityisesti heidät, joiden
elämäntilanne on erityisen haastava koronan takia, joilla on kasautuneita haasteita, kuten mt-ja päihdeongelmia,
9 183 asumisen haasteita, taloudellisia vaikeuksia ja jotka ovat jääneet yhteisöllisen toiminnan ulkopuolelle.
Ei esitetä
Erityisryhmien tukiasuntojen hankinta- ja korjausmenoihin olemassa olevasta asuntokannasta valtakunnallisesti (ei
9 221 pääkaupunkiseudulta) (2021)
Esitetään

B

Erityisryhmien tukiasuntojen hankinta- ja korjausmenoihin olemassa olevasta asuntokannasta
pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, Vantaa). Y-Säätiö on hankkinut tukiasuntoja vuosikymmeniä erityisryhmille.
Tällä on ollut konkreettinen merkitys asunnottomuuden vähenemiseen Suomessa. STEA-rahoituksella hankitut
tukiasunnot ovat suomalaisen Asunto ensin -mallin kivijalka. AE -malli on mahdollistanut asunnottomuuden
vähenemisen Suomessa, kehitys on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellinen. Lähtökohtana on asumisen
ensisijaisuus, ilman ennakkoehtoja, huoneenvuokralain mukaiseen vuokrasuhteesen, samalla tulee varmistaa
asukkaalle riittävä tuki. Asuminen voi jatkua, vaikka tuen tarve loppuisi. Turvaamalla asuminen varmistetaan
parhaiten asunnottomien integroitumista takaisin yhteiskuntaan. Hajasijoitetut tukiasunnot mahdollistavat
9 215 tuloksellisen yhteistyön tuesta vastaavien järjestöjen ja kaupunkien kanssa. Kunnat vastaavat tuen järjestämisestä . Esitetään

2 000 000

299 925

C

Hanke tukee hallitusohjelman tavoitetta puolittaa asunnottomuus vuoteen 2024 mennessä ja sen tavoitteena on
kehittää alue- ja paikallistason ratkaisuja naisten asunnottomuuden ennalta ehkäisemiseksi ja
asumisvaihtoehtojen löytämiseksi asunnottomille ja sen uhan alaisille naisille. Järjestö- ja kuntayhteistyössä
kehitetään tila-, työmenetelmä- ja rakenteellisia ratkaisuja: 1) Fyysiset tilaratkaisut (erilaiset asumisen vaihtoehdot
ja matalan kynnyksen kohtaamisen paikat, turvallisuus huomioiden); 2) Työmuodot (naiserityisyys osaksi
asunnottomuustyötä, tavoittavan työn kehittäminen, naisten erityisten ja varhaisen tuen tarpeiden
tunnistaminen, kokemusasiantuntijuus osaksi työmenetelmiä, traumasensitiivisen työn osaaminen, raskauden,
äitiyden, hyväksikäytön, väkivallan yms. kysymysten ja niistä johtuvien tarpeiden tunnistaminen); sekä 3)
Naiserityinen asumissosiaalinen työ kuntien sote-rakenteisiin niin, että työn eri muodoissa osataan vastata naisten
9 207 erityisen tuen tarpeisiin.
Ei esitetä

883 761

0

C

Äijälän Talo on lähellä Jyväskylän keskustaa alueella, jolle on tullut ja tulee uudisrakentamisen myötä paljon uusia
asukkaita. Osuuskunta Äijälän Talo omistaa vanhan maalaistalon ja puutarhan, jossa Äijälän Talon Elo -yhdistys
järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä lasten ja vammaisten luonto- ja perinneleirejä. Iltaisin ja viikonloppuisin
puutarha on kuitenkin käyttämättä. Vuoden 2020 aikana ympäristön asukkaat ovat ilmaisseet kiinnostusta
hyötyviljelyyn ja ihmisten kohtaamiseen ulkotiloissa. Hankkeen tavoitteena on antaa mahdollisuus oppia
kasvattamaan hyötykasveja ja vaalia viljelyperinnettä ja siten lisätä hyvinvointia toimimalla vihreässä ympäristössä
ja tapaamalla erilaisia ihmisiä naapuristosta ja Äijälän asiakkaiden joukosta. Hankeavustuksella rakennetaan
viljelylaatikoita ja grillikatos, kunnostetaan puutarha-aluetta (esim. esteettömät polut), aidataan alue (jänikset!),
8 785 järjestetään kursseja ja palkataan osa-aikainen projektityöntekijä käynnistämään toimintaa.
Ei esitetä
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Ääneseudun alueella on suuri määrä syrjäytyneitä nuoria, vanhuksia sekä työttömiä joita on nykyisin keinoin
vaikea tavoittaa ja lähes mahdotonta saada osallistumaan mihinkään olemassaolevaan toimenpiteeseen.
Toiminnassamme on jatkuvasti ilmennyt tarve saada sisältöä ja sosiaalisia kohtaamisia arkeen myös
valmennusjaksojen jälkeiselle ajalle estämään syrjäytymistä, yksinäisyyttä, alkoholismia ja mielenterveysongelmia.
Kohderyhmä vaatii erittäin matalan kynnyksen toimintaa ja palvelua johon voi osallistua omilla ehdoillaan ja
omien rajoitustensa mukaisesti ilman pelkoa seurauksista tai sitoutumisesta. Avustuksella haettava hanke kehittää
ja luo kohtaamispaikka toimintaa jossa hankehenkilöstö jalkautuu kohderyhmän pariin 2-4 kertaa viikossa
pitämään matalan kynnyksen paikkaa jossa asiakkaat voivat saada vertaistukea ja sosiaalisia kontakteja sekä
palveluneuvontaa. Toimintaan aktivoidaan alueen palveluverkostoa tiedottamaan palveluistaan ja mahdollisesti
8 739 vapaaehtoistyöntekijöitä.
Ei esitetä

367 631

0

