Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

15.5.2017

Suomi 100 -avustusohjelmat
Kaikille eväät elämään - avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi
Avustuksen hakija

LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO RY

ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO RY

JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

MIELENTERVEYSOMAISET PIRKANMAA -FINFAMI RY

SUOMEN VALKONAUHALIITTO RY

Avustuksen käyttötarkoitus
Kaikille eväät elämään -avustusohjelman koordinointiin
tukemalla hankkeiden verkostoitumista, kehittämistyötä ja
arviointia (2017–2020) (Kaikille eväät elämään avustusohjelman koordinaatiohanke)
Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisemiseen lisäämällä
turvallisuuden ja turvattomuuden puheeksiottoa lasten
kanssa, kehittämällä ennaltaehkäisevää tukea
riskiperheille ja soveltamalla kansainvälistä korjaavan työn
mallia suomalaisiin perheisiin, joissa kaltoinkohtelua on jo
tapahtunut (Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen
2017-2020) (Kaikille eväät elämään -avustusohjelman
osahanke)
Pitkäaikaissairasta vanhempaansa tai muuta
perheenjäsentään hoitavien alle 18-vuotiaiden lasten ja
nuorten sekä heidän perheiden tukemiseen käsittelemään
sairauden aiheuttamaa kuormitusta (ALISA –
Näkymättömät nuoret 2017-2020) (Kaikille eväät elämään avustusohjelman osahanke)
Vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvan
osallisuuden mallin kehittämiseen lapsiperheille, joissa
vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelm
(Toivosta turvaa 2017-2020) (Kaikille eväät elämään avustusohjelman osahanke)
Haavoittuvassa asemassa olevien
maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän lastensa
osallisuuden tukemiseen päiväkeskustoiminnan ja
vapaaehtoistoiminnan käynnistämisen kautta
(Kaikkien naisten talo 2017-2020) (Kaikille eväät elämään avustusohjelman osahanke)

Haettu avustus Avustusehdotus
€
€

169 600

134 100

111 150

111 150

107 500

107 500

106 000

106 000

81 250

80 650
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON VAR.-SUOMEN PIIRI

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

ROMANO MISSIO RY

AUTA LASTA RY

PESÄPUU RY

YHTEISET LAPSEMME RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Syrjäytymisvaarassa olevien alle kouluikäisten lasten
perheiden vanhemmuuden vahvistamiseen Turussa
jalkauttamalla MLL:n vertaisosaamista ja vanhemmuuden
tuen osaamista varhaiskasvatuksen yhteyteen
yhteisöllisen ja osallistavan ruokailuhetken keinoin
(Soppaa ja sympatiaa 2017-2020) (Kaikille eväät elämään
-avustusohjelman osahanke)
Erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen
järjestölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhetyön avulla
(Erityistä Energiaa-hanke 2017-2020) (Kaikille eväät
elämään -avustusohjelman osahanke)
Romaniperheille tarjottavan perhetyön käynnistämiseen
arjen selviytymisen, lasten kansvatuksen, lasten ja
nuorten koulunkäynnin, työelämän ja asumisen tueksi
(Eväitä arkeen - romaniperhetyön projekti 2017-2020)
(Kaikille eväät elämään -avustusohjelman osahanke)
Lastensuojelun nuorten aikuisten kokemusasiantuntijoiden
toimintaan lastensuojelun piirissä olevien nuorten sekä
perheiden/muiden lähiverkostojen tukena elämän
muutosvaiheissa (Veturointi-toiminta 2017-2020) (Kaikille
eväät elämään -avustusohjelman osahanke)
Perheen jälleenyhdistämisten lisäämiseen lastensuojelun
perhehoidossa uuden työmallin avulla (#Munperheet Kohti suunnitelmallista perheen jälleenyhdistämistä 20172020) (Kaikille eväät elämään -avustusohjelman
osahanke)
Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten ja -nuorten sekä jo
oleskeluluvan saaneiden nuorten kotoutumisen
tukemiseen vapaaehtoisen tukiperhetoiminnan keinoin
(Yhdessä matkalla - tukiperheestä voimaa yksintulleen
nuoren kotoutumiseen 2017-2020) (Kaikille eväät
elämään -avustusohjelman osahanke)

15.5.2017

94 000

79 000

78 000

78 000

70 000

70 000

80 000

65 000

64 000

64 000

125 000

63 000
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

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

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON SATAK. PIIRI RY

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ

PIENPERHEYHDISTYS RY

AURALAN NUORET RY

Eroavien vanhempien yhteistyöhalun ja vanhemmuuden
vahvistamiseen sekä erosta aiheutuvien lapseen
kohdistuvien riskien ehkäisemiseen tarjoamalla varhaista
tukea ja apua eroa harkitseville ja eronneille vanhemmille
sekä heidän 5-21 -vuotiaille lapsilleen yksilö-, pari- ja
vertaisryhmätoiminnan keinoin (Yhdessä mutta erikseen Pohjanmaan Ero lapsiperheessä -työ 2017-2019) (Kaikille
eväät elämään -avustusohjelman osahanke)
Lasten ja perheiden eriarvoisuuden vähentämiseen
koordinoimalla tukihenkilötoimintaa Satakunnassa
(Sataperhe - tukihenkilötoiminnasta ja perheverkostoista
voimaa Satakuntaan 2017-2020) (Kaikille eväät elämään avustusohjelman osahanke)
Lapsiperheiden tukemiseen ja vahvistamiseen. Tuetaan
perheitä joissa lapsella on jokin neuropsykiatrinen häiriö
tai sellaisen piirteitä, ja jotka ovat suuressa riskissä uupua
ja syrjäytyä yhteisöistä (LOISTE -hanke 2017-2020)
(Kaikille eväät elämään -avustusohjelman osahanke)
Kummiperhetoimintaan alaikäisille ja
itsenäistymisvaiheessa oleville yksin maahan tulleille
turvapaikanhakijoille ja pakolaisille Helsingissä,
Jyväskylässä ja Espoossa (Kummiperhetoiminta 20172020)(Kaikille eväät elämään -avustusohjelman
osahanke)
Haavoittuvissa olosuhteissa elävien yhden vanhemman
perheiden lasten syrjäytymisriskin pienentämiseen
auttamalla lasta löytämään ja aloittamaan mieleisensä
harrastus ja toteuttamalla leiritoimintaa sekä vanhemman
jaksamisen tukemiseen yksilöllisen ohjauksen ja
vertaisryhmätoiminnan keinoin (Minullakin on kerrottavaa harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään 2017-2020)
(Kaikille eväät elämään -avustusohjelman osahanke)
Maahanmuuttajataustaisten 5-9-luokkalaisten tyttöjen ja
heidän perheidensä arjen ja kotoutumisen tukemiseen
Varissuon alueeella kotinuorisotyön menetelmin (Turun
Tyttöjen Talo - Kotinuorisotyö 2017-2020) (Kaikille eväät
elämään -avustusohjelman osahanke)

15.5.2017

63 050

62 750

62 000

61 500

60 000

60 000

61 366

57 254

53 186

53 186

55 200

51 000

3

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

PUOLIVÄLINKANKAAN SUURALUEEN ASUKASYHDISTYS RY

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

LASTEN KESÄ RY

SUOMEN PAKOLAISAPU RY

IRTI HUUMEISTA RY

LAHDEN ENSI- JA TURVAKOTI RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Haasteellisessa elämäntilanteessa oleville perheille, joilla
on perusopetuksen piiriin kuuluvia lapsia, hyvinvointia ja
osallisuutta edistäviin vapaaehtois- ja vertaistuen
muotojen kehittämiseen Oulun Puolivälikankaan
suuralueella (Lähiöinnostajat: Lähitekoja ja palveluita
perheille vertaistoimin 2017–2020) (Kaikille eväät
elämään -avustusohjelman osahanke)
Saavutettavaan vuorovaikutusvalmennukseen perheille,
joissa vanhemmilla tai vanhemmalla on kehitysvamma tai
samankaltaista tuen tarvetta asioiden ymmärtämisessä,
oppimisessa tai arjen toiminnoissa. Valmennus koskee
myös perheen lähi-ihmisiä. (Vahvistu vanhempana valmennusprosessi 2017-2020) (Kaikille eväät elämään avustusohjelman osahanke)
Haasteellisessa elämäntilanteessa olevien perheiden
teemoitettujen viikonloppuleirien järjestämiseen
(Leiritoiminta perheitä tukemassa 2017-2020) (Kaikille
eväät elämään -avustusohjelman osahanke)
Maahanmuuttajaperheiden tukemiseen päiväkoti- ja
koulumaailmassa ja viranomaisten palvelujärjestelmissä
kulttuuritulkkauksen, palveluohjauksen, konsultoinnin ja
keskustelutilaisuuksien avulla (Linkki 2017-2019) (Kaikille
eväät elämään -avustusohjelman osahanke)
Kuntoutusprosessissa olevien huumeperheiden
sosiaalisen hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja arjen
toimintakyvyn parantamiseen kummi- ja vertaistoiminnan
avulla (Oikeus turvallisempaan arkeen -hanke 20172019)(ei lakisääteiseen toimintaan) (Kaikille eväät
elämään -avustusohjelman osahanke)
Perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden ja sitä
todistaneiden lasten auttamiseen yksilö-, ryhmä- ja
vanhemmuustyön keinoin (Tukea ja turvaa tässä ja nyt lapsi ei voi odottaa! 2017-2020) (Kaikille eväät elämään avustusohjelman osahanke)

15.5.2017

50 000

48 000

47 000

47 000

47 000

47 000

44 730

44 730

37 621

32 000

30 200

30 100
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

AFRICAN CARE RY

AIVOLIITTO RY

ALLERGIA- JA ASTMALIITTO-ALLERGI- OCH ASTMAFÖRB.

AUNEN JA ERKIN KOTI-SÄÄTIÖ

AUTA LASTA RY

AUTISMISÄÄTIÖ

BARNAVÅRDSFÖRENINGEN I FINLAND RF

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Lapsuuden kodin päihteidenkäytöstä laiminlyöntiä
kokeneiden perheellistyvien ja perheellisten nuorten
aikuisten arjenhallinnan tukemiseen ja perhearkea
varjostavien lapsuuden kokemusten jakamiseen ohjatulla
vertaisryhmätoiminnalla (Lasinen lapsuus - Haastava arki
2017-2018) (Kaikille eväät elämään -avustusohjelman
osahanke)
Maahanmuuttajaperheiden syrjäytymisen ehkäisemiseen
vertaistoiminnalla, koulunkäynnin tukemisella sekä
osallisuuden lisäämisellä (2017-2020)
Liikkuva Skidi -työkirjan jalkauttamiseen harraste- ja
liikuntaryhmien ohjaajien käyttöön (Liikkuva Skidi 20172020)
Kehitetään 0-2 -vuotiaiden eri tavoin ruoka-aineista
oireilevien pienten lasten perheiden monikanavaista
vertais- ja asiantuntijatoimintaa (Vertais- ja
asiantuntijatukea eri tavoin ruoka-aineille oireilevien 0-2 vuotiaiden pienten lasten perheille, VERTTI 2017-2020)
Nuorten osallistaminen ja eri ikäisten vuorovaikutuksen
lisääminen Orivedellä. Nuorten yhteiskuntaosallisuuden
tukeminen ja ylisukupolvisen vuorovaikutuksen
lisääminen. Hankkeen toimintamuotoina
puutarhaperhekerhot, puutarhatoiminta ja toriverkosto
(Hyvä kasvaa Orivedellä -hanke 2017-2019).
Lapsiperheiden kotona selviytymisen ja jaksamisen
tukemiseen vapaaehtoistoimintaa, yhteisöllistä
vapaaehtoistoimintaa, oppilaitosyhteistyötä ja
työllistämistä kehittämällä (Lapsirikas-toimintamallin
alueellinen kehittämishanke 2017-2020)
Psykomotorisen varhaiskuntoutusmallin ja
neuropsykiatrisen etävalmennuksen kehittämiseen
neurokirjon kasvu- ja tukitarpeita omaaville lapsille ja
heidän perheilleen sekä neuropsykiatristen häiriöiden
varhaisen tunnistamisen välineiden keittämiseen julkisille
toimijoille (Varhaiskuntoutus ja perhe VAKUPE 20172020)
För att utvidga och utveckla Tjejvillan-verksamhet för
flickor i åldern 10-18 till östra och västra Nyland (Tjejvillan
2017-2020)

15.5.2017

14 525

14 525

40 400

0

30 000

0

160 000

0

87 560

0

110 000

0

63 785

0

176 000

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

CROHN JA COLITIS RY

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ EHYT RY

ERITYISKANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

FAMILIA RY

FAMILYROOM RY

FILOKSENIA RY

FINFAMI - UUSIMAA RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
IBD:tä sairastavien lasten ja heidän perheidensä
eriarvoisuuden vähentämiseen suhteessa terveiden lasten
perheisiin luomalla malli, jonka avulla lapsia ja nuoria
perheineen tuetaan sairastusmisvaiheessa sekä
lapsen/nuoren elämän eri taitekohdissa (Tukea IBDlapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen; TuPe-hanke
2017-2020)
Kehitysvammaisten ja laaja-alaisia oppimisen ongelmia
omaavien 13-29 -vuotiaiden päihdehaittojen
vähentämiseen (SELVIS Paremmat eväät päihdekulttuuriin kehitysvammaisille ja la
aja-alaisia oppimisvaikeuksia omaaville nuorille 20172020)
Adhd ja Asperger perheiden voimavarojen vahvistamiseen
ja vertaistuen saamiseen toiminnallisen tekemisen ja
vertaisperheiden tapaamisen avulla (Yhdessä kokien,
toimien ja välittäen - perhekurssit 2017-2020)
Haavoittuvassa asemassa olevien kahden kulttuurin
parien hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja perheyhteisön
vahvistamiseen perhementoroinnin ja vertaistuen avulla
(Kuljen rinnallasi 2017-2020)
Kristillisten seurakuntien lapsi- ja perhetyön tukipalvelujen
integroimiseen digitaaliseksi perhekeskukseksi
(Familyroom digitaalinen perhekeskus 2017-2019)
Maahanmuuttajanaisten ja -perheiden kotoutumisen
tukemiseen ryhmätoiminnalla, tilaisuuksilla ja
tapahtumatoiminnalla (Tutuksi Yhdessä 2017-2020)
Työpajojen sekä FinFamin yhteistyömuotojen luomiseen
tekemällä vaikuttamistyötä, järjestämällä perheiden
palveluohjauksellista menetelmäohjausta työpajoille sekä
juurruttamalla yhdistyksen nuorille suunnattuja
elämäntaitomenetelmiä osaksi työpajojen perustyötä
(Varotut, perheohjausmalli 2017-2020)

15.5.2017

25 000

0

61 000

0

15 000

0

51 000

0

29 714

0

40 000

0

87 500

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

FINFAMI - UUSIMAA RY

FOLKHÄLSANS FÖRBUND RF

FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL RF

GAAMIIR RY

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY

HELSINGIN SEUDUN ERILAISET OPPIJAT RY

HENGITYSLIITTO RY

HENGITYSLIITTO RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Ruokajonojen asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden, tasaarvoisen kohtaamisen ja oman elämän merkityksen
tukemiseen vapaaehtoistyön, kulttuurin, sekä
voimavaravalmennuksen kautta (MindFood -eväät mielen
hyvinvointiin 2017-2020)
För att minska ensamhet och utanförskap för familjer i
utmanande familjesituationer genom att främja familjernas
delaktighet och inkludering i familjestödsverksamhet tex.
familjecenter, familjecaféer (Tröskellöst och samskapande
familjestöd i utmanande familjesituationer 2017-2020)
För att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
genom kamratstöd, information om tjänster och
samhälleligt stöd (Familjen i centrum 2017-2020)
Maahanmuuttajaperheiden ohjaamiseen perheitä tukeviin
palveluihin Espoon keskuksen alueella neuvonnan,
ohjauksen ja tiedottamisen avulla (Usrah 2017-2020)
Vammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten perheiden
varhaiseen tukemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen
lisäämällä palveluiden saatavuutta ja eri toimijoiden
yhteistyötä (Perhepolku 2017-2020)
Oppimisvaikeuksisten perheiden tukemiseen
kurssimuotoisen ryhmätoiminnan keinoin (Perheille
parasta - yhdessä iloa oppimiseen Perhe on paras (POP) yhdessä iloa oppimiseen Oppipoppi - oppimisen riemua
lapsille ja vanhemille 2017-2020)
Peruskoululaisten häiriökäyttäytymisen ehkäisyyn sekä
koulutyöskentelyn rauhoittamiseen yksilö- ja
ryhmäohjauksen sekä moniammatillisen
kasvatuskumppanuuden keinoin (R-Syke 2017-2020)
Oppimisympäristöjen sisäilmasta sairastuneiden lasten ja
perheiden verkostotoiminan kehittämiseen yhdessä
julkisten toimijoiden kanssa (Ratkaistaan yhdessä! –
Oppimisympäristöjen sisäilmasta sairastuneiden lasten
perheiden auttaminen 2017-2020)

15.5.2017

82 000

0

70 000

0

51 400

0

47 700

0

93 664

0

56 800

0

94 700

0

150 000

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

15.5.2017

HESETA RY

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

99 000

0

INKUN IDEAPAJAN YSTÄVÄT RY

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

86 700

0

91 183

0

97 550

0

60 000

0

150 000

0

56 700

0

ITSENÄISYYDEN JUHLAVUODEN LASTENRAHASTON SÄÄTIÖ

JOENSUUN SEUDUN ERILAISET OPPIJAT RY

JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY

KAARINAN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

KANSALLINEN SENIORILIITTO RY

Näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) tietotaidon
lisääminen järjestöissä, jotka toimivat lapsiperheiden
tasavertaisten kasvuolojen edistämiseksi. Tehdään
omavalvontatyökalu NPT lukutaidon lisäämiseksi sekä
tehdään toimintamalli, joka edistää tiedonvaihtoa järjestöja tutkimusalan välillä (Vaikuttavuusklinikat lasten
kasvuoloja tukevien järjestöjen tueksi -hanke 2017-2020).
Käytännönläheistä tukea oman lapsen oppimishaasteiden
ymmärtämiseen yksilö- ryhmä- ja vertaistuen keinoin
(Opinlähde 2017-2020)
Kuntoutustukea saavien, pitkään sairauslomalla olevien ja
pitkäaikaistyöttömien työikäisten aktivoiminen ja
voimaannuttaminen laatimalla henkilökohtaisia
toimintasuunnitelmia, mahdollistamalla työkokeiluja ja
tukemalla työssäjaksamista. Kohderyhmän omien kykyjen
ja taitojen hyödyntäminen toiminnassa (Takaisin
työelämään - kyvyt käyttöön hanke 2017-2019).
Omaishoitajien eriarvoisuuden vähentämiseen luomalla
palvelupaketti, johon kuuluu vertaistuki, FB-ryhmä,
internet alusta sekä tukihenkilötoiminta (OmaisViKu
(omaishoidon vierellä kulkija),Omais-Luotsi (Omaishoitaja
luotan sinuun) 2017-2020)
Perheiden, lasten, nuorten ja senioreiden kokeman
yksinäisyyden tunteen vähentäminen luomalla uusia
kohtaamispaikkoja ja –tapoja. Luodaan uusia
toimintatapoja ja koulutetaan toimijoita hankkeelle
(Seniorit ja juniorit yhdessä -hanke 2017-2020).
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

KESKI-UUDENMAAN NUORISOASUNTOYHDISTYS RY

KOULUTUS ELÄMÄÄN SÄÄTIÖ - LÄRÄ FÖR LIVET STIFTELSE

KOUVOLAN KORTTELIKOTIYHDISTYS RY

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

KRIS-OULU RY

KROMANA RY

KUOPION SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA HYVÄ MIELI RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
17-29-vuotiaiden nuorten, heidän perheidensä,
lähiverkostonsa sekä nuorten perheiden
psykososiaaliseen ohjaukseen ja kuntoutukseen, velka- ja
talousneuvontaan sekä palveluohjaukseen Keravalla ja
Järvenpäässä. (MaPe - mahdollisuus parempaan elämään
2017-2020)
Lasten ihmissuhdetaitojen- ja tietojen kehittämisen
tukemiseen sekä ystävyystaitojen vahvistamiseen
elämyksellisillä oppitunneilla (Yhdessä elämäänIhmissuhdetaitoja lapsille, hyvinvointia perheille 2017 2020)
Matalan kynnyksen monipalvelupiste toimintaan,
syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemiseksi ja
ylisukupolvisen tiedon vaihdon turvaamiseksi aktivoiden
eri ikäryhmiä harrastus- ja kerhoryhmiä toteuttamalla
toimintaa yhdessä (Yhessä 2017–2020)
Akuutin kriisiavun tarjoamiseen perheille, joissa yksi
perheenjäsen on vaarassa joutua karkotetuksi tai on
karkotettu rikoksen takia, sekä soveltuvan verkosto- ja
kriisiperhetyön toimintatavan kehittämiseen (Yhteinen
kakku 2017-2020)
Rikostaustaisen henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä
toimintakyvyn, arjenhallinnan ja sosiaalisten suhteiden
tukemiseen vertaistuen, ohjauksen ja neuvonnan keinoin
sekä perhetyön toimintamallin kehittämiseen (Unelma
huomisesta 2017-2020)
Matalankynnyksen romaniperhetyön aloittamiseen ja
mallintamiseen infotilaisuuksien, vertaistoiminnan,
koulutuksen, kerho- ja leiritoiminnan avulla (Vast vastensa
2017 -2020)
Väkivallan katkaisuun perheissä tähtäävään toimintaan
turvallisuusfokusoituneen arviointimenetelmän,
moniperheryhmän ja tehostetun tuen keinoin (Turvallinen
perhe 2017-2020)

15.5.2017

110 000

0

60 000

0

55 837

0

27 511

0

131 654

0

41 300

0

52 000

0
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KYMENLAAKSON ENSI- JA TURVAKOTIYHDISTYS RY

LAKEUDEN ROMANIT RY

LANDERS RY

LAPIN ENSI- JA TURVAKOTI RY

LASTEN JA NUORTEN OPISTO LNO RY

LEIJONAEMOT RY

LEIRIKESÄ RY

LINNALAN NUORET RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Erotilanteessa elävien lasten ja nuorten hyvinvoinnin
vahvistamiseen tukihenkilö- ja vertaistukitoiminnan
keinoin, yhteistyövanhemmuuden tukemiseen ja
Kymenlaakson maakunnan eropalveluiden koordinointiin
(Vertaisuudesta tukea eroperheeseen 2017-2020)
Eteläpohjalaisten romanien elämänlaadun,
yhteisöllisyyden ja osallisuuden kohentaminseen
neuvonnan, ohjauksen ja matalankynnyksen toiminnan
avulla (2017-2019)
Maahanmuuttajataustaisten nuorten eriarvoisuuden
vähentämiseenkoulutuspolun suunnittelulla ja
työhönvalmennuksella Espoossa (2017-2019)
Kasvatustilanteet haasteellisiksi kokevien 3-6 -vuotiaiden
lasten vanhempien tukemiseen kehittämällä perhekoulu
POP-mallia teknologiavälitteiseksi (Vanhemmuuden
haasteet - vertaistuki voimaksi 2017-2020)
Syrjäytymisvaarassa tai erilaisista arkielämän haasteista
kärsivien perheiden tukemiseen Tukitiimin toiminnan
avulla sekä aktiivisen yhteistyöverkoston luomiseen
syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tueksi Tukitiimin
toiminnan ympärille (Power of bonding - Yhtenäisyyden
voima 2017-2019)
Erityislapsiperheen jaksamisen tukemiseen ja
hyvinvoinnin parantamiseen käyttämällä luontoavusteista,
Green Care -menetelmää (Perhe edellä puuhun 20172020)
Kiusattujen, yksinäisten ja kiusaavien lasten ja nuorten
vahvistamiseen ja tukemiseen toiminnallisin menetelmin
ryhmä- ja yksilötoiminnalla (Hyppy vahvaksi! - minä olen
vahva 2017-2020)
Heikossa asemassa olevien ihmisten matalan kynnyksen
kohtaamispaikkatoimintaan sekä palveluohjaukseen
Savonlinnassa (Lähiötalo Haka - Kohtaamispaikka sekä
matalankynnyksen etsivä palveluun ohjaus ja tukiyksikkö
2017-2020)

15.5.2017

29 515

0

45 000

0

99 709

0

89 570

0

258 594

0

58 566

0

24 779

0

108 160

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

Syrjäytymisvaarassa olevien lapsiperheiden tukemiseen
ryhmätoiminnan, palveluohjauksen, tapahtumien ja leirien
järjestämisen ja lapsiperhepalveluiden koordinoinnin
avulla
Savonlinnassa (Arki haltuun 2017-2020)
LINNALAN SETLEMENTTI RY
Ensitietoleirin ja voimavaraviikonlopun järjestämiseen
perheille, joihin on syntynyt lyhytkasvuinen vauva/lapsi
(Ensitietoleiri lyhytkasvuisuudesta 2017-2019)
LYHYTKASVUISET-KORTVÄXTA RY
Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen sekä
elämänhallinan tukemiseen yhdistyksen pohjoisilla alueilla
asuville omaishoitoperheille sekä miesomaishoitoperheille
vahvistamalla vertaistukea sekä teknologisten ratkaisujen
avulla (Tukea ja teknologiaa omaishoitoperheille 20172020)
LÄNSI-POHJAN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY
Vaikeassa elämäntilanteessa olevien lapsiperheiden
elämänhallinnan tukemiseen ja yhteisöllisyyden
rakentamiseen Espoon keskuksen alueella laaja-alaisesti
yhteisörakentajakoulutuksella sekä tarjoamalla
ryhmäharrastus lapsille (Yhteisöllinen Espoo ja osallinen
perhe 2017-2020)
MANNA-APU RY
Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden lapsiperheiden
auttamiseen vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan keinoin
(Turvaverkko-tukihenkilö 2017-2020)
MANNERHEIMIN LASTENSUOJELUL. HELSINGIN YHDISTYS RY
Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kehitystä suojaavien
tekijöiden vahvistamiseen ja syrjäytymisen
ennaltaehkäisyyn tukemalla vanhemmuutta ja nuoren
itsetuntemusta verkkovertaisryhmätoiminnan keinoin
(Tykkään susta silti - verkkovertaisryhmät
neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten vanhemmille 2017MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄ2020)
Alakouluikäisten lasten eriarvoistumisen, ryhmän
ulkopuolelle jäämisen tai jättäytymisen sekä huonon
kohtelun ennalta ehkäisemiseen sekä lasten huoltajien
tukemiseen lasten kasvuun ja kehitykseen sekä
kaverisuhteisiin liittyvissä asioissa kouluympäristössä
toteutettavan Koppari -toiminnan avulla (Koppari-hanke
2017-2020)
MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON P.-POHJANM. PIIRI

15.5.2017

70 000

0

12 865

0

25 000

0

108 290

0

70 000

0

50 000

0

112 000

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

15.5.2017

MONIKULTTUURIKESKUS GLORIA

Maahanmuuttajaperheiden eriarvoistumisen ehkäisyyn
tukemalla vanhemmuutta vertaisryhmätoiminnan keinoin
sekä kasvatuskumppanuuden tukemiseen kouluttamalla
päiväkotien ja alkuopetuksen työntekijöitä
(Maahanmuuttajaperheiden tukeminen päiväkoti- ja
alkuopetusvaiheessa 2017-2020)
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän
perheidensä tukemiseen vapaaehtoistoiminnan ja
ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan keinoin
Hollolassa (Sun puolella -hanke 2017-2020)
Syrjäytymisen ja koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja
eriarvoisuuden vähentämiseen Tampereen alueella
(Voimasi-hanke 2017-2020)
Monikulttuuristen perheiden eriarvoisuuden
vähentämiseksi vertaistoiminnalla, matalan kynnyksen
tukimuodoilla ja vaikuttamistyöllä (TRIO 2017-2020)

MUURAMEN MANNATUPA RY

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

66 868

0

NIILO MÄKI -SÄÄTIÖ

Kielellisten taitojen tukemiseen lapsilla, joilla on
lukivaikeuden riskin takia suuri syrjäytymisen riski
(Lukemiskulttuurin vahvistaminen syrjäytymisen
ehkäisijänä - seniorivapaaehtoiset maahanmuuttajalasten
kerrontataitojen tukena 2017 - 2020)

101 455

0

NIILO MÄKI -SÄÄTIÖ

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

58 291

0

72 000

0

109 000

0

68 466

0

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO RY

MESTAN TUKI RY

MIELENTERVEYSYHDISTYS TAIMI RY

NON FIGHTING GENERATION RY
NUORI KIRKKO RY

NUORTEN YSTÄVÄT RY

Perheen yksilölliseen tukemiseen tilanteessa, jossa nuori
oireilee väkivaltaisesti (VOLTTI – väkivaltaista oireilua
lastensuojeluilmoituksen taustalla. Tukea lapsiperheille
haastavaan elämäntilanteeseen 2017-2020)
Sosiaalisesti vahvistavaa vertaisryhmätoimintaa nuorille
isille (Nuorten isien vertaistukihanke 2017-2020)
Eroa pohtivien pienten lasten (0-7-v) vanhempien ja koko
perheen eroauttamiseen yksilö-ja perheryhmätoiminnan
avulla ( Armas arki 2017-2020)

54 000

0

60 560

0

160 000

0

66 134

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

OLKKARI-KOKEMUS- JA VERTAISTOIMIJAT RY

OPERAATIO AVOIN OVI RY

OULUN ENSI- JA TURVAKOTI RY

OULUN ENSI- JA TURVAKOTI RY
OULUN NUORET KOTKAT PIIRIJÄRJESTÖ RY

OULUN RAJAKYLÄYHDISTYS RY.

PARASTA LAPSILLE RY

PELASTAKAA LAPSET RY

PELASTAKAA LAPSET RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Perheiden eriarvoisuuden vähentämiseen neuvonnan,
ohjauksen, toiminnan ja vertaistuen avulla Seinäjoella
(Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden integroituminen
yhteiskuntaan kokemus -ja vertaistoiminnan kautta 20172020)
Vapaaehtoisten koulutukseen ja yhteistyöverkoston
kehittämisen koordinointiin Lahden, Hollolan ja Asikkalan
ruoka-apua tarjoavien tahojen sekä muiden sidosryhmien
kesken (Ovi auki elämään 2017-2020)
Vanhemmuussuhteen varhaiseen tukemiseen silloin, kun
lapsen ja vanhemman suhde on vaarassa katketa,
keräämällä kokemuspohjaista tietoa ja kehittämällä
matalan kynnyksen toimintamalleja (Kadonneen kannoilla Vanhemmuussuhteen ja lapsi-vanhempisuhteen
varhainen tukeminen 2017-2018)
Traumaoireista kärsivien alakouluikäisten lasten kehoorientoituneen ryhmämallin kehittämiseen pilotoimalla
ryhmät Oulussa ja Tampereella (Lasten keho-orientoitunut
vakauttamisryhmä 2017)
Monikulttuurisuuteen perustuvan nuorisotalotoiminnan
kehittämiseen (International House of Youth 2017-2020)
Monipuolisen ja kattavan avun antamiseen ruoka-apua
tarvitseville vähävaraisille alueen asukkaiden henkisen,
sosiaalisen, terveydellisen sekä arkielämän hyvinvoinnin
ylläpitämiseen Oulun Rajakylässä (Auttavat kädet 2017)
Ohjattua leiritoimintaa erityislapsille jotka eivät ole muiden
tukitoimien piirissä (Ihmeperheet-hanke 2017-2020)
Eväitä Elämälle -avustusohjelman kehittämiseen
tukemalla paikallisyhdistysten vapaaehtoisten työtä,
laajentamalla ohjelman kohderyhmää sekä luomalla
ohjelmalle kestävät hallinto- ja talousrakenteet (Eväitä
Elämälle -ohjelman kehittämishanke 2017-2020)
Arvioimiseen, kehittämiseen ja tiedon tuottamiseen lapsen
hyvinvoinnin elementeistä sekä hyvinvointiongelmien
ylisukupolvisesta siirtymisestä lastensuojelun
perhehoidossa yhteistutkimisen keinoin (Dialogia
lastensuojelujen perhehoidosta 2017-2020)

15.5.2017

142 751

0

60 725

0

111 960

0

32 390

0

147 629

0

52 120

0

83 918

0

58 000

0

55 000

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

PERHEHOITOLIITTO RY

PERHEKUNTOUTUSKESKUS LAUSTE RY

PIELAVEDEN 4H-YHDISTYS RY

PIRKANMAAN MARTAT RY

POHJANTÄHTI-OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

POHJOIS-KARJALAN ENSIKOTI RY

PUOLELLASI RY

RAISION TUKIKOTI R.Y.

RAUMAN SEUDUN TULES RY

ROYAL BOLLYWOOD RY

RUOKA-APU YHDISTYSTEN LIITTO RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Sijaisperheiden lasten sisarussuhteiden vahvistamiseen
(Meidän sakki - sisarussuhteiden vahvistaminen
sijaisperheissä 2017-2020)
Vaikuttavan kuntoutusmallin kehittämiseen
järjestöpalveluihin vaativahoitoisille lapsille ja heidän
perheilleen (VaLas 2017-2019)
Matalan kynnyksen kokoontumistilatoiminnan
kehittämiseen (Kaiken Kansan Olohuone - KaKaO 20172020)
Lapsiperheiden hyvinvointia tukevaan korttelitoiminnan ja
ryhmätoiminnan toteuttamiseen Tampereella sekä
lähikunnissa haasteellisessa tilanteessa oleville perheet,
sekä vapaaehtoistoisille (Y -ja M hanke 2017-2020)
Ennaltaehkäisevän perheohjauksen mallin toteuttamiseen
Meri-Lapin alueella (Perheiden tukea ja hyvinvointia MeriLappiin 2017-2020)
Lapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen ohjauksen,
neuvonnan ja tukihenkilötoiminnan keinoin (Evväitä
elämään 2017-2019)
Sijoitetuille nuorille kohdistetun osallistavan
oikeuskasvatuksen mallin kehittämiseen ja toteuttamiseen
nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien
vahvistamiseksi (Osallistava oikeuskasvatus 2017-2020)
Päihdeperheissä kasvavien tai kasvaneiden nuorten
auttamiseen tietoa ja vertaisryhmätoimintaa tarjoamalla
(Rinnalla kulkien 2017-2019)
Ikääntyville, eri vammaisryhmille ja syrjäytymisvaarassa
oleville matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen
(Ystävätupa-toiminta Järjestötalon yhteyteen 2017-2020)
Yhden vanhemman perheiden lasten ja vanhempien
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä
eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen
tanssitoiminnalla valtakunnallisesti (TYPY 2017-2020)
Valtakunnallisesti järjestäytyneeseen ruoka-aputyöhön
ihmisen kärjistyneen elämäntilanteen hyvälaatuisena
tukena (Ruokaralli 2017-2020)

15.5.2017

101 000

0

107 781

0

40 700

0

50 688

0

69 670

0

50 000

0

80 000

0

84 023

0

31 950

0

38 990

0

48 119

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

15.5.2017

SATAKUNNAN MIELENTERVEYSSEURA RY

Saamelaisperheiden arjen tukemiseen
saamelaisidentiteettiä ja turvaverkostoa vahvistavalla
yhteisöllisellä toiminnalla: Kulttuurisiida, ryhmätoiminta,
hyvinvointitapahtumat (Fábmofierbmadat - voimaverkosto
2017-2020)
Lasten ja nuorten yksinäisyyden kokemuksen ja
eriarvoisuuden vähentämiseen tukemalla ryhmäytymistä
kouluissa (Yhteisöllisyys yksinäisyyden vastavoimana
2017-2020)
Nuoren ja hänen perheensä tukemiseen
sairauslomatilanteissa Sastamalan alueen kouluissa ja 2.
asteen oppilaitoksissa (SaTu -Sairausloman aikainen
tukiverkko 2017-2020)
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoita
hyödyntävän tukihenkilötoiminnan mallin kehittämiseen
ammatillisten oppilaitosten keskeyttämisvaarassa oleville
opiskelijoille (Ammatillisten oppilaitosten
keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tukeminen
tukihenkilötoiminnan avulla 2017-2020)

SAVITAIPALEEN VANHAINTUKI RY

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

264 804

0

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY

Syrjäytymisvaarassa ja haasteellisessa elämäntilanteessa
elävien lapsiperheiden parissa tapahtuvaan hyvinvointia ja
terveyttä edistävään sekä korjaavaan perhe- ja
lastensuojelutyöhön, kansalaistoiminnan kehittämiseen
sekä perheiden oman osallisuuden vahvistamiseen ja
toiminnasta kiinnostuneiden kansalaistoimijoiden
osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen sekä erilaisten
toimintamallien levittämiseen ja juurruttamiseen koko
Etelä-Savon maakunnan alueelle (Yhdessä enemmän
perheen hyväksi 2017–2020)

64 000

0

SAMI SOSTER RY

SASTAMALAN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY

SASTAMALAN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY

53 675

0

69 200

0

34 600

0

12 980

0

15

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

SENIORITALOYHDISTYS AIKALISÄ RY

SETLEMENTTI TAMPERE RY

SETLEMENTTI TUNTURILA RY

SOS LAPSIKYLÄ RY

SOS LAPSIKYLÄ RY

SOTEK-SÄÄTIÖ

SUOMEN DIABETESLIITTO RY
SUOMEN ICEHEARTS RY

SUOMEN KIINALAISTEN ALLIANSSI SKA RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Seniori -ikäisille asumisyhteisön asukkaille suunnatun
joogan, pilateksen, jumpan toteutuksen sekä laulukuoron
ja virkistysmatkan tukeminen. Seniori-ikäisten harrastus-ja
virkistystoiminnan edistäminen (2017).
Syrjäytymisvaarassa tai haasteellisessa
elämäntilanteessa elävien monimuotoisten perheiden
tukemiseen matalan kynnyksen pop-up toiminnan avulla
(Perhe on Pop - yhdessä on Up! Perheyhteisötyön malli
Pirkanmaalla 2017-2020)
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden
vahvistamiseen sekä kolmannen sektorin ja julkisen
sektorin yhteistoimijuuden kehittämiseen (Vetävä -hanke
2017-2020)
Lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumisen ja
syrjäytymisen ehkäisemiseen mahdollistamalla harrastus
jokaiselle kouluikäiselle lapselle ja nuorelle (Unelmista
totta - Harrastus jokaiselle kouluikäiselle lapselle 20172020)
Laajennetun perheen rakentamiseen ja kansalaistaitojen
vahvistamiseen yksin alaikäisinä tulleiden
turvapaikanhakijoiden ympärille sekä pakolaisnuorten ja
kantasuomalaisten integraation tukemiseen (Atima - perhe
syntyy yhteisen pöydän ääressä 2017-2020)
Perheiden eriarvoisuuden ja ylisukupolvisen syrjäytymisen
vähentämiseen yhteisöllisen teatteritoiminnan avulla
(Perheet yhdessä 2017-2020)
Diabetesta sairastavien lasten ja -nuorten sekä heidän
perheidensä ja läheistensä tukemiseen haasteellisessa
elämäntilanteessa (Eväitä D-reppuun - lapsille, nuorille ja
perheille 2017 - 2020)
Jalkautuvan perhetyön mallin kehittämiseen Iceheartsyhdistyksissä (Terveisiä perheestä! 2017-2020)
Haasteellisessa elämäntilanteessa olevien kiinalaisten
auttamiseen neuvonnan, ohjauksen ja vapaaajantoiminnan avulla (2017-2020)

15.5.2017

10 000

0

101 000

0

34 500

0

33 813

0

65 750

0

62 982

0

40 138

0

30 000

0

66 374

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

TAMPEREEN MIELENTERVEYSSEURA RY

Lapset puheeksi -toimintamallin kehittämiseen
järjestökentälle soveltuvaksi ja mallin valtakunnalliseen
levittämiseen järjestöissä toimivien ammattilaisten ja
vapaaehtoisten kouluttamisen kautta (Osaava
vanhemmuus 2017-2020)
Haastavissa elämäntilanteissa olevien perheiden kanssa
työskentelevien ammattilaisten sovittelevan kohtaamisen
työvälineiden ja niihin liittyvän koulutuspaketin
kehittämiseen (LASSO - Sovittelu lasten ja perheiden
tueksi 2018-2020)
För att utveckla webbaserade kurser och att göra en
utredning om hörselrådgivarens roll (E-learning 20172020)
Nuorten, alle 29-vuotiaiden yksihuoltajaperheiden
vertaistuki - ja tukihenkilötoiminnan kehittämiseen
Vantaan Havukosken alueelle (Jatta - jaetaan
yksinhuoltajaperheiden arkea 2017-2019)
Taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevien
perheiden tukemiseen ennen talous- ja velkaongelmien
kärjistymistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten
osaamisen, valmiuksien ja verkostojen vahvistamisella
(Talouspuhe 2017-2020)
Pienten lasten perheiden syrjäytymisen ehkäisyyn ja
eriarvoisuuden sekä yksinäisyyden tunteen
vähentämiseen, kiertävän, ennaltaehkäisevän alueellisen
toiminnan avulla. (PERHESTOPPI - Iloa ja Voimaa
Perheelle 2017-2020)
Perheiden hyvinvoinnin, mielenterveyden ja kotoutumisen
tukemiseen perhekahvilan sekä ryhmä- ja
vapaaehtoistoiminnan keinoin Tampereella (Mielikahvila monikulttuurinen perhekahvila 2017-2020)

TEATTERI HEVOSENKENGÄN KANNATUSYHDISTYS RY

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

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA RY

SUOMEN SOVITTELUFOORUMI RY

SVENSKA HÖRSELFÖRBUNDET RF

TAKAISIN ELÄMÄÄN RY

TAKUU-SÄÄTIÖ

TAMPEREEN KAUPUNKILÄHETYS RY

15.5.2017

71 350

0

190 000

0

44 000

0

59 677

0

71 000

0

100 000

0

82 000

0

330 260

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

ULOSKUTSUTUT RY

Lapsen puheen, kielen ja/tai kommunikaation
kehittämiseen valtakunnallisesti nettiohjauksen sekä
etävertaisryhmien avulla perheissä, joissa lapsella on
kielen ja puheen sekä kommunikaation vaikeus (KOKOhanke 2017-2020)
Ennakoivan avun tarjoamiseen perheille kotiin, arjen
taitoihin ja lasten etsivään harrastustoimintaan (PENNA perheiden ennakoiva apu 2017-2020)
Vanhusten sekä yksinhuoltajaperheiden hyvinvoinnin ja
tasa-arvoisen osallisuuden lisääminen. Yksinhuoltajien
yksinäisyyden ja lasten syrjäytymisriskin vähentäminen
perhevapaaehtoistoiminnan avulla Turussa (Iästä viistoimintaa siis 2017-2019).
Syrjäytymisvaarassa olevien lapsiperheiden ja nuorten
auttamiseen järjestämällä matalan kynnyksen
avunsaantitilaisuuksia, talous- ja velkaohjausta sekä
vertaisryhmiä Peräseinäjoella (Ota evästä elämään 20172020)

VALO-VALMENNUSYHDISTYS RY

Ruoka-avun piirissä olevien henkilöiden palveluohjauksen
toimintamallin kehittämiseen ja toteuttamiseen
(Ruokajonoista osallisuuteen ja työelämään 2017-2020)

TERAPIAKESKUS PURO RY

TORNION PERHEIDEN TALO RY

TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY

VAMMAISFOORUMI RY

VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN TUKISÄÄTIÖ

YK:n vammaissopimuksen toimeenpanemiseen sotemaakunnissa vammaisjärjestöjen yhteistyöllä, sekä
vammaispalvelujen turvaamiseen maakunnissa
soteuudistuksen nivelkohdassa (Itua! YK:n
vammaissopimuksen toimeenpaneminen sotemaakunnissa vammaisjärjestöjen yhteistyöllä 2017-2020)
Vammaisten maahanmuuttajataustaisten lasten sekä
heidän perheidensä tukemiseen järjestöjen vertaistuen
sekä vapaaehtoisten tuen avulla, kehittämällä löytävä
perhetyömalli sekä vahvistamalla
maahanmuuttajien/perheiden palvelujen (julkinen sektori)
ja järjestöjen välistä yhteistyötä ja osaamista (Vamut 20172020)

15.5.2017

50 833

0

66 000

0

46 784

0

75 771

0

104 665

0

437 000

0

184 600

0
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VANHAMÄKI SÄÄTIÖ

VANKIEN OMAISET VAO RY
VANTAAN APURAIDE RY

VIADIA HÄRMÄNMAA RY

VUOLLE SETLEMENTTI RY

YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO RY

YHTEISET LAPSEMME RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Syrjäytymisvaarassa tai haasteellisessa
elämäntilanteessa elävien perheiden vanhemmuden
vahvistamiseen, lasten yhdenvertaisen elämän
tukemiseen ja ylisukupolvisen syrjäytymiskierteen
katkaisemiseen leiritoimintaa toteuttamalla (Vertaisista
voimaa - luottamusta luonnosta 2017-2020)
Rikosseuraamusasiakkaiden omaisten tukemiseen
ammatillisen tuen, vertaistuen sekä tiedottamisen keinoin
(Yhdessä kulkien 2017-2020)
Ruoka-avun vapaaehtoistyöntekijöiden koordinoimiseen
Vantaalla (Työ-hyvä 2017-2020)
Syrjäytymisvaarassa tai haasteellisessa
elämäntilanteessa olevien perheiden eriarvoisuuden
vähentämiseen vapaaehtoistyön, koulutuksen ja tuen
avulla Kauhavalla, Lapualla, Alajärvellä ja Vaasassa
(Männynkäpy-projekti 2017-2020)
Maahanmuuttajataustaisten perheyhteisöjen tukemiseen
luomalla järjestölähtöisiä avun, tuen ja osallisuuden
toimintamalleja Oulun seudulla (Perheet sydämessäPerheet läsnä 2017-2020)
12-17-vuotiaiden nuorten ja heidän vanhempiensa eron
jälkeiseen tukemiseen vertaisuuteen perustuvan
pienryhmätoiminnan, verkkovertaistuen ja leiri-, loma, ja
retkitoiminnan avulla (VeNyvä - Vertaistoiminta yhden
vanhemman perheiden nuorille ja heidän vanhemmilleen
2017-2020)
Suomen romanivähemmistöön kuuluvien nuorten
identiteetin, kulttuuritietämyksen ja perhe-yhteyden
merkityksellisyyden vahvistamiseen (Juuret ja siivet romaninuorten osallisuus perheen, yhteisön ja
yhteiskunnan jäsenenä 2017-2020)

15.5.2017

16 350

0

80 000

0

45 000

0

55 984

0

53 000

0

76 482

0

150 000
11 215 844

0
1 567 445
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Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

15.5.2017

Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi
Avustuksen hakija

PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT RY

PARIK-SÄÄTIÖ

OULUN SEUDUN MUISTIYHDISTYS RY

SATAKUNNAN SYDÄNPIIRI RY

YLÄ-SAVON TOIMI-TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ

Avustuksen käyttötarkoitus
Omaishoitosuhteesta luopumassa olevien työikäisten
omaishoitajien ja omaishoitajien, joilla on mahdollisuus
työskennellä osa-aikatyössä tai yrittäjinä ja ovat nyt
työmarkkinoiden ulkopuolella tai työttöminä työnhakijoina
etsimiseen, tunnistamiseen ja heidän toimintakykynsä,
elämänlaatunsa sekä jaksamisensa parantamiseen
(Omaishoidosta pienin askelin suunta työelämään
OPASTE 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)
Työkykyisyydeltään heikentyneiden työntekijöiden
työelämässä pysymisen tai sinne palaamisen
edistämiseen työntekijän ja työyhteisön aktiivisuutta
kohottamalla sekä työn muotoilun ja mukauttamisen
menetelmiä hyödyntämällä (TYKE - Työkyky keskiössä
Kouvolassa 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)
Työikäisen muististaan huolestuneen elämänlaadun
parantamiseen aivoterveyttä edistävien toimintamallien
avulla (AIVOSILTA 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)
Työikäisten toimintakyvyn parantamiseen järjestölähtöisen
Verkkopuntari 2.0 - elintapaohjausohjelman avulla
(Verkkopuntari 2.0 2017 - 2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)
Toimintakykyisyydeltään alentuneiden henkilöiden
biopsykofyysisen toimintakyvyn vahvistamiseen aktiivisen
toimijuuden keinoin, motivaatiota kasvattavin goalingmenetelmin ja osallisuutta lisäämällä Ylä-Savossa
(TAHTO 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)

Haettu avustus Avustusehdotus
€
€

105 000

105 000

100 500

100 000

150 000

87 500

86 000

86 000

84 181

84 181
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Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

MIESSAKIT RY

Toimintakyky kuntoon -ohjelman koordinaatioon
(Työosalliseksi-hanke, valtakunnallinen koordinaatiohanke
työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi ja
työelämäosallisuuden vahvistamiseksi 2017-2020)
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman
koordinaatiohanke)
Työikäisille mielenterveyskuntoutujille tuen ja avun
järjestämiseen arjen asiointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja
kodinhoitoon sekä tukihenkilöiden kouluttamiseen PohjoisKarjalassa (AULIS 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)
Isien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen
ammatillisen tuen ja vertaisauttamisen keinoin perheissä,
joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on
masennusta tai masennustyyppistä oireilua
(Masennusoireisten perheiden isien tuki 2017-2020)
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke)

KESKI-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

Keskisuomalaisen työssäkäyvän väestön muistiterveyden
edistämiseen sekä työnantajien tietotaidon lisäämiseen
kongitiivisesta ergonomiasta (Muisti työssä - työ muistissa
: työikäisen väestön muistiterveyden edistäminen KeskiSuomessa 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY

POHJOIS-KARJALAN MIELENTERVEYDENTUKI RY

ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ RY

JYVÄSSEUDUN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS - JST RY

Pitkään työttömänä olleiden korkeasti koulutettujen sekä
kotona olleiden maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn edistämiseen, vertaisuutta ja kulttuuriidentiteettiä vahvistavan pienryhmä- ja pajatoiminnan
avulla silloin, kun henkilöt eivät kuulu kuntoutuksen
toimenpiteiden piiriin, eivätkä ole vielä valmiita työhön.
(Hyvinvointia kulttuurista, Iloa arkeen - hanke 2017 2010) (Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke)
55-59-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien miesten
aktivoimiseen ja syrjäytymisen estämiseen yksilö- ja
ryhmätoiminnoilla (Missä mennään miehet 2017-2020)
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke)

15.5.2017

110 450

73 950

83 605

72 700

70 000

70 000

69 950

69 950

65 000

65 000

65 433

65 000
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SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

KÖLVIN MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Maaseudulla asuville ei - työssä oleville työikäisille
miehille perustetaan vertaisryhmiä ja järjestetään
toimintaa, joka tukee toimintakykyä ja lisää työllistymistä.
Parannetaan arjen hallintaa, kohennetaan elämäntapoja ja
lisätään sosiaalista vuorovaikutusta. Vähennetään koettua
yksinäisyyttä. (Toimintakyky kuntoon miesten
vertaisryhmissä maaseudulla 2017-2020) (Toimintakyky
kuntoon -avustusohjelman osahanke)
Toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvän tiedon ja
työvälineiden kehittämiseen
(Järjestötyö ja arjen toimintakyky 2017-2020)
(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke)
Pakolaistaustaisten työttömien nuorten miesten
toimintakyvyn ylläpitämiseen pienryhmätoiminnoin sekä
työelämäosallisuutta lisäävien toimintatapojen
kehittämiseen (Valomo-hanke 2017-2020) (Toimintakyky
kuntoon -avustusohjelman osahanke)

NEUROLIITTO RY

Syövästä parantuneiden työikäisten potilaiden
työelämävalmiuksien tukemiseen pajatoiminnan, yksilö- ja
pariohjauksen sekä verkossa tapahtuvan etsivän työn
avulla (Elossa ja osallisena, myös työelämässä! 20172020) (Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke)
Työelämän ulkopuolella olevien työikäisten
kokonaisvaltaista toimintakykyä ja työelämään pääsyä
tukevien toimintamallien asiakaslähtöiseen kehittämiseen
(Askel kerrallaan 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)
Aivoliitto ry:n, Parkinson-liitto ry:n ja Neuroliitto ry:n
yhteiseen maakunnalliseen neuvontaan tukemaan etenkin
kognitiivisista oireista kärsivien henkilöiden työssä
jaksamista ja pärjäämistä (Neurologinen Neuvomo,
Varsinais-Suomi 2017-2020)(Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)

LAHDEN SININAUHA RY

Työelämästä kadonneiden miesten tavoittamiseen ja
heidän toimintakykyään parantavaan toiminnalliseen
ryhmätyöskentelyyn (Näkymättömän miehen paluu 20172020) (Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke)

SUOMEN SYÖPÄPOTILAAT RY

SININAUHASÄÄTIÖ

15.5.2017

80 000

65 000

63 000

63 000

70 000

60 000

60 000

57 000

51 404

48 404

43 516

39 605

34 000

34 000
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SETLEMENTTI LOUHELA RY

POHJOIS-KARJALAN MARTAT RY

SUOMEN NIVELYHDISTYS RY

AIVOLIITTO RY

AUDENTES RY

AURINKOINEN HYMY RY
AVUSTAJAKOIRA - ASSISTENTHUND RY

BADBAADO Ry

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

Yhteiskunnasta vetäytyneiden ja syrjäytyneiden 18-29 vuotiaiden nuorten osallisuuden lisäämiseen
ryhmätoiminnan sekä yksilöllisen tuen ja ohjauksen avulla
Järvenpäässä (Kohti aktiivista osallisuutta 20172020)(Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman osahanke)
Toimintakykyä ylläpitävään ja osallisuutta edistävään
yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan toteuttamiseen alle 40vuotiaille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville
miehille sekä paljon palveluita tarvitseville työttömille (Viiri
2017-2020) (Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman
osahanke)
Työikäisten nivelterveyden, toimintakyvyn ja
elämänlaadun parantamiseen liikuntaohjauksella,
omahoidon ohjauksella ja virtuaalisella vertaistuella
yhteistyössä työterveystoimijoiden kanssa (Työikäisten
nivelterveys kuntoon 2017-2020) (Toimintakyky kuntoon avustusohjelman osahanke)
Työikäisen AVH:n sairastaneen oikea-aikaisen
työhönpaluun tukemiseen
(Kognitioseula AVH:n sairastaneille 2017 - 2020)
Vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työnhakijoiden
osallisuuden ja elämänhallinnan lisäämiseen
työnvälitystoiminnan avulla (Mentor-projekti 2017-2020)
Päihteiden riskikäyttäjien ja peliongelmaisten
suomalaisten sekä somalialaisten nuorten aikuisten
toimintakyvyn parantamiseen liikkuvan ja ajanvarauksella
annetun talous- päihde-, asumis- ja
peliriippuvuusneuvonnan sekä liikunnan avulla (IDÄN
PAKU - tietoa ja taitoa yli kynnyksen 2017-2020)
Avustajakoirien itsekoulutuksen järjestämiseen (20172019)
Pitkäaikaistyöttömien nuorten työelämään tai
opiskelemaan pääsyn edistämiseen pitkäjänteistä
harrastustoimintaa tarjoamalla (Toimintakyky kuntoon Badbaado 2017-2020)

15.5.2017

31 300

31 300

28 382

28 382

25 000

25 000

100 000

0

72 465

0

20 127

0

72 000

0

80 000

0
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Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

BALANSSI RY

DATERO RY

ELÄMÄ JA VALO RY

ENDOMETRIOOSIYHDISTYS RY

ERITYISKANSANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

ESPOON DIAKONIASÄÄTIÖ

ETELÄ-SUOMEN SYDÄNPIIRI RY, HJÄRTDISTRIKTET I SÖDRA FINLAND RF

FILHA RY

Työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen lappilaisissa
pk-yrityksissä sekä sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, liikuntaja nuorisojärjestöissä vertaistuen ja matalan kynnyksen
osallistumismahdollisuuksien avulla (Balanssia työhön
2017-2020)
För att främja användandet av kompenserande läs- och
skrivhjälpmedel för vuxna personer med läs- och
skrivsvårigheter vid inlärning och i arbetslivet (2017-2020)
Romaniväestön koulutuksen, työllisyyden, elämänlaadun
parantamiseen neuvonnan ja ohjauksen avulla (Parempi
elämä 2017-2020)
Endometrioosia sairastavien hyvinvoinnin, terveyden ja
kuntoutumisen tukemiseen tuottamalla psyykkisen,
fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn hallintaan ja
jaksamiseen sekä tasapainon ylläpitämiseen liittyviä
tukimuotoja ja näin parantaa kykyä toimia arjessa, työssä
ja vapaa-ajalla (Oma polku - projekti työikäisten
endometrioosia sairastavien toimintakyvyn parantamiseksi
2017 - 2020)
Aikuisten vaikeasti vammaisten työelämä/yhteiskunta
osallisuuden lisäämiseen aitojen työkokemusten avulla
(Työ elämän osaksi (TEO) 2017-2020)
Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan työttömille
työikäisille yksilö-, ryhmä-ja vapaaehtoistyön avulla
Espoossa (Toimintatila HyvinVoiMaa! 2017-2020)
Yksinyrittäjien ja mikroyritysten työntekijöiden motivointi
oman terveytensä edistämiseen, kohderyhmän
löytäminen, osallistujien aktivoiminen, mittausten
järjestäminen, vertaistuen- ja ryhmäytymisen lisääminen
sekä toimintamallin saaminen osaksi kohderyhmän arkea
(Yritetään terveemmäksi -hanke 2017-2020).
Tietoa, ohjausta ja vertaistukea verkon välityksellä
keuhkoahtaumatautia sairastavien toimintakyvyn
vahvistamiseen ja yhteisölliseen toimintaan (Keuhkot
pelissä - tuki keuhkoahtaumatautia sairastavaan
aktiiviseen elämään 2017-2020)

15.5.2017

102 470

0

47 020

0

32 841

0

96 000

0

130 000

0

140 000

0

59 000

0

64 982

0
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GERONTOLOGINEN RAVITSEMUS GERY RY

HANNU JA KERTTU RY

HAPPYHEALING RY

HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ

HELSINKIMISSIO RY

HÄMEEN MOKIA RY

IHME JA KUMMA TUKI RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Työikäisten ja ikääntyvien (50 +) toimintakyvyn ja
elämänlaadun parantaminen. Ravitsemus- ja
liikuntaohjauksen sekä sosiaalisen tuen lisääminen
älypuhelinsovelluksen avulla. Teknologian ja digitaalisten
palveluiden käytön lisääminen, materiaalien ja
ryhmänohjausmallien luominen (Muutos Lautasella ikääntyvien elämänlaadun ja toimintakyvyn tukeminen
ravitsemuksen ja sosiaalisen tuen avulla 2017-2020).
Työikäisille päihdeongelmaisille suunnatun matalan
kynnyksen päivätoimintakeskuksen avaamiseen ja
toiminnan juurruttamiseen Keravalle (Päiväkeskus Polku
2017-2020)
Muistisairaiden kuntoutus ja sairauksien ennaltaehkäisy
HappyHealing sovelluksen ja konseptin avulla. Lisätään
ihmisten terveyttä ja hyvinvointia (HappyHealing:
Muistisairaan ihmisen apu -hanke 2017-2020).
Työikäisten turvapaikanhakijoiden ja haavoittuvassa
asemassa olevien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden
tavoittamiseen ja toimijuuden tukemiseen etsivän työn,
ohjauksen ja neuvonnan, kansalaistoiminnan ja
verkostokoordinoinnin avulla (Suojattomat 2017-20120)
Vankien ryhmämuotoisen itsetuntemusohjelman
toteuttamiseen vankiloissa sekä ohjelman kouluttajien
kouluttamiseen (Vankien itsetuntemusohjelma EPP 20172020)
Kuntoutustuella olevien, työkyvyttömyyseläkettä
odottavien, työkyvyn alenemisen johdosta
väliinpudonneiden ja päihdekierteessä olevien tukemiseen
päivätoiminnan, neuvontaohjauksen, ravinto- ja
liikuntaohjauksen sekä työtoiminnan avulla
(Odottavan aika -hanke 2017-2020)
Ammattikoulutuksen saaneiden erityisnuorten
työllistymisen edistämiseen matalan kynnyksen
kaupunkiolohuone toiminnan avulla ("Saan olla mukana" :
Osatyökykyisten tasa-arvoinen työpajamainen matalan
kynnyksen työpaikka 2017-2020)

15.5.2017

65 000

0

177 615

0

950 000

0

82 693

0

89 500

0

32 900

0

80 000

0
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INKERIKESKUS RY

IRTI HUUMEISTA RY

ITÄMEREN ALUEEN TERVEET KAUPUNGIT RY

JOKILAAKSON ERITYISRYHMIEN LIIKUNNAN EDISTÄMISYHDISTYS RY

JYRÄNKÖLÄN SETLEMENTTI RY

KAAKONKULMAN KULTTUURIMYLLY RY

KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

Viron- ja venäjänkielisten työikäisten ja heidän
perheenjäsenensä toimintakyvyn vahvistamiseen
ohjauksen ja vertaistuen avulla (Ohjaus- ja tukipiste 20172020)
Huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä toimintakyvyn
edistämiseen ja kaksikielisen kohtaamispaikan
perustamiseen Turun seudulle (Askelia osallisuuteen toimintakyvyn edistämishanke 2017-2020)
Työikäisille suunnatun työpaikoilla toteutettavan
hyvinvointimallin kehittäminen yhdessä työntekijöitten
kanssa. Ihmisten innostaminen terveisiin elämäntapoihin,
pitkäaikaissairauksien riskitekijöistä viestiminen sekä
riippuvuuksien ja päihteitten ongelmakäyttön ehkäisy
(Uskalla innostua hyvintointi alkaa sinusta -hanke 20172020).
Uudenlaisen, ihmisläheisen ja asiakaslähtöisen
palvelukokonaisuuden luomiseen, jonka tarkoitus on tukea
erityisryhmien mielen ja kehon kokonaisvaltaista
hyvinvointia ryhmässä, jossa vertaistuki on läsnä (Sata
Step-hanke, Satakunnan erityisryhmien saumaton ja
terveyttä edistävä palveluketju 2017-2020)
18-29-vuotiaiden, synnynnäisistä ja sosiaalisista
haasteista kärsivien nuorten ja aikuisten turvapaikan
saaneiden työelämävalmiuksien parantamiseen non-stopmuotoisen ryhmä-ja yksilötyön avulla (Matalan kynnyksen
Uraani -Uroteko 2017-2020)
Pitkäaikaistyöttömien aktiivisen toimijuuden ja
työllistymisedellytysten parantamiseen aktivoitumalla,
monipuolisella työ- ja harrastustoiminnalla sekä
koulutuksella (Myllyn auttava käsi - MAK 2017-2020)
Päihde- ja mielenterveysongelmaisten
pitkäaikaistyöttömien elämänhallintataitojen
parantamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen
ryhmämuotoisen vertaistukiohjelman avulla (Oman
elämänsä toimijaksi 2017-2020)

15.5.2017

57 243

0

57 270

0

76 900

0

42 000

0

68 181

0

104 200

0

113 600

0
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KAUHAVAN SEUDUN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY

KEHITYSVAMMALIITTO RY

KETÄÄN EI JÄTETÄ RANNALLE, JYVÄSKYLÄ RY

KORSON TYÖTTÖMÄT RY

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

KRIS-TAMPERE RY

KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

KURJEN EKOKYLÄYHDISTYS RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Työikäisten 40-55 v. toimintakyvyn vahvistaminen ja
kehittäminen ryhmätoiminnan avulla. Juurrutetaan ja
levitetään hyviä käytäntöjä, vahvistetaan työikäisten
aktiivisuutta (Hytti 4055 -hanke 2017-2020)
Nuorten kansalaistaitojen vahvistamiseen, tietoisuuden
lisäämiseen nuorten tarpeista ja heitä tukevista keinoista
sekä yksilöllisten osallistumisen ja työllistämisen polkujen
kehittämiseen nuorille tiiviissä yhteistyössä yritysten ja
muiden toimijoiden kanssa (Ohjat omiin käsiin 2017-2020)
Osatyökykyisten, maahanmuuttajien sekä muissa
haastavassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden
työllistämiseen käyttäen uusia mahdollisuuksia työllistää
matalan kynnyksen työn avulla tukien samalla
kiertotalouden ideaa (JALO-hanke 2017-2020)
Yksinäisten sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten
työikäisten rohkaisemiseen sosiaaliseen kanssakäyntiin
luovan työskentelyn keinoin yhdistämällä Workshop kokoontumiset, luovat keskustelut pienryhmissä sekä
interaktiivisen platformin verkossa (Valotalo 2017-2018)
Rikostaustaisten työikäisten toimintakyvyn tukemiseen
rakennusalan töiden, yritysyhteistyön ja osaamisen
opinnollistamiseen rohkaisun kautta (Alan miehestä alan
ammattilaiseksi 2017-2020)
Päihde- ja rikostaustaisten henkilöiden toimintakyvyn
tukemiseen vertaistuen keinoin (Action! - Kykyjä toimia
2017-2020)
Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman koordinointiin,
hankkeiden tukemiseen ja kehittävään arviointiin (20172020)
Ekokylien inkubaattoritoiminnan kehittämiseen, luomalla
toimintamalleja maaseudun elävöittämiseksi ja
yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja erilaisten toimintamuotojen
kehittämiseksi, joilla voidaan auttaa pitkäaikaistyöttömiä,
vammaisia, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja
vanhuksia sekä työllistää ekokylien asukkaita (Ekokylien
inkubaattoritoiminta 2017 - 2019)

15.5.2017

72 000

0

88 000

0

111 000

0

49 999

0

52 888

0

85 500

0

88 000

0

29 165

0
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Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

MARIA AKATEMIA YHDISTYS RY

Työikäisten kuulovammaisten toimintakyvyn tukemiseen
verkkopohjaisen neuvonnan ja opasmateriaalin avulla
(Apua! – Ei kuulu? 2017-2020)
Työkykyisyydeltään heikentyneiden työikäisten nuorten
aikuisten fyysisen kunnon ja henkisten voimavarojen
parantamiseen luonto ja retkitoiminnalla (Metsäkylvyn
kautta kiinni työelämään 2017-2020)
Toivomattaan työelämän ulkopuolella olevien työikäisten
aikuisten toimintakyvyn tukemiseen LOLympix-toiminnan
avulla Helsingissä (KYKYkontti 2017-2020)
Toimintakyky kuntoon -avustus ohjelman koordinaation
toteutukseen, missä luodaan edellytykset ohjelman
sisäiselle verkottumiselle ja vuorovaikutukselle sekä
vuoropuhelulle sidosryhmien kanssa (Koordinaatiolla
toimintakyky kuntoon 2017-2020)
Työikäisten, joiden toimintakyky vaarassa heikentyä,
aktiivisen toimijuuden ja terveellisten elintapojen
vahvistamiseen sekä arjen liikunnan lisäämiseen
(Aktiivisella arjella ja osallisuudella työ- ja toimintakykyä
2017-2020)
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluohjaukseen
digitaalisen pelillisen toimintamallin kehittämiseen (The
World of Recovery toipumispeli 2017-2020)
Vammaisten ja pitkäaikasairaiden työikäisten fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen ja
parantamiseen henkilökohtaisen palveluohjauksen,
avuntarpeen selvittelyn ja asiointiavun keinoin (Sekaisin
sotesta - apua Apurista 2017 - 2020)
Ammatillisesti ohjatun vertaistoimintamallin kehittämiseen
masennuksesta kärsivien 18-29- ja yli 55-vuotiaiden
työikäisten toiminta- ja työkyvyn vahvistamiseksi
(TYÖNJANOON! 2017-2020)

MERI-LAPIN TYÖHÖNVALMENNUS-SÄÄTIÖ

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

KUULOLIITTO RY

LAHDEN SEUDUN NUORISOASUNNOT RY

LAPINLAHDEN LÄHTEEN TUKIYHDISTYS RY

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

LILINKOTISÄÄTIÖ

LOUNATUULET YHTEISÖTALO RY

15.5.2017

75 000

0

27 000

0

125 442

0

140 702

0

100 793

0

69 050

0

50 140

0

159 350

0

55 064

0
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Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

MIELENTERVEYSYHDISTYS TAIMI RY

Työttömille ja mielenterveyskuntoutujille hyvinvointia
edistävän toimintakokonaisuuden suunnitelemiseen
Pirkanmaan alueella ("Sinun vuorosi on loistaa" 20172020)

MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖ

Syrjäytymisvaarassa olevien 45–65 -vuotiaiden työikäisten
miesten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn
vahvistaminen sekä heidän selviytymisensä helpottaminen
arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Lisäksi kehitetään
yhteistoimintamalli järjestöjen, kuntien ja maakuntien
kanssa (Löydetyt miehet -hanke 2017-2020).

MUOTIALAN ASUIN- JA TOIMINTAKESKUS RY

MUSIC AGAINST DRUGS RY

NIILO MÄKI -SÄÄTIÖ

NIILO MÄKI -SÄÄTIÖ

Työelämän ulkopuolella tai lyhytaikaisissa työsuhteissa
olevien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn
vahvistamiseen liikunnallisin keinoin Tampereella
(Mielekästä liikunnan iloa - luontoliikkuminen
elämäntavaksi ja voimavaraksi 2017-2020)
Vertaisuuteen perustuvan ryhmätoimintamallin
kehittämiseen 15-29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille
heidän toimintakykynsä vahvistamiseksi yhteiskunnallisen
markkinoinnin menetelmiä hyödyntäen
(Vertaistoiminta tukea tarvitsevien työikäisten nuorten psy
ykkisen, fyysisen ja
sosiaalisen toimintakyvyn sekä aktiivisen toimijuuden vahv
istamiseksi -hanke 2017-2020)
Ammattiopistossa opiskelleiden nuorten aikuisten
työllistymisen tukemiseen ja työllistymisen esteiden
selvittämiseen (Ammattiopistosta työelämään - AMISTE
2017 - 2020)
Hahmotushäiriöisten työikäisten toimintakyvyn
kehittämiseen tarkoitetun verkkokuntoutusohjelmiston
tuottamiseen ja verkkokuntoutuksen käytön tukijoiden
mentor-verkoston koulututtamiseen toimintakykyä tukevan
ja kehittävän harjoittelun ohjaajiksi (Työikäisten aikuisten
hahmottamisen kuntoutus 2017-2020)

15.5.2017

160 000

0

97 000

0

167 364

0

103 300

0

50 840

0

89 521

0
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NIVALAN TYÖPAJASÄÄTIÖ

NUORISOASUNTOLIITTO RY

NUORTEN YSTÄVÄT RY

OPERAATIO RUOKAKASSI RY

OULUN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ
OULUN ENSI- JA TURVAKOTI RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Kuntoutustuella, sairauslomalla, eläkeselvittelyssä tai
muuten työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden
elämänhallinnan tukemiseen matalankynnyksen
ryhmätoimintaa, sosiaalista kuntoutusta ja palveluohjausta
tarjoamalla (Huili 2017-2020)
Nuorten aikuisten mielenterveyden ja toimintakyvyn
tukemiseen vahvistamalla asumissosiaalista työtä
tekevien työntekijöiden osaamista, mielenterveyden
tukemisen työkaluja ja paikalliseen verkostoitumista
(Asumisen mieli - työkaluja mielenterveyden tukemiseen
nuorisoasumisessa 2017-2020)
Maahanmuuttajien työelämäosallisuutta edistävään yksilöja ryhmävalmennukseen Oulun seudulla (Tuettua
työllistymistä maahanmuuttajille 2017-2020)
Työikäisten toimintakyvyn parantamiseen kuntouttavalla
työtoiminnalla ja kokonaisvaltaisella sosiaaliseen
kuntoutuksella (Eväitä työelämään 2017-2020)
45-65 -vuotiaiden naisten työssäjaksamista tukevien
seulonta- ja ryhmäohjausmallien kehittämiseen alan
toimijoiden käyttöön (Luonnosta Hyvinvointia ja Työkykyä
Naisille 45+ 2017-2020)
Seksuaalisen rikoksen uhrien palvelujärjestelmän
kartoittamiseen Oulun alueella (SERIKU 2017)

15.5.2017

209 920

0

45 600

0

77 376

0

120 000

0

67 339

0

55 980

0

46 533

0

PAAVO NURMI-KESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY

Vamman, vammautumisen tai sairauden vuoksi
työttömäksi jääneiden henkilöiden uudelleentyöllistymisen
edistämiseen (Uusille Urille 2017-2020)
Pitkäaikaistyöttömien terveyden ja hyvinvoinnin
parantamiseen sekä elämäntavan aktivoimiseen
jaksotetulla määräaikaisella ohjauksella ja
ryhmäytymisellä luotavaan pysyvän muutoksen
mahdollistavaan tukiverkkoon (KIPINÄ 2017-2020)

154 430

0

PALKANSAAJIEN HYVINVOINTI JA TERVEYS RY

Etsivän terveystyön työkalun kehittämiseen (Terve!
Etsivän terveystyön Suomi 100 -kehityshanke 2017-2020)

100 000

0

OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY
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PIEKSÄMÄEN SEUDUN LIIKUNTA RY

PIRKANMAAN SININAUHA RY

POHJOIS-KARJALAN KANSANTERVEYS RY

PORTTITEATTERI RY

PSORIASISLIITTO RY

RAISIO-NAANTALI FOUNTAIN HOUSE RY

RAUMAN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY

RINNEKOTI-SÄÄTIÖ

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Työikäisten pitkäaikaistyöttömien työttömyyden
aiheuttamien negatiivisten vaikutusten vähentämiseen,
lisäämällä luonnon ja liikunnan terveyshyötyjä fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantamiseksi,
motivoimalla liikunta-aktiviteetteihin ja ryhmätoimintoihin
(Toimintakykyä luonnosta ja liikunnasta 2017–2020)
Työelämän ulkopuolella olevien työikäisten henkilöiden
työelämään paluuta tukevien virkistys- ja
harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen (Hypehyvinvointisetelihanke 2017-2020)
Pohjoiskarjalaisten 18-29 -vuotiaiden terveyden sekä työja toimintakyvyn edistämiseen (Terveempänä työelämään
2017-2020)
Rikostaustaisten henkilöiden toiminta- ja työkyvyn
tukemiseen yhteisöteatterin keinoin Etelä-Suomessa
(Yhteisöteatterikäytäntöjen työpajat 2017-2020)
Työikäisten atooppista ihottumaa, psoriasista ja
nivelpsoriasista sairastavien toimintakykyyn vaikuttavien
tekijöiden selvittämiseen aurinkopainotteisen
sopeutumisvalmennuksen kehittämis- ja
juurruttamishankkeen avulla (Kuntoutujien kokemuksilla
toimintakyky kuntoon 2017-2020)
Elämänhallinnan ongelmista kärsiville aikuisille
tavoitteellisen ja yksilökohtaisen tukitoiminnan
kehittämiseen Raison ja Naantalin aluella (Oma ohjaaja toiminta 2017-2020)
Vaikeita elämänkokemuksia läpikäyneiden
pitkäaikaistyöttömien heikentyneen toimintakyvyn
vahvistamiseen vertais- ja ryhmätoiminnalla Rauman
seudulla (Yhdessä eteenpäin 2017-2020)
Kehitysvammaisten henkilöiden osaamisen lisäämiseen.
Opinnollistamalla vammaisille tarjotaan mahdollisuus
suorittaa tutkinnon osia ja sitä kautta hakeutua
ammatillisiin tutkintoihin johtaviin opintoihin ja etenemistä
työelämässä (Osaaminen näkyväksi opinnollistamalla
2017-2020)

15.5.2017

50 790

0

126 000

0

80 000

0

60 000

0

37 750

0

40 000

0

100 000

0

55 000

0
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SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY

SAVONLINNAN TOIMINTAKESKUS RY

SELKÄLIITTO RY

SETLEMENTTI TAMPERE RY

SININAUHALIITTO RY

SININAUHASÄÄTIÖ

SISÄILMASTA SAIRASTUNEET RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Työelämässä olevien ja työelämän ulkopuolelle
joutuneiden etuja ajavien yhdistysten yhteistyön
kehittämiseen ja näiden yhdistysten jäsenten
aktivoimiseen, työhyvinvoinnin parantamiseksi sekä
hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintojen ja
palvelujen kehittämiseen ja käyttöönottoon Etelä-Savon
maakunnan alueella (Terve työ terveessä elämässä
2017–2019)
Toimintakyvyn, osallistamisen ja sosiaalisuuden
lisäämiseen työelämästä pudonneiden ihmisten parissa
palveluohjauksen ja ryhmätoiminnan avulla
(Lähe Mukkaan - toiminta Savonlinnan seudulla 20172020)
Työikäisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
toimintakyvyn vahvistamiseen ohjaamalla kohderyhmä
Selkäkanava.fi -verkkopalveluun, josta saa tutkittua tietoa
selän itsehoidosta ja sen merkityksestä selkäongelmien
hoitamisessa (Selkäkanava.fi -verkkopalvelun kehittämisja levittämishanke 2017-2020)
Työelämästä syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden
osallisuuden lisäämiseen ja arjenhallinnan taitojen
tukemiseen ryhmätoiminnan ja yksilötyön avulla
Valkeakoskella (Voimala 2017-2020)
Haastavaan työmarkkinatilanteeseen ajautuneille
soveltuvan opintoihin ja työelämään valmentavan
toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä Green
Care -toimintakeskuksen perustamiseen Skatan tilalle
Helsinkiin (Skata - Green Care toimintakeskus Helsingissä 2017-2020)
Eronneille syrjäytymisvaarassa oleville miehille soveltuvan
erotyön ja asumisen tuen ryhmä- ja yksilömuotoisen tuen
mallintamiseen (Ero tuli, koti meni 2017-2020)
Sisäilmasairaiden työelämävalmennuskoulutuksen
kehittämiseen sekä koulutuksen tuotteistamiseen
(Sisäilmasairaiden työelämävalmennuskoulutuksen
kehittämishanke 2017-2020)

15.5.2017

58 000

0

64 000

0

94 000

0

110 000

0

90 000

0

95 000

0

49 150

0
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SOLARIS-LOMAT RY

SOPIMUSVUORI RY

SOPIMUSVUORI RY

SOTKAMON 4H-YHDISTYS

SOVELTAVA LIIKUNTA SOVELI RY

SUOMEN ASPERGER-YHDISTYS RY

SUOMEN KILPIRAUHASLIITTO RY

SUOMEN KLUBITALOT RY, FINLANDS KLUBBHUS RF

SUOMEN MUISTIASIANTUNTIJAT RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Toimintakyvyltään heikentyneiden työikäisten
toimintakyvyn kartoittamiseen ja vahvistamiseen
moniammatillisesti ohjatuilla vertaistukiryhmillä
(Toimintakyvyn peruskorjaus 2017 - 2020)
Nuorten työelämäosallisuuden edistämiseen sähköisen
työhönvalmennuksen avulla valtakunnallisesti (Digi Tvalmennus 2017-2020)
Työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden työkyvyn
vahvistamiseen ryhmätoiminnalla digitaalisuutta
hyödyntäen Tampereen alueella (LIITY-ryhmät 20172020)
Matalan kynnyksen Olohuone-tyyppisen toiminnan
perustamiseen ja juurruttamiseen Sotkamossa (Kaikkien
kammari 2017-2019)
Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman
koordinaatiohankkeen toimintaan (Verkostoista voimaa
2017-2019)
Autismin kirjoon kuuluvien nuorten ja aikuisten
työllisyystilanteen kartoittamiseen kyselyjen ja
haastattelujen avulla, hyvien käytäntöjen kartoittamiseen,
sekä kampanjointiin tiedon levittämiseksi ja tämän
kohderyhmän työllistymisen, itsetuntemuksen ja
osallisuuden edistämiseksi (Autismin kirjo ja työ 2017 2020)
Kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairaille kohdennettuun
ammatilliseen puhelin-, sähköposti- ja verkkoneuvontaan
(Terveyttä ja elinvoimaa neuvonnasta - Teline 2017-2020)
Uusien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä
parantavien toimintatapojen kehittämiseen ja
levittämiseen Suomen Klubitalojen käyttöön (Innostumisen
Tuet Elämälle - hanke 2017-2020)
Pääkaupunkiseudulla asuvien muistisairauden riskissä
olevien pienituloisten työikäisten aivoterveyden,
toimintakyvyn ja työssä jaksamisen vahvistamiseen
käytössä olevilla resursseilla ryhmämuotoisen
elintapaintervention avulla (Kahden euron eväät -hanke
2017–2020)

15.5.2017

200 000

0

54 000

0

62 000

0

63 713

0

89 000

0

60 780

0

25 000

0

100 000

0

85 000

0
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SUOMEN PUNAINEN RISTI
SUOMEN SYDÄNLIITTO RY - FINLANDS HJÄRTFÖRBUND RF

TAMPEREEN NMKY RY

TAMPEREEN SEUDUN NUORISOASUNNOT RY

TANSSII TÄTIEN KANSSA RY

TOIMINTAKESKUS SAMPOLA RY
TUKIRANKA RY

TURUN SEUDUN MIELENTERVEYSPALVELUYHDISTYS RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Paperittomien auttamiseen vapaaehtoistoimintaa
vahvistamalla, paperittomien fyysisen ja psyykkisen
toimintakyvyn ylläpitämistä tukemalla, konkreettista
avustustoimintaa käynnistämällä sekä lisäämällä
Punaisen Ristin valmiutta ja osaamista paperittomien
parissa tehtävässä työssä ja tukemalla myös muita
järjestöjä ja yhteisöjä paperittomien palvelujen
käynnistämisessä ja ylläpitämisessä (Paperittomat ja
Punainen Risti 2017-2020)
Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman koordinoimiseen
(2017 - 2020)
Yksinäisyyttä vähentävän ja syrjäytymistä ehkäisevän
matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan
kehittämiseen 18-35-vuotiaille autisminkirjon piirteitä
omaaville aikuisille (Messin kohtaamispaikka 2017-2020)
Ongelmapelaamisen vuoksi toimintakyvyltään
heikentyneiden ja koteihinsa passivoituneiden työikäisten
nuorten aikuisten löytämiseen ja ohjaamiseen eteenpäin
sekä heidän aktivoimiseensa kodin ulkopuoliseen
toimintaan hyväksikäyttäen jo olemassa olevien
toimijoiden palveluita (Pelaavien nuorten työllisyys- ja
elämäkoordinaattori 2017-2020)
Pyörätuolitanssin ylläpitäminen ja kehittäminen.
Järjestetään oppitunteja ja leirejä sekä tanssinohjausta
pyörätuolia apunaan käyttäville liikuntarajoitteisille ja heitä
avustaville pystytanssijoille (Viilettäjät parketilla 20172019).
Eläkeläisten, ikääntyvien sekä eläkeikää lähestyvien
pitkäaikaistyöttömien syrjäytymistä ehkäisevien ja
toimintakyvyn ylläpitoa, itsenäistä elämää ja
elämänhallintaa edistävien uusien matalan kynnyksen
palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen sekä
vertaistukitoimintaan (Ikääntyvien arkiapu ja
osallistuminen 2017-2020)
Työttömien kuntoutuksen kehittämiseen Satakunnan
alueella (Työn kautta kuntoon 2017-2020)
Työikäisten työttömien työ- ja toimintakyvyn
parantamiseen Turun alueella (Olen kunnossa- hanke
2017-2020)

15.5.2017

206 980

0

163 000

0

61 000

0

34 780

0

35 520

0

70 000

0

68 200

0

56 500

0
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Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

UUDENMAAN LIHASTAUTIYHDISTYS RY

VAASANSEUDUN SOSIAALIPSYKIATRINEN YHDISTYS RY

VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS RY

VAPAUTEEN ILMAISUN JA KUNTOUTTAVAN TOIMINNAN KAUTTA VIKTO RY

VARKAUDEN SEUDUN TYÖPAJAYHDISTYS RY

VISIO-SÄÄTIÖ

WLS WORK & LIFE SKILS RY

VÄSTRA NYLANDS FOUNTAIN HOUSE FÖRENING RF

Työikäisille, näkymättömästi lihassairaille suunnatun,
kokemustietoon perustuvan vertaistukitoiminnan
toimintamallien kehittämiseen ja pilotointiin
(Toimintakyky kuntoon! Kokemustiedon ja vertaistuen
hyödyntäminen näkymättömästi vammaisten
lihassairaiden toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisessä 2017 2020)
Mielenterveydellisistä ongelmista kärsivien sosiaalisen,
psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn parantamiseen ja
leimaantumisen pelon vähentämiseen hyvinvointiryhmien
ja yksilövalmennuksen keinoin Vaasassa (Balanssiin! kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen 2017-2020)
Työpajatoimintaan osallistuvien valmentautujien
voimavarojen ja osallisuuden vahvistumiseen
vertaistoimintaa hyödyntävien osallistavien koulutusten ja
kehittämisprojektien avulla (Voimaa valmennuksesta.
Työpajojen valmentautujien voimavarojen ja osallisuuden
vahvistumisen hanke 2017-2020)
Hämeenlinnan, Hattulan, Janakkalan ja Riihimäen alueilla
asuvien rikostaustaisten henkilöiden tukemiseen
yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin sekä
kohtaamispaikan perustamiseen Hämeenlinnaan
(Tukikohta 2017-2020)
Työelämän ulkopuolella olevien ja toimintakyvyltään
heikentyneiden nuorten aikuisten aktiivisuuden
lisäämiseen yksilöohjauksella ja pienryhmätoiminnoilla
(Helppi 2017-2020)
Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten vaikeasti työllistettävien
aktivoimiseen koulutukseen ja työelämään kulttuurin,
liikunnan ja muun sosiaalisen toiminnan avulla
Saarijärvellä (Vielä töihin - hanke 2017-2019)
Nuorten työelämää varten tarvitsemien
vuorovaikutustaitojen tukemiseen työpajojen,
ryhmätyökurssien sekä mentorointiojelmien muodossa
(Work and life skills 2017-2020)
För ökad funktionsförmåga hos personer i arbetsför ålder,
vars arbetsförmåga har försvagats på grund av sjukdom,
skada, lottlöshet, utsatthet eller svåra livserfarenhet
(KoVa 2017-2019)

15.5.2017

22 280

0

37 500

0

64 936

0

62 690

0

69 165

0

104 329

0

28 575

0

316 748

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

VÄYLÄ RY
YEEA Work Oy

YHDESSÄ SELVIYTYMISEN TUKI YSTI RY

YKSINASUVAT RY, ENSAMBOENDE I FINLAND RF

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Toiminnanjohtajan palkkaamiseen erityisen haastavasti
työllistyvien tukemiseksi (Väylä työelämään 2017-2020)
Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemiseen
Porvoossa (YEEA Work Oy 2017-2020)
Työikäisten, heikommassa asemassa olevien
osallisuuden, toimijuuden sekä arjessa selviytymisen
tukemiseen matalan kynnyksen toiminnan avulla (Tärppi
2017-2020)
Yksinasuvien työikäisten aktiivisen toimijuuden
vahvistamiseen ryhmätoiminnalla (Me yksinasuvat 20172019)

15.5.2017

33 500

0

100 000

0

90 000

0

81 970
10 971 880

0
1 330 972
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

15.5.2017

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä
Maakunnalliset hankkeet yhteistyörakenteen vahvistamiseksi

Avustuksen hakija

HELSINGIN JA UUDENMAAN NÄKÖVAMMAISET RY

LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAYHDISTYS RY

VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

KUOPION INVALIDIT RY

Avustuksen käyttötarkoitus
Uudellamaalla toimivien sote-järjestöjen kumppanuus- ja
resurssiverkoston rakentamiseen, järjestöjen
toimintaedellytysten vahvistamiseen sekä kansalaisten
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sote- ja
maakuntauudistuksessa (Uusimaa yhdessä –
kumppanuus- ja resurssiverkosto 2017-2020) (Järjestö 2.0
- mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke)
Järjestöjen roolin vahvistamiseen ja toimintaverkostojen
muodostumiseen Lapin sote- ja maakuntauudistuksessa,
kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyössä sekä osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen sekä
kansalaisten yhdenvertaisten
osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen
digitalisoituvassa toimintaympäristössä. (Järjestöt
muutokseen yhteistyössä -hanke 2017 -2020) (Järjestö
2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke)
Sote-järjestöjen roolien vahvistamiseen VarsinaisSuomessa osana maakuntaa ja sote-aluetta sekä
turvataan kansalaisjärjestötoiminnan edellytyksiä
peruskuntatasolla (1+1=3, Kun kaikki voivat hyvin, niin
kaikki voivat paremmin. - När alla mår bra, mår alla bättre
2017-2020) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)
Sosiaali- ja terveyspalveluja (sote-palveluja) käyttävän
kuntalaisen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen PohjoisSavossa siten, että kuntalainen ja hänen läheisensä
löytävät järjestöjen vertaistoiminnan, vapaaehtoistyön,
ohjauksen ja neuvonnan piiriin riippumatta
asuinkunnastaan (Pohjois-Savon vertaistukikeskus 20172020)(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)

Haettu avustus Avustusehdotus
€
€

206 000

206 000

115 000

115 000

115 000

115 000

200 000

114 950
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

KYMEN-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVA RY

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry

KUMPPANUUSTALO ARTTELI RY

SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY

POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALITURVAYHDISTYS RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Vahvistetaan järjestöjen roolien ja toimijaverkostojen
muodostumista järjestölähtöisen auttamistyön nivomiseen,
sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja
kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä,
tukemalla asiakaslähtöisten palvelupolkujen
muodostumista ja palveluohjausmallin kehittymistä
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntiin (Yhes
enemmän Järjestöagentit maakuntien toimintaa
kehittämässä) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)
Yhdistyskentän roolin, arvostuksen, näkyvyyden ja
tasavertaisen kumppanuuden vahvistumiseen sekä
toimintaedellytysten luomiseen monitoimiojaisessa
toimijaverkostossa niin Päijät-Hämeen kuntien kuin
maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
(Yhteinen Päijät-Häme - sote- ja maakuntauudistuksessa
2017 - 2020) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)
Pirkanmaalaisten Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen
yhteistyön ja viestinnän kehittämiseen kuntien ja
maakunnan kanssa sekä alueen asukasosallisuuden
edistämiseen järjestötoiminnan keinoin (Järjestö 2.0 Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä
2017-2020) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)
Järjestö 2.0 -koordinaatiohankkeen toteutukseen
maakunnallisia hankkeita verkostoimalla, kouluttamalla ja
viestimällä (2017-2020) (Järjestö 2.0 - mukana
muutoksessa -avustusohjelman koordinaatiohanke)
Pohjois-Pohjanmaalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen
toimintaedellytysten turvaamiseen, järjestötoiminnan
pelisääntöjen sopimiseen sekä kansalaisten osallisuuden
vahvistamisen kirjaamalla roolit maakunnan ja kuntien
strategioihin ja toimintasuunnitelmiin (Pohjois-Pohjanmaan
järjestörakenne 2017-2020) (Järjestö 2.0 - mukana
muutoksessa -avustusohjelman osahanke)

15.5.2017

198 600

107 100

110 400

106 335

104 300

104 300

100 000

95 000

105 000

93 000
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

HÄMEEN SETLEMENTTI RY

SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY

VAASAN SEUDUN YHDISTYKSET RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON KAINUUN PIIRI RY

SATAKUNNAN YHTEISÖT RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Yhdistysten ja järjestöjen roolin vahvistamiseen sote- ja
maakuntauudistuksessa Kanta-Hämeen alueella sekä
järjestöyhteistyön kehittämiseen tulevan maakunnan,
sotepalveluiden ja kuntien kanssa (Meidän Häme 20172020)(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)
Järjestö 2.0 -maakunnallisen hankkeen koordinointiin
Etelä-Savon maakunnassa (2017-2020) (Järjestö 2.0 mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke)
Pohjanmaan maakunnan alueella toimivien järjestöjen
toimintaedellytysten ja roolien selkiyttämiseen terveyden ja
hyvinvoinnin kentällä sote -yhteistyön ja toimintatapojen
kehittämiseksi, sekä vapaaehtois-, vertais- ja
kokemustoiminnan turvaamiseen hyödyntäen ICT:n
mahdollisuuksia (Järjestöt mukana muutoksessa.
Järjestöjen muutosagentti 2017 -2020) (Järjestö 2.0 mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke)
Kainuulaisten järjestöjen roolin ja osallisuuden
vahvistamiseen sote- ja maakuntauudistuksessa sekä
järjestöjen yhteistyön ja toiminnan kehittämisen
tukemiseen terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä
(JärjestöKainuu 2.0 - hyvinvoinnin tukena 2017-2020)
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)
Satakuntalaisten järjestöjen ja tulevan maakunnan sekä
kuntien välisen yhteistyörakenteiden luomiseen sekä
alueen väestön tarpeisiin vastaaminen sekä hankkeessa
luotavien rakenteiden jatkuvuuden turvaamiseen
(Järjestöjen Satasote 2017–2020) (Järjestö 2.0 - mukana
muutoksessa -avustusohjelman osahanke)

15.5.2017

111 925

91 000

100 000

87 000

76 200

76 200

74 400

74 400

82 000

73 800
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALITURVAYHDISTYS RY

KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY

YHTEISÖJEN YHDISTYS RY

KOSTI RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Pohjois-Karjalalaisten järjestöjen roolin ja
toimintaverkoston vahvistamiseen Siun sotessa ja
maakuntauudistuksessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen tukemisessa kunta- ja maakuntatasolla
uudistamalla järjestöasianneuvottelukunnan toimintaa,
luomalla yhdistysagenttiverkosto ja tuottamalla
matalankynnyksen digipalveluneuvontaa (Järjestö 2.0:
mukana muutoksessa - yhdenvertaisuuteen
digitalisoituvassa toimintaympäristössä 2017 - 2020)
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)
Keski-Suomalaisten ihmisten hyvinvointia edistävien
järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistamiseen
sote- ja maakuntauudistuksessa koordinoinnilla,
verkostoitumisella ja järjestöjen valmiuksia parantamalla
(Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt 2017–2020) (Järjestö
2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke)
Etelä-Pohjanmaalaisten sote järjestöjen roolin
vahvistamiseen ja osallisuuteen sote- ja
maakuntauudistuksessa sekä kuntien HyTe työssä,
edistämällä asukkaiden osallisuutta (Järjestöt mukana
muutoksessa - maakunta ja kunta kuuluu kaikille 20172020) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)
Keski-Pohjanmaalaisten järjestöjen roolin vahvistamiseen
ja yhteistyön lisäämiseen kaksikielisen maakunnan
alueella, edistämään kuntalaisten asukasosallisuutta
hyödyntäen kokemusasiantuntijuutta maakunnan, kuntien
sekä sote-palveluiden toimivampien palvelupolkujen
kehittämiskeksi ja uudenlaisten digitaalisten keinojen
käyttöön ottamiseksi ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen (KP Järjestö 2.0 - järjestöt
mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla 2017 - 2020)
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)

15.5.2017

72 000

72 000

69 710

69 710

69 350

59 350

66 750

58 950
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

ELÄMÄNI SANKARI RY

ETELÄ-KARJALAN YHDISTYKSET RY

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSTURVA RY

ETELÄ-SUOMEN SYDÄNPIIRI RY, HJÄRTDISTRIKTET I SÖDRA FINLAND RF

HÄMEENMAAN SYDÄNPIIRI RY

KAAKKOIS-SUOMEN SYDÄNPIIRI RY

KAINUUN NUOTTA RY

Järjestön kehittämien hyvien käytäntöjen levittämiseen
KUUMA-kuntien alueelle terveyserojen kaventamiseksi
("Hyvät käytännöt kiertoon" KUUMA-seudulla 2017-2020)
Hankkeen päätavoitteena on rakentaa eteläkarjalaisten
järjestöjen, yhdistysten ja vapaan kentän toimijoiden
muodostama toimintaverkosto, joka tuottaa yhdistysten
omaan toimintaan perustuvia sote- ja hyvinvointipalveluja.
Hankkeessa kehitettävä rakenteellinen verkosto toimii
kolmannen sektorin näkökulmasta oleellisena osana
maakunnan palvelujärjestelmää. Hankkeen puitteissa
haetaan myös ratkaisua yhdistysten yhteisen tilan
löytämiseen.
Eteläkarjalaisten järjestöjen, yhdistysten ja vapaan kentän
toimintaverkoston rakentamiseen ja yhteisen tilan
löytämiseen sekä yhdistysten omaan toimintaan
perustuvien sote- ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen
osaksi maakunnan palvelujärjestelmää (Etelä-Karjalan
elinvoimaverkosto 2017 - 2020)
Luodaan vaikuttamisverkostoa ja koordinaatiota
maakuntiin, päivitetään järjestötoimijoiden osaamista.
Koordinoidaan vertaistukea ja hyvinvointia terveyden
edistäminen uusissa rakenteissa (Uudenmaan järjestöt
muutoksessa yhdessä -hanke 2017-2020).
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen yhteistyön
ja vaikuttamistyön koordinaatioon muuttuvassa
toimintaympäristössä (Pirkanmaan järjestöt muutoksessa
yhdessä 2017 - 2020)
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen yhteistyön
ja vaikuttamistyön koordinaatioon muuttuvassa
toimintaympäristössä (Etelä-Karjalan järjestöt
muutoksessa yhdessä 2017 - 2020)
Kainuussa toimivien hyvinvointitoimintaa toteuttavien
järjestöjen vapaaehtoisroolin ja toimijaverkostojen
muodostumisen vahvistamiseen sote- ja
maakuntauudistuksessa sekä hyvinvointi/sote-järjestöjen
valmiuksia parantamiseen ja digitaalisuutta hyödyntävään
järjestötoimintaan (Hyvinvointikumppanuus Kainuussa
2017 2020)

15.5.2017

60 000

0

46 650

0

100 000

0

134 000

0

65 534

0

71 010

0

77 138

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY

KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

KYMENLAAKSON SYDÄNPIIRI RY

LAPPEENRANNAN SEUDUN MIELENTERVEYSYHDISTYS RY

LAUKAAN OMAISHOITAJAT SAMARIA RY

LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON POHJANMAAN PIIRI

MIESTEN TASA-ARVO RY

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS-ÖSTERBOTTENS CANCERF. RY

Muutosvalmennuksen järjestämiseen Sote-palveluita
tuottavien järjestöjen valmiuksien parantamiseksi,
toimintaympäristön muutoksessa ja
liiketoimintaosaamisessa monipuolisen kansalaislähtöisen
palvelutuotannon turvaamiseksi, auttamalla järjestöjä
hahmottamaan roolinsa uudessa sosiaali- ja
terveydenhuollon kokonaisuudessa niin
kansalaistoiminnan, kuin palvelutuotannon kentillä
(Järjestötoiminta mukana uudistuneessa
palvelujärjestelmässä 2017- 2020)
Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelman
koordinointiin
(Järjestötoiminnan rakenteiden vahvistaminen ja yhteistyö
n edistäminen Uudenmaan liikuntapalveluissa 2017-2020)
Sosiaali- ja teveysjärjestöjen maakunnallisen yhteistyön ja
vaikuttamisen koordinointiin muuttuvassa
toimintaympäristössä (Kymenlaakson järjestöt
muutoksessa yhdessä 2017 - 2020)
Matalan kynnyksen kuntouttavaan vertaistukitoimintaan
kaikille halukkaille Lappeenrannassa (Peruseläminen
kunniaan SUOMESSA - hyvinvoinnin asialla 2017-2020)
Omaistaan hoitavien henkilöiden ohjaamiseen käyttämään
tietoteknisiä apukeinoja asioiden hoidossa ja
tiedonvälityksessä (nettiHALAUS 2017-2020)
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen yhteistyön
ja vaikuttamistyön koordinaatioon (Alueellisella
järjestöverkostolla kohti muutosta 2017-2020)
Järjestöjen tavoitteellisen ja aktiivisen yhteistyörakenteen
kehittämiseen ja toteutukseen Etelä-Pohjanmaan alueella
(Järjestöjen uudenlainen kumppanuus EteläPohjanmaalla, Järjestö 2.0 2017-2020)
Sote-palveluorganisaatioiden tukemiseen miesten
huomiomisessa kohderyhmänä sekä palveluiden
sukupuolivaikutusten arvioinnin osalta (Vastaavat miehet
2017-2020)
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen yhteistyön
ja vaikuttamistyön koordinaatioon (Kolmen Pohjanmaan
järjestöt muutoksessa yhdessä 2017-2020)

15.5.2017

130 540

0

86 400

0

33 600

0

100 000

0

64 000

0

38 166

0

71 000

0

74 443

0

65 000

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

POHJOISEN YHTEISÖJEN TUKI - MAJAKKA RY

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALITURVAYHDISTYS RY

POHJOIS-POHJANMAAN SYDÄNPIIRI RY

POHJOIS-SAVON SOSIAALITURVAYHDISTYS RY

POHJOIS-SAVON SYÖPÄYHDISTYS RY

RAUMAN SEUDUN KATULÄHETYS RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Järjestöjen roolien vahvistamiseen sote- ja hyte
palveluista vastuussa olevien maakunnan ja kuntien
kanssa yhteisen toimintakulttuurin luomiseen, verkostojen
kehittämiseen sekä julkisen sektorin sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakaspolkujen täydentämiseen
järjestöjen yleishyödyllisellä palvelutuotannolla sekä
järjestöjen digiosaamisen tukemiseen Länsi-Pohjan ja
Lapin maakunnan alueella (Hyvinvointia ja Elinvoimaa
järjestöistä 2017 - 2020)
Valtakunnalliseen ohjelman koordinointiin, toimijoiden
sisäiseen verkostoitumiseen, vuorovaikutukseen ja
vuoropuheluun sidosryhmien kesken sekä toimijoiden
osaamisen, kokemusten ja toimivien käytäntöjen
jakamiseen ja ohjelman vaikuttavuuden turvaamiseen
yliopisto yhteistyön avulla (Järjestöt 2.0
Koordinaatiohanke)
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen yhteistyön
ja vaikuttamistyön koordinaationn muuttuvassa
toimintaympäristössä (Pohjois-Pohjanmaan järjestöt
muutoksessa yhdessä - "Alakko nää mua?" 2017-2020)
Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen toimijaverkostojen
tukemiseen ja toimintaedellytysten turvaamiseen osana
maakunta ja sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenneuudistusta sekä järjestöjen ja kansalaisten
yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien
turvaamiseen (Järjestöt osana uudistuvaa maakuntaa
Pohjois-Savossa, Manta-hanke 2017–2020)
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen yhteistyön
ja vaikuttamistyön koordinaatioon (Pohjois-Savon sosiaalija terveysalan järjestöjen yhteistyöhanke 2017-2020)
Satakuntalaisten päihde- ja MT-järjestöjen voimavarojen
yhdistymisen suunnitteluun ja kartoittamiseen sekä
uudentyyppisten tulevaisuuden rakenteiden
kartoittamiseen palveluiden laadun takaamiseksi
(Järjestöjen Satakunta 2017-2018)

15.5.2017

72 000

0

110 000

0

51 995

0

79 600

0

46 180

0

35 628

0
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SAVON SYDÄNPIIRI RY

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY

SETA RY

SEXPO SÄÄTIÖ

SININAUHALIITTO RY

SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY

SUOMEN SYDÄNLIITTO RY - FINLANDS HJÄRTFÖRBUND RF

TUKIRANKA RY

URHO KEKKOSEN KUNTOINSTITUUTTISÄÄTIÖ

VÄESTÖLIITTO RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen yhteistyön
ja vaikuttamistyön koordinaatioon muuttuvassa
toimintaympäristössä (Etelä-Savon järjestöt
muutoksessa yhdessä 2017 - 2020)
Yhdistysten aseman, roolin ja keskinäisen yhteistyön
vahvistamiseen Etelä-Savon maakunnan alueella sekä
yhdistysten kansalaistoiminnan aktivoiminen mukaan
maakunta- ja sote-uudistukseen maakunnan ja
peruskuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön.
(Näkyväry -Yhdistykset näkyviksi ry 2017 - 2020)
Keskitetyn jäsenrekisterin, mobiilijäsenkortin ja
digitaalisten jäsenpalveluiden kehittämiseen (Seta 2.0
2017-2019)
Nuorten verkkoympäristöissä tuottaman ja kohtaaman
syrjinnän ja vihapuheen vähentämiseen tähtäävän
mediakasvatusmallin kehittämiseen ja pilotointiin
(Yhdenvertaisena verkossa 2018-2020)
Järjestöjen roolin ja toimintaedellytysten vahvistamiseen
sote- ja maakuntauudistuksessa heikoimmassa asemassa
olevien kansalaisten yhdenvertaisten osallisuuden
mahdollisuuksien varmistamiseksi
(Palvelupolkuja parempaan soteen - järjestöt yhdessä
heikoimman puolella 2017-2020)
Tiedon tuottamiseen, ohjelmaprosessin evaluoitiin ja
syntyneiden tulosten vertailuun (Järjestö 2.0
tutkimushanke 2017-2020)
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen maakunnallisen yhteistyön
ja vaikuttamisen valtakunnalliseen koordinoimiseen (Sotejärjestöt muutoksessa yhdessä 2017-2020)
Satakunnan yhdistyksille digitaalisen koulutusmallin
kehittämiseen palvelujen markkinoinnin edistämiseksi
(JADY 2017-2020)
Kaatumisten ehkäisyyn liittyvän tietouden ja taitojen
lisäämiseen sekä toiminnan juurruttamiseen (Tietoa, taitoa
ja työkaluja vaikuttavaan kaatumisten ehkäisyyn 20172020)
Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelman
valtakunnalliseen koordinaatioon (Verkostojen
risteysasema 2017-2020)

15.5.2017

62 100

0

78 000

0

30 000

0

167 658

0

300 000

0

60 000

0

122 000

0

28 500

0

49 800

0

170 000

0
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

ÄÄNEKOSKEN KATULÄHETYS RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Alueen yhdistysten palvelutuotteiden selkeyttämiseen,
tuotteistamiseen ja markkinointiin SOTE-uudistusta
ajatellen sekä toimijaverkostoyhteistyön parantamiseen
(Ääneseudun työllistäjäohjaamo 2017-2020)

15.5.2017

22 875
4 680 452

0
1 719 095
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Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

15.5.2017

Digitalisaatiota tukevat hankkeet:

Avustuksen hakija

SUOMEN PUNAINEN RISTI

Avustuksen käyttötarkoitus
Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten sekä
mielenterveys- ja päihdetoipujien yhdenvertaisuuden
edistämiseen digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa
kehittämällä julkisten koulutus- ja neuvontapalvelujen
saavutettavuutta ja digi -kokemusasiantuntijuutta (Digi
haltuun 2017-2020 ) (Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa avustusohjelman osahanke)
Virtuaalisen terveysliikunnan kehittämiseen ja sen hyvien
käytäntöjen kuvaamiseen koskien toimintakyvyltään
heikentyneitä, syrjäseuduilla asuvia iäkkäitä ihmisiä
(Virtuaalisin keinoin voimaa vanhuuteen 2017 - 2018)
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)
Järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisten digitaalisten
toimintaedellytysten kehittämiseen verkostotoiminnan
avulla (Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen 2017-2020)
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)
Hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä
yksinäisyyden lievittämiseen vapaaehtoisuuden
digitaalisen ekosysteemin hyödyntämisellä (Auttajia.fi Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi 2017-2020)
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)

PELASTAKAA LAPSET RY

Erityisen haavoittavissa oloissa elävien lasten ja nuorten
kanssa tehtävän verkkomuotoisen sosiaalityön
kehittämiseen sekä lasten ja nuorten suoraan auttamiseen
kehitämällä digitaalista sosiaalityötä yhteistoiminnallisesti
(Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena yhdessä kehittämällä toimivia käytäntöjä
verkkomuotoiseen sosiaalityöhön 2017-2020) (Järjestö
2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke)

ASPA-SÄÄTIÖ

IKÄINSTITUUTIN SÄÄTIÖ

SUOMEN NMKY:N LIITTO RY

Haettu avustus Avustusehdotus
€
€

254 137

113 275

80 000

80 000

124 300

80 000

95 000

80 000

65 500

65 000
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ELÄKELIITTO RY

SUOMEN DIABETESLIITTO RY

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

APUOMENA RY

ASTA RY

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY

ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITTO RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

Ikäihmisten tukeminen kohti aktiivista kansalaisuutta ja
osallisuutta tietoyhteiskunnassa vahvistamalla ikäihmisten
nettitietoja ja -taitoja (mediasivistys). Osallistetaan
ikäihmisiä aktiiviseen verkossa toimimiseen ja kehitetään
tapoja ikäihmisten digitaalisen mediasivistyksen
vahvistamiseksi. Lisätään tietoisuutta mediasivistyksen
tarpeista ja keinoista. (Netikäs - ikäihmisten digitaalisen
mediasivistyksen vahvistaminen 2017-2020) (Järjestö 2.0 mukana muutoksessa -avustusohjelman osahanke)
Diabetesta sairastavien digivalmiuksien vahvistamiseen
(Digidiabeetikko - tägää, tukee ja vaikuttaa 2017 - 2020)
(Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa -avustusohjelman
osahanke)
Suomessa elävien vähemmistöjen eriarvoisuuden
vähentämiseen, digitaaliseen dialogiin osallistamiseen ja
kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen tuottamalla
omaehtoisia videosisältöjä arjen- ja elämänhallinnasta
sekä (sote-)palveluissa asioinnista (Digitaalinen dialogi Meidän Suomi 2017-2020)
Digiopastuksen laajentamiseen ja kehittämiseen Lohjalla
ja ympäristökunnissa (Digineuvonta osallisuuden
mahdollistajana 2017-2020)
Ikääntyneiden tukeminen digitaalisessa maailmassa sekä
heidän itsenäisen elämänstä tukeminen. Puhelimien ja
tietokoneen käytön opastaminen ja osaamisen aktivointi
(NettiAvain ikäteknologiaan -hanke 2017-2020).
Kansalaisten yhdenvertaisten tietoyhteiskuntaan
osallistumisen mahdollisuuksien edistämiseen
yhteiskehittelymetodilla eri toimijoiden kanssa uusia
ratkaisuja kehittämällä (Digiarki 2017-2018)
Ikääntyneiden omaishoitoperheiden tukeminen
vierailutoiminnan, vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan
avulla. Levitetään ikääntyville omaishoitoperheille oman
tilanteen tunnistamiseen liittyvää tietoa ja kehitetään
siihen välineitä. (Paas poiketen -hanke 2017-2020)

15.5.2017

93 500

50 000

34 581

33 606

100 000

0

59 600

0

56 095

0

73 757

0

97 000

0
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ENTER RY

ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Ikäihmisten tietotekniikan käytön vertaisopastuksen
laajentamiseen Uudellamaalla (Tietotekniikan
vertaisopastuksen levittäminen Uudenmaan kuntiin 20172020)
Ikäihmisten sähköisen asioinnin opastukseen EteläKarjalan maaseutukylissä (Järjestöjen Mobiosaaja 20172019)

HELSINGIN SEUDUN ERILAISET OPPIJAT RY

Kuntoutujien ja omaisten vahvistamiseen
digiosaamisessa, sekä vertaistukiohjaajien kouluttamiseen
auttamaan kuntoutujia, omaisia sekä kunnan ja
kolmannen sektorin muita mielenterveyspalveluja
käyttäviä toimijoita suoriutumaan tieto- ja
viestintätekniikan rutiineissa (Digiosku 2017-2020)
Asiakastiedon keruuseen käytettävän vuorovaikutteisen
mobiilisovelluksen rakentamiseen vanhustyötä tekeville
järjestöille (Järjestöjen Mobiosaaja 2017-2019)
Ohjelmiston ja palvelukonseptin kehittäminen, jossa
yhdistetään palveluntarjoajat sekä ihmiset. Ohjelmisto
tarjoaa käyttäjille tietoa lähimmistä palveluntarjoamista
ilman hakukoneiden käyttöä (Suomi100-Ihmisten ja
palveluntarjojien portaali sekä toimijoiden koordinointi hanke 2017-2020)
Erilaisten oppijoiden kanssa työskentelevien opettajien
digitaalisten taitojen kehittämiseen (Digitaaliset
pedagogiset ratkaisut ja niiden hyödyntämiseen sopiva
malli tukemaan erilaisten oppijoiden kanssa
työskenteleviä opettajia 2017-2020)

HELSINGIN TYÖTTÖMÄT RY

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

FINFAMI - UUSIMAA RY

GAMU RY

HAPPYHEALING RY

HELSINKIMISSIO RY
HUOLTOLIITTO RY

Ikääntyneiden digiosaamisen kehittämiseen
vapaaehtoisten tuella Helsingissä (Digikummi 2017-2020)
Tietokoneen käytön opettamiseen ikäihmisille PohjoisSavossa (Ikäihmisten digihanke 2017-2020)

15.5.2017

25 200

0

45 030

0

54 500

0

78 358

0

590 000

0

94 503

0

160 000

0

77 500

0

45 000

0
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ILVOLA-SÄÄTIÖ

INKILÄNHOVI RY

ITÄ-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ HELY RY

KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALIPSYKIATRINEN YHDISTYS RY

KANSALLINEN SENIORILIITTO RY

KANSANVALISTUSSEURA

KANTA-HÄMEEN MUISTIYHDISTYS RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Ikääntyiden osallisuuden lisääminen kotona virikkeelliseen
toimintaan tietotekniikan ja digiteknologian avulla.
Ikäihmisten tietotekniikan käyttämisen kynnyksen
madaltaminen ja ulkopuolisuuden tunteen vähentäminen,
virtuaalisisällön kehittäminen ja toteuttaminen
(Päivätoiminnan digiloikka -hanke 2017-2019).
Yhdistysten uudistamisvalmiuden luominen ja
muutosvalmiuden vahvistaminen, keskinäisen yhteistyön
kehittäminen sekä maakunnallinen verkostoituminen.
Yhdistysten tapahtuman järjestäminen, tiedottaminen sekä
oppilaitosyhteistyön lisääminen (Rappu Riihimäen seudun
vammaisyhdistysten apu -hanke 2017-2020).
Ikääntyneiden osallisuuden, osallistumisen, tasa-arvon ja
sähköisen asioinnin mahdollistaminen ja tukeminen
verkkoyhteisöiden avulla. Heidän motivaationsa,
rohkeudensa ja mediasivistyksen lisääminen (Seniori
verkko - paluu tulevaisuuteen hanke 2017-2020).
Digisyrjäytymisvaarassa olevien ja heidän kanssaan
toimivien tieto- ja viestintäteknisten taitojen
kartoittamiseen ja vahvistamiseen Kotkan, Haminan,
Kouvolan ja Imatran alueella (Dio 2017-2020)
Uuden toimintatavan kehittäminen ja käynnistäminen
tietoyhteiskunnasta syrjäytyneiden tai syrjäytymässä
olevien senioreiden saamiseksi mukaan sähköisten
palveluiden aktiivisiksi käyttäjiksi. Toimintatavan
liittäminen yhdistystoimintaan ja toimintamallin luominen
selkokielisen informaation välittämiseksi senioreille.
(Seniorin digijelppi-hanke 2017-2020).
Kansalaisen sivistysfoorumien perustamiseen, joissa
ikäihmisten, maahanmuuttajien ja syrjäytyneiden nuorten
kanssa tuotetaan ideoita hyvän elämän varmistamiseksi
(Kansalaisten sivistysfoorumi 2017-2019)
Työikäisen muistisairaan toimintakykyä ylläpitävän ja
osallisuutta sekä hyvinvointia edistävän käyttäjälähtöisen
terveysvalmennus -palveluvalikon luomiseen
(TYÖIKÄISEN MUISTISAIRAAN TERVEYSVALMENNUS
– toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia yhteistyössä
2017-2020)

15.5.2017

45 000

0

205 100

0

79 000

0

93 367

0

32 634

0

86 041

0

103 500

0
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KAUHAVAN SEUDUN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

KEHITYSVAMMALIITTO RY

KOTIPIRTTI RY

KOTKAN KORTTELIKOTIYHDISTYS RY

KOUVOLAN VAMMAISJÄRJESTÖJEN YHDISTYS RY

KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

KUUROJEN LIITTO RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Ikäihmisten yhdenvertaisten digitaalisten
mahdollisuuksien osallistumisen tukeminen ja
mahdollistaminen sekä niiden hyvien käytäntöjen
juurruttaminen Etelä-Pohjanmaalla (Rikiaika - ikäihmiset
osana tietoyhteiskuntaa 2017-2020)
Aikuisten kehitysvammaisten osallistumisvalmiuksien
parantamiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa
aktivoimalla ja kouluttamalla heitä sekä heidän lähiihmisiään yhdessä käyttämään verkon
vuorovaikutusmahdollisuuksia (Verkko voittaa välimatkat
(WWW-hanke) 2017-2020)
Vammaisten ihmisten ja maahanmuuttajataustaisten
henkilöiden digisyrjäytymisen vähentämiseen tuottamalla
tietoa ja materiaaleja sähköisten palveluiden
saavutettavuudesta, kouluttamalla asiantuntijoita,
arvioimalla palveluiden helppokäyttöisyyttä sekä
tuottamalla selkokielistä materiaalia ja sovelluksia (Selko
digiin -hanke 2017-2020)
Uuden palvelukonseptin kehittäminen asiakas-ja
asukastarpeista lähtien käyttäen apuna palvelumuotoilua.
Lisäksi kehitetään monisukupolvista yhteisökylää ja
digitaalista palvelumallia (Yhdenvertaisuuteen
digitalisoituvassa toimintaympäristössä 2017-2020).
Digitutor-koulutuksen kehittämiseen työelämän
ulkopuolella oleville nuorille (Digitutorit arjen tukena 20172020)
Vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten
vapaaehtoistoimijoiden digitaalisten palvelujen käytön
opastukseen (Vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöt
Kouvolassa kohti digiaikaa – DiggaatSie? 2017-2020)
Rikostaustaisten ja asunnottomien henkilöiden
tietokoneen ja sähköisen asioinnin käyttötaitojen
tukemiseen matalankynnyksen ohjauspisteen ja
tietotekniikkakurssien avulla (Hard Luck -nettikahvila 20172020)
Viittomakieltä käyttävien etäneuvontapalvelun
toteuttamiseen (Viittomakieliseltä järjestökioskilta
digikansalaiseksi 2017-2021)

15.5.2017

75 000

0

45 000

0

73 500

0

93 640

0

38 318

0

37 900

0

51 641

0

40 000

0
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MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY
MANNA-APU RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON POHJANMAAN PIIRI

MIELENTERVEYSYHDISTYS SALMI RY

MUISTILIITTO RY

NIILO MÄKI -SÄÄTIÖ

NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO RY
OIKEUTTA JA NEUVONTAA RY

POHJOIS-KYMEN KASVU RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Digiosaamisen lisäämiseen sekä digitaalisten palveluiden
kehittämiseen maaseudulle (Naapuriapu, ompeluseurat ja
tupaillat digiaikaan 2017-2019)
Ruoka-avussa asioinnin jonottamisen poistamiseen
mobiilipalvelua kehittämällä
Digitaalisten auttamismuotojen tarjoamiseen lapsiperheille
kehittämällä yhdessä käyttäjien kanssa tiedonjakamisen,
osallisuuden, vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan
vahvistamiseen digitaalinen toimintaympäristö
(Digipalvelut lapsiperheiden tukena, Neuvola 2.0 20172020)
Yli 50-vuotiaiden syrjäytymisvaarassa olevien
tietotekniikka opetukseen Salossa (Mukana muutoksessa yhdenvertaisuus digitalisoituvassa yhteiskunnassa 20172020)
Muisti- ja aivoterveystiedon välitykseen ulkosuomalaisille
verkon välityksellä ja matalan kynnyksen periaatteella
(Verkko yhdistää - vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja
virkistystä virtuaalisesti 2017-2020)
Suomalaisnuorten digitaitojen ja nettilukutaidon
kohentamiseen verkkopalvelun ja sen ympärille
rakennetun toimintamallin avulla (NetAppi verkkopalvelu digitaitojen ja nettilukemisen harjoitteluun
2017-2020)
Näkövammaisten, kuulonäkövammaisten ja
näköongelmaisten ikäihmisten tietoteknisten palvelujen
käytön tukemiseen vertaistuen avulla (Tasavertaisena
verkossa 2017-2020)
Sote-palvelujen juridisen verkkoneuvonnan Pro bono toteutukseen (Digitaalisesti PINNALLA 2017-2020)
Pohjois-Kymenlaakson kylien digisyrjäytymisvaarassa
olevien henkilöiden digitaalisten tarpeiden tunnistamiseen,
ratkaisujen kehittämiseen ja digitalisaation syventämiseen
pilottikylätalojen sekä liikkuvien, käyttäjän luokse
saapuvien palveluiden avulla (Digitaaliset kylät 20172020)

15.5.2017

65 010

0

50 000

0

71 000

0

80 000

0

77 000

0

86 790

0

289 000

0

46 431

0

21 980

0
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Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

SOPIMUSVUORISÄÄTIÖ

Syrjässä oleville nuorille suunnattuun
mediaverstastoimintaan sekä iäkkäiden ja päihde- ja
mielenterveyskuntoutujien digitaitojen vahvistamiseen
Porissa (DIESEL-hanke 2017-2020)
Mielenterveyskuntoutujien osallisuuden edistämiseen
hyödyntämällä olemassa olevia digisovelluksia ja
järjestämällä koulutuksia sovellusten käyttöön Raahen
alueella (Digi on liki -hanke 2017-2020)
Yli 50-vuotiaiden salolaisten työnhakijoiden ja
pitkäaikaistyöttömien sähköisen asioinnin taitojen
parantamiseen neuvontapalvelulla (SATU - sähköinen
asiointi tutuksi 2017-2020)
Sosiaalisista syistä ongelmissa oleville suunnatun verkkoja mobiilipalvelun kehittämiseen konkreettisen tuen ja
avun antamiseksi velkaongelmiin, vähävaraisuuteen,
ravinnon puutteeseen, työttömyyteen ja
palvelujärjestelmien hallintaan liittyen (hjelppi.fi digitalisaatio-ohjelma kehitämme niille, joille muut eivät kehitä 2017-2020)
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten mielekkään ja
aktiivisen arjen toteutumiseen some-ympäristön avulla
(Empowerments TOOLS – Voimaannuttavat työkalut
mielekkään ja aktiivisen arjen tukena 2017-2019)
Ikääntyneiden digiloikan tukeminen tietotekniikan ja
vertaisohjauksen avulla (käyttötuki, laitteet ja
käyttöohjaus). Ikäihmisten osallisuuden tukeminen ja
digisyrjäytymisen ehkäisy (Digisavo 100 -hanke 20172020).
Yksinäisille ja syrjäytymisvaarassa oleville ikäihmisille ja
omaishoitajille järjestettävään päivätoimintaan
yhteistyössä talonyhtiöiden, kiinteistöhuolto-ja
isännöintiyritysten kanssa Tampereen alueella (Markku matkaava päiväpalvelu 2017-2020)

SUOMEN MUISTIASIANTUNTIJAT RY

Mobiilisovelluksen kehittämiseen verkko-, Android- ja iOS alustoille tukemaan järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden
välistä kommunikaatiota, vapaaehtoisuuteen sitoutumista,
tiedonkeruuta ja raportointia (2017–2020)

PORIN SININAUHA RY

RAAHEN PSYYKE RY

SALON ALUEEN TYÖTTÖMÄT RY

SAMARIA RF

SAVON VAMMAISASUNTOSÄÄTIÖ

SENIORIEN ATK-YHDISTYS SAVONETTI RY

15.5.2017

108 240

0

56 000

0

20 000

0

90 000

0

49 339

0

35 000

0

100 000

0

43 000

0
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Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat

SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY

SUOMEN REUMALIITTO RY-REUMAFÖRBUNDET I FINLAND RF

SUOMEN SOMALIALAISTEN LIITTO RY, FINLANDS SOMALISKA FÖRBUND RF

SUOMEN VANHEMPAINLIITTO RY FINLANDS FÖRÄLDRAFÖRBUN

SUOMEN VENÄJÄNKIELISTEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

TURUN SEUDUN VAMMAISJÄRJESTÖT TVJ RY

TYÖMAJAKKA RY

VANTAAN JÄRJESTÖRINKI RY

Liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä
vertaistuen sekä ohjauksen ja neuvonnan edistämiseen
haja-asutusalueilla etäyhteyksiä hyödyntämällä
(Verkkosyli - vertaistukea ja järjestölähtöistä neuvontaa
etäyhteyksiä ja siihen
liittyvää teknologiaa hyödyntäen 2017 - 2020)
Reuma-, sekä tuki- ja liikuntaelinsairaiden
yhdenvertaisuuden tukemiseen digitalisoituvassa
toimintaympäristössä uudenlaisten osallistumisen ja
vaikuttamisen tapojen ja välineiden avulla (Tykätään
yhdessä! - yhdistykset valmiina muutoksiin
digitalisoituvassa kansalaistoiminnassa 2017- 2020)
Maahanmuuttajien tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten
osallistumismahdollisuuksien edistämiseen
suomalaisessa digiyhteiskunnassa neuvonnalla,
tiedottamisella ja ohjelmiston kehittämisellä (MAVO 20182020)
Vanhempien osallisuuden, verkostoitumisen sekä
nykyaikaisen vanhempain- ja kansalaistoiminnan
mahdollistavan, yhdenvertaisen digitaalisen ratkaisun
suunnitteluun ja toteuttamiseen (Vertaisverkkovirtaa! 20172020)
Venäjänkielisten maahanmuuttajien ja venäjänkielisten
yhdistysten osaamisen kasvattamiseen digitalisoitumisen,
sähköisen asioinnin sekä digi-taitojen osalta
matalankynnyksen digitaalisella tuella, koulutuksella ja
ohjauksella (Digi 2017-2020)
Jäsenyhdistysten digipalvelujen käytön tukeen
vapaaehtoistoimijoiden koulutuksen ja verkkoviestinnän
avulla (Digiapu 2017-2020)
Ikääntyneiden henkilökohtaiseen tietokoneen
käyttökoulutukseen Kirkkonummella ja lähikunnissa
(Seniorit verkkoon 2017-2020)
Maahanmuuttajien ja ikääntyneiden sähköisen asioinnin
koulutukseen Vantaalla (Yhdenvertainen asiointi 20172020)

15.5.2017

36 000

0

61 850

0

166 242

0

60 000

0

119 210

0

35 110

0

30 271

0

74 000

0
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VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YAD YOUTH AGAINST DRUGS RY

YLÄ-SAVON VETURI RY

Y-SÄÄTIÖ

ÄIDEILTÄ ÄIDEILLE RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Muistisairautta sairastavien henkilöiden läheisten, alan
opiskelijoiden ja vapaaehtoisten toimijoiden
muistisairauksiin liittyvän tiedon ja tuen kehittämiseen
digitalisaation ja pelillisyyden keinoin (MuistiTaito 20172020)
Huumeita kokeilleiden tai käyttäneiden nuorten
hyvinvoinnin edistämiseen arjen toiminnallisen tekemisen,
nuoren oman pohdinnan, tiedon tarjoamisen ja
yhteisöllisyyden kautta verkkopalvelun avulla
(Itse mutta ei yksin - verkkopalvelu huumeita käyttäville
nuorille oman hyvinvoinnin edistämiseen 2017-2020)
Ikäihmisten digitaitojen kehittämiseen arjessa pärjäämisen
tueksi sekä kansalaisten ylisukupolvisen osallisuuden
vahvistamiseen lähiyhteisöissä Ylä-Savon
maaseutukylissä sekä taajamissa (Ylä-Savon Iki-Digi
2017-2020)
Y-Säätiön asukkaiden yhdenvertaisien mahdollisuuksien
tukemiseen ja edistämiseen osana nykypäivän
tietoyhteiskuntaa sekä puutteellisista digitaidoista johtuvan
syrjäytymisen estämiseen järjestämällä olennaisten
digitaitojen opetusta pienryhmissä (DigiNeuvo 2017-2020)
Digitaalisen Babyfit-palvelun laajentamiseen
monikulttuurisuutta tukevaksi kokonaisuudeksi ja
palvelusta tiedottamiseen (Babyfit - Äitiyden ensiaskeleet
2017-2019)

15.5.2017

37 500

0

15 850

0

42 660

0

74 546

0

126 100
5 571 331

0
501 881

Muut hakemukset
Avustuksen hakija

KULTTUURIYHDISTYS METROPOL RY

LIEKSAN SOMALI PERHEYHDISTYS RY

Avustuksen käyttötarkoitus
Lasten ja nuorten teatterikerhon musiikki- ja
äänentoistolaitteiden hankintaan. (Lasten ja nuoriso
musiikkiteatterikerho LA LA FA 2017 - 2020)
Maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten ja
turvapaikanhakijoiden vapaaehtois- ja vertaistoiminnan
kehittämiseen sekä kaikille avoimeen matalan
kynnyksentoimintaan (Verneri 2017-2020)

Haettu avustus Avustusehdotus
€
€

3 000

0

54 000

0

54

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

LUMIKELLO RY

PEIMARI UNITED RY

SUOMEN VAMMAISURHEILU JA -LIIKUNTA VAU RY

Avustusehdotus: Suomi 100 -avustusohjelmat
Leirin järjestämiseen lastenkotien opiskelijoille, sekä
vahingollisten, pienituloisten perheiden lapsille ja yhden
vanhemman perheiden lapsille (sopeutumisleiri "Aurinko"
2017-2018)
Junioreiden edustusjoukkueen jalkapalloleirin
toteuttamiseen Portugalissa joukkueen kehittymiseen ja
valmentajien kouluttautumiseen sekä maahanmuuttajien
integroitumiseen jalkapallon avulla muuhun yhteisöön
Paimiossa ja Sauvossa (JAMO - Jalkapalloa
monikulttuuriseksi 2017 - 2018)
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminnan koordinaatioon,
neuvontaan, osaamisen levittämiseen sekä
vertaistoiminnan kehittämiseen.

15.5.2017

12 511

0

40 455

0

85 000

0
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