Järjestöt ja yhteisöt, joille esitetään kohdeavustusta vuodelle 2021

Perhe- ja sosiaalipalvelut:

Espoon järjestöjen yhteisö (EJY) ry on sosiaali-, terveys ja hyvinvointialan järjestöjen yhteistyöelin,
joka luo edellytyksiä jäseninään toimivien yhdistysten yhteistyölle ja toiminnalle. Lisäksi sillä on
runsaasti omaa hanketoimintaa. Yhdistys saa STEA avustuksia vuodelle 2021 639 770 € (2020
841 064 €). Yleisavustus vuodelle 2021 on 150 000 €. Yhdistys hakee kohdeavustuksia perhe- ja
sosiaalipalveluihin kolmella ja vanhuspalveluihin kahdella hakemuksella.

1. EJY ry:n kansalaistoiminnankeskuksen Unelman ylläpitämät tilat Tapiolassa osoitteessa
Kauppamiehentie 6 toimivat aktiivisena ja tasavertaisina asukkaiden, järjestöjen ja muiden
toimijoiden kohtaamispaikkana. Ulkomaalaiset.fi/espoo kokoaa Espoossa toimivaa yhdistysja vapaaehtoistoimintaa yhdelle verkkopalvelulle, joka palvelee kaupunkilaisia, yhdistyksiä ja
yhteisöjä, seurakuntia sekä kaupungin toimijoita espoolaisen kansalaistoiminnan
saavutettavuuden parantamiseksi. STEA:n perusavustus järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan
tukemiseen sekä Unelma Tapiolan toimintaan vuodelle 2021 on 269 770 €. Sosiaali- ja
terveystoimi on tukenut toimintaa 30 000 €:lla vuonna 2020.
Esitetään vuoden 2021 avustukseksi 30 000.
2. EJY ry:n Kumppanuushautomossa vahvistetaan maahanmuuttaja -järjestöjen osaamista ja
tietotaitoa sekä kotoutumista edistävien toimijoiden yhteistyön rakentamista Espoossa.
Tavoitteena on myös espoolaisen kotoutumistyön näkyvyyden lisääminen sekä tiedon
kerääminen kootusti kyseisestä toiminnasta ja toimijoista. Toiminta on vahvasti
verkostomaista työskentelyä kunnan eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Sosiaali- ja
terveystoimi tuki toimintaa vuonna 2020 40 000 €:lla.
Esitetään vuoden 2021 avustukseksi 40 000 €.
Espoon Diakoniasäätiö sr on vastannut vuonna 2020 ruoka-apujärjestöjen ja asunnottomien yön
verkostoyhteistyön koordinaatioryhmän toiminnasta yhdessä Espoon kaupungin aikuisten
sosiaalipalvelujen kanssa. Järjestö hakee avustusta vuodelle 2021 kyseisen yhteistyön jatkamiseksi.
Järjestöjen ja kaupungin yhteistyöverkoston ja toiminnan koordinointi on edennyt kaupungin
strategisten tavoitteiden mukaisesti mm. lisäämällä asiakkaiden ja toimijoiden osallisuutta,
kehittämällä digitaalisia palveluita ja kohdentamalla yhteisiä resursseja kestävällä tavalla. Ruokaapuverkoston toiminnassa on mukana 14 järjestöä. Espoolaisen ruoka-aputoiminnan ja
asunnottomien yön verkostojen edelleen kehittäminen edellyttää yhteisöllisen ja verkostomaisen
työn koordinoinnin jatkamista. Erityisen tärkeässä roolissa verkoston koordinointi on ollut
maaliskuusta 2020 alkaen korona -pandemian vuoksi. Ruoka-apuverkostolla oli erittäin tärkeä rooli
kevään 2020 aikana, jotta kasvavaan kysyntään pystyttiin vastamaan nopealla aikataululla mm.
karanteeniruokien järjestämisen osalta. Vuodelle 2020 sosiaali- ja terveystoimi tuki toimintaa 25 000

€:lla. Vuodelle 2021 säätiö hakee avustusta 58 610 €. Vuoden 2020 kohdeavustus ei riittänyt
kattamaan säätiön panostusta ruoka-aputoimintaan käytetyn resurssin osalta. Sosiaali- ja
terveysministeriö myönsi yhdistykselle vuosille 2019 -2021 valtakunnalliseen ruoka-aputyöhön 3 000
€:n avustuksen kuljetus-, varastointi- ja jakelukustannuksiin vuosille.
Esitetään avustusta vuodelle 2021 35 000 €.
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry ylläpitää mielenterveyskuntoutujien jäsentaloja Lilla Karyllia
ja Villa Apteekkia Pappilantiellä Espoon keskuksessa. Lisäksi yhdistys ylläpitää kohtaamispaikka
Meriemyä Kivenlahdessa, osoitteessa Merenkäynti 3 sekä kohtaamispaikka Valoemyä Olarissa,
osoitteessa Maapallonkatu 8. Kaupunki on tukenut toimintaa tarjoamalla Pappilantien tilat
maksutta yhdistyksen käyttöön. STEA:n avustus EMY:lle vuodelle 2021 on yhteensä 410 000 €. Tästä
summasta kohtaamispaikkojen toimintaan ja koordinointiin on suunnattu 334 000 € ja Espoon
seudulla mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien yhteistyön edistämiseen kunta-järjestöyhteistyön
mallintamiseen ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuuden vahvistamiseen (Samaan
suuntaan - uutta espoolaista yhteistyökulttuuria luomassa 2020-2022) 76 500 €. Järjestön
toimintaan osallistuu vuodessa noin 1700 kuntoutujaa. Sosiaali- ja terveystoimen tuki yhdistykselle
vuodelle 2020 oli 81 000 €.
Esitetään vuoden 2021 avustukseksi avustusta 75 000 € sekä Pappilantien 5 -7:n tilat edelleen
maksutta käyttöön (55 380 €).
Filoksenia ry ylläpitää kansainvälistä kohtaamispaikka Trapesaa Espoon keskuksessa osoitteessa
Kirkkojärventie 1. Paikka toimii kansainvälisenä kohtaamispaikkana sekä matalan kynnyksen
neuvonta- ja kotoutumispaikkana. Järjestö osallistuu aktiivisesti mm. Espoon kaupungin Active NGO hankkeeseen ja järjestää erilaisia verkostotapahtumia ja oppimisryhmiä. Yhdistyksen toimintaan
osallistuu vuosittain yli 8 000 henkilöä. Yhdistys sai STEA -rahoitusta vuodelle 2021 178 000 € Mielen
Portti -hankkeeseen Espoon keskuksen aikuisten ulkomaalaistaustaisten asukkaiden mielenterveyden
ja hyvinvoinnin tukemiseen kunta- järjestö -yhteistyössä yksilö- ja ryhmämuotoisen tuen, jalkautuvan
työn, koulutuksen sekä vertais- ja vapaaehtoistoiminnan avulla. Sosiaali- ja terveystoimi avusti
järjestöä vuonna 2020 25 000 €:lla. Toiminta laajenee edelleen ja siitä osalliseksi tulleiden
kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden määrä on kasvanut koko ajan.
Esitetään vuodelle 2021 avustusta 25 000 €.
Helsinki Missio ry tarjoaa perhementori -toimintaa lapsiperheiden tueksi. Tavoitteena on
ennaltaehkäistä huolten kasautuminen varsinaisiksi ongelmiksi sekä tukea vanhempien ja
perheiden jaksamista ja hyvinvointia. Mentorisuhteita on ollut 29 vuonna 2020. Yhdistys saa
pääkaupunkiseudulle STEA:n yleisavustusta 359 00 euroa ja vapaaehtoistoiminnan organisointiin ja
toteutukseen 606 728€. Espoon avustus vuodelle 2020 oli 15 000 €.
Vuodelle 2021 esitetään avustusta 15 000 €. Lisäksi yhdistys saa maksutta käyttöönsä työ- ja
kokoustilaa (2 pv/vko) perhetyön ja kotipalvelun toimitiloissa.
Hyvä Arki ry:n toimintakeskuksessa Espoon keskuksessa ns. Samarian mäellä osoitteessa Siltakuja 3
on elintarvikejakelua viitenä päivänä viikossa. Arkisin tilassa on tarjolla myös aamiainen
asunnottomille ja vähävaraisille, korona -pandemian aikana huomioiden erityisrajoitukset. Lisäksi
Hyvä Arki ry järjestää mm. lastenleirin vähävaraisille lapsiperheille. Yhdistys tarjoaa paikkoja
kuntouttavassa työtoiminnassa työharjoittelussa, yhdyskuntapalveluissa ja palkkatuella oleville
henkilöille. Ruokajakelussa on ollut vuosittain noin 48 000 kävijää ja aamiaiskäyntejä vuodessa noin

3000. Asiakasmäärä on kasvanut koronan aiheuttaman ruoka-aputarpeen lisääntymisen vuoksi ja
myös ilmaisjakelumaskien jakelun myötä. Hyvä Arki ry:llä on iso merkitys ns. logistiikkatoimijana
espoolaisessa ruoka-apuverkoston toiminnassa. Sosiaali- ja terveystoimen tuki järjestölle vuonna
2020 oli 45 000 € ja sen lisäksi yhdistys sai toimitilat maksutta käyttöönsä. Yhdistys on ollut mukana
espoolaisen ruokajakelutoiminnan koordinaatioryhmän toiminnassa vuonna 2020.
Kaupungin tavoitteena on ruokajakelutoiminnan kehittäminen Espoo -tarinan mukaisesti siten, että
ruokajakelu järjestetään jatkossa inhimillisellä ja sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.
Asiakkaille tarjotaan mahdollisuuksia mm. yhteiseen ruokailuun, kehitetään kotiin vietäviä palveluita
sekä digitaalisia palveluita mm. logistiikan ja tarjonnan moninaistamisen suhteen. Yhdistys sai
Sosiaali- ja terveysministeriöltä avustusta valtakunnalliseen ruoka-aputyöhön vuosille 2019-2021
yhteensä 25 000 € ja tästä on kohdennettu vuodelle 2021 15 000 €.
Esitetään avustusta vuodelle 2021 45 000 € sekä toimitilat maksutta käyttöön (57 168 €). Lisäksi
varataan mahdollisia muuttokustannuksia varten 15 000 €:n määräraha, mikäli yhdistykselle järjestyy
uudet tilat. Muuttokulut maksetaan toteutuneiden muuttokustannusten mukaisesti maksimissaan 15
000 €:n asti. Avustuksen myöntämisen ehtona on ruokajakelutoiminnan kehittäminen edellä
mainituilla periaatteille yhdessä muiden ruokajakelutoimijoiden kanssa.
Loisto Setlementti (ent. Kalliolan nuoret ry) hakee avustusta 1) Tyttöjen Talon toimintaan
Leppävaarassa sekä 2) nuorten seksuaaliterveystyöhön. Tyttöjen Talolle on kokeilusta saatujen
hyvien kokemusten perusteella vakiinnutettu Nuoret Äidit -toiminta alle 21 -vuotiaille odottaville ja
jo synnyttäneille äideille lapsineen yhteistyössä lastensuojelun ja neuvolan kanssa. Tavoitteena on
lisätä nuorten äitien voimavaroja, vanhemmuuden valmiuksia ja koko perheen hyvinvointia.
Avustuksella toteutetaan ja laajennetaan Silmu -tukea Nuoret äidit -toimintaan Espoon tyttöjen
talolla sekä nuoret isät -toimintaan Espoossa. STEA:n tuki pääkaupunkiseudun Tyttöjen talon
toiminnalle vuonna 2021 on 256 027€. Sosiaali- ja terveystoimi on tukenut toimintaa vuonna 2020
30 000€:lla ja lisäksi avustusta myönnettiin 26 000€ tyttöjen seksuaaliterveystyön tukemiseen.
Vuodelle 2021 esitetään 30 000€:n avustusta. Lisäksi esitetään 26 000€ avustusta tyttöjen
seksuaaliterveystyön tukemiseen.
Kokonaisuudessaan seksuaaliterveystyön tueksi on aiempina vuosina sovittu 52 000€ ja se on
jakautunut puoliksi sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen toimialojen kesken. Sosiaali- ja
terveyspalvelujen osuus 26 000€ jakautuu siten, että Perhe- ja sosiaalipalvelujen osuus on 13 000€ ja
terveyspalvelujen osuus 13 000€.
Kalliolan Setlementti ry:n Askel on Espoon keskuksessa Pappilantiellä toimiva päihde- ja
mielenterveyskuntoutujien matalan kynnyksen kohtaamispaikka. STEA avustaa vuodelle 2021
päihde- ja mielenterveystaustaisten elämänhallintaa ja osallisuutta vahvistavaan matalan kynnyksen
kohtaamispaikkatoimintaan Espoossa (Askel -toiminta) 120 000 €:lla. Toimintaan osallistuu vuodessa
noin 800 henkilöä. Sosiaali- ja terveystoimen avustus on kohdistunut vuosittain tilakustannuksiin.
Esitetään tuettavaksi yhdistystä tarjoamalla edelleen Pappilantien tilat maksutta käyttöön (24 542
€).
Kalliolan Setlementti ry:n Naapurustotalo Matinkylä on matalan kynnyksen kohtaamispaikka
osoitteessa Matinkatu 7 kaikille Matinkylä-Olarin asukkaille. Kylämaja toimii asukkaiden ja
verkostojen kohtaamis- ja toimintapaikkana ja tarjoaa alueella matalan kynnyksen periaatteella
ammatillista apua ja vertaistukea. Toimintaan osallistuu vuosittain noin 3500 henkilöä vuodessa.
STEA avustaa vuodelle 2021 Suur-Matinkylän alueen asukkaiden elämänlaadun ja osallisuuden
vahvistamiseen, yksinäisyyden kokemuksen vähentämiseen sekä alueellisen turvallisuuden

edistämiseen naapuruustalotoiminnan avulla (Naapuruustalo Matinkylä ) toimintaa 105 000 €:lla.
Sosiaali- ja terveystoimen tuki yhdistykselle Asukastalo Kylämajan toimintaan vuonna 2020 oli
74 000 € ja toimitilat maksutta käyttöön.
Esitetään vuoden 2021 avustukseksi 70 000 € sekä Matinkatu 7:n toimitilat maksutta käyttöön
(80 640 €).
Kaveri-Kammari ry ylläpitää Asukastila Kivenkolon asukaskahvilan toimintaa. Kivenkolon asukastila
on toiminut Kivenlahdessa vuodesta 1991 kaupungin ja asukastoimijoiden kumppanuushankkeena.
Tilassa työskentelee kaksi perhe- ja sosiaalipalveluiden työntekijää. Sosiaali- ja terveystoimi on
tukenut toimintaa vuonna 2020 30 000 €:lla ja tarjoamalla toimintatilat maksutta järjestölle. KaveriKammari ry hakee avustusta osapäiväisen kokin palkkaamiseen asukaskahvilatoimintaan ja
hävikkiruokaa hyödyntävään lounastoimintaan. Kivenkolo on ollut mukana espoolaisen
ruokajakelutoiminnan koordinaatioryhmän toiminnassa vuonna 2020 ja paikassa aloitettiin vuonna
2019 hävikkiruokalounaiden tarjoaminen ja vuonna 2020 pyrittiin laajentamaan lounastoimintaa joka
viikkoiseksi, mutta koronan tuomat rajoitteet olivat osittain esteenä. Hävikkiruoan raaka-aineet
toimintaan hankitaan yhdessä muiden ruoka-aputoimijoiden kanssa. Kaveri-Kammari on toiminut
vuoden 2020 aikana yhtenä vähävaraisten kasvomaskien jakelupaikkana. Avustuksen saamisen
ehtona on toimiminen espoolaisessa ruokajakelutoiminnassa ja sen kehittämisessä.
Vuodelle 2021 esitetään avustusta 30 000 € sekä tilat maksutta käyttöön (29 770 €).
Kide -säätiö sr hakee avustusta 2019 käynnistyneen pilottihankkeen jatkamiseen. Avustus käytetään
vahvistamaan STEA:n rahoittaman Toivoa tulevaisuuteen -hankkeen Espoon toimintoja ja
toimintamallin laajentamiseen uuteen kieliryhmään. Hanke vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien
maahanmuuttajanuorten kestävää hyvinvointia ja osallisuutta järjestäytyneessä yhteiskunnassa..
Espoon sosiaali- ja terveystoimi tuki pilottihanketta vuonna 2020 15 000 €:lla. Hanke saa vuodelle
2021 STEA -avustusta 228 000 € (Helsinki & Espoon radikalisoitumisriskissä olevien
maahanamuuttajanuorten kestävän hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi järjestäytyneessä
yhteiskunnassa). Toimintamuotoja ovat etsivän työn, henkilökohtainen asiantuntijaneuvonta,
harrastusmahdollisuuksien ja tuettujen välivuokra-asuntojen tarjoaminen sekä räätälöity tuki
työllistymiseen ja koulutukseen. Hankkeessa luodaan uusi malli psykiatrisesti oireilevien jäsenten
saamiseksi tarpeenmukaisen hoidon piiriin. Hankkeessa ohjataan nuoria, joilla on riski tai jotka ovat
pudonneet Omnian aikuiskoulutuksen piirissä.
Hakemukselle esitetään kohdeavustusta vuodelle 2021 15 000 €.
Lyömätön Linja Espoossa ry tarjoaa espoolaisille kantaväestöön kuuluville miehille Lyömätön Linja palvelua ja maahanmuuttajamiehille Miehen Linja -palvelua. Tämän lisäksi toteutettiin
lastensuojeluasiakkaina olevien isien tueksi tarkoitettua vastuullista isyyttä ja kumppanuutta
edistävää (Isi tuli! -vertaisryhmäohjelma) ryhmätoimintaa ja Miehen Linja -palvelun osalta kulttuurija sukupuolisensitiivistä väkivallan katkaisuohjelmaa sekä väkivaltaa ennaltaehkäiseviä ja kotouttavia
ryhmätoimintoja. Espoon sosiaali- ja terveystoimi tuki toimintaa vuonna 2020 152 000 €:lla.
Toimipiste sijaitsee Leppävaarassa ja sen piirissä oli vuonna 2019 yhteensä 380 espoolaista. Vuodelle
2021 yhdistys saa STEA:n avustusta 231 000 €.
Esitetään avustusta vuodelle 2021 152 000 €.

Manna-Apu ry on toiminut 1.11.2019 alkaen osoitteessa Tuomarilantie 19. Yhdistys on usean vuoden
ajan kehittänyt suunnitelmallisesti toimintaansa tavoitteena lisätä asiakkaiden toimijuutta omassa
elämässään ja osallisuutta yhteiskunnassa. Tuomarilantien tilojen myötä toimintaa kehitetään
edelleen siihen suuntaan. Korona -tilanteen helpottaessa ruoka-apua ei tarvitse enää jonottaa ja
toimintaa muokataan yhä enemmän yhteisöllisemmäksi. Uusi tila mahdollistaa
hävikkiruokatoiminnan ja ryhmien kokoontumisen sekä muut kohtaamiset hyvinvointipalveluiden
ammattilaisten kanssa. Asiakaskäyntejä on vuodessa noin 32 000. Yhdistyksellä on noin 40
vapaaehtoistyöntekijää ja asiakkaista koostuvat aktivointiryhmät järjestävät erilaista osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa. Manna-Apu ry toimii uusien tilojen myötä enenevässä määrin
ns. logistiikkakeskuksena ruoka-aputoimijaverkoston toimijoille. Yhdistys saa STEA avustusta vuonna
2021 54.000 € Toimijaksi -hankkeeseen (Ruoka-apuun turvautuvien ihmisten voimaannuttamiseen
oman elämänsä aktiivitoimijoiksi yhteisöllisillä ja osallistavilla toimintamuodoilla Espoossa. Lisäksi
yhdistys sai sosiaali- ja terveysministeriöltä avustusta valtakunnalliseen ruoka-aputyöhön vuosille
2019-2021 20 000 € kohdistettavaksi kuljetus-, varastointi- ja jakelukustannuksiin. Yhdistys on saanut
sosiaali- ja terveystoimelta avustusta vuonna 2020 45 000€. Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana
espoolaisen ruoka-apujakelun koordinaatioryhmän toiminnassa.
Esitetään vuodelle 2021 avustusta 45 000 € sekä tilat maksutta käyttöön (66 751 €). Avustuksen
myöntämisen ehtona on ruokajakelutoiminnan kehittäminen edellä mainituilla periaatteilla yhdessä
muiden ruokajakelutoimittajien kanssa.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Uudenmaan piiri ry
Yhdistys tarjoaa espoolaisille perheille tilapäistä lastenhoitoapua ja järjestää perhekahvilatoimintaa
16 toimipisteessä. Lisäksi se tuottaa ammatillisesti ohjattua tukihenkilötoimintaa, perhekummitoimintaa, Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaa. Lisäksi Espoossa toimii 30 MLL:n
kylämummia ja -vaaria. MLL:n Uudenmaan piiri ry saa STEA:n yleisavustusta lapsiperheitä tukeviin
toimintoihin yhteensä 422 470 € vuonna 2021. Kaupungin avustus toiminnalle vuonna 2020 oli 80
000 €.
Esitetään vuoden 2021 avustukseksi 80 000€ Lisäksi yhdistys saa maksutta käyttöönsä työtilaa (4
pv/vko) perhetyön ja kotipalvelun tiloissa.
Nicehearts ry ylläpitämä Me -talo ylläpitää ja toteuttaa matalan kynnyksen toimintaa kuntalaisille.
Kohderyhminä ovat lapset, nuoret, perheet sekä maahanmuuttajataustaiset perheet. Me talossa
toteutetaan ryhmiä, toimintaa ja tapahtumia tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin edistämiseksi,
alueellisen vaikuttamisen ja osallisuuden lisäämiseksi sekä tasa-arvon, integraation ja kotoutumisen
edistämiseksi. Tärkeänä toimintamuotona ovat mm. Naapuriäiti -toiminta
maahanmuuttajataustaisille naisille, jossa Espooseen kotoutuneet maahanmuuttajataustaiset naiset
auttavat asuinalueensa muita maahanmuuttajataustaisia naisia opastamalla ja neuvomalla
arkipäivän asioissa sekä Wahva-nainen -toiminta, jonka avulla vahvistetaan
maahanmuuttajataustaisten naisten yhteiskunnallista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä matalan
kynnyksen kohtaamispaikkojen ja vertaisryhmien keinoilla. Sosiaali- ja terveystoimi on tukenut
toimintaa vuonna 2020 115 000 €:lla sekä tilavuokran osuudella.
Nicehearts on saanut maahanmuuttajataustaisen naisten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä
Wahvanainen -toimintaan STEA avustusta yhteensä 459 000 €. STEA –avustusta kokonaisuudessaan
300 000€ (Espoo, Helsinki, Imatra, Lappeenranta, Vantaa), Wahva -nainen toimintaan 206 246 €
(Espoo, Vantaa) vuodelle 2021. Nicehearts ry hakee avustusta kahden työntekijän
palkkakustannuksiin sekä tilavuokriin.

Esitetään avustusta vuodelle 2021: 115 000 € sekä tilat maksutta käyttöön. Vuokrakustannus tiloista
on 90 526€ vuodelle 2021.
OmaKamu ry tarjoaa pitkäkestoista tukisuhdetoimintaa espoolaisille lapsiperheille, joiden
läheisverkostot ovat pienet. Tavoitteena on vahvistaa tukea tarvitsevien lasten hyvinvointia
pitkäjänteisesti. Toiminnassa huomioidaan myös lapsen perhe. OmaKamu on saanut tukea Espoon
kaupungilta 2017 ja 2018 yhteensä 4000€ toiminnan käynnistämiseksi. Vuonna 2019 ja vuonna 2020
Espoo avusti toimintaa 15 000€ avustuksella. Toiminta on saatu käynnistettyä pienimuotoisesti ja
kysyntää tukimuodolle on enemmän kuin mihin tähän mennessä on pystytty vastaamaan. Vuonna
2019 ja 2020 on pystytty kasvattamaan OmaKamu –toimintaa suunnitelman mukaisesti. OmaKamu
ry saa vuodelle 2021 STEA -rahoitusta 190 000€ OmaKamu toiminnan toteuttamiseen seitsemälle
(ml. Espoo) paikkakunnalle.
Esitetään avustusta vuodelle 2021 20 000€.

Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo toteuttaa Punaisen ristin humanitääristä työtä
kotimaassa. Nuorten turvatalo on kriisi- ja konsultaatiokeskus, joka tarjoaa matalan kynnyksen apua
sekä tukea nuorille ja heidän perheilleen elämän erilaisissa ongelma- ja pulmatilanteissa. Nuorten
turvatalo toimii Espoon Leppävaarassa ja sen palveluita ovat kriisivastaanotto- ja majoitustoiminta,
keskusteluapu, nuorten itsenäistymisen tukeminen, unikoulu nuorille, tuki- ja valmiustoiminta
netissä, puhelinkonsultaatiot nuorille, perheille sekä viranomaisille, tukihenkilötoiminta sekä
toiminnalliset ryhmät. Espoon sosiaali- ja terveystoimi avusti SPR:n Nuorten turvataloa vuonna 2019
205 000€. STEA avustusta nuorten turvatalo –toimintaan Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Turussa ja
Tampereella on myönnetty yhteensä 1 034 000€.
Esitetään vuodelle 2021 avustusta 205 000 € nuorten turvatalo-toimintaan. Lisäksi esitetään 10 000
€ avustusta Kotipolku-työhön. Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen alla toimiva Kotipolku tukee
pääkaupunkiseudulla 18–24-vuotiaiden nuorten aikuisten itsenäistymistä ja asumista.
SPR Kehä-Espoon osasto järjestää matalan kynnyksen asukastalotoimintaa Raitin Pysäkillä
Leppävaarassa. Tila tarjoaa tapaamis- ja kokoontumispaikan lähiseudun asukkaille. Paikka on auki
arkisin klo 10-14. Paikassa on mahdollisuus arkiaamuisin aamupuuroon, keskiviikkoisin on tarjolla
lounas ja elintarvikejakoa on kerran viikossa (huomioiden korona -pandemian rajoitukset. Viikoittain
on kerhotoimintaa erilaisten teemojen osalta. Mukana toiminnassa ovat Espoon
Mielenterveyhdistys EMY ry, Leppävaaran seurakunta, Espoon kaupungin aikuissosiaalityö sekä Te hallinto ja oppilaitokset muun muassa työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen tarjoajana. Raitin
Pysäkillä on noin 30 – 40 kävijää päivittäin. Sosiaali- ja terveystoimi on kattanut tilan vuokra- ja
käyttökulut vuosittain. Yhdistys on ollut mukana espoolaisen ruokajakelutoiminnan
koordinaatioryhmän toiminnassa vuonna 2020 ja toiminut vähävaraisten kasvomaskien
jakelupisteenä kevään ka kesän 2020 aikana. Avustuksen saamisen ehtona on toimiminen
espoolaisessa ruokajakelutoiminnassa ja sen kehittämisessä.
Esitetään tuettavaksi yhdistystä tarjoamalla Raitin Pysäkin tilat edelleen maksutta käyttöön (24 476
€).

ViaDia Espoo ry hakee jatkoa toiminnalle, jonka tavoitteena on tukea päihde- ja
mielenterveyspalveluja tarvitsevia rikos- tai vankilataustaisia espoolaisia elämänhallinnassaan ja

toimia espoolaisten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena. Vuoden 2020 kohdeavustuksella on
ylläpidetty pienpajatoimintaa Leppävaarassa. Yhdistys ei saanut STEA -rahoitusta vuodelle 2021.
Yhdistys on ollut mukana espoolaisen ruokajakelutoiminnan koordinaatioryhmän toiminnassa
vuonna 2020. ViaDia osallistui aktiivisesti kevään 2020 aikana korona -pandemian aiheuttaman
ruoka-aputarpeen kysynnän kasvuun vastaamiseen. Yhdistys on toiminut syksystä 2020 alkaen
vähävaraisten kasvomaskien jakelupisteenä. Vuonna 2020 kohdeavustus oli 20 000 €.
Esitetään vuodelle 2021 avustusta vuodelle 20 000 € siten, että perhe- ja sosiaalipalvelut maksaa 5
000 € ja terveyspalvelut 15 000 €.

Terveyspalvelut:
Hyvä Koti ry tuottaa yhteisöllistä ryhmätoimintaa nuorille ja aikuisille. Toiminta on suunnattu tukea
tarvitseville mielenterveyskuntoutujille ja muuten tukea tarvitseville. Yhdistyksellä on toimintaansa
varten vuokrattuna Espoosta kolme toimipistettä; kaksi aikuisille, yksi nuorille. Kodinomaisissa
tiloissa järjestetty toiminta on monipuolista ja palvelunkäyttäjät pääsevät osallistumaan toiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen. Ryhmätoimintaan osallistuvat ohjautuvat sekä erikoissairaanhoidosta
että kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluista. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden toimijoiden,
kuten Omaiset mielenterveystyön tukena -yhdistyksen kanssa. Yhteisöjen toimintaan osallistuvat
ammattikoulutettu henkilökunta sekä vertaisohjaajat ja yhteisöjäsenet. Vuodelle 2020 Hyvä Koti ry
sai Espoon kaupungilta yhteensä 220 000 € kohdeavustusta ja hakee samaa summaa vuodelle
2021. Hyvä Koti ry ei saa kaupungilta vuokra-avustusta eikä sillä ole muuta toimintaa. Yhdistys saa
STEA-avustusta vuodella 2021 105 000 €.
Esitetään Hyvä Koti ry:lle vuoden 2021 avustusta 200 000 €.

Espoon diakoniasäätiö/ toimintakeskus Oodi Espoon diakoniasäätiö sr järjestää määräaikaisia
kursseja ja ryhmätoimintaa toimintakeskus Oodissa (Kilonkallio). Kohderyhmänä ovat vähävaraiset,
maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät, pitkäaikaissairaat ja päihde- ja mielenterveyspalveluja
käyttävät asiakkaat. Toiminnan tarkoituksena on edistää osallistujien terveyttä ja hyvinvointia,
toimintakykyä ja osallisuutta sekä vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymisriskiä. Toiminnan
toteutuksessa käytetään omaa henkilökuntaa, vertaisohjaajia ja ostopalveluohjaajia.
Espoon diakoniasäätiö on vuokrannut tilat ko. toimintaansa varten Espoon diakoniasäätiön
konsernilta (Edistia Oy). Vuodelle 2020 Espoon diakoniasäätiö sai Oodin toimintakeskuksen 60 000 €
kohdeavustusta. Stean avustushakemus yhdistyksellä oli hakuvaiheessa ilmeisesti
tietojärjestelmäongelman vuoksi jäänyt kirjautumatta hakujärjestelmään, eikä yhdistys näin ollen
saanut Stealta vuodelle 2021 lainkaan avustusta. Espoon diakoniasäätiön hallitus on tässä tilanteessa
päättänyt subventoida toiminnan rahoitusta Stean avustuksen verran ja taata tällä tavalla
omarahoitusosuuden. Yhdistys on Stealta saanut luvan hakea jatkohakemuksella uutta rahoitusta.

Esitetään avustusta vuodelle 2021 60 000 €.

Samaria rf:n Espoon Ankkuri avopalvelukeskus Matinkylässä tarjoaa raittiusvalmennusohjelma
ARVOn Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelujen päihdevieroituksen tai mielenterveys- ja
päihdeavopalveluja käyttäville espoolaisille sekä kuntalaisille, jotka eivät ole avopalvelujen piirissä.

Valmennusohjelma toteutuu ohjatuissa ryhmätapaamisissa. Yhdistys sai sosiaali- ja terveystoimen
avustusta vuodelle 2020 90 000 €. Yhdistys saa STEA avustusta vuodelle 2021 pääkaupunkiseudun
päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ja syrjäytymisvaarassa olevien elämänhallinnan
tukemiseen matalan kynnyksien tukitoimien järjestämiseen yhteensä 250 000 € (vuonna 2020 STEA
avustus oli 297 000 €). Yhdistys hakee kohdeavustusta ARVO raittius -valmennusohjelman
toteuttamiseen 99 000 €. Noin kolmasosa haettavasta avustussummasta on Tilapalvelujen
laskuttamaa tilavuokraa.
Esitetään avustusta vuodelle 2021 96 000 €.

Vanhusten palvelut
Espoon järjestöjen yhteisö, EJY ry, Keikka-apu järjestää ikäihmisten vapaaehtoistoimintaa. Keikkaaputoiminnassa rekrytoidaan, koulutetaan ja välitetään vapaaehtoisia pääasiassa kotona asuville
ikäihmisille. EJY ry oma rahoitus osuus on vuodelle 2021 10 000 €. Sosiaali- ja terveystoimi on
tukenut vuonna 2020 toimintaa 45 000 eurolla. Keikka-aputoiminnassa toteutuu ennusteen mukaan
noin 1000 kertaluonteista keikkakäyntiä vuodessa noin 200 espoolaiselle ikääntyneelle, joiden keskiikä on noin 82 vuotta. Keikka-aputoiminta mahdollistaa vapaaehtoisten turvalliset ja luotettavat
kertaluonteiset keikka-apu käynnit, jotka tukevat merkittävästi iäkkäiden espoolaisten osallisuutta ja
harrastus- ja virkistystoimintaa ja lievittävät yksinäisyyden kokemusta. Vapaaehtoisia ”keikkalaisia”
on ollut vuonna 2020 mukana toiminnassa noin 100. Keikkaluonteisuus ei edellytä pitkäkestoista
sitoutumista ja sen on todettu siksi vastaavan hyvin tämän ajan vapaaehtoistoiminnassa mukana
olevien seniorien odotuksiin. Vastaavaa kertaluonteista ja satunnaista keikka-apuun verrattavaa
toimintaa ei ole ostettavissa markkinoilta. Keikka-apu käynti on ikääntyneelle seniorille aina
maksutonta.
Vuonna 2020 koronatilanteen aikana Ejy ry ja Keikka apu olivat merkittävällä vapaaehtoispanoksella
mukana Espoon kaupungin järjestämässä Operaatio ruokakassissa.
Esitetään avustusta vuodelle 2021 45 000 €.
Espoon järjestöjen yhteisö, EJY ry, TOIMI! on systemaattisesti koordinoitu ikäihmisten
vapaaehtoistoimintamalli, jossa hyödynnetään valtakunnallista OLKA- toimintamallia. OLKAtoimintamalli on kehitetty mm. HUS yhteistyössä ja sitä on toteutettu menestyksellisesti sekä Jorvin
että Espoon sairaalan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa. Kehittämishanke toteutettiin TOIMI! nimellä. TOIMI! Vapaaehtoistoiminnan mallissa koordinoidaan keskitetysti vapaaehtoisten Starttiinfo, rekrytointi, valmennus ja perehdytys sekä vapaaehtoisten tuki, virkistys ja kiittämiskäytännöt
yhteistyössä Espoon vanhustenpalvelujen, liikunta- ja kulttuuripalvelujen senioritoimijoiden
verkoston kanssa. Keskitetty viestintä lisää näkyvyyttä ja tehostaa osaltaan vapaaehtoistoimintaa.
TOIMI! -mallissa otetaan vuoden 2021 aikana käyttöön EJY ry:n sähköiset työkalut; Clara
vapaaehtoistoiminnan sähköinen rekisteri ja Webropol -pohjainen vapaaehtoistehtävien
koordinointi, jotka mahdollistavat jatkossa tehokkaan toiminnan tiedonkulun, seurannan ja
tilastoinnin. TOIMI! -toimintamallia toteutetaan 2021 Espoon kohdeavustuksella ja STEA:n
vakiintuneen toiminnan avustuksella.
TOIMI! nimi on muuttumassa 2021 vuoden aikana muotoon VESA = vapaaehtoiset Espoolaisten
seniorien apuna.
Esitetään avustusta vuodelle 2021 45 000 €.

Hakijat, joille ei esitetä kohdeavustusta vuodelle 2021
1. EJY ry. hakee kohdeavustusta espoolaisten asunnottomuuden vähentämiseen. Kohteena
erityisesti maahanmuuttajataustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisytyö. Tuettava työ
olisi yksilöityä, matalan kynnyksen jalkautuvaa ja ratkaisukeskeistä asiakastyötä, jossa
huomioitaisiin erityisesti talous- ja velkavaikeudet. Hanke olisi osa Espoon asunnottomuuden
puolittamisen ohjelmaa.
Ei esitetä avustusta vuodelle 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt
hankeavustusta Espoon kaupungille asunnottomuuden vähentämiseen vuosille 2021– 2022,
jonka avulla tehdään kyseistä työtä kaupungin omana työnä ja yhdessä järjestöjen kanssa.

2. Espoon Maahanmuuttajien yhdistys, ESMA ry hakee kohdeavustusta 52 050 € matalan
kynnyksen neuvontapisteen perustamiseen Esma ry:n uuteen toimintakeskukseen
Leppävaarassa. Neuvontapisteessä on tarkoitus antaa aikuisille maahanmuuttajille
henkilökohtaista neuvontaa ja tukea sekä informaatiota erilaisissa sosiaali-, työllisyys- ja
koulutukseen liittyvissä asioissa suomen-, arabian-, somalin ja englannin kielillä. Toiminnalla
pyritään täydentämään Espoon kaupungin ja valtion viranomaisten neuvontaa. STEA on
myöntänyt vuodelle 2021 173 000 € (Espoo, Helsinki, Vantaa) somalin- ja arabinkielisten
maahanmuuttajanuorten oppimisedellytyksien ja työllistymisen edellytyksien
vahvistamiseen ryhmätoiminnalla, työpajoilla sekä henkilökohtaisella ura- ja
opintoneuvonnalla (Osa yhteisöä 2020-2022).
Ei esitetä avustusta vuodelle 2021. Yhdistykselle ei ole myönnetty aikaisemmin kaupungin
kohdeavustusta. Espoossa on alkanut syksyllä 2020 maahanmuuttajien
neuvontapalveluiden hanke (Työ- ja elinkeinoministeriön avustus). Yhdistyksen toiminta
liittyy läheisesti kyseiseen hankkeen toimintaan. Kaupungin hanke tekee jatkossa tiivistä
yhteistyötä yhdistyksen kanssa.
3. Espoon Monitoimikeskus ry:n tavoitteena on vuoden 2021 toimintasuunnitelman mukaan
muun muassa maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, perheiden avustaminen,
neuvonnan tarjoaminen ja läksykerhojen ja harrastusryhmien järjestäminen koululaisille.
Yhdistys hakee vuodelle 2021 kohdeavustusta 21 720 €. Yhdistyksellä ei ole ulkopuolista
rahoitusta. Ei esitetä avustusta vuodelle 2021.
4. Kehitysvammatuki 57 ry järjestää monipuolista osallisuutta ja vertaistukea vahvistavaa
toimintaa kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen. Kohdeavustusta haetaan 7-10:een
säännöllisten vertais- ja harrasteryhmien sekä kerhojen toteuttamiseen sekä kolmeen (3)
kehitysvammaisille suunnatun täyshoidollisen leirin toteutukseen. Sosiaali- ja terveystoimi
on tukenut yhdistyksen toimintaa vuonna 2019 5 000 €:lla ja vuonna 2020 20 000 €:lla.
Yhdistys saa STEA avustusta vuodelle 2020 pääkaupunkiseudun perheiden ryhmä- ja
vertaistukitoimintaan 125 087 €.
Toiminta ei ole kunnolla käynnistynyt osin koronatilanteesta johtuen ja myönnettyä
avustusta on käyttämättä. Toiminta jatkuu vuosilta 2019 ja 2020 säästyneillä varoilla. Ei
esitetä avustusta edellisen perusteella vuodelle 2021.
5. Q -teatteri ry tarjoaa tukea ja toimintaa tarinateatterin toteuttamiseen yhteistyössä Espoon
lastensuojelun ja aikuissosiaalityön kanssa. Yhteistyötä on tehty useiden vuosien ajan.
Avustusta käytetään näyttelijöiden, tuottajan sekä työnohjaajan palkkakuluihin. Tavoitteena

on hyödyntää näyttelijöiden ammattitaitoa soveltavan ja osallistavan teatterin keinoin.
Tarinateatteri on erinomainen tapa nostaa esiin asiakkaan ääntä ja kokemusta taiteen
keinoin. Yhdistys ei saa STEA –avustusta.
Ei esitetä avustusta vuodelle 2021. Q-teatterin toiminta on perustunut Espoon kaupungin
perhe- ja sosiaalipalvelujen tarpeista lähteviin yksittäisiin tilauksiin. Varsinaista avustettavaa
toimintaa ei ole toteutunut näiden yksittäisten “keikkojen” lisäksi. Esitetään, että sinänsä
vaikuttavaa ja hyödyllistä toimintaa voidaan hankkia yksiköiden määrärahojen puitteissa
normaalin tilausprosessin kautta.
6. Suomi-Indo-Pakistan Hyvinvointi ry:n toiminnan kohderyhmänä on Pakistanista ja Intiasta
Suomeen tulleet perheet ja lapset. Tavoitteena on perheiden ja lasten tukeminen ja
kotouttaminen Suomeen. Menetelminä on muun muassa kuukausittaisten tapahtumien,
kesäleirin ja kulttuuritapahtuman järjestäminen. Yhdistyksellä ei ole ulkopuolista rahoitusta.
Ei esitetä avustusta vuodelle 2021.
7. Yhteiset Lapsemme ry hakee kohdeavustusta vuodelle 2021 60 000 € ilman huoltajaa
tulleiden turvapaikanhakijataustaisten lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen
vapaaehtoisen tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan keinoin, Yhdessä matkalla –hankkeen
toimintaan. Yhdistys saa vuodelle 2021 STEA -avustusta koko Uudenmaan alueelle 109 000
€. Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten ja -nuorten sekä jo oleskeluluvan saaneiden
nuorten kotoutumisen tukemiseen vapaaehtoisen tukiperhetoiminnan keinoin (Yhdessä
matkalla - tukiperheestä voimaa yksintulleen nuoren kotoutumiseen 2017-2021) (Kaikille
eväät elämään -avustusohjelman osahanke). Hankkeessa suurin osa asiakkaista (15/32) on
espoolaisia. Espoon kaupungin avustuksella toteutettaisiin toimintaa Espoon ryhmäkodissa
ja Hirviportin ja Kivenlahden perheryhmäkodeissa asuville lapsille ja EHJÄ ry:n ja Espoon
jälkihuollon asiakkuudessa oleville 18 -24 -vuotiaille nuorille.
Yhdistys ei ole saanut aikaisemmin kaupungin kohdeavustusta. Toiminta nähdään tärkeänä,
mutta kohdeavustuksiin vuodelle 2021 varatut määrärahat ei anna mahdollisuutta tukea
yhdistyksen toimintaa.
8. Suomen venäjänkielisten osasto Klubok ry hakee avustusta 32 000 euroa. Toiminnalla
tarjotaan tukea Espoossa asuville venäjänkielisille perheille, vertaistukea naisille pienten
lasten kanssa sekä erityislapsiperheille, kerhotoimintaa, puhekehittämisryhmiä. Lisäksi
tarjotaan neuvontaa ja apua erilaisissa kriisitilanteissa.
Toimija ei saa ulkopuolista rahoitusta hankkeelleen, joten se ei täytä avustuskriteereitä. Ei
esitetä avustusta vuodelle 2021.
9. Irti Huumeista ry. hakee Espoon kaupungilta avustusta 88 595 euroa hankkeeseen, jonka
tavoitteena on lisätä turvallisuutta metroasemilla sekä eri yhteiskuntaryhmien ymmärryksen
vahvistaminen. Avustusta käytetään yhden projektityöntekijän palkkaamiseen, joka
koordinoi Huudikoutsi-toimintaa Espoossa.
Hankkeen tavoitteet nähdään tärkeinä ja esimerkiksi erilaisissa kyselyissä asukkaat ovat
nostaneet turvattomuuden yhdeksi huolenaiheeksi. Nykyisten määrärahojen puitteissa ei
kuinkaan ole mahdollista avustaa uutta hanketta, mutta pidetään mielekkäänsä laajemman
yhteistyön pohtimista kaupungin ja järjestötoimijoiden kanssa turvallisuus, päihde- ja
mielenterveyden kysymysten parissa.

10. Sininauhasäätiö hakee avustusta 176250 euroa matalan kynnyksen päiväkeskuksen
käynnistämiseen Espoossa. Kohderyhmänä olisivat asunnottomat, mielenterveys- ja
päihdetaustaiset espoolaiset henkilöt. Syrjäytymisuhan ehkäisy, sekä osallisuus ovat
toiminnan punaisena lankana. Toiminnan sisällöt muokkautuvat kohderyhmän tarpeiden
mukaan.
Toimintaa pidetään tärkeänä ja yhteistyö järjestötoimijoiden kanssa nähdään tarpeellisena.
Nykyiset määrärahat eivät mahdollista näin suuren toiminnan käynnistämistä. Toiminnon
suunnittelua tulee myös tehdä huolella. Sininauhasäätiö ei myöskään ole saanut
hankkeelleen ulkopuolista rahoitusta. Tehdään kevään 2021 aikana tarkempaa
päiväkeskuksen tarvearviointia yhdessä järjestön ja kaupungin palvelualueiden kesken.

