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09 Helsinki Human Rights-säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista sosiaalipalveluissa, terveyspalveluissa, nuorisotyössä, liikunnassa, urheilussa ja taiteessa. Säätiön tarkoituksena on näillä toiminta-alueilla edistää ihmisten tasavertaista palveluiden saantia sekä sopeutumista
yhteiskuntaan heidän kielestään, kulttuuristaan, uskonnostaan, syntyperästään, iästään tai muusta perusteesta tai henkilökohtaisesta ominaisuudestaan riippumatta. Säätiön tarkoituksena on sekä yksilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla Suomessa ja ulkomailla vastustaa rasismia, syrjintää ja ihmisoikeusloukkauksia.

Johdanto
Vuoden 2014 merkittävin uutinen oli se, että tanssi- ja koripallokerhot jatkuivat Raha-automaatti yhdistyksen pysyvän avustuksen turvin, tosin avustussumma oli noin 70 % edellisvuoden toimintaan saadusta avustuksesta. 09HHR Malmin toiminnallinen kohtaamispaikka vakiinnutti toimintansa Koillis-Helsingin alueella.
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen Monikulttuurinen ohjaajakoulutus -hanke toteutti
kaksi täyttä koulutusohjelmaa. Helsingin Diakonissalaitoksen liikuntasalissa järjestettävä Open Gym -toiminta hiipui, koska osallistujia muutti opintojen perässä Helsingin ulkopuolelle, eikä uusia nuoria vielä ole
kasvanut tähän toimintaan. Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa yhteistyössä tehtiin perhe- ja avohuollon
liikuntakerhoja sekä Turussa toteutettiin koriskerhoja, yhteistyössä Turun NMKY ja iMove -projektin kanssa.
Aloitimme useita uusia hankkeita toimintakaudella 2014. Opetus- ja Kultturiministeriön avustuksella aloitimme aamupäiväkerhotoiminnan ja kehitimme koulujen loma-aikoina tapahtuvaa toimintaa. Pääsimme
mukaan Yhdessä Liikkumaan 4 hankkeeseen, jossa tarjottiin Helsingin alueen maahanmuuttajataustaisille
nuorille liikunnallisia ajanviettovaihtoehtoja. Tätä hanketta toteutettiin yhteistyössä Helsingin Nuorisoasiankeskuksen, Icehearts ry:n ja Helsingin NMKY:n kanssa. Teimme kattavan koulukäyntikierroksen Uudellamaalla Etelä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n tilauksesta. Kävimme noin 20 alakoulussa esittelemässä koripalloa sekä omaa toimintaamme.
09 HHR säätiön vuoden 2014 tavoitteet olivat; tarjota lapsille ja nuorille tilaa kuulua ja loistaa. Tuoda

taiteellisuus ja liikunnallisuus lähelle lapsia ja nuoria, joilla ei ole taloudellisista tai muista syistä
mahdollisuutta maksulliseen harrastustoimintaan. Ottaa huomioon tulevaisuuden tuomia haasteita ja vastata niihin jatkamalla monikulttuurisen (liikunta)ryhmien ohjaajakoulutuksen kehittämistä. Kiinnittää erityistä huomiota tyttöjen ja nuorten naisten asemaan yhteiskunnassa ja sukupuolen saamiin merkityksiin harrastetoiminnassa.
Vuonna 2014 saavutettiin määrälliset ja laadulliset tavoitteet säätiön kaikissa toiminnoissa. Vuoden aikana
säätiön toimintaan osallistui noin 2200 lasta, joista lähes 400 viikoittain. Osallistujista noin 45 % oli tyttöjä
ja 65 % maahanmuuttajataustaisia. Säännöllistä kerhotoimintaa järjestettiin 12 eri alakoululla, kahdella
nuorisotalolla, Liikuntamyllyssä ja Malmin Palloiluhallilla. Ohjattuja tunteja toteutimme vuoden aikana 2350
ja osallistujien käyntikertoja oli lähes 19 000.
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09 Helsinki Human Rights -säätiön hankkeet 2014
09 HHR -säätiön toiminta rakentui vuonna 2014 seuraavista toisiaan täydentävistä osakokonaisuuksista:
•
09 HHR Malmi – Toiminnallinen kohtaamispaikka
•
09 HHR Iltapäiväkerhot 3. – 6. -luokkalaisille
 Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen kerhot
 Open Gym Basketball nuorille aikuisille.
•
MOK – Monikulttuurinen ohjaajakoulutus
•
09 HHR Aamuvirkut
•
09 HHR Lomatoiminta -hanke
•
Yhdessä liikkumaan 4 -projekti

09HHR Malmin toiminnallinen kohtaamispaikka -hanke
Syyskuussa 2012 aloitetun, Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston rahoittaman, 09HHR Malmin –
toiminnallinen kohtaamispaikka -hankeen toiminta jatkui 2014 Malmin palloiluhallilla. Toiminta tapahtui
hallin kahdella sisäpallokentällä ja alakerrassa olevassa tanssisalissa maanantaista perjantaihin klo. 14.00 –
17.00. välisellä ajalla. Saadun palautteen perusteella lisättiin kahdelle päivälle lapsia ja nuoria toiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen osallistava ”Teidän päivä”. Selkeä viikko-ohjelma ja osallistaminen palvelivat
toiminnan tavoitteita erinomaisesti. Kauden aikana kertyi yhteensä yli 4600 käyntiä, keskimäärin 23 kävijää/päivä, erillisiä kävijöitä oli noin 1100, joista tyttöjä 480 ja poikia 600.
Toimintavuoden aikana hankkeessa toimi yksi vastaavaohjaaja, yksi palkkatuella työllistetty työntekijä sekä
useita tuntityöntekijöitä, vapaaehtoisia, opiskelija- ja työharjoittelijoita.
Vuonna 2014 09 HHR Malmin toiminnallinen kohtaamispaikka järjesti seuraavat tapahtumat:
17.2–21.2. Hiihtoloma hässäkkä. Viikon aikana tapahtumaan osallistui 220 kävijää.
24.5 Malmi Carneval ja Basket Against Racism
2.6–6.6 Kesäleiri 1 ja 9.6–13.6 Kesäleiri 2. Leireille osallistui yhteensä 80 lasta ja nuorta.
15.10–17.10 Syysloma Sähinät. Viikon aikana tapahtumaan osallistui 200 lasta ja aikuista.
14.11 Jam 6 –Operaatio Malmi. Tapahtumaan osallistui 130 lasta ja nuorta.
Yhteistyötä tehtiin seuraavien toimijoiden kanssa: Helsingin kaupungin Operaatio Pulssi ja Fun Action, Malmin ja Pukinmäen nuorisotalot, Koillisluotsi, Malmin toimintakeskus, Malmin alueen lastensuojelu, Arla Ingman, Parkourkeskus ja ESLU (Eteläsuomen liikunta ja urheilu ry).
Alkuvuodesta tammi-maaliskuussa toteutettiin koulukäyntejä yhteistyössä Operaatio Pulssin kanssa. Koulutempaukset tavoittivat 500 lasta ja nuorta kuudella eri koululla. Syys-marraskuussa hanke kävi 18 eri koululla esittelemässä koripalloa soveltavia menetelmiä ESLU:n kanssa ja tavoitti yhteensä 1750 lasta ja opettajaa. Ohjaustunteja kertyi 75 tuntia. Koulukäynnit on todettu tehokkaimmaksi tavaksi markkinoida hankkeen
ja säätiön toimintaa ja tavoittaa uusia kävijöitä.
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09 HHR Iltapäiväkerhot 3. – 6. -luokkalaisille
09 Helsinki Human Rights säätiön alakoulujen iltapäiväkerhotoiminta koostui koripallo- ja katutanssikerhoista. Toimintaa järjestettiin yhdellätoista eri koululla ja kahdella nuorisotalolla Helsingissä ja kahdella Turussa sekä Helsingin Diakonissalaitoksen liikuntasalilla. Kerhoissa toimi pääasiallisesti kaksi ohjaajaa, jotka
vastasivat kerhojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Toiminnasta vastaava ohjaaja piti yhteyttä koulujen
henkilökuntaan ja lasten vanhempiin, vastasi toiminnan kehittämisestä ja uusien kontaktien solmimisesta.
Toimintavuosi 2014 oli ensimmäinen vuosi kun kerhotoiminta järjestettiin pysyvän rahoituksen turvin.
Raha-automaattiyhdistys myönsi toimintaan 110 000 euron vuotuisen avustuksen.
Iltapäiväkerhot aloitettiin tammikuussa viikolla 3 ja viimeiset kerhot pidettiin joulukuun toisella viikolla. Iltapäiväkerhotoiminnan päätavoitteena oli vahvistaa lasten ja nuorten elämänhallintaa mahdollistamalla
heille yhdessäolo ja tekeminen sekä edesauttaa heidän sopeutumistaan yhteiskuntaan ilman sosioekonomisia, kulttuurillisia tai etnisiä esteitä. Osatavoitteena oli edistää lasten ja nuorten sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, omatoimisuutta ja terveyttä sekä tarjota eri kulttuureita edustaville nuorille luonnollinen, avoin,
turvallinen ja toiminnallinen kohtaamispaikka. Työkaluina käytettiin liikuntaa, tanssia ja taiteita. Kohderyhmänä olivat erityisesti monikulttuuristen sekä/tai taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevien perheiden
lapset. Nuorille tarjottiin mahdollisuus kasvattaa itsevarmuutta ja saada onnistumisen kokemuksia. Iltapäiväkerhot toimivat myös etsivän nuorisotyön välineenä ja parhaimpana tapana tehdä säätiön toimintaa tunnetuksi lapsille, vanhemmille sekä koulujen henkilöstölle. Vuonna 2014 kerhotoimintaa onnistuttiin laajentamaan uusille kouluille.
Vuonna 2014 järjestettiin 19 eri kerhoa 16 eri kohteessa. Kerhotoiminnassa kävi lapsia yhteensä 456, joista
tyttöjä oli 256, maahanmuuttajataustaisia 326. Ohjaustunteja kerhoissa oli 1070. Lisäksi avustusvuonna järjestettiin 238 tuntia erilaisia tapahtumia, kuten kesäleirejä, tanssijameja ja koripalloturnauksia. Nämä tapahtumat tavoittivat avustuskauden aikana yli 3600 henkilöä.
Kerhojen lisäksi järjestettiin tanssi- ja koripallotapahtumia. Tapahtumissa lapset pääsivät tutustumaan muiden kerhojen lapsiin sekä näyttämään kerhossa opittuja taitoja. Tapahtumat lisäsivät lasten yhteisöllisyyttä
ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lisäksi kävimme useissa tanssi- ja liikuntatapahtumissa lasten kanssa.
Iltapäiväkerhoille asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin. Säätiö on onnistunut kouluttamaan työntekijät
työn tuomiin haasteisiin (Monikulttuurinen ohjaajakoulutus), työntekijät olivat motivoituneita ja taustoiltaan sopivia (monikulttuurisia) tähän työhön. Aiempien projektien aikana kerätty tietotaito oli merkityksellistä tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvät suhteet kouluihin, yhteistyötahoihin, alueen muihin toimijoihin
sekä kohderyhmän lapsiin ja nuoriin olivat myös tärkeää onnistumisen kannalta. Tosin iltapäiväkerhojen
kävijämäärissä oli noin 20 % lasku vuoteen 2013 verrattuna, mutta tapahtumiin osallistui merkittävästi
enemmän lapsia ja nuoria.
Kohderyhmältä kerätty palaute osoittaa, että he ovat ymmärtäneet hyvin toiminnan tavoitteet. He kokevat
tavoitteiden toteutuneen koskien terveyden, suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämistä. Myös
tavoitteet rasismin ja kiusaamisen vastustamisessa sekä sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittämisestä
oli sisäistetty.

Open Gym Basketball
Vuonna 2014 projekti tarjosi matalakynnyksen koripalloaktiviteetteja 18–25 -vuotiaille maahanmuuttaja- ja
kantaväestönuorille Helsingin Diakonissalaitoksella Kalliossa. Open Gym -toiminta oli avointa toimintaa,
jonne kaikki halukkaat olivat tervetulleita. Tämän toiminnan piirissä oli noin viisitoista nuorta aikuista. Toi09HHR -säätiön Toimintakertomus 2014
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mintaa johti koripallokerhojen vastaavaohjaaja ja yhteydenottoihin käytettiin muun muassa ryhmän Facebook-sivuja. Open Gym -toiminta hiipui, koska osallistujia muutti opintojen perässä Helsingin ulkopuolelle,
eikä uusia nuoria ole säätiön kerhotoiminnasta vielä kasvanut tähän toimintaan. Kevään 2015 aikana päätetään miten toimintaa jatketaan.

Helsingin Diakonissalaitoksen perhe- ja avohuollon kerhot
09HHR -säätiö järjesti Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen huostaan otetuille
lapsille viikoittaisia liikuntakerhoja Helsingin Pitäjänmäessä kahdesti viikossa. Kerhot olivat arvostettu lisä
vaikeassa asemassa olevien lasten arkeen.

MOK – Monikulttuurinen ohjaajakoulutus
Vuonna 2013 aloitettu RAY:n rahoittama MOK – Monikulttuurinen ohjaajakoulutus -hanke toteutti ja kehitti
kaksi ohjelmaa. MOK-1 on hankkeen varsinainen koulutusohjelma (5 op) ja MOK-teaser joka on rekrytointija markkinointimielessä käytetty ohjelma. Niiden pilotointi aloitettiin Helsingissä 2013 syksyllä. Ensimmäisen MOK 1.1. koulutusohjelman luennoi kulttuurienvälisenosaamisen asiantuntijana hankkeessa käytetty
Eila Isotalus (Unidos oy). Hankkeen työntekijät suorittivat ensimmäisen koulutuskokonaisuuden sekä samanaikaisesti train-the-trainer moduulin. Tämä mahdollisti sen, että he pystyivät toimimaan koulutuskokonaisuuden kouluttajina tulevissa koulutuksissa.
Vuonna 2014 koulutusohjelmakokonaisuus toteutettiin sekä keväällä että syksyllä. Molempien kokonaisuuksien luennoista, järjestelyistä, materiaaleista ja rekrytoinneista vastasivat hankkeen työntekijät. Osallistujia oli yhteensä 24. MOK-1 koulutusohjelman konkreettinen päätavoite oli tuottaa monikulttuurinen koulutus opettajille, ohjaajille, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille sekä nuorille aikuisille. Tämän koulutuksen tavoitteena oli tuoda monikulttuurisuuden tuomat ongelmat näkyviksi sekä auttaa ohjaajia ymmärtämään
oman toiminnan motiivit ja vaikutukset ryhmänohjauksessa. Osallistujat saivat koulutuksesta konkreettisia
työkaluja kulttuurienväliseen osaamiseen, joita he voivat käyttää työssään.
Vastaavanlaista koulutusta, jossa yhdistetään ruohonjuuritason osaaminen ja hyvät käytännöt tutkimustiedon kanssa, ei ollut. Monet tutkimukset (mm. Dr Carol Kovach, UCLA 1997 & Distefano, J.J.&Maznevski,
M.L.,2000) osoittavat, että monikulttuuristen ryhmien tehokkuus ja toimivuus on suoraan kytköksissä ryhmänjohtajan kykyyn vaihtaa kulttuurista näkökulmaa sekä huomioida kulttuurierot ja –yhteneväisyydet.
Ryhmänohjaajat ovat näin ollen avainasemassa maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuristen lasten ja
nuorten integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Tutkimustiedon avulla hyville käytännöille saadaan
vahvat kehykset ja ne ovat helpommin mallinnettavissa.
Koulutusohjelma sisälsi viisi lähiopetuspäivää Helsingissä, kestoltaan 4-6 tuntia. Jokaisella luentopäivällä oli
eri teema, jota lähdetiin purkamaan erilaisin työtavoin ja metodein.
Lähiopetuspäivien teemat olivat seuraavat
1)Miten kulttuuri minuun vaikuttaa?
2)Kulttuurien väliset vuorovaikutustaidot
3)Joukkue-dynamiikka ja ohjaajan rooli
4)Muista meihin - Tavoitteena tasa-arvoinen erilaisuus
5)Katse käytäntöihin -Arjen rasismi
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Kohderyhmän kulttuurienvälisen osaamisen lähtötason selvittämiseen käytettiin IDI-kyselyä (Intercultural
Development Inventory). Kysely mittaa kulttuurienvälistä osaamista sekä yksilö- että ryhmätasolla.
MOK-teaser ohjelma on tiivistetty kahden tunnin esitys MOK-1 koulutusohjelmasta. Tätä ohjelmaa käytetiin
markkinointimielessä esim. mahdollisille osallistujille, kumppaneille, kouluille, urheiluseurojen hallinnon
henkilöstölle, lajiliitoille, jne. Vuonna 2014 MOK-teaser toteutettiin kaksi kertaa. Keväällä 2014 Vierumäen
urheiluopistolla, kansainvälisellä viikolla, sekä Metropolian ammattikorkeakoulussa. Osallistujia oli yhteensä
n.70.
Saadun palautteen perusteella monikulttuurisuusohjaajakoulutukselle on tarvetta. Tähän alaan keskittyviä
opintokokonaisuuksia on kuitenkin hyvin vähän tarjolla, etenkin urheilun ja liikunnan saralla. Jatkorahoitushakemus jätetään RAY:lle syksyllä 2015.

09 HHR Aamuvirkut
Syksyllä 2014 pilottihankkeena alkanut 09 HHR aamuvirkut aamupäiväkerho aloitti syyskuun lopussa toimintansa Laakavuoren korttelitalossa. Kerhon ajatuksena oli tarjota 7-11 vuotiaille koululaisille avointa,
maksutonta, matalankynnyksen liikunnallista toimintaa joka arkiaamu klo 8:00–10:00.
Kerhossa lapsia kannustetiin liikkumaan ja leikkimään keskenään ja ohjaajan kanssa. Kerhon toiminta oli
vapaamuotoista ja lapset osallistettiin toiminnan suunnitteluun. Kerhossa lapset saivat purkaa ylimääräistä
energiaa. Lisäksi kerho auttoi lapsia kehittämään sosiaalisia taitoja ja tulemaan paremmin toimeen keskenään.
Lapsille kerhosta muodostui paikka, jonne sai tulla omana itsenään leikkimään, liikkumaan, pelaamaan tai
viettämään aikaa ystäviensä kanssa. 09 Helsinki Human Rights arvojen mukaisesti kerhossa ei hyväksytä syrjintää tai rasismia. Päivittäin lapsille tarjotaan turvallisten aikuisten läsnäoloa, hyväksyvää ja kannustavaa
ilmapiiriä sekä mahdollisuutta keskustella mieltä painavista asioista.
Syksyn 2014 aikana aamupäiväkerhossa oli 37 eri kävijää ja 477 käyntikertaa ja toiminta on vahvassa kasvussa. Koulun henkilökunnalta sekä vanhemmilta saatu palaute kertoi, että kerholle toivottaisiin jatkoa.
Vanhemmille kerho on tuonut helpotusta arkeen, koulun henkilökunta on myös huomannut kerhon hyödylliseksi.
Toimintaa rahoittaa Opetus- ja Kultuuriministeriö.

09 HHR Lomatoiminta -hanke
09HHR Lomatoiminta -hanke tarjosi avointa, maksutonta, matalankynnyksen toimintaa koulujen lomaaikoina. Toimintapaikkana oli Malmin palloiluhalli ja sen lähiympäristö. Kohderyhmänä olivat maahanmuuttajataustaiset sekä kantaväestöön kuuluvat 8-16 vuotiaat lapset ja nuoret.
Tavoitteena oli saada eri lähtökohdista tulevat nuoret toimimaan yhdessä riippumatta heidän sosioekonomisista, kulttuurillisista tai etnisistä taustoistaan. Käytimme ohjattua liikuntaa sekä vapaata yhdessäoloa
työvälineenä rasismin ja ennakkoluulojen ennaltaehkäisyssä sekä lasten ja nuorten alueellisen identiteetin
vahvistamisessa.
Vuoden 2014 aikana järjestimme seuraavat lomatoimintaleirit:
Hiihtolomaleiri 17.2–21.2.2014
09HHR -säätiön Toimintakertomus 2014
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Kesäleiri I 2.-6.6.2014
Kesäleiri II 9.-13.6.2014
Syyslomaleiri 13.–17.10.2014
Toimintaan osallistui vuoden aikana lähes 500 lasta ja nuorta.
Nämä leirit toteutettiin yhteistyössä 09 HHR Iltapäiväkerhot 3. – 6. -luokkalaisille -hankeen ja 09HHR Malmin toiminnallinen kohtaamispaikka -hankeen kanssa. Lomatoimintaa rahoitti muun muassa Opetus- ja Kultuuriministeriö.

Yhdessä liikkumaan 4 -projekti
Projektin tarkoituksena oli tuottaa malleja, jotka kykenevät vastaamaan toimintaympäristön muutosten
tuomiin haasteisiin ja erityisesti monikulttuuristen nuorten tarpeisiin. Hankkeessa ovat 09 HHR säätiön lisäksi mukana Helsingin NMKY:n Yökoripallo, Icehearts ry ja Helsingin Nuorisoasiainkeskus.
Vuonna 2014 aloitettiin useita kerhoja Koillis- ja Itä- Helsingissä. Kerhot poikkesivat 09 HHR aiemmin toteuttamista kerhoista esimerkiksi sillä, että ryhmiä muodostettiin sukupuolen mukaan kuten liikunnallinen
tyttökerho Kallahdessa tai etnisyyden mukaan kuten somali ja venäläistytöille muodostettu tanssikerho Kivikossa. Kerhoja jatketaan ja niiden määrää sekä lajikirjoa lisätään vuonna 2015.
Vuoden aikana järjestettiin 15 koulukoripalloturnausta niillä kouluilla, jossa säätiöllä on jo kerhotoimintaa.
Turnauksessa koulun kaikki lapset pääsivät kokeilemaan koripallotaitojaan lyhyissä otteluissa. Yhteensä
koulukoristurnauksiin osallistui 2400 lasta ja nuorta, otteluita pelattiin yli 300.
Tämän hankeen tavoitteena oli vastata Helsingin nuorten alati monikulttuuristuvan väestön muuttuviin liikunnallisiin tarpeisiin sekä käyttää liikunnallista aktivointia inkluusio -periaatteiden mukaisesti. Vuonna
2014 09HHR säätiö kehitti uusia malleja monikulttuuristen alakoulujen koripalloturnaus- ja kerhotoimintaan. Monikulttuuristen tyttöjen vaikeaan tilanteeseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Toiminnan painopiste ensimmäisenä vuonna oli tyttöjen mukaan saaminen liikunnallisiin kerhoihin.
Projektiin käytettiin Aluehallintoviraston kanavoimaa Opetus- ja Kulttuuriministeriön avustusta.

09 Helsinki Human Rights -säätiön hallinto

Talous
Toimintavuonna 2014 avustussumma talousarviossa jäi edellisvuotta pienemmäksi. Onneksi vuoden aikana
saatiin uusia avustuksia, Yhdessä Liikkumaan 4 projekti sai 20 000 € ja Aamuvirkut- ja Lomatoiminta -hankkeisiin myönnettiin yhteensä 23 000 €. Myimme myös palveluja Etelä Suomen Liikunta ja Urheilun ry:lle
noin 4000 € edestä. Säätiön talous oli vuonna 2013 alijäämäinen, mutta alijäämä kurottiin umpeen ja säätiö
teki positiivisen tuloksen vuonna 2014.
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Markkinointi ja tiedottaminen
Säätiön toiminnanjohtaja osallistui vuoden aikana lukuisiin seminaareihin, verkostotapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin niin osanottajana kuin esitelmöitsijänä. Esimerkkinä näistä; Liikunta ja urheilu monikulttuurisuuden yhdistäjänä seminaari, Länsi-Pasilan ja Eläintarhan koulun vanhempainillat, Järjestöhautomon sekä
SOSTE:n koulutukset, Operaatio Pulssin ohjausryhmä, Malmin Lapset ja Nuoret verkosto, Sitran Uusiturvallisuus -seminaari ja Koillisen alueen verkostoseminaarit.
Säätiön internetsivustoa on päivitetty säännöllisesti. Se oli tärkeä tiedottamiskanava säätiön toiminnasta ja
tulevista tapahtumista. Facebook -sivuja on myös päivitetty aktiivisesti ja tiedottaminen on tätä kautta kohdistunut erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä yhteistyökumppaneihin.

Toimitilat
Säätiön toimisto muutti Malmin Palloiluhallille Olympiastadionin Eteläkaarteesta helmikuussa 2014. Säätiön
käytössä oli myös varastotiloja Malmin palloiluhallilla. Liikuntapaikat saatiin yhteistyössä koulujen ja liikuntaviraston kanssa. Säätiö vuokrasi liikuntasaleja Kromax Oy:ltä (Malmin Palloiluhalli), Helsingin kaupungilta
(Pitäjänmäen koulun liikuntasali) ja Helsingin Diakonissalaitokselta (Alppikadun liikuntasali).

Henkilöstö
Säätiön henkilöstöön kuului toiminnanjohtaja, yksi kerhokoordinaattori, 09HHR Malmi toiminnallinen kohtaamispaikka -hankkeen vastaava ohjaaja, yksi osa-aikainen tanssikerhokoordinaattori. Monikulttuurisessa
ohjaajakoulutus -hankkeessa oli kaksi osapäiväistä työntekijää. Säätiöllä oli myös useita osa-aikaisia kasvattajavalmentajia kaikissa säätiön projekteissa. Vapaaehtoisia ohjaajia oli mukana turnauksissa, leireillä ja
kerhoissa.

Säätiön hallitus
Säätiön hallituksen jäsenet ovat Helsingin Diakonissalaitoksen diakoniapalvelujen ylilääkäri Jaana Föhr (puheenjohtaja), Visa-Basket ry:n Olavi Salminen (varapuheenjohtaja), Helsingin Diakonissalaitoksen nuorten
palvelujen palvelualuejohtaja Ulla Nord, Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelujen yksikönjohtaja
Jukka Hampunen ja myös Diakonissalaitoksen mandaatilla 09 HHR:n hallituksessa Koripalloliiton toiminnanjohtaja Vesa Walldén. Hallitus kokoontui neljä kertaa. Säätiön toiminnanjohtajana ja hallituksen sihteerinä
toimi Antti Olkinuora.
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