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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
Vuonna 2015 09 Helsinki Human Rights säätiön toiminta laajeni ympärivuotiseksi. Aiemmin hiljainen kesäaika
oli täynnä aktiviteetteja eri puolella Helsinkiä. Kesäkuussa järjestettiin Pukinmäessä avointa iltapäivätoimintaa ja Laakavuoressa kesämökkitoimintaa. Heinäkuussa avointa iltapäivätoimintaa järjestettiin Jakomäessä.
09 HHR Malmin toiminnallinen kohtaamispaikka tuotti jo vakiintunutta iltapäivätoimintaa Malmin alueen
lapsille ja nuorille. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman alakoulujen liikunnallisen iltapäivätoiminnan
kävijämäärät pysyivät edellisvuoden korkealla tasolla. Niin ikään Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama
kolmivuotinen Monikulttuurinen ohjaajakoulutus -hanke avasi uuden sivun toiminnassaan, kun yhteistyössä
Eerikkilän urheiluopiston kanssa toteutettiin Monikulttuurinen ohjaajakoulutus osana liikunnanohjaajan perustutkintoa. Keväällä 2015 järjestettiin perhe- ja avohuollon liikuntakerhoja yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. Turussa toteutettiin koriskerhoja yhteistyössä Turun NMKY ja iMove -projektin kanssa.
Syksyllä molemmat hankkeet olivat tauolla ja suunnitelmat niiden jatkamisesta ovat käynnissä.
Vuoden 2014 syksyllä Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella aloitettu aamupäiväkerhotoiminta ja koulujen loma-aikoina tapahtuva toiminta kasvoivat vuonna 2015 merkittävästi. Jatkoimme Yhdessä Liikkumaan
5 hankkeessa, jossa tarjottiin Helsingin alueen maahanmuuttajataustaisille nuorille liikunnallisia ajanviettovaihtoehtoja yhdessä Helsingin Nuorisoasiankeskuksen, Icehearts ry:n ja Helsingin NMKY:n kanssa.
Vuoden 2015 aikana merkittäviä muutoksia olivat kesätoiminnan aloittaminen sekä aamupäivätoiminnan rahoituksen puolittuminen. Kesätoiminnan laajentamisen aloitimme Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki
rahoituksella palkattujen toiminnanohjaajien työpanoksella sekä Helsingin kaupungin kesäsetelillä palkattujen nuorten kanssa. Aamupäivätoiminnassa perimme matalaa toimintamaksua lasten vanhemmilta, mutta
tämä aiheutti romahduksen kävijämäärissä. Syksyllä 2015 vastasimme turvapaikanhakijoiden määrän rajuun
kasvuun aloittamalla Espoon kaupungin liikuntatoimen ja nuorisotoimen kanssa alaikäisten yksin saapuneiden turvapaikanhakijoiden liikunnallisen kerhotoiminnan Espoossa.
Vuonna 2015 saavutettiin määrälliset ja laadulliset tavoitteet säätiön kaikissa toiminnoissa. Vuoden aikana
säätiön säännölliseen toimintaan osallistui noin 1800 lasta, joista lähes 350 viikoittain. Osallistujista 50 % oli
tyttöjä ja 65 % maahanmuuttajataustaisia. Säännöllistä kerhotoimintaa järjestettiin 13 eri alakoululla, kahdella nuorisotalolla, Liikuntamyllyssä, Malmin Palloiluhallilla ja Kannusillanmäen väestösuojassa Espoossa.
Tämän lisäksi vuonna 2015 järjestetyissä tapahtumissa tavoitimme yli 5000 henkilöä. Ohjattuja tunteja toteutimme vuoden aikana yli 3300 ja osallistujien käyntikertoja oli yli 26 000.
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Miten säätiö toimi tarkoituksensa mukaisesti?
Puutumme lasten elämään vaikuttaviin riskitekijöihin käyttämällä taidetta ja liikuntaa työkaluina. Olemme
luoneet kohtaamispaikan, johon lapset ja nuoret tuntevat kuuluvansa ja jossa he voivat kohdata ystäviä erilaisista sosiaali- ja kulttuuritaustoista. Olemme auttaneet lapsia ja nuoria laajentamaan heidän sosiaalisia
verkostojaan ja luomaan uusia ystävyyssuhteita. Tarjoamme luotettavien aikuisten läsnäoloa ja tukea osaksi
lasten ja nuorten elämää. Lisäämme lasten ja nuorten sosiaalista ja kulttuurista pääomaa erilaisilla tapahtumilla ja vierailuilla. Annamme lapsille mahdollisuuden kohdata toisensa tasavertaisesti.
Toimimme Helsingin kaupungin strategian linjausten mukaisesti täyttämällä iltapäivät toiminnalla alakouluissa lasten lähiympäristöissä. Maksuttomat kerhot antoivat lapsille mahdollisuuden osallistua harrastuksiin
perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Kohderyhmänä olivat erityisesti monikulttuuristen sekä taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevien perheiden lapset. Kerhojen tavoitteena oli levittää säätiön vaikutusmahdollisuuksia myös Malmin alueen ulkopuolella. Samalla edistimme lasten ja heidän vanhempiensa
tietoisuutta toiminnastamme Malmilla.
Ohjaajinamme toimii useita maahanmuuttajataustaisia ohjaajia. Toiminta oli suurelta osin taiteellisuuden ja
liikunnallisuuden tuomista lähelle lapsia ja nuoria, joilla ei taloudellisista tai muista syistä ole mahdollisuutta
maksulliseen harrastustoimintaan. Edistimme lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä heidän
mahdollisuuksiaan yhdessäoloon, harrastamiseen ja liikuntaan.
Puutuimme kiusaamiseen ja rasismiin niiden kaikissa muodoissa. Toimimme suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun puolesta. Kiinnitimme erityistä huomiota tyttöjen ja nuorten naisten asemaan harrastuksissa
ja yhteiskunnassa. Toimintaamme osallistuvista lapsista ja nuorista lähes puolet oli tyttöjä.
Otimme huomioon tulevaisuuden haasteita jatkokehittämällä MOK – Monikulttuurinen ohjaajakoulutusta.
Toimintaamme vietiin alueille, joissa kaupungin väestönkasvun, etenkin maahanmuuttajataustaisten väestönkasvun ennustetaan olevan suurinta. Näillä alueilla myös sosioekonomisten ongelmien oletetaan kasvavan. Autamme lapsia ja nuoria heidän omassa lähiyhteisössään. Hyvinvoinnin ja terveyden suhteen huonoosaiset olivat avainasiakkaita.

09 Helsinki Human Rights säätiön hankkeet 2015
09 HHR -säätiön toiminta rakentui vuonna 2015 seuraavista toisiaan täydentävistä osakokonaisuuksista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09 HHR Malmi -Toiminnallinen kohtaamispaikka
Iltapäiväkerhot 3. – 6. -luokkalaisille
Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen kerhot
MOK – Monikulttuurinen ohjaajakoulutus
09 HHR Aamuvirkut
09 HHR Lomatoiminta -hanke
Yhdessä liikkumaan 5 -projekti
09 HHR Paikka auki
Espoon alaikäisten yksin saapuneiden turvapaikanhakijoiden liikuntakerhot
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09 HHR Malmi – Toiminnallinen kohtaamispaikka
Syyskuussa 2012 aloitetun, Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston rahoittaman, 09 HHR Malmi –
Toiminnallinen kohtaamispaikka -hankkeen toiminta jatkui vuonna 2015 Malmin palloiluhallilla. Toimintaa
oli kahdella sisäpallokentällä maanantaista perjantaihin klo. 14.00 – 17.00. Lapsilta ja nuorilta saadun palautteen perusteella toimintaan lisättiin kahdelle päivälle lapsia ja nuoria toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistava ”Teidän päivä” vuonna 2014. Selkeä viikko-ohjelma ja kävijöiden osallistaminen suunnitteluun palvelivat toiminnan tavoitteita erinomaisesti, joten jatkoimme samalla ohjelmalla myös vuonna 2015.
Kauden aikana kertyi yhteensä yli 4800 käyntiä, keskimäärin 25 kävijää/päivä, kävijöitä oli yli 1000, joista
tyttöjä oli 360 ja poikia 660.
Vuonna 2015 tarjosimme Malmin alueen ala- ja yläkouluille mahdollisuuden liikuntatuntien ja liikuntapäivien
toteuttamiseen Malmin palloiluhallilla. Koulut vuokrasivat kentät ja me tarjosimme ohjaajiemme ammattitaidon sekä koulumaailmalle epätavallisempia lajeja, kuten lippupalloa, kaupunkisotaa, joukkuepolttopalloa,
nyrkkeilyä, trampoliiniharjoittelua ja parkouria. Tällaisia käyntejä oli koko vuoden aikana seitsemän ja kouluina olivat Malmin yläaste, Latokartanon ala- ja yläaste sekä Pukinmäen yläaste. Näillä liikuntatempauksilla
saimme lisää kävijöitä iltapäivätoimintaamme. Teimme vastaavanlaista yhteistyötä myös NMKY:n iltapäivätoiminnan kanssa.
Saimme kävijöitä myös läheisistä lastenkodeista. Toimintamme oli todella tärkeä osa näiden lasten arkea ja
pystyimme osaltamme tukemaan lasten sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Uutena yhteistyökumppaninamme oli myös Helsingin nuorisoasiankeskuksen Boosti hanke. Hankkeen tarkoituksena on lisätä
liikuntaa erityisesti sellaisten lasten ja nuorten ryhmien keskuudessa, jotka liikkuvat vähän ja joilla on erityisen tuen tarpeita. Boosti hankkeen nuoret olivat viikoittain mukana toiminnassamme. Kaikki Malmin toiminnassa vierailleet tahot ovat olleet tyytyväisiä toimintaamme ja tulevat jatkossakin käyttämään palveluitamme.
Toimintavuoden aikana hankkeessa toimi yksi vastaava ohjaaja, yksi palkkatuella työllistetty työntekijä sekä
useita tuntityöntekijöitä, vapaaehtoisia, opiskelija- ja työharjoittelijoita.
Vuonna 2015 09 HHR Malmi – Toiminnallinen kohtaamispaikka järjesti seuraavat tapahtumat:
19.12.2015
09 HHR Christmas Party, 75 kävijää
24.10.2015
09 HHR PlayHouse, 50 kävijää
12.–16.10.2015
Syysloma sähinät, 200 kävijää
1.6.–12.6.2015
Kesäleirit, 45 osallistujaa
23.5.2015
Malmi Carneval III, 70 kävijää
25.4.2015
09 HHR Space Jam 7, 180 kävijää
16.–20.2.2015
Hiihtolomaleiri, 80 kävijää päivittäin
Teimme yhteistyötä seuraavien toimijoiden kanssa: Helsingin kaupungin Operaatio Pulssi ja Fun Action, Malmin ja Pukinmäen nuorisotalot, Koillisluotsi, Malmin toimintakeskus, Malmin alueen lastensuojelu, Arla Ingman, Parkourkeskus ja Helsingin NMKY:n Yökoris.

09 HHR Iltapäiväkerhot 3. – 6. -luokkalaisille
09 Helsinki Human Rights säätiön alakoulujen iltapäiväkerhotoiminta koostui koripallo- ja katutanssikerhoista. Toimintaa järjestettiin 11 eri koululla ja kahdella nuorisotalolla Helsingissä sekä kahdella koululla Turussa. Kerhoissa toimi pääasiallisesti kaksi ohjaajaa, jotka vastasivat kerhojen suunnittelusta ja toteutuksesta.
Toiminnasta vastaava ohjaaja piti yhteyttä koulujen henkilökuntaan ja lasten vanhempiin, vastasi toiminnan
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kehittämisestä ja uusien kontaktien solmimisesta. Toimintavuosi 2015 oli toinen vuosi, kun kerhotoiminta
järjestettiin pysyvän rahoituksen turvin.
Iltapäiväkerhot aloitettiin tammikuussa viikolla 3 ja viimeiset kerhot pidettiin joulukuun toisella viikolla. Iltapäiväkerhotoiminnan päätavoitteena oli vahvistaa lasten elämänhallintaa mahdollistamalla heille yhdessäolo
ja tekeminen sekä edesauttaa heidän sopeutumistaan yhteiskuntaan ilman sosioekonomisia, kulttuurillisia
tai etnisiä esteitä. Osatavoitteena oli edistää lasten sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, omatoimisuutta ja terveyttä sekä tarjota eri kulttuureita edustaville lapsille luonnollinen, avoin, turvallinen ja toiminnallinen kohtaamispaikka. Työkaluina käytettiin liikuntaa, tanssia ja taiteita. Kohderyhmänä olivat erityisesti monikulttuuristen sekä/tai taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevien perheiden lapset. Lapset saivat onnistumisen
kokemuksia ja tätä kautta lisää itsevarmuutta. Iltapäiväkerhot toimivat myös etsivän nuorisotyön välineenä
ja tekivät säätiön toimintaa tunnetuksi lapsille, vanhemmille sekä koulujen henkilöstölle.
Vuonna 2015 järjestettiin 19 eri kerhoa 14 eri kohteessa. Kerhotoiminnassa kävi lapsia yhteensä 580, joista
tyttöjä oli 291. Ohjaustunteja kerhoissa oli 840. Lisäksi järjestettiin 181 tuntia erilaisia tapahtumia, kuten
kesäleirejä, tanssijameja ja koripalloturnauksia. Nämä tapahtumat tavoittivat avustuskauden aikana yli 5000
henkilöä.
Tanssi- ja koripallotapahtumissa 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. Yksi tällaisista tapahtumista oli Vantaan SUPERPARK Super Jam -tapahtuma, jonne kuljetimme kolmella bussilla melkein 300 lasta. Suurin osa lapsista sai
ensimmäisen kokemuksen valtaisasta sisäliikuntapuistosta. Kokemus oli heille ja myös ohjaajille ikimuistoinen.
Iltapäiväkerhoille asetetut tavoitteet saavutettiin. Säätiö onnistui kouluttamaan työntekijät työn tuomiin
haasteisiin (Monikulttuurinen ohjaajakoulutus), työntekijät olivat motivoituneita ja taustoiltaan sopivia (hyvät kulttuurilliset vuorovaikutustaidot) tähän työhön. Aiempien projektien aikana kerätty tietotaito oli merkityksellistä tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvät suhteet kouluihin, yhteistyötahoihin, alueen muihin toimijoihin sekä kohderyhmän lapsiin ja nuoriin olivat erittäin tärkeässä roolissa tavoitteisiin pääsyn kannalta.
Kohderyhmältä kerätty palaute osoitti, 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
Kevään 2015 aikana päätimme laittaa toiminnan tauolle, kunnes tarve sille syntyy uudestaan. Open Gym toiminta hiipui, koska osallistujia muutti opintojen perässä Helsingin ulkopuolelle, eikä uusia nuoria ole säätiön kerhotoiminnasta vielä kasvanut tähän toimintaan. 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. Toiminnan
piirissä oli noin 15 nuorta aikuista. Toimintaa johti koripallokerhojen vastaava ohjaaja.
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Helsingin Diakonissalaitoksen perhe- ja avohuollon kerhot
09 HHR säätiö järjesti Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen huostaan otetuille lapsille viikoittaisia liikuntakerhoja Helsingin Pitäjänmäessä kevään aikana kahdesti viikossa. Kerhot olivat arvostettu lisä vaikeassa asemassa olevien lasten arkeen.

MOK – Monikulttuurinen ohjaajakoulutus
Vuonna 2013 aloitettiin RAY:n rahoittama MOK – Monikulttuurinen ohjaajakoulutus -hanke, johon kuuluu
kaksi ohjelmaa. MOK-1 on hankkeen varsinainen koulutusohjelma (5 op) ja MOK-teaser on rekrytointi- ja
markkinointimielessä käytetty ohjelma. Niiden pilotointi aloitettiin Helsingissä 2013 syksyllä. Ensimmäisen
MOK 1.1. koulutusohjelman piti 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 2015 koulutusohjelmakokonaisuus toteutettiin syksyllä yhteistyössä Eerikkilän Urheiluopiston ja
Simmis Vantaan kanssa. Osallistujia oli yhteensä 28. Koulutusohjelmat sisälsivät viisi lähiopetuspäivää Eerikkilän urheiluopistolla, ja kaksi lähiopetuspäivää Simmis Vantaalla, kestoltaan 4-6 tuntia.
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 omaan työhönsä konkreettisia työkaluja
kulttuurienväliseen osaamiseen.
MOK -teaser ohjelma on tiivistetty kahden tunnin esitys MOK-1 koulutusohjelmasta. Tätä ohjelmaa käytettiin
markkinointimielessä muun muassa mahdollisille osallistujille, kumppaneille, kouluille, urheiluseurojen hallinnon henkilöstölle sekä lajiliitoille. Vuonna 2015 MOK -teaser toteutettiin kaksi kertaa; keväällä Helsingin
Liikemiesten opistolla ja syksyllä Kymenlaakson Ammattikorkeakoululla. Osallistujia oli koulutuksissa 165.
Koulutuksista saamamme palautteen perusteella monikulttuurisuusohjaajakoulutukselle on tarvetta. Vastaavanlaisia opintokokonaisuuksia on hyvin vähän tarjolla, etenkin urheilun ja liikunnan saralla.

09 HHR Aamuvirkut
Tammikuussa 2015 laajensimme 09 HHR Aamuvirkut toimintaa Laakavuoren lisäksi Pihlajiston ala-asteelle.
Kerhot tarjosivat 7-11-vuotiaille koululaisille avointa, maksutonta, matalankynnyksen liikunnallista toimintaa
joka arkiaamu klo 7:30–9:00/9:30.
Kerhoissa lapsia kannustettiin liikkumaan ja leikkimään keskenään ja ohjaajan kanssa. Kerhojen 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 kerhoista muodostui paikka, jonne sai tulla leikkimään, liikkumaan, pelaamaan tai viettämään aikaa
ystäviensä kanssa. Päivittäin lapsille tarjottiin turvallisten aikuisten läsnäoloa, hyväksyvää ja kannustavaa ilmapiiriä sekä mahdollisuutta keskustella mieltä painavista asioista.
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Kevään 2015 aikana aamupäiväkerhoissa oli 99 kävijää ja 3062 käyntikertaa ja toiminta on vahvassa kasvussa.
Koulun henkilökunnan sekä vanhempien palautteissa toivotaan kerhoille jatkoa. Vanhemmille kerho on tuonut helpotusta arkeen ja myös koulun henkilökunta on kokenut kerhon hyödylliseksi.
Syksyllä toimintaan kohdistuvat avustukset putosivat merkittävästi. Siitä huolimatta aloitimme toiminnan
kolmannella koululla, Viikinmäen ala-asteella. Yritimme korvata pienentyneet avustussummat matalalla toimintamaksulla, 60 € koko syyslukukausi, mutta tämä osoittautui epäonnistuneeksi valinnaksi. Käyntikerrat
romahtivat 3000:sta alle 900. Haimme Raha-automaattiyhdistykseltä lisärahoitusta iltapäiväkerhotoiminnan
laajentamiseksi myös aamupäiviin.
Toimintaa rahoitti vuonna 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö.

09 HHR Lomatoiminta -hanke
09 HHR 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.
Vuoden 2015 aikana järjestimme:
Syysloma sähinät
12. – 16.10.2015
Kesäleirit I ja II
1.6.–12.6.2015
Hiihtolomaleiri
16. – 20.2.2015
Ensimmäistä kertaa järjestimme myös avointa kesätoimintaa kolmessa pisteessä: Jakomäessä 29.6–
31.7.2015, Pukinmäessä 1.6.–26.6.2015 ja Laakavuoressa Mellunmäessä 1.6.–25.6.2015. Lisäksi järjestimme
yhteistyössä Operaatio Pulssin kanssa kalastuskurssin 8.6.–12.6.2015.
Toimintaan osallistui vuoden aikana lähes 500 lasta ja nuorta, käyntejä oli lähes 2000.
Leirit toteutettiin yhteistyössä 09 HHR Iltapäiväkerhot 3. – 6. -luokkalaisille -hankkeen ja 09 HHR Malmi –
Toiminnallinen kohtaamispaikka -hankkeen kanssa. Lomatoimintaa rahoitti muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhdessä liikkumaan 5 -projekti
Projektin tarkoituksena oli tuottaa uusia liikunnallisia toimintamalleja, jotka kykenevät vastaamaan erityisesti
monikulttuuristen nuorten tarpeisiin. Hankkeessa ovat 09 HHR säätiön lisäksi mukana Helsingin NMKY:n Yökoripallo, Icehearts ry ja Helsingin Nuorisoasiainkeskus.
Vuonna 2015 lisäsimme Koillis- ja Itä- Helsingissä toimivia kerhoja, uutena mm. teatterikerho. Kerhoja oli
yhteensä kahdeksan, joista seitsemän oli kohdennettu tytöille.
Vuoden aikana järjestettiin 9 koulukoripalloturnausta. Turnauksessa koulun kaikki lapset pääsivät kokeilemaan koripallotaitojaan lyhyissä otteluissa. Yhteensä koulukoristurnauksiin osallistui yli 2000 lasta ja nuorta.
Hankkeen tavoitteena oli vastata Helsingin nuorten monikulttuuristuvan väestön muuttuviin liikunnallisiin
tarpeisiin sekä käyttää liikunnallista aktivointia inkluusio -periaatteiden mukaisesti. Monikulttuuristen tyttöjen vaikeaan tilanteeseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Toiminnan painopiste oli tyttöjen mukaan saaminen liikunnallisiin kerhoihin. Projektiin käytettiin Aluehallintoviraston avustusta.
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Paikka auki
09 HHR Paikka auki tarjosi työllistymismahdollisuuden kahdelle alle 29-vuotiaalle nuorelle. Rahoituksen
avulla pystyimme tarjoamaan lisää luotettavia aikuisia lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan. Palkkaamalla
kaksi uutta henkilöä, pystyimme parantamaan säätiön toiminnan määrää ja laatua.
Vuoden 2015 Paikka Auki työntekijät osallistuivat tapahtumien suunnitteluun, kerho-ohjaamiseen ja säätiön
hankehakemusten valmisteluun. Toiminnassamme mukana oleville lapsille työntekijät toimivat esimerkkeinä
vastuuntuntoisista aikuisista. He vastasivat myös omasta viikkokerhosta.
Projektin myötä kehitimme palkatuiden henkilöiden työelämävalmiuksia. Pystyimme luomaan työntekijälle
suvaitsevaisen työilmapiirin, missä työntekijän oli mahdollista yrittää ja onnistua ilman epäonnistumisen pelkoa. Näillä toimilla lisäsimme heidän mahdollisuuksiaan työllistyä myös projektin jälkeen.

Espoon alaikäisten yksin saapuneiden turvapaikanhakijoiden liikuntakerhot
Aloitimme syksyllä 2015 yhteistyössä Espoon liikunta- ja nuorisotoimen kanssa alaikäisten yksin saapuneiden
turvapaikanhakijoiden liikuntakerhot Espoossa. Espoon kaupunki tarjosi meille tilat ja maksoi yhden ohjaajan
palkan. Toteutimme kaksi liikunnallista kerhoa viikoittain Espoon keskuksessa (Kannusillanmäen väestösuoja
ja Lagstadin koulu). Kolme tuntia kestävät kerhot olivat heti ensimmäisestä kerrasta lähtien erittäin suosittuja, parhaimmillaan yhdessä kerhossa oli 75 nuorta turvapaikanhakijaa liikkumassa ja urheilemassa. Lajeiksi
valikoituivat jalkapallo ja koripallo. Toiminta jatkuu vuonna 2016. Toimintaan osallistui 115 turvapaikanhakijaa, joista noin 100 oli miehiä.

Yhteistyökumppanit
Säätiön merkittävimpiä yhteistyötahoja vuonna 2015 olivat Koillis- ja Pohjois-Helsingin koulut ja Helsingin
NMKY:n Yökoris -hanke. Koulutus- ja valistusyhteistyötä tehtiin Metropolia, Haaga Helia ja Diakonissa ammattikorkeakoulujen, Turun NMKY:n, Riku Laanti Company Oy:n ja Unidos Oy:n kanssa. Toiminnallista yhteistyötä tehtiin myös Helsingin kaupungin Operaatio Pulssin ja Koillis- ja Itä-Helsingin maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
Raha-automaattiyhdistys, Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Helsingin Nuorisoasiainkeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin Liikuntavirasto olivat taloudellisten resurssien mahdollistajina äärimmäisen tärkeät yhteistyötahot.
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09 Helsinki Human Rights -säätiön hallinto
Talous
Toimintavuonna 2015 avustussummat palasivat jo ennätysvuoden 2013 tasolle. Siitä huolimatta säätiön talous oli vuonna 2015 noin 11 000 euroa alijäämäinen. Tämä johtui suurelta osin aamupäivätoiminnan rahoituksen puolittumisesta sekä ylimääräisestä työpanoksesta turvapaikanhakijoiden kerhotoiminnan aloittamiseksi. Toimenpidesuunnitelma talouden tasapainottamiseksi on tehty ja toteutus alkaa heti vuoden 2016
alusta. Tulevalle toimintavuodelle on avustuksia jo myönnetty ennätykselliset 485 000 € ja säätiön lähitulevaisuus näyttä valoisalta.
Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysvirastolta saadulla avustuksella katettiin toiminnasta aiheutuvia kuluja, kuten toimitila- ja palkkakuluja. Malmilla tapahtuvan toiminnan tilavuokrat ja palkkakulut olivat merkittävä osa säätiön kaikista toimintakuluista.
RAY:ltä saimme kohdennettua toiminta-avustusta (Ak) alakoulujen kerhojen toimintakuluihin ja työntekijöiden palkkoihin.
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella toteutimme loma- ja aamupäivätoimintaa sekä Aluehallintoviraston avustuksella Yhdessä Liikkumaan 5 -projektia.
ELY keskukselta saimme yhdelle työntekijälle palkkatuen lähes koko vuoden toimintaan.
Helsingin Diakonia ammattikorkeakoululta ja muilta oppilaitoksilta saimme opiskelijaharjoittelijoita säätiöllemme. Harjoittelijat mahdollistivat toiminnanohjauksen korkean tason säilyttämisen pienemmällä palkattujen ohjaajien määrällä. Tämä lisäsi osaltaan toiminnan kustannustehokkuutta samalla, kun pystyimme tarjoamaan lasten ja nuorten parissa työskentelystä kiinnostuneille opiskelijoille mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja. Suomen Plan hankeen ”Matkalla” kautta saimme nuoria kesätyöntekijöitä kesätoimintaamme.
Palkkasimme myös noin parikymmentä 9-luokkalaista kesätöihin Helsingin kaupungin tarjoamalla 300 € arvoisella kesäsetelillä.
MOK – Monikulttuurisen ohjaajakoulutuksen on suunniteltu olevan kokonaan uusi varainhankinnan keino
jatkossa. Tällaiselle koulutukselle on kasvavat markkinat, koska monikulttuuristen liikuntaryhmien ohjaajille
ei ole muuta vastaavaa koulutusta ja maahanmuuttajien määrä on kasvanut merkittävästi (turvapaikanhakijoiden määrä vuonna 2015 nousi 3500:sta noin 32 000:een).
Omaa varainhankintaa oli Espoon liikunta- ja nuorisotoimen laskuun tehdyt alaikäisten yksin saapuneiden
turvapaikanhakijoiden liikuntakerhot Espoossa ja Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen kerhot, joista laskutimme Helsingin Diakonissalaitosta.
Arla Ingman lahjoitti lapsille jaettavia välipaloja usean tuhannen euron arvosta vuonna 2015 (25 euron arvosta päivittäin). Tarjoamalla terveellisen välipalan koulun jälkeen edistämme lasten ja nuorten jaksamista
koulupäivän jälkeen.

Markkinointi ja tiedottaminen
Säätiön toiminnanjohtaja osallistui vuoden aikana lukuisiin seminaareihin, verkostotapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin niin osanottajana kuin esitelmöitsijänä; mm. Liikunta ja urheilu monikulttuurisuuden yhdistäjänä
seminaari, Länsi-Pasilan ja Eläintarhan koulun vanhempainillat, Järjestöhautomon sekä SOSTE:n koulutukset,
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Operaatio Pulssin ohjausryhmä, Malmin Lapset ja Nuoret verkosto, Sitran Uusiturvallisuus -seminaari ja Koillisen alueen verkostoseminaarit.
Säätiön kotisivujen ulkoasu päivitettiin ja sisällön tuottamiseen kiinnitettiin eritystä huomiota. Kotisivut toimivat tärkeänä kanavana säätiön toiminnasta ja tulevista tapahtumista tiedottamisessa. Facebook -sivuja
päivitettiin aktiivisesti ja tiedottamista kohdistettiin erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä yhteistyökumppaneihin.
Olemme mukana useissa alueellisissa verkostoissa, joiden kautta saamme apua niin tiedottamiseen kuin alueen lasten ja nuorten tilanteen kartoittamiseen.

Toimitilat
Säätiön toimisto oli Malmin Palloiluhallilla. Säätiön käytössä oli myös varastotiloja Malmin palloiluhallilla. Liikuntapaikat saatiin yhteistyössä koulujen ja liikuntaviraston kanssa. Säätiö vuokrasi liikuntasaleja Kromax
Oy:ltä (Malmin Palloiluhalli), Helsingin kaupungilta ja Helsingin Diakonissalaitokselta (Alppikadun liikuntasali).

Henkilöstö
Säätiöllä oli kokopäiväinen toiminnanjohtaja, kaksi toiminnanohjaajaa, jotka vastasivat kerhotoiminnan koordinoinnista ja yksi kasvattajaohjaaja, joka toimi 09 HHR Malmi – Toiminnallisessa kohtaamispaikassa. Säätiöllä oli palkattuna kaksi kokopäiväistä työntekijää Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki -hankkeen kautta.
Henkilöstöön kuului myös kolme osa-aikaista kasvattajaohjaajaa ja kaksi osa-aikaista projektityöntekijää Monikulttuurinen ohjaajakoulutus -hankkeessa. Säätiö palkkasi tuntipohjaisesti osa-aikaisia kasvattajaohjaajia
tarpeen mukaan. Vapaaehtoisia ohjaajia oli mukana turnauksissa, leireillä ja kerhoissa.

Säätiön hallitus
Vuonna 2015 säätiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt: Hallituksen puheenjohtaja/Helsingin Diakokonissalaitoksen Diakoniajohtaja Jarmo Kökkö, Hallituksen varapuheenjohtaja/Visa Basket Olavi Salminen,
Suomen Koripalloliiton toiminnanjohtaja Vesa Walldén, Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön johtaja Tuija Åstedt, Helsingin Diakonissalaitoksen nuorten palvelujen palvelualuejohtaja Ulla Nord (jäi pois hallituksesta 25.9.2015) sekä Hoiva oy:n toiminnanjohtaja Petri Luukkonen (jäi pois hallituksesta 25.9.2015),
Helsingin Diakonissalaitoksen kansalaistoiminnanjohtaja Laura Hakoköngäs. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenistä nimeää Helsingin Diakonissalaitos 3-5 henkilöä, Visa Basket ry yhden ja Kansainvälinen nuorten yhdistys ry yhden.
Oikeus kirjoittaa säätiön nimi on hallituksen puheenjohtajalla ja säätiön toiminnanjohtajalla, kummallakin
erikseen.

Palkat, palkkiot ja toimet suppean lähipiirin kanssa
Toimintavuonna säätiön toiminnanjohtajalle on maksettu palkkaa XXXXX € ja luontaisetuja XXX €. Hallituksenjäsenille ei maksettu palkkiota tehtävistään. Säätiö ei jakanut apurahoja eikä lainoja hallituksen lähipiiriin
kuluville henkilöille.
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