09 Helsinki Human Rights säätiön toimintakertomus
vuodelta 2010
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.

Toiminta-ajatus
09 Helsinki Human Rights säätiö on toiminut kansalaisjärjestönä vuodesta 2006, tarjoamalla tuettua
vapaa-ajan toimintaa sitä tarvitseville erityisryhmille sekä vaikuttamalla asiantuntijajärjestönä
kansalaismielipiteisiin.

Basketball for Social Change -projekti
Vuonna 2010 aloitetun Basketball for Social Change -projektin päämääränä on edistää
ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista sosiaalipalveluissa,
nuorisotyössä, liikunnassa ja urheilussa. Projekti toteutetaan yhdessä Koripalloliiton kanssa.
Tavoitteena on koripallon ja liikunnan avulla lisätä syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajalasten
ja -nuorten elämänhallintaa, vahvistaa heidän psyykkistä ja sosiaalista selviytymistään, tukea heitä
itsenäistymään, koulutukseen ja työelämään. Tavoitteena on myös eri väestöryhmien välisten
ennakkoluulojen vähentäminen ja suvaitsevaisuuden lisääminen sekä maahanmuuttajajärjestöjen
yhteistoiminnan tukeminen.
Basketball for Social Change -projekti jatkaa säätiön edellisen, Equal Rights and Empowerment projektin, olemassa olevaa työtä. Säätiö järjesti korkeatasoisesti ohjattua koripallotoimintaa päivittäin
Maunulan, Pelimannin, Kontulan, Vesalan ja Soinisen kouluilla. Yhteistyö eri koripalloseurojen kanssa
mahdollisti integroitumisen suomalaiseen kansalaistoimintaan. Kasvattajavalmentajat ohjasivat
erityistukea tarvitsevia lapsia ja nuoria tarvittavien palvelujen piiriin yhteistyössä koulujen rehtorien ja
oppilashuoltotyöntekijöiden kanssa.
Viikottain järjestettäviin iltapäiväkerhoihin osallistui n. 300-400 nuorta. Erityistä huomiota herätti
nimenomaan monikulttuuristen lasten osallistumisinnokkuus. 3.-6.-luokkalaisille järjestettävissä
iltapäiväkerhoissa 75% osallistujista oli monikulttuurisia nuoria. Tämä kertoo kuinka erityisen tärkeä
merkitys järjestön toiminnalla on monikulttuurisille nuorille, joilla ei ole yhteiskunnassa yhdenvertaisia
mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa jo olemassa olevissa urheiluseuroissa.
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Girl Power! -projekti
Myönteinen rahoituspäätös saatiin jälleen syyskuussa Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä haetulle Girl
Power! -projektille. Girl Power! -projektin päämääränä on tukea eri kulttuuritaustan omaavia
maahanmuuttajatyttöjä sekä auttaa heidän kotoutumistaan. Pyrkimyksenä on taata
maahanmuuttajatytöille turvallinen kasvuympäristö, monipuolinen iltapäiväohjaus sekä kehittää
tyttöjen kokonaisvaltaista kasvua vastuuntuntoisiksi ja omatoimisiksi nuoriksi naisiksi urheilun ja
taideterapian kautta. Projektin tytöt tutustuivat myös Helsingin kulttuurielämään.
Projekti toimi Maunulan- ja Soinisen ala-asteella sekä Pukinmäen yläasteella. Toiminta tavoittaa
vuosittain noin 70-80 10-14 -vuotiasta tyttöä.

Jalkapalloyhteistyö
Yhteistyö Suojatie ry kanssa jatkui ennallaan 2010. Suojatie ry:n Stray Dogs joukkue harjoitteli 09
Helsinki Human Rights säätiön vuorolla Helsingin Diakonissalaitoksella ja Suojatien osallistujat
puolestaan auttoivat 09HHR tapahtumissa.
Kesäkuussa järjestettiin Suomen asunnottomien jalkapallon SM-turnaus Espoossa, jonka järjestelyissä
09 Helsinki Human Rights oli vahvasti mukana.
Asunnottomien jalkapallotoimintaa järjesti Homeless Academy ry ja sitä tukivat 09 Helsinki Human
Rights, Opetus- ja Kulttuuriministeriö sekä Suomen Palloliitto. Vuonna 2010 mukana oli n. 300
pelaajaa.

Riskit
09 Helsinki Human Rights säätiö on osoittanut toimintansa tarpeellisuuden. Monikulttuuristen lasten
ja nuorten määrän kasvaessa pääkaupunkiseudulla voidaan joutua tilanteeseen, jossa kulttuurien
väliset jännitteet käyvät sietämättömäksi ellei ennaltaehkäisevää toimintaa jatketa ja laajenneta.
Ilman Raha-automaattiyhdistyksen rahoitusta vuonna 2010 integroiva koripallojoukkuetoiminta VisaBasketin kanssa, Kany ry:n taloudellinen avustaminen ja leiritoiminta loppuivat. Asunnottomien
jalkapallon taloudellinen tukeminen väheni huomattavasti ja monikulttuuristen koulujen
iltapäiväkerhotoiminta ja tapahtumatoiminta supistui. Helsingin Diakonissalaitoksen taloudellisen
tuen avulla pystyttiin pitämään säätiön ydintoiminta käynnissä.
Suurin riski toiminnalle on taloudellisen tuen väheneminen tai puuttuminen.

Talous
Säätiö ei saavuttanut taloudellisia tavoitteita. Tukea haettiin ja saatiin vuodelle 2011 Rahaautomaattiyhdistykseltä ja Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä. Hakuprosessi Helsingin sosiaalivirastoon
on kesken.

Työntekijät
09 Helsinki Human Rights säätiön palveluksessa jatkoi toiminnanjohtaja ja yksi kokopäiväinen ja kaksi
puolipäiväistä toiminnanohjaajaa.

Hallinto
Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Timo Mutalahti (Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin
lakimies), varapuheenjohtaja Jaana Föhr (Helsingin Diakonissalaitoksen diakoniatoimen ylilääkäri), Sari
Moore, Juha-Pekka Strömberg (Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen
yksikön johtaja), Anne Salmela (Helsingin Diakonissalaitoksen diakoniaopiston koulutuspäällikkö),
Olavi Salminen (Visa-Basket ry:n varapuheenjohtaja).
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Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Säätiön toiminnanjohtajana toimi Mikko Ihalainen. Hallituksen
sihteerinä toimi Petri Kobylin Visa-Basket ry:stä.
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