09 Helsinki Human Rights säätiön toimintakertomus vuodelle 2011
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.

Toimintavuosi 2011
09 Helsinki Human Rights -säätiön toiminta keskittyi kahteen pääprojektiin; Basketball for Social
Change -projekti sekä Dance for Social Change -projekti.

Basketball for Social Change -projekti
Vuonna 2010 aloitetun kolmivuotisen Basketball for Social Change -projektin päämääränä on edistää ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista sosiaalipalveluissa,
nuorisotyössä, liikunnassa ja urheilussa. Projektia toteutettiin yhdessä Koripalloliiton kanssa. Basketball for Social Change -projekti jatkaa säätiön edellisessä, Equal Rights and Empowerment projektissa kehitettyjä ja hyviksi havaittuja toimintatapoja.
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Basketball for Social Change -projektissa on koripallon ja liikunnan avulla edistetty syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajalasten ja -nuorten elämänhallintaa, vahvistettu heidän psyykkistä
ja sosiaalista selviytymistään sekä tuettu heitä itsenäistymisessä. Myös eri väestöryhmien välisiä
ennakkoluuloja on onnistuttu vähentämään ja suvaitsevaisuutta lisäämään projektiin osallistuvien
lasten ja nuorten keskuudessa.
Toimintavuonna 2011 projekti järjesti 15 korkeatasoisesti ohjattua koripalloiltapäiväkerhoa 9 eri
ala-asteen koululla yhteistyössä koripalloseurojen kanssa. Toiminnassa mukana olleet koulut ovat;
Pelimannin ala-aste, Laakavuoren ala-aste, Jakomäen peruskoulu, Pihlajiston ala-aste, Roihuvuoren
ala-aste, Kontulan ala-aste, Soinisen koulu, Vesalan ala-aste ja Maunulan ala-aste. Viikoittain järjestettäviin iltapäiväkerhoihin osallistui 200–300 nuorta. Erityistä huomiota herätti nimenomaan
monikulttuuristen lasten osallistumisinnokkuus. 3.-6.-luokkalaisille järjestettävissä iltapäiväkerhoissa noin 60 % osallistujista oli monikulttuurinen tai etninen tausta. Tämä kertoo siitä kuinka erityisen
tärkeä merkitys järjestön toiminnalla on monikulttuurisille nuorille, joilla ei useinkaan ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa urheiluseuroissa.
Koripallokerhojen lisäksi 09 Helsinki Human Rights -säätiön Basketball for Social Change -projekti
järjesti turnaus- ja leiritoimintaa.
Turnauksia järjestettiin kaksi. Keväällä 2011 yhteistyömme paikallisseurojen Helsingin NMKY,
ToPoLa ja Pantterit kanssa tiivistyi ja seurojen joukkueita osallistui 09 Helsinki Human Rights turnauksiin. Turnausstrategiaan tehtiin merkittävä muutos syksyllä 2011, kun turnaukseen osallistuvien kerhokoulujen ja paikallisjoukkueiden pelaajat jaettiin niin, että eri puolelta tulevat lapset pelasivat samassa joukkueessa. Joukkueiden sekoittaminen osoittautui erittäin toimivaksi ratkaisuksi.
Pelaaminen tuntemattomien joukkuetovereiden kanssa ajoi osallistujat tilanteeseen, jossa he joutuivat tekemään yhteistyötä uusien ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Saavutimme tavoitteen, jossa pystymme rikkomaan osallistujien ennakkoluuloja urheilua välineenä käyttäen. Jatkamme tämän turnausstrategian käyttöä ja kehittämistä myös tulevaisuudessa.
Kesäleiri järjestettiin Myllypurossa Liikuntamyllyssä viikolla 25. Leirille osallistui myös 09 Dance
for Social Change -projektin lapsia. Osallistujia leirillä oli 28. Leiri oli maksuton osallistujille. Leirillä koripalloilijat ja tanssijat harjoittelivat ja opettelivat toimimaan yhdessä. Kaksi Basketball for
Change -projektin lasta osallistui myös Helsingin NMKY:n kesäleirille maksutta.
Yhteistyö eri koripalloseurojen kanssa mahdollisti integroitumisen suomalaiseen kansalaistoimintaan. Kasvattajavalmentajat ohjasivat erityistukea tarvitsevia lapsia ja nuoria tarvittavien palvelujen
piiriin yhteistyössä koulujen rehtorien ja oppilashuoltotyöntekijöiden kanssa.

Dance for Social Change -projekti
Dance for Social Change -projekti loi elämyksellistä kulttuuritoimintaa katutanssin keinoin. Projekti
paransi lasten itsetuntoa, inspiroi heitä kehittämään itseään ja paransi oman elämän hallintaan sekä
lisäsi mahdollisuuksia rakentavaan kanssakäymiseen muiden lasten ja aikuisten kanssa. Lasten
omanarvontunne ja käytöstavat kohenivat tanssikerhoissa. Eri taustaisten lasten sopeutuminen ja
suvaitsevaisuus lisääntyivät.
Projekti mahdollisti lasten ja nuorten integroitumista suomalaisten seurojen ja järjestöjen toimintaan
ja edesauttoi maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön inkluusiota. Projektilla oli positiivinen
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vaikutus maahanmuuttajalasten, -nuorten ja -perheiden toiminnallisuuteen, syrjäytymisen estoon,
kielitaitoon, sosiaaliseen toimintakykyyn ja muihin kotoutumisen haasteisiin. Lasten vanhemmat ja
perheet tavoitettiin koulujen erilaisissa tilaisuuksissa sekä kutsumalla vanhempia tapahtumiin ja
kilpailuihin. Projektin tavoitteet saavutettiin tuetulla vapaa-ajan toiminnalla ja ammatillisella interventiolla ongelmien ilmetessä. Projekti on ollut ennaltaehkäisevä.
Projektiin palkattiin projektivastaava ja kaksi osa-aikaista toiminnanohjaajaa. Lisäksi mukana on
ollut muutama tuntikorvauksella toimiva ohjaaja/tanssija, jotka auttoivat käytännön toiminnoissa.
2011 kerhotoimintaa järjestettiin neljällä koululla; Myllypuron ala-aste, Kontulan ala-aste, Roihuvuoren ala-aste ja Herttoniemenrannan ala-aste. Yli sata lasta osallistui viikoittain projektin järjestämiin tanssikerhoihin ja nämä osallistujamäärät ylittivät yli 50 % alkuperäisen toteutussuunnitelman osallistujamäärätavoitteet.
Keväällä 2011 projekti keskittyi pääosin suunnitteluun, tulevien ohjaajien rekrytoimiseen, yhteistyökuvioiden luomiseen ja markkinointiin (kerhojen ja tapahtumien sisällöllinen suunnittelu, ohjaajahaastattelut, tapaamiset mm. rehtoreiden ja liikuntaviraston kanssa, koulutuksiin osallistuminen,
kotisivujen, logojen ym. luominen, kouludemot, kesäleiri-tapahtuma jne.)
Projektin kesäleiri-tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Basketball for Social Change –projektin
kanssa ja siihen osallistui 28 lasta. Vanhempien aktiivinen osallistuminen kesäleirin päätöspäivään
ylitti odotukset.
Syyskuussa 2011 alkoi varsinainen kerhotoiminta. Osa-aikaiset ohjaajat aloittivat työnsä syys- ja
lokakuussa 2011. Marraskuun 2011 alussa Dance for Social Change -projekti osallistui Roihuvuoren ala-asteen Halloween juhlaan. Dance for Social Change -projektin kutsuma ruotsalaisamerikkalainen tanssija, muusikko Damon Frost vieraili Kontulan ala-asteella. Tilaisuus oli kaikille koulun
3. -6. luokkalaisille. Damon Frost esiintyi ja vastaili lasten kysymyksiin koskien tanssia, musiikkia
ja elämänkatsomusta. Hän myös ohjasi kerhoja, joihin osallistui luokkia. jotka muuten eivät osallistu Dance for Social Change -projektin kerhotoimintaan. Marraskuun aikana 09 Helsinki Human
Rights oli myös esittelemässä toimintaansa Ruuti EXPO tapahtumassa.
Ensimmäinen tanssitapahtuma järjestettiin 23.11.2012 Kontulan nuorisotalolla. Tapahtumaan osallistui 102 henkilöä. Tapahtumaan kutsuttiin vieraana Amerikkalainen Junious House Brickhouse.
Tapahtuman lisäksi Junious House Brickhouse vieraili Liikuntamyllyn, Kontulan ja Herttoniemenrannan kerhoissa, ja piti koulutustilaisuuden Dance for social change projektin tanssiohjaajille. Kerhoissa Junious House Brickhouse opetti ja vastaili lasten kysymyksiin sekä jakoi kansainvälisiä
elämyksiä lapsille. Tanssiohjaajien koulutus käsitteli Urban Artistryn toimintatapoja ja heidän kohtaamiaan haasteita omassa työssään Washington DC:n alueella vähempiosaisten lasten kanssa. Joulukuussa 2011 projekti osallistui Herttoniemenrannan ala-asteen joulujuhlaan tanssikerholaisten
kanssa rakennetun esityksen voimin.
09 Dance For Social Change -projektissa yhteistyökumppaneita olivat 09HHR säätiön muut projektit, joiden kanssa tehtiin kehitystyötä sekä leiri- ja tapahtumayhteistyötä. Projekti oli osa Helsingin
Liikuntaviraston Easy Sport-toimintaa. Keskeisimmät yhteistyötahot olivat yllä mainitut ala-asteen
koulut.
Projektin edustajat ovat osallistuneet Liikuntaviraston, Liikkukaa! ry:n, Yhteiset lapsemme ry:n ja
Euroopan muuttoliike verkoston järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 09 Dance for Social Change on
myös luonut kansainvälisiä ystävyyssuhteita Washington DC:n alueella toimiviin järjestöihin kuten
Urban Artistry, The Fishing School ja Higher Achievement.
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Vuonna 2011 Dance for Social Change projekti on ollut esillä mm. tanssitaiteilijoidenliiton Liitoslehdessä, kaupunkikulttuuria edustavassa Basso-lehdessä, Nuorisoasiainkeskuksen Loistefestivaalilla. Lisäksi olemme osallistuneet Liikuntaviraston tiedotteiden tekemiseen, tiedotustilaisuuksiin, koulujen vanhempainiltoihin ja nuorisotalojen tapahtumiin. 09 HHR ja Dance for Social
Change uudisti web-sivunsa ja säätiön ulkoasun nuorekkaammaksi ja helpommin käytettäväksi.
Dance for Social Change on läsnä sosiaalisessa mediassa.

Säätiön muu toiminta

Koulutukset
Syksyllä 2011 09 Helsinki Human Rights järjesti multikulttuurisen koulutusohjelman yhteistyössä
HNMKY:n kanssa. Teemana on ‘ohjaaminen monikulttuurisen opetuksen kautta’. Ohjelma on
suunnattu 09HHR:n ja HNMKY:n valmentajille ja ohjaajille

Helsingin Diakonissalaitoksen perhetyön- ja intensiivihoidon lasten ja nuorten liikuntakerhot
09 Helsinki Human Rights säätiön kasvattajavalmentajat ohjasivat liikuntakerhoja ja -leirejä Helsingin Diakonissalaitoksen perhetyön ja intensiivihoidon lapsille sekä nuorille Pitäjänmäen alaasteella. Toimintaa tehtiin tiiviissä yhteistyössä HDL:n henkilökunnan ja johdon kanssa.

Riskit
09 Helsinki Human Rights säätiö on osoittanut toiminnan todellisen tarpeen. Monikulttuuristen lasten ja nuorten määrän kasvaessa pääkaupunkiseudulla voidaan joutua tilanteeseen, jossa kulttuurien
väliset jännitteet käyvät sietämättömäksi ellei ennaltaehkäisevää toimintaa jatketa ja laajenneta.
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kustannukset ovat kasvanet. Vähävaraisten perheiden lasten
mahdollisuudet osallistua toimintaan ovat heikentyneet. 09 Helsinki Human Rights säätiön tuottamien lapsille ja nuorille kohdistuvien maksuttomien palveluiden tarve on selkeässä kasvussa.
Ratkaisevaa toiminnan jatkuvalle kehittymiselle on Raha-automaattiyhdistyksen, Helsingin sosiaaliviraston ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus.

Talous
Säätiö saavutti taloudelliset tavoitteensa.

Työntekijät
Säätiöllä on toiminnanjohtaja, kaksi kokoaikaista projektipäällikköä ja kolme osa-aikaista toiminnanohjaajaa, joista yksi työskentelee myös sosiaalisen median ja tiedottamisen saralla. Lisäksi yhteistyösopimuksella (HNMKY) ostetaan kasvattajavalmentajia kerhoihin.
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Hallinto
Säätiön hallituksen jäsenet toimintavuonna 2011 olivat Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin
lakimies Timo Mutalahti (puheenjohtaja), Helsingin Diakonissalaitoksen ylilääkäri Jaana Föhr (varapuheenjohtaja), Visa-Basket ry:n varapuheenjohtaja Olavi Salminen, Helsingin Diakonissalaitoksen koulutuspäällikkö Anne Salmela, Helsingin diakonissalaitoksen yksikönjohtaja Jukka Hampunen ja Koripalloliiton toiminnanjohtaja Vesa Walldén.
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