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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 2012 järjesti 09 Helsinki Human Rights –säätiö laajasti liikunnallista, rasisminvastaista,
yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen tähtäävää toimintaa lapsille ja nuorille. Perustehtävämme oli liikunnan avulla luoda mahdollisuuksia kaikista yhteiskuntaluokista tuleville
nuorille kohdata toisiaan samanvertaisina. Kaikki säätiön toiminnat ja projektit tähtäsivät tämän
päämäärän toteutumiseen. Uskomme, että säännöllinen hyvin organisoitu ja toteutettu liikunnallinen kasvatustoiminta on erinomainen keino tarkoitukseemme. Uskomme myös, että jokaisella
lapsella on oikeus laadukkaaseen liikuntaharrastukseen. Olemme halunneet profiloitua ruohonjuuritason toimijaksi, jolla on laaja työkenttä ja paljon toimintaa. Haluamme saada mukaan lapset jo
varhaisessa vaiheessa silloin kun ennaltaehkäisevä toiminta on tehokkainta. Haluamme pitää lapset ja nuoret mukana toiminnassa läpi kaikkien hankalien nivel- ja kehitysvaiheiden sekä auttaa
heitä kehittymään vastuullisiksi nuoriksi aikuisiksi. Haluamme tarjota maahanmuuttajataustaisille
nuorille ja aikuisille mahdollisuuden päästä yhteiskuntamme täysvaltaisiksi jäseniksi koulutuksen,
opintojen ja työnteon avulla. Haluamme, että tyttöjen ja naisten asemaan niin liikunnassa kuin
kaikessa muussa toiminnassa kiinnitetään erityshuomiota. Uskomme, että toimintakertomusvuonna 09 Helsinki Human Rights-säätiö toteutti näitä tavoitteita onnistuneesti.

09 Helsinki Human Rights –säätiön projektit ja hankkeet
09 Basketball for Social Change -projekti
09 Basketball for Social Change –projekti sai rahoituksensa Helsingin kaupungin Sosiaalivirastosta
ja Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä. Kaikki toiminta oli maksutonta mukana oleville lapsille ja nuorille. 09 Basketball for Social Change –projekti käynnistyi talvella 2011, jolloin sen tavoite oli toteuttaa liikunnallisia iltapäiväkerhoja viidellä ala-asteen koululla, tehdä yhteistyötä 4-5 koripalloseuran kanssa ja saada mahdollisimman moni lasten vanhemmista aktiivisesti mukaan projektin
toimintaan. Vuonna 2012 se tavoite on toteutunut, sillä syksyllä 2012 projektissa oli mukana seit-
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semän koulua (Eläintarha, Pelimanni, Soininen, Pihlajisto, Kontula, Jakomäki ja Laakavuori). Toimintaan osallistui noin 150 lasta viikoittain. Yhteistyö eri koripalloseurojen kanssa saatiin käyntiin
ja tiiviisti mukana olivat Helsingin NMKY (HNMKY), Karhunpojat (KaPo) ja Malmin Superkoris (MaSu). Vuoden 2012 aikana otettiin myös yhteyttä Panttereihin ja Wartti Baskettiin.
Syksyn 2011 turnauksessa testattu konsepti, jossa oppilaat eivät enää pelanneet koulu koulua vastaan, vaan joukkueet sekoitettiin ja ohjaajat tekivät heistä uusia ryhmiä, todettiin toimivaksi ja
jatkoimme sen kehittämistä vuoden 2012 turnauksissa. Tällä tavalla kaikki lasten väliset riidat pelien kulussa ehkäistiin. Uutta turnauksessa oli myös se, että saimme vanhempia ja muita sukulaisia
mukaan vapaaehtoistoimintaan. He toimivat palkintojen jakajina sekä kertoivat ohjeita ja sääntöjä
somalian, venäjän ja englannin kielellä.
Malmin Palloiluhallissa sunnuntaina 22.4.2012 järjestetty 09HHR koripalloturnaus oli suuri menestys. Turnaukseen osallistui joukkueita kaikista 09HHR koripallokerhoista sekä tyttöjen- ja poikienjoukkueita Kaposta ja Masusta ja yksittäisiä pelaajia HNMKY:stä. Osanottajia 09HHR kerhoista oli
yhteensä 97.
Syksyn turnaus järjestettiin 17.11.2012 niin ikään Malmin palloiluhallilla. Paikalle saapui ennätykselliset 115 lasta 09HHR kerhoista ja noin 20 lasta yhteistyöseuroistamme KaPosta, MaSusta ja
HNMKY:stä. Myös vanhemmat olivat löytäneet tiensä hallille ja heitä oli noin 40 kannustamassa
omiansa menestykseen. Turnauksessa aloitettiin Punainen kortti rasismille -kampanja yhteystyössä Suomen monikulttuurisen liikuntaliiton FIMU:n kanssa. Jokaiselle turnaukseen osallistuneelle
lapselle jaettiin Punainen kortti rasismille -mitali.
Kesäleiri järjestettiin päiväleirinä 11.–15.6.2012 yhdessä 09 Dance for Social Change -projektin
kanssa Malmin palloiluhallilla ja sen läheisyydessä. Leirillä pelattiin koripalloa, tanssittiin, yleisurheiltiin sekä luotiin uusia ystävyyssuhteita. Leirille osallistui 45 lasta, joista osa tuli yhteistyöseuroistamme. Vanhempien aktivoimiseksi järjestimme viimeisenä leiripäivänä koripallo-ottelun sekä
tanssiesityksen, joihin vanhemmat oli kutsuttu katsomaan, kannustamaan ja osallistumaan.
09 Basketball for Social Change –projekti järjesti myös rasismin vastaisen koripallo-ottelun, ”Basketball Against Racism”, Töölön kisahallilla 8.9.2012 yhteistyössä Poliisi Basket ry:n kanssa. Tapahtuman tavoitteena oli edistää kulttuurillista monimuotoisuutta sekä suvaitsevaisuutta. Tapahtuma
alkoi kisahallin parkkipaikalla poliisien näytöksellä, jossa oli mukana poliisiautoja, -hevosia, moottoripyöriä ja -koiria. Tapahtumassa jaettiin myös 09 Helsinki Human Rights –palkintoja rasisminvastaisesta työstä. Palkitut olivat Erwin Latimer, Larry Pounds, Bernard Harris ja Leon Huff,
kaikki entisiä ammattilaiskoripalloilijoita, jotka ovat jatkaneet tärkeää työtä rasismin vastustamisessa Suomessa.
09 Basketball for Social Change –projekti teki kymmeniä koulukäyntejä yhteistyökouluissa niin alkuvuodesta 2012 kuin syksyllä koulujen alettua. Koulukäynneillä teimme toimintaamme tunnetuk-
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si niin lasten kuin heidän vanhempiensa sekä koulun opettajien ja rehtorien parissa. Vastaanotto
näillä käynneillä oli aina positiivinen ja tapahtumat olivat riemukkaita ja lämminhenkisiä.
09 Basketball for Social Change –projekti toteutti kaksi työpajaa kevään 2012 aikana. Toinen niistä
tehtiin Pelimannin ala-asteella, neljänä yhden aamupäivän mittaisena työpajana. Sisältö työpajassa oli koripallon historian ja pelin ymmärryksen, yhteistyön ja kunnioituksen merkityksen korostamista niin luokkahuoneessa kuin pelikentällä. Toinen työpaja toteutettiin yksipäiväisenä vierailuna
Turun normaalikoulun Green Flag -projektissa. 09 Basketball for Social Change ja 09 Dance for Social Change järjestivät katutanssi- ja koripallotyöpajoja. Työpajat pidettiin suomeksi sekä englanniksi ja vastaanotto molemmissa ryhmissä oli erittäin hyvä.
09 Basketball for Social Change –projekti osallistui vuoden 2012 aikana lukuisiin eri tapahtumiin
yhdessä 09 Helsinki Human Rights –säätiön muiden projektien kanssa. Tässä on esimerkkejä niistä:
Educa-messut 27.–28.1.2012, Reaktori nuorten hiihtolomaviikon tapahtuma HNMKY:n kanssa 21.–
24.2.2012, Easy Sport kisahallissa hiihtolomaviikolla Liikuntaviraston kanssa 22.–24.2.2012, Maailma kylässä -festivaali FIMU:n kanssa 26.–27.5.2012, Narinkkatorin tapahtuma 2.6.2012 yhdessä
HNMKY:n, Funk On ry:n, Spinn FM-radioaseman ja Walter ry:n kanssa.
Käyntikertoja 09 Basketball for Social Change -koriskerhoissa vuoden 2012 aikana oli noin 5200 ja
eri kävijöitä lähes 400. Muissa tapahtumissa on tavoitettu arviolta noin 2500 kävijää. Vuoden 2012
aikana pystyimme lisäämään osanottajien määrää niin kerhotoiminnassamme kuin myös turnauksissa ja kesäleirillä. Pystyimme lisäämään toisen ohjaajan lähes jokaiseen kerhotapahtumaan ja
näin ollen kerhojen tasoa niin sisällön kuin myös toiminnan päämäärän kannalta pystyttiin kohottamaan.

09HHR Malmi –hanke
Syksyllä 2012 aloitettu, Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston rahoittama 09HHR Malmi –hanke toteutettiin käyttäen konstruktiivista työntekotapaa. Toimintaa muokattiin kuunnellen lasten ja
nuorten kiinnostuksen kohteita. Toimintaperiaatteena oli "tule, ideoi ja pelaa kanssamme".
Toiminta alkoi syyskuusta 2012 Malmin palloiluhallilla. Toimimme kahdella sisäpallokentällä ja
alakerrassa olevassa tanssihuoneeksi muutetussa toimistossa. Toiminta-aika oli maanantaista perjantaihin klo. 14.00 – 17.00. Tavoitteena oli luoda avoin kohtaamispaikka, jossa voi vapaasti harrastaa eri lajeja, viettää aikaa eri taustoista tulevien nuorten kanssa. Tavoitteena oli myös tarjota
nuorille turvallisten aikuisten läsnäoloa ja huomiota. Kohderyhmänä olivat 12–16-vuotiaat tytöt ja
pojat riippumatta heidän kulttuurillisista, uskonnollisista, etnisistä tai sosioekonomisista taustoistaan. Työntekijöinä hankkeessa on toiminut kaksi täysipäiväistä ja kaksi osa-aikaista työntekijää.
Lisäksi Helsingin NMKY:ltä vuokrattiin työntekijäresursseja 23h/viikko. Myös tuntityöntekijöitä on
käytetty tarpeen vaatiessa.
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Syyskauden aikana palloiluhallilla kävi noin 200 eri kävijää. Keskimäärin kävijöitä oli noin 25–30
lasta per päivä. Yhden päivän ennätys oli koulujen syysloman aikana yli 60 lasta. Syksyn aikana
toiminnassa oli 35 % tyttöjä ja 65 % poikia. Kantasuomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten kävijöiden suhde oli noin 40/60 %. Käyntimotiivit nuorilla olivat hyvin moninaiset. Osalla kävijöistä ei
ollut mitään liikunnallista harrastusta johtuen vanhempien ajan ja varojen puutteesta. Osalle lapsista pelkkä liikunnan riemu ja ajan viettäminen ystävien kanssa oli syy osallistua toimintaan. Osa
lapsista ja nuorista halusi harrastaa tarjoamiamme lajeja ilman pakkoa kilpailla. Yhtenä kävijäkuntana oli juuri Suomeen tulleita heikosti suomea osaavia ja uuteen elinympäristöön totuttelevia
valmistavien luokkien nuoria. Lapsia ja nuoria tuli myös Koillisluotsin etsivän nuorisotyön kautta.
Jo liikuntaseuroissa harrastavia lapsia saapui harjoittelemaan omaa lajiaan omalla vapaa-ajallaan.
Parhaimmillaan toiminnassa oli lapsia ja nuoria kaikista yllämainituista kävijäryhmistä ja he pelasivat rinta rinnan eri pelejä ja kokeilivat yhdessä uusia lajeja.
Palloiluhallilla järjestettiin syyslomalla 18.–19.10. Syyslomapelit, jotka keräsivät 50–60 kävijää päivässä. Syyskauden päätöstapahtuma järjestettiin 15.12.2012. Tapahtumassa pelattiin erilaisia pelejä, sekä nähtiin esityksiä. Tapahtuman huipennuksena esiintyi rap-artisti Gracias. Tapahtumaan
osallistui noin 70 lasta ja nuorta sekä noin 15 vanhempaa. Vieraana syyskauden toiminnassa kävivät Sepak Takur (thai-jalkapallo) lajin opettaja ja freestylejalkapallon huippunimi Alexander Wessberg. HNMKY:n koripalloprojekti Yökoris vieraili kahtena perjantaina pitämässä koripalloturnauksia. Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa aloitettiin yhteistyö kerran viikossa pidetyn FunAction nuorille suunnatun frisbeegolf-tunnin merkeissä.
Hankkeen pääasiallinen markkinointi toteutettiin koulukäynteinä alueen yläasteilla. Koulukäynnit
sijoittuivat viikoille 36 ja 39 ja ne pidettiin Ylä-Malmin, Hiidenkiven ja Jakomäen peruskouluissa,
Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa sekä Suutarilan yläasteella. Lisäksi Karviaistien erityiskoulussa
käytiin tapaamassa vararehtoria yhteistyöideoiden merkeissä. Koulukäynnit Ylä-Malmin, Hiidenkiven ja Jakomäen peruskouluissa onnistuivat erinomaisesti. Lapsia ja nuoria näistä kouluista saatiin
runsaasti palloiluhallille, myös yhteistyösuhteet kouluille muodostuivat erittäin hyviksi. Ylä-Malmin
peruskoulun kanssa yhteistyössä tehtiin pilotti, jossa kokeiltiin viikoittain pidettävää välituntiliikuntaa. Välituntiliikuntaa oli syksyn aikana 6:lla peräkkäisellä viikolla ja katutanssia kolmella eri liikuntatunnilla. Lisäksi Ylä-Malmin peruskoulun liikunnanopettaja tuli pitämään liikuntatuntejaan palloiluhallille. Yhteistyö koulun kanssa toi merkittävästi kävijöitä palloiluhallille sekä loi 09HHR Malmi hankkeen ja koulun välille erinomaiset suhteet. Tiivistä yhteistyötä tehtiin myös Koillisluotsin kanssa. Luotsi-toiminnan piirissä olevia nuoria tuotiin liikkumaan palloiluhallille joka perjantai marraskuun alusta lähtien.
Koulukäyntien lisäksi tiedotusta ja markkinointia toteutettiin tapaamalla Malmin alueen eri toimijoita, osallistumalla paikallisiin tapahtumiin sekä järjestämällä tapahtumia. Toimijoita tavattiin
muun muassa Malmi Foorumissa sekä Malmin Nuoret -työryhmän tapaamisissa. Lisäksi yksittäisten toimijoiden, kuten Malmin nuorisotalon, kanssa pidettiin yhteistyötapaamisia. 09HHR Malmi hanke osallistui Malmin Toripäivään syyskuussa ja oli mukana Malmi Rastit -tapahtuman työryh-
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mässä sekä Operaatio Pulssin ohjaus- ja työryhmässä. Markkinointikierroksia tehtiin ympäri Malmin aluetta, kierroksilla jaettiin 09HHR Malmi -hankkeen mainoksia ja esitteitä sekä tavattiin eri
toimijoita. 09 HHR Malmi-hankkeen ohjaajat kävivät vierailemassa Hiidenkiven peruskoulussa järjestetyssä Hiidenkiven hippalot -tapahtumassa. Palloiluhallilla käyneille tanssinharrastajille järjestettiin retkiä UrbanApa feat. SADE –katutanssi-tapahtumaan Ateneumiin sekä 09 Dance for Social
Change -projektin järjestämään The Jam #3 tapahtumaan.
Positiivisina huomioina toiminnasta pantiin merkille lasten ja nuorten innokas sitoutuminen toimintaan. Syyskauden aikaa jaettiin 65 kappaletta kymmenestä käyntikerrasta ansaittua 09HHR tpaitaa. Jaettujen paitojen määrä osoittaa, että merkittävä osa kävijöistä on sitoutunut toimintaamme. Lapset ja nuoret tapasivat myös uusia tuttavuuksia ja jakoivat omaa lajikohtaista tietotaitoaan muille kävijöille. Integraatiota pystyttiin huomaamaan, kun eritaustoista tulleet lapset ja
nuoret olivat innokkaina kokeilemassa heille vieraita lajeja sekä ottamaan mukaan omiin peleihinsä heille entuudestaan tuntemattomia eri taustoista tulleita lapsia ja nuoria. Osa vanhemmista
kävijöistä osoittautui erinomaisiksi roolimalleiksi nuoremmille kävijöille.
Palaute eräältä lapselta: ” 09hhr mä ainakin olen oppinut sika paljon uusia asioita ekaksi parkourasin nyt breikkaan suosittelen kaikille”.

Dance for Social Change –projekti
Raha-automaatti yhdistyksen rahoittama 09 Dance for Social Change –projekti jatkoi vuonna 2011
aloitettua katutanssi-kerho ja tapahtumatoimintaa. Projekti paransi lasten itsetuntoa, inspiroi heitä kehittämään itseään ja paransi heidän oman elämänsä hallintaa. Projekti lisäsi mahdollisuuksia
rakentavaan kanssakäymiseen muiden lasten ja aikuisten kanssa. Kehitimme lasten omanarvontunnetta ja käytöstapoja tanssikerhoissamme, näin onnistuimme helpottamaan eri taustoista tulevien lasten sopeutumista ja mahdollisuuksia suvaita erilaisia tapoja ja persoonia.
Projekti edesauttoi maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön inkluusiota. Projektilla oli positiivinen vaikutus maahanmuuttajalasten, -nuorten ja -perheiden toiminnallisuuteen, syrjäytymisen
estoon, kielitaitoon, sosiaaliseen toimintakykyyn ja muihin kotoutumisen haasteisiin. Onnistuimme
myös jossain määrin tavoittamaan lasten vanhemmat ja perheet koulujen erilaisissa tilaisuuksissa
sekä kutsumalla vanhempia tapahtumiimme ja kilpailuihimme. Projektin tavoitteet saavutettiin
tuetulla vapaa-ajan toiminnalla ja ammatillisella interventiolla ongelmien ilmetessä. Projekti on
ennaltaehkäisevä.
Keväällä 2012 järjestimme kerhotoimintaa neljällä koululla; Myllypuron ala-aste, Kontulan alaaste, Roihuvuoren ala-aste ja Herttoniemenrannan ala-aste (Myllypuron ala-asteen toiminta järjestettiin Liikuntamyllyssä koulun remontin vuoksi). Lisäksi järjestimme open practisetanssiharjoituksia Kontulan, Laakavuoren ja Roihuvuoren nuorisotaloilla. Open practise-kerhojen
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idea on syventää lasten ja nuorten kulttuuri- ja yhteiskuntaintegraatiota sekä kehittää vertaistoimintaa ja oman toiminnan ohjaamista. Keväällä 2012 yli sata lasta osallistui viikoittain projektin
järjestämiin tanssikerhoihin. Osallistujamäärät ylittivät yli viisikymmentä prosenttisesti alkuperäisen toteutussuunnitelman osallistujamäärätavoitteet.
Syksyllä 2012 projekti laajeni. Aloitimme kerhotoiminnan Eläintarhan, Maunulan ja Pelimannin alaasteilla. Viikoittainen kerhomäärä nousi seitsemääntoista. Samalla lisääntyi myös tuntitekijöiden
määrä. Syksyllä kerhoja veti yhteensä kymmenen ammattitanssijaa/opettajaa. Syksyn aikana tavoitimme toiminnallamme yli kolmesataa lasta. Syksyllä kerhoissamme kävi lähes sataviisikymmentä
lasta joka viikko. Lisäksi henkilökuntamme ja kerhoissa käyvät lapset osallistuivat koulun juhliin
esiintymällä (esim. kevät-, joulu- ja Halloween-juhlat).
Vuonna 2012 jatkoimme kulttuurikasvatus toimintaa. Vierailimme lasten ja nuorten kanssa muiden tahojen järjestämissä tanssitapahtumissa lisätäksemme kulttuuri-integraatiota. Vierailimme
Urban Apa-tapahtumassa Ateneumissa, Lepuski Jameissa Leppävaaran kirjastossa, Maailmakylässä
festivaalilla Kaisaniemen kentällä ja Break Jam-tapahtumassa Saiffa-tanssikoululla. Lisäksi osallistuimme Nuorisoasiainkeskuksen Reaktori 2012-tapahtumaan, Liikuntaviraston Easy Sport-kerho ja
leiritoimintaan sekä Helsinki Street Festival-tapahtumaan Narinkkatorilla.
Projektin molemmat Jam-tapahtumat keräsivät yli kaksisataa osallistujaa. Keväällä järjestimme
Jam 2-tapahtuman Roihuvuoren nuorisotalolla ja syksyllä Jam 3-tapahtuman Kontulan nuorisotalolla. Tapahtumiin osallistui lapsia ja heidän vanhempiaan kaikista kerhoistamme ympäri Itä- ja
Koillis-Helsinkiä. Projektin kesäleiri-tapahtuma järjestettiin kesäkuussa yhteistyössä 09 Basketball
for Social Change –projektin kanssa. Vanhempien aktiivinen osallistuminen kesäleirin päätöspäivään ylitti odotukset.
Kansainvälinen yhteistyömme jatkui vuonna 2012. Vieraiksemme saapui kansainvälisesti merkittäviä tanssijoita; Steen Koerner, Rashaad Pearson, Ryan Webb, Junious Lee Brickhouse ja Desmond
Howard. He olivat myös mukana kerho-opetuksissamme, tapahtumissamme sekä henkilöstömme
kouluttamisessa. Yhteistyökumppaninamme toimi yhdysvaltalainen Urban Artistry (An International Culture and Education Project) ja tanskalainen tanssipioneeri Steen Koerner.
09 Dance For Social Change -projektissa yhteistyökumppaneita olivat 09HHR säätiön muut projektit, joiden kanssa teimme kehitystyötä sekä leiri- ja tapahtumayhteistyötä. Keskeisimpiä yhteistyötahoja olivat yllä mainitut ala-asteen koulut ja nuorisotalot. Lisäksi projekti oli osa Helsingin Liikuntaviraston Easy Sport-toimintaa. Muita yhteistyötahoja olivat Helsingin NMKY, Helsingin nuorisoasiainkeskus, Saiffa-tanssikoulu, Liikkukaa ry, FIMU ry, Walter ry, Fida ja Funk On ry.
Projektin edustajat osallistuivat ”Kouluyhteistyötä kehittämään”-seminaariin (KEPA), Liikkujaksi innosta vähän liikkuvat liikkumaan” (ESLU), ”Tasapainoilua ohjaajajohtoisuuden ja lapsikeskeisyyden välillä” (LIV) ja ”Multicultural education” (HNMKY ja 09HHR) -koulutuksiin.
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Kerho-ohjaajat kokoontuivat neljä kertaa. Tilaisuuksissa oli koulukerhojen tilannekatsaus. Lisäksi
niissä jaettiin informaatiota ja neuvoja mahdollisiin ongelmatilanteisiin.
Vuonna 2012 Dance for Social Change -projekti oli esillä mm. kaupunkikulttuuria edustavassa Basso-radiossa, RAY:n Tukipotti-lehdessä, Saton asiakaslehdessä Kotona, Helsingin Uutiset -lehdessä
ja Educa-messuilla. Lisäksi olimme esillä Liikuntaviraston tiedotteissa, osallistuimme tiedotustilaisuuksiin, koulujen yhteistyötapaamisiin ja nuorisotalojen tapahtumiin. Vierailimme esiintymässä ja
opettamassa katutanssia Espoon yhteislyseossa, Karakallion koululla, Mainingin koululla, Malminkartanon koululla, Myllypuron ylä-asteella, Pelimannin koululla, Turun normaalikoululla, Helsingin
sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksella, Siltatalon tukiasumisen yksikössä Espoossa, Hyvä City Elämä
-tapahtumassa, Kaiken kansan juhlassa, Liikuntaviraston Easysport -leireillä ja Nuorisoasiainkeskuksen Reaktorissa. Dance for Social Change on aktiivisesti läsnä myös sosiaalisessa mediassa.

09 Helsinki Human Rights -säätiön muu toiminta
Open Gym Basketball
Vuonna 2012 projekti tarjosi myös matalakynnyksen koripalloaktiviteettia 18 - 25-vuotiaille maahanmuuttaja- ja kantaväestönuorille Helsingin Diakonissalaitoksella Kalliossa. Ns. Open Gym toiminta oli ammattimaisesti ohjattua avointa toimintaa, jonne kaikki halukkaat olivat tervetulleita. Tämän toiminnan piirissä oli noin 25 nuorta aikuista. Toimintaa johti 09 Basketball for Social
Change projektikoordinaattori ja yhteydenottoihin käytettiin muun muassa ryhmän facebooksivuja.

Helsingin Diakonissalaitoksen perhe- ja avohuollon kerhot
09HHR -säätiö järjesti Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen huostaanotetuille lapsille viikoittaisia liikuntakerhoja Helsingin Pitäjänmäessä. Keväällä pidimme kolmea kerhoa, mutta syksyllä tilausta oli vain yhteen kerhoon.

09HHR Monikulttuurinen ohjaajakoulutus

09 Helsinki Human Rights -säätiö jatkoi myös koulutusyhteistyötä Helsingin NMKY:n kanssa. Teemana on jo vuonna 2011 aloitettu ‘ohjaaminen monikulttuurisen opetuksen kautta’. Ohjelma on
suunnattu 09HHR:n ja HNMKY:n valmentajille ja ohjaajille. Vuonna 2012 koulutustapahtumia oli
viisi. Kolme tapahtumaa järjestettiin keväällä, joista viimeinen oli kanoottiretki Vuosaaren edustalla. Syksyllä koulutustapahtumia järjestettiin kaksi, joista toiseen osallistuivat kansainväliset vie-
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raamme Junious Lee Brickhouse ja Desmond Howard sekä Iceheart toiminnasta vastaava Ville
Turkka.

09 Helsinki Human Rights -säätiön hallinto
Talous
Säätiön talous oli tukevalla pohjalla. Tukea haettiin ja saatiin vuodelle 2012 Raha-automaattiyhdistykseltä, Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä ja Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta. Pienempiä summia saatiin myös Helsingin kaupungin Liikuntavirastosta ja Suomen monikulttuurinen liikunta-liitosta (Fimu ry).
Toimitilat
Säätiön toimisto oli Olympiastadionin Eteläkaarteessa. Säätiön käytössä oli syyskuusta lähtien
myös toimi- ja varastotiloja Malmin palloiluhallilla. Liikuntapaikat saatiin yhteistyössä koulujen ja
liikuntaviraston kanssa. Malmin palloiluhallilta vuokrattiin kahta liikuntasalia ja tanssisalia YMCA
Oy:ltä.

Henkilöstö
Säätiöllä oli toiminnanjohtaja, yksi tanssiprojektin koordinaattori, 09 HHR Malmi -projektin vastaava ohjaaja, yksi osa-aikainen koripalloprojektin koordinaattori, yksi kokopäiväinen toiminnanohjaajaa sekä useita osa-aikaisia kasvattajavalmentajia kaikissa säätiön projekteissa. Vapaaehtoisia ohjaajia oli mukana turnauksissa, leireillä ja kerhoissa.

Säätiön hallitus
Säätiön hallituksen jäsenet olivat Helsingin Diakonialaitoksen diakoniapalvelujen ylilääkäri Jaana
Föhr (puheenjohtaja), Visa-Basket ry:n varapuheenjohtaja Olavi Salminen (varapuheenjohtaja),
Helsingin Diakonissalaitoksen Diakoniaopiston palvelualueen johtaja Ulla Nord, Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluiden yksikönjohtaja Jukka Hampunen, Sininauhaliiton järjestölakimies
Timo Mutalahti ja Koripalloliiton toiminnanjohtaja Vesa Walldén. Hallitus kokoontui viisi kertaa.
Säätiön toiminnanjohtajana ja hallituksen sihteerinä toimi Antti Olkinuora.
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