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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
Vuosi 2013 oli kiireinen, laajan toiminnan toteuttamisen vuosi 09 Helsinki Human Rights -säätiössä. Projektit 09 Basketball for Social Change ja 09 Dance for Social Change olivat kolmivuotisen
projektiaikansa viimeisellä vuodella. 09HHR Malmi -hanke oli aloitettu edellisenä syksynä, korkein
odotuksin. Monikulttuurinen ohjaajakoulutus -projekti aloitettiin vuonna 2013. Pystyimme myös
panostamaan pienempiin hankkeisiin, kuten nuorten aikuisten Open Gym -toimintaan, Helsingin
Diakonissalaitoksen kanssa yhteistyössä tehtyihin perhe- ja avohuollon liikuntakerhoihin ja Lastenkaaren tanssikerhoon sekä Turussa toteutettuihin koriskerhoihin, yhteistyössä Turun NMKY iMove
-projektin kanssa.
Säätiön maine rasisminvastaisen, matalankynnyksen, ruohonjuuritason liikunnallisen integraatiotyön asiantuntijana ja toteuttajana vahvistui vuonna 2013. Säätiön eri toiminnat suunniteltiin tukemaan lapsia ja nuoria heidän elämänsä tärkeissä ja vaikeissa nivelvaiheissa. Alakoulujen liikunnallisten kerhojen tuki kohdistui 10–13 -vuotiaille. 09HHR -Malmi hankkeen toiminta oli muokattu
12–17 vuotiaita silmällä pitäen ja Open Gym -toiminta oli tarkoitettu nuorille aikuisille. Monikulttuurinen ohjaajakoulutus -hanke auttoi säätiön mutta myös muiden järjestöjen ohjaajia ja valmentajia kohtaamaan yhteiskunnan monikulttuuristumisen luomia uusia haasteita.
Vuonna 2013 saavutettiin määrälliset ja laadulliset tavoitteet säätiön kaikissa toiminnoissa. Osassa
toiminnoissa ne ylitettiin vieläpä reilusti. Vuoden aikana säätiön toimintaan osallistui yli tuhat
lasta, joista noin 44 % oli tyttöjä. Myös aikuisia osallistui vuoden aikana järjestämiimme lukuisiin
tapahtumiin. Eritysmaininnan ansaitsee Taidemuseo Kiasman URB -festivaalin yhteyteen tehty
tanssiesitys, jossa 34 nuorta 09HHR tanssikerholaista esiintyi monisatapäiselle yleisölle. Säännöllistä kerhotoimintaa järjestettiin 14 eri alakoululla, kolmella nuorisotalolla, Lastenkaaressa ja Malmin Palloiluhallilla. Ohjattuja tunteja toteutimme vuoden aikana 2500 ja osallistujien käyntikertoja
oli yli 18 000.
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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. Vuosi 2013 oli projektin viimeinen vuosi.
Toimintavuonna 2013 alkoivat 09 Sport for Social Change -koripalloKuva 2; Malmin koristurnaus 30.11.2013.
kerhot heti koulujen alkaessa 7.1.2013. Kerhoja oli seitsemällä eri
alakoululla Helsingissä, Diakonissalaitoksella nuorten aikuisten kerho ja Pitäjänmäen peruskoulussa Helsingin Diakonissalaitoksen perhe- ja avohuollon kerhot sekä Turussa Varissuon koulun ja
Turun Normaalikoulun koriskerhot yhteistyössä Turun NMKY:n (iMoven) kanssa. Kaiken kaikkiaan
vuonna 2013 kerhoja oli toiminnassa 17. Keskimäärin lapsia oli mukana toiminnassa 150 joka
viikko. Osallistujista oli 60 % poikia ja 40 % tyttöjä. Lasten taustoja emme kartoittaneet muuten
kuin nimen perusteella. Kerhoihin osallistuneista lapsista yli 65 %:lla oli ”ei pohjoismainen” nimi.
Ohjaajia toiminnassa oli 10. Yhteystyö Helsingin NMKY:n ja Karhunpojat ry:n kanssa jatkui. Mukana
oli kaksi ohjaajaa Helsingin NMKY:ltä ja yksi Karhunpojilta. Yhteistyötä jatkettiin myös Punainen
kortti rasismille -kampanjassa Suomen monikulttuurisen liikuntaliiton FIMU:n kanssa
Kevään koripalloturnaus järjestettiin 27.4.2013. Turnaukseen osallistuivat 09HHR:n koriskerholaiset ja lähikoripalloseurojen lapsia. Yhteensä tapahtumaan osallistui yli 130 lasta, aikuisia mukana
oli noin 30. Turnauksessa pelattiin kolmessa tunnissa neljä eri sarjaa. Sarjoja oli 5-6 -luokkalaisille
pojille, 5-6 -luokkalaisille tytöille, yhteiset tyttö/poikajoukkueet 3-4 -luokkalaisille lapsille ja yhteiset tyttö/poikajoukkueet kaikista pienimmille lapsille. Tunnelma oli korkealla koko turnauksen
ajan. Turnaus huipentui BeatBox- ja Malmin Crew tanssiesityksiin.
09 Basketball for Social Change -projekti järjesti myös rasismin vastaisen koripallo-ottelun, ”Basketball Against Racism”, Malmi Carnevaalin yhteydessä 25.5.2013.
Kesäleirit järjestettiin myös vuonna 2013 Malmin Palloiluhallilla. Kesäkuun kaksi ensimäistä viikkoa
3.-7.6. ja 10.–14.6. leireiltiin iloisissa tunnelmissa yhdessä 09 Dance for Social Change -projektin ja
09HHR -Malmi hankkeen lasten kanssa. Välipalat tarjosi Arla-Ingman ja lounas ostettiin Sodexolta.
Leireille osallistu ennätysmäärä lapsia. Ensimmäisellä viikolla leirille osallistui yli 70 lasta. Näistä
lapsista 36 harjoitteli URB-festivaalin tanssiesitystä. Toisella viikolla mukana oli noin 40 lasta.
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09 Basketball for Social Change -projektin päätösturnaus pidettiin Malmin Palloiluhallilla
30.11.2013. Turnaukseen osallistui ennätykselliset 150 lasta. Lasten vanhempia, sisaruksia ja sukulaisia oli paikalla yli 30. Ohjaajia oli paikalla 20. Kerho-ohjaajat hakivat osan osallistujista kouluista
bussilla ja osa saapui ohjaajien kanssa julkisilla kulkuneuvoilla. Tervetulopuheiden jälkeen lapset
jaettiin kahteen eri ryhmään: Isommat 5.- ja 6.-luokkalaiset, pienemmät 2.-4. -luokkalaiset. Vanhemmista lapsista tehtiin kaksi sarjaa (tytöt ja pojat). Pienistä tehtiin myös kaksi eri sarjaa koon
mukaan mutta sarjat olivat sekä pojille että tytöille. 5.- ja 6.- luokkalaisia oli tällä kertaa ilahduttavan paljon. Tunnelma turnauksessa oli hyvä. Pelit alkoivat ja lapset kannustivat omia joukkueitaan,
vaikka joukkueet olivat koottu eri koulujen lapsista. Tänä vuonna ei pelattu finaalipelejä, mutta
lapsille kerrottiin, mitkä joukkueet onnistuivat parhaiten. Turnauksen jälkeen ohjelma jatkui
09HHR Malmi -ryhmän johdolla. Ohjelmaan kuului parkouria, trampoliinihyppyjä, airtrack-hyppyjä
sekä lopussa freestyle -kisa. Kaikki saivat kokeilla freestyle hyppyjä. Tapahtuma kesti neljä tuntia ja
osan lapsista oli vaikea keskittyä niin pitkään, mutta kaiken kaikkiaan olemme ylpeitä meidän lapsistamme ja heidän kehittymisestään.
09 Basketball for Social Change -projekti teki kymmeniä koulukäyntejä yhteistyökouluissa vuoden
aikana. Projekti toteutti työpajan kevään 2013 aikana Pelimannin ala-asteella. Projekti osallistui
vuoden 2013 aikana lukuisiin eri tapahtumiin yhdessä 09 Helsinki Human Rights -säätiön muiden
projektien kanssa. Esimerkkejä niistä ovat Reaktori nuorten hiihtolomaviikon tapahtuma HNMKY:n
Yökoriksen kanssa 19.–22.2.2013, Go-Expo liikuntamessut 8.-9.2.2013, Narinkkatorin Helsinki
Street -festival 2.6.2013.
09 Basketball for Social Change kerholaiselle Abdi-Risaaq Ahmedille myönnettiin Keskon lahjakkaille nuorille urheilijoille tarkoitettu stipendi. Hänelle jaettiin kunniakirja, ruusu ja 500 € stipendi
harrastustoiminnan rahoittamiseen Keskon pääjohtajan vuorineuvos Matti Halmesmäen ja Keskon
hallituksen puheenjohtajan Esa Kiiskisen onnittelujen kera.
Käyntikertoja 09 Basketball for Social Change -koriskerhoissa vuoden 2013 aikana oli yli 5000 ja eri
kävijöitä yli 400. Vuoden 2013 aikana pystyimme pitämään osanottajien määrää edellisen vuoden
ennätystasolla kerhotoiminnassamme ja pystyimme lisäämään osallistujia turnauksissa ja kesäleirillä. Pystyimme pitämään kaksi ohjaajaa lähes jokaisessa kerhotapahtumassa ja näin ollen kerhojen taso niin sisällön kuin myös toiminnan päämäärän kannalta pystyttiin pitämään korkealla.
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09 Dance for Social Change -projekti
Vuosi 2013 oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman 09 Dance for Social Change -projektin
viimeinen toimintavuosi.
Keväällä 2013 järjestimme kerhotoimintaa kuudella koululla; Pelimannin ala-aste, Maunulan
ala-aste, Eläintarhan ala-aste, Kontulan ala-aste, Kuva 3; URB-ryhmän tytöt esiintyvät Malmin Carnevaalissa 25.5.2013
Roihuvuoren ala-aste ja Herttoniemenrannan
ala-aste (Myllypuron ala-asteen toiminta järjestettiin Liikuntamyllyssä koulun remontin vuoksi).
Lisäksi järjestimme open practise-tanssiharjoituksia Kontulan, Laakavuoren ja Roihuvuoren nuorisotaloilla. Vuoden aikana tanssikerhoja oli 17. Vuonna 2013 toimintaan osallistuvia lapsia oli jo lähes 600 ja aktiivisesti viikoittaisessa toiminnassa mukana oli reilusti yli 100 lasta ja nuorta. Vuonna
2013 lasten vanhempien osallistuminen toimintaan ja yhteydenpito säätiöön lisääntyi huomattavasti. Osallistujamäärät ylittivät alkuperäisen toteutussuunnitelman osallistujamäärätavoitteet.
Laatutavoite oli luoda pysyvä ja säännöllinen kerhotoiminta lapsen omalle asuinalueelle. Kun huomattiin, että lapset kaipasivat toimintaa useammin kuin kerran viikossa, laajennettiin toimintaa
koulujen läheisille nuorisotiloille. Siten myös asuinalueen muidenkin lasten kuin kerhokoulun
omien oppilaiden osallistuminen oli mahdollista. Lapset, jotka osallistuivat katutanssitoimintaan
kahdesti viikossa, olivat sitoutuneempia toimintaan ja he loivat läheisemmät ja avoimemmat suhteet kerhojen ohjaajiin. Tutut ja turvalliset aikuiset lisäsivät luottamusta ja samalla he takasivat paremmat vaikutusmahdollisuudet lapsen tukemiseen ja kannustamiseen.
Vuonna 2013 projekti jatkoi kulttuurikasvatustoimintaa URB13 -projektilla, jossa lasten ja nuorten
kanssa tehtiin tanssiesitys Kiasman URB-festivaalille. Se toteutettiin yhteistyössä 09 Dance for Social Change -projektin ja Kiasma teatterin kanssa. Projekti nimettiin URB -projektiksi ja käynnistettiin tammikuussa 2013. Kiinnostuneita osallistujia tanssikerhoista ilmoittautui mukaan yli 70. Harjoitukset järjestettiin Malmin palloiluhallilla kahdeksan kertaa helmi-toukokuun välisenä aikana.
Lisäksi lapset osallistuivat URB –kesäleiriin, jossa viimeisteltiin teos lavakuntoon. Leirille osallistui
36 lasta. Lopulta elokuun esityksissä lavalle astui 34 lasta. Lapsista nuorin oli seitsemänvuotias ja
vanhin viisitoistavuotias. 25 tyttöä ja yhdeksän poikaa oli mukana esityksissä.
Keväällä 19.4.2013 järjestetty Jam 4-tapahtuma Laakavuoren toimintakeskuksessa keräsi yli 200
osallistujaa. Ohjelmassa oli alle 12-vuotiaiden 2vs2 allstyles battle, yli 13-vuotiaiden soolo allstyles
battle, crew-battle sekä erilaisia esityksiä. Tanssiesitysten lisäksi nähtiin räppimummon keikka.
Räppimummo Eila saapui paikalle Malmin tanssijoiden innoittamana. Eila-mummo räppäsi Sisunimisen biisin ja yleisö eli täysillä mukana.
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Projektin kesäleiri järjestettiin kesäkuussa yhteistyössä 09 Basketball for Social Change -projektin
ja 09HHR Malmi -Hankeen kanssa. Kesäleirille osallistui ensimmäisen viikon aikana 36 tanssikerholaista harjoittelemaan URB -festivaalilla esitettävää ”Yksi elämä, sama lähiö” -tanssiesitystä. Esitys
nähtiin Itäkeskuksen STOA:ssa 6. ja 7.8.2013. Esitys sai hyvät arvostelut Helsingin Sanomissa ja Demarissa.
Syksyllä 25.10.2013 Jam 5 -tapahtumaan Itäkeskuksen STOA:an saapui noin 200 osallistujaa. Mukana oli myös joukko 09HHR ohjaajia, vierailevia tanssijoita sekä DJ:t AT ja Adry. Crew battlessa
onnistui parhaiten Teron joukkue. Positiivisesta ja kannustavasta asenteesta palkittiin Camilla ja
Beat Rock. Tapahtumassa nähtiin myös lasten ja nuorten esityksiä. Tunnelma oli loistava ja STOA:n
tilat sekä ammattitaitoinen henkilökunta loivat tapahtumalle erinomaiset puitteet.
Projektin Kansainvälinen yhteistyö jatkui vuonna 2013. Vieraiksi saapui jo kolmatta kertaa Junious
Lee Brickhouse. Hän oli mukana kerho-opetuksissa ja Jam 5 -tapahtumassa. Yhteistyökumppaninamme toimi yhdysvaltalainen Urban Artistry (An International Culture and Education Project).
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 Monikulttuurinen Ohjaajakoulutus -hankkeen pilottiin (09HHR),
Helsingin kaupungin liikuntaviraston ohjaajakoulutukseen (LIV). Kerho-ohjaajat kokoontuivat neljä
kertaa palaute- ja koulutustilaisuuksiin. Näissä tilaisuuksissa läpikäytiin koulukerhojen tilannekatsaus sekä jaettiin informaatiota ja neuvoja mahdollisiin ongelmatilanteisiin.
Vuonna 2013 Dance for Social Change -projekti oli esillä mm. kaupunkikulttuuria edustavassa
Basso-radiossa, Liikuntaviraston tiedotteissa, osallistuimme tiedotustilaisuuksiin, koulujen yhteistyötapaamisiin, katutanssin SM-kilpailuihin ja nuorisotalojen tapahtumiin. Vierailimme esiintymässä ja opettamassa katutanssia Lastenkaaressa (Helsingin Diakonissalaitos), Liikuntaviraston
Easysport -leireillä ja Nuorisoasiainkeskuksen Reaktorissa. Dance for Social Change on aktiivisesti
läsnä myös sosiaalisessa mediassa.
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09HHR Malmi -hanke
Syyskuussa 2012 aloitetun, Helsingin kaupungin Sosiaalija terveysviraston rahoittaman 09HHR Malmi -hankkeen
toiminta jatkui 2. tammikuuta 2013 Malmin palloiluhallilla. Toimimme kahdella sisäpallokentällä ja alakerrassa
olevassa tanssihuoneeksi muutetussa toimistossa. Toiminta-aika oli maanantaista perjantaihin klo. 14.00 –
17.00. Jatkoimme jo syksyllä aloitettua avoin kohtaamispaikka -konseptia, jossa tarjosimme lapsille ja nuorille
Kuva 4; 09HHR Carnevalit
mahdollisuuden vapaasti harrastaa eri lajeja, viettää aikaa eri taustoista tulevien nuorten kanssa. Tarjosimme nuorille myös turvallisten aikuisten läsnäoloa ja huomiota. Kohderyhmänä olivat Koillis- ja Pohjois-Helsingin 12–16-vuotiaat tytöt ja pojat
riippumatta heidän kulttuurillisista, uskonnollisista, etnisistä tai sosioekonomisista taustoistaan.
Edellisen syksyn kokemukset ohjasivat toteutusta ja kevään 2013 toiminta oli paremmin suunniteltua ja jäsenneltyä. Maanantain futsalista ja perjantain parkourista muodostui vakiovuorot kävijöiden keskuudessa. Tiistaina ja torstaina pelattiin toiminnallisia pelejä, kuten joukkuepolttopalloa,
”jenkkifutista”, norsupalloa ynnä muita suurella joukolla pelattavia pelejä. Keskiviikkoon vakiintui
vapaa trampoliinien käyttöpäivä. Koripalloa pelattiin useina päivinä ennen ja jälkeen yhteisten pelien, tai vaihtoehtona trampoliineilla hyppimiselle. Tanssitunteja järjestettiin syksyn tapaan maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin klo. 15.30–17.00. Tanssitunnit vetivät vaihdellen väkeä, mutta
selkeästi enemmän kuin syksyllä. Keskimäärin tunneilla aloitti noin 4-5 henkilöä per tunti. Kaikki
eivät kuitenkaan aina jaksaneet olla mukana loppuun asti. Tämä todennäköisesti johtui Malmin
toiminnan luonteesta, joka salli eri lajien lyhyen kokeilun ja vapaan harrastamisen toiminta-aikanamme. Tanssi kuitenkin otti enemmän paikkaansa palloiluhallin toiminnassa. Tästä kertovat useat
kevään aikana tehdyt esitykset ja esiintymiset. ”Malmi Crew” esiintyi muun muassa Laakavuoren
jameissa, 09 koristurnauksessa sekä OperaatioPulssi -festin markkinointitempauksessa Malmin
Nova ostoskeskuksessa. Selkeämpi rakenne ohjelmassa auttoi ohjaajia päivien suunnittelussa, sekä
lasten toiveiden huomioimisessa. Kevään aikana toiminnassa käyntejä oli yli 3000 ja kävijäkeskiarvo oli noin 28 kävijää per päivä.
Vuoden aikana tehtiin runsaasti koulukäyntejä lähialueen peruskouluihin. Käyntien tarkoituksena
oli tehdä toimintaamme tunnetuksi niin alueen lapsille ja nuorille kuin koulujen opettajille. Yhteensä toteutettiin 30 eri koulukäyntiä 10 eri koululla, joissa tavoitettiin noin 2500 lasta ja nuorta.
Käynnit toteutettiin liikuntatuntien, aamunavausten, teemapäivien tai OperaatioPulssin koulutempauksien yhteydessä. Parhaimman tuloksen saavuttivat käynnit, joissa palloiluhallin toimintaa esiteltiin liikuntatuntien yhteydessä. Liikuntatunneilla lapset ja nuoret pääsivät niin kuulemaan kuin
kokeilemaankin toimintaa, joten tällöin oppilaiden kokemus oli kaikista monipuolisin. Lisäksi Hii-
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denkiven peruskoulussa 09HHR Malmi -hankkeen vastaava ohjaaja Antti Uimonen ja kasvattajavalmentaja Kaisa Nieminen kävivät pitämässä Ruuti-viikon teemapäivänä breakdance ja hip hop -historiatyöpajan.
09HHR Malmi -hanke teki paljon yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyötä jatkettiin muun muassa Helsingin Kaupungin OperaatioPulssin- ja FunActionin -hankkeiden, Malmin ja
Pukinmäen nuorisotalojen, Koillisluotsin, Sirkus Magentan, Malmin nuoret -verkoston ja Malmin
toimintakeskuksen kanssa. Uusia yhteistyökumppanuuksia luotiin Aids-tukikeskuksen sekä Soinisen koulun vanhempainyhdistyksen kanssa.
OperaatioPulssin kanssa yhteistyö jatkui läpi koko vuoden. Yhteistyön ansiosta verkostoituminen
muiden Malmin alueen toimijoiden kanssa helpottui. 23.3. järjestetyssä PulssiFestissä 09HHR
Malmi -hanke oli myös aktiivisesti esillä organisoimalla katutanssibattlen tapahtuman yhteyteen.
Yhteistyössä OperaatioPulssin kanssa kohtasimme myös koulujen oppilaskuntia.
Kevään aikana hanke osallistui säännöllisesti Malmin nuoret -verkoston tapaamisiin. Verkoston
kautta 09HHR Malmi -hankkeen vastaava ohjaaja Antti Uimonen osallistui yhtenä ohjaajana Malmin valintojen putkeen, jossa annettiin päihdevalistusta alueen 6. luokkalaisille. Lisäksi 09HHR
Malmi -hanke oli edustettuna Helsingin Kaupungin HYMYT-hankkeen (Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä -hanke) järjestämässä verkostoseminaarissa. Tässä seminaarissa Malmin alueen
lastensuojeluviranomaiset kertoivat, että heidän asiakkailtaan oli saatu positiivista palautetta
09HHR Malmi -hankkeen toiminnasta.
Yhteistyötä tiivistettiin Helsingin kaupungin Liikuntaviraston FunAction -projektin kanssa. Koillisluotsin kanssa yhteistyössä järjestettiin kuntonyrkkeilyä. Kuntonyrkkeily veti muutamia nuoria paikalle, sekä joinakin päivinä viikossa luotsin nuoria tuli heidän ohjaajiensa kanssa mukaan perustoimintaan. Malmin nuorisotalon kanssa tehtiin yhteistyötä alueen tapahtumissa. Pukinmäen nuorisotalon kanssa yhteistyötä tehtiin myös 09HHR Carnevalin yhteydessä. Carneval tapahtuman Rapyhtye MCS saatiin Pukinmäen nuorisotalon kautta. Nuorisotalolta saatiin lainaksi myös mikrofonit
ja mikseripöytä. Sirkus Magentan kanssa yhteistyötä tehtiin parkour-perjantain osalta. Parkour oli
lasten ja nuorten keskuudessa erittäin suosittu, ja perjantait olivat monesti viikon vilkkaimpia päiviä. Sirkustaiteilu ei herättänyt yhtä suurta kiinnostusta kuin parkour. 09HHR kasvattajavalmentaja
Mishel Odeh kävi esittelemässä Soinisen koulun vanhempainyhdistyksen tapahtumassa 09HHR
Malmi -hankkeen toimintaa koulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Yhteistyötä tehtiin myös
AIDS-tukikeskuksen kanssa. AIDS-tukikeskuksesta kävi kaksi henkilöä antamassa seksivalistusta
sekä jakamassa kondomeja yli 12-vuotiaille nuorille.
Kokopäiväisinä työntekijöinä Malmilla olivat vastaava ohjaaja Antti Uimonen ja kasvattajavalmentaja Mishel Odeh. Kasvattajavalmentajat Kaisa Nieminen ja Henri Huovinen olivat kuukausipalkalla
ja tekivät osan tunneistaan 09HHR Malmi -hankkeelle. Ohjauksen lisäksi Kaisa Nieminen teki uutisointi- ja kirjoitustöitä.
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09HHR Malmi -hanke järjesti tai osallistui moneen tapahtumaan kuluneen vuoden aikana. Hanke
osallistui Malmin toimintakeskuksen järjestämään Malmin rastit -tapahtumaan 19.1.2013, jossa
Malmin alueella toimivat järjestöt esittelivät toimintaansa suunnistuskilpailun muodossa. Hiihtolomaviikolla 09HHR Malmi -hanke järjesti Malmin palloiluhallilla Hiihtoloma hässäkkä -tapahtuman,
jolloin toiminta-aikaa pidennettiin klo 12.00 – 17.00. Hässäkän lisäksi hiihtolomalla järjestettiin yhteistyössä OperaatioPulssin, HNMKY:n ja Funk On ry:n kanssa graffitikurssi sekä Yökoriksen ja
YAD:n Dance wise -projektin kanssa DJ-kurssi. 09HHR Malmi -hanke osallistui 8.3.2013 Go-Expo
messuille. Messuilla osallistuttiin erilaisiin tempauksiin yhdentoista lapsen voimin. 09HHR Malmi hanke järjesti 09HHR Carneval -tapahtuman 25.5.2013. Malmitalolla järjestettyyn Ylipormestarin
asukasiltaan 19.9.2013 osallistui 09HHR Malmi -hankkeen nuoria ja he kertoivat omia mielipiteitään ja huolenaiheitaan Malmin alueen tilasta. Koulujen syysloman aikaan 17–18.10.2013 hanke
järjesti Syysloma säpinät Malmin palloiluhallilla. Tapahtumassa muun muassa tanssittiin, pelattiin
koripalloa ja kilvoiteltiin parkour/freestylessa. Hanke osallistui OperaatioPulssin ja Malmin nuorisotalon kanssa Syysloman viralliseen tanssipäivään Malmin nuorisotalolla. Hanke vieraili
23.10.2013 lasten kanssa koripallo-ottelussa Seagulls vs BC Nokia Töölön kisahallissa. Hanke järjesti 11.11.2013 jalkapalloturnauksen, jossa oli noin 50 osallistujaa, joista 90 % oli joko maahanmuuttajia tai Suomessa syntyneitä maahanmuuttajia. Päätösjuhlat järjestettiin 30.11.2013 yhdessä
09 Basketball for Social Change -projektin kanssa. Päätösjuhlissa pidettiin koripalloturnaus ja parkour/freestyle kilpailu. Tapahtumaan osallistui yli 170 lasta ja nuorta, sekä heidän vanhempiaan.
09 Malmi -hankkeen oma päätösjuhla järjestettiin 18.12.2013. Teema oli joulu. Ohjelmassa oli
menneen kauden videoiden ja kuvien katselua, lautapelien pelaamista, kilpailuja, hauskaa yhdessäoloa sekä omien että Arla Ingmanin herkkujen syöntiä.
Vuoden aikana toimintaan osallistui useita opiskelijaharjoittelijoita ammattikorkeakouluista ja
opistoista sekä TET-harjoittelijoita alueen peruskouluista ja työvoimatoimistosta.
Tiedotusta hoidettiin sosiaalisen median ja kotisivujen kautta. Lisäksi kouluilla vierailujen jälkeen
jaettiin flyereitä, julisteita ja lukujärjestyksiä. Kouluilla tapahtunut mainonta osoittautui kaikkein
tehokkaimmaksi ja tärkeimmäksi välineeksi tiedonkulussa lapsille ja nuorille.
09HHR Malmin -hankkeen työntekijöistä Mishel Odeh ja Antti Uimonen osallistuivat liikuntaviraston EasySport -ohjaajakoulutukseen 11.1.2013.
Arla-Ingman lahjoitti jugurttia ja mehuja hankkeelle maaliskuusta lähtien. Tällä tavalla hanke pystyi
tarjoamaan välipalaa kävijöille. Osalle kävijöistä koulun ruokailu oli ollut edellinen ja mahdollisesti
myös ainoa päivän ateria. Tarjotun välipalan ansiosta lapset ja nuoret jaksoivat osallistua aktiivisemmin ja olla yleisesti pirteämpiä toiminnassa. Rahassa laskettuna tämä välipala-apu oli usean
tuhannen euron arvoinen.
Kevään aikana hankkeen ohjaajat saivat luotua erinomaisia kontakteja lapsiin ja nuoriin. Myös lasten vanhempiin luotiin kontakteja tapahtumien aikana.
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Alla muutamia otteita palautekeskusteluista:
”Olen oppinut suvaitsemaan muita paremmin (esim. vaikka on ärsyttäviä tyyppejä niin on oppinut
tekemään yhteistyötä paremmin heidän kanssaan)”
”Oppinut pelaamaan eripuolella kaverin kanssa. Ohjaajat opettaneet positiivisuutta ja ovat aktiivisesti mukana. Ohjaajat eivät syytä virheistä (esim. jos peleissä heittää ohi) vaan kannustavat
eteenpäin.”
”09 on mulle niin tärkeä että ei voi sanoin kuvailla.”
”Oon saanut uusia ystäviä”
”Parasta on ollut, että oppii uutta ja voi pelata kaikkea uutta ja kokeilla ilman että sitoutuu pitkäksi
aikaa ja eikä oo maksuja”
Käyntikertoja hankkeessa laskettiin vuoden 2013 aikana yli 6000 ja eri kävijöitä 560.

09HHR Monikulttuurinen ohjaajakoulutus -hanke
Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella loimme koulutusohjelman ja toteutimme ensimmäisen pilottikoulutuksen syksyllä 2013 (alkoi 7.9. ja päättyy 14.12.) Koulutukseen osallistui 14 ohjaajaa 09HHR -säätiöstä, Liikkukaa
ry:stä, Diakonia-ammattikorkeakoulusta, Helsingin Nuorisoasiankeskuksesta ja Helsingin NMKY:stä. Rakensimme
Kuva 5; MOK -koulutuksen ensimmäinen kerta Hotelli Arthurissa.
myös Internet alustan koulutusohjelmalle
(http://09hhr.fi/mok/) sekä suljetut Facebook -sivut (https://www.facebook.com/09.mok), joilla
projektiin osallistuvat jakoivat tietoa monikulttuurisista kokemuksista sekä vastaanottivat tehtäviä
ja tietoa koulutuksen kulusta. Loimme myös kahden tunnin mittaisen tutustumiskoulutuksen aiheeseen.
Koulutusprojektille perustettiin ohjausryhmä, joka kokoontui neljä kertaa vuonna 2013. Ryhmään
kuuluu Sirpa Lautjärvi – rehtori (jäänyt äskettäin eläkkeelle Helsingin suomenkielisen sairaalakoulun rehtorin virasta, mukana myös presidentin “Ihan tavallisia asioita” työryhmässä), Jyrki Eräkorpi
– HNMKY (sosiaalisen vahvistamisen johtaja), Ulla Siirto – Diakonia-ammattikorkeakoulu (Monikulttuurisesta oppikokonaisuudesta vastaava lehtori), Ville Turkka – Icehearts ry toiminnanjohtaja,
Jan Wieland – Walter ry (Kytke -projektijohtaja) Mikko Mäntylä – Oma yritys (vuosien kokemus urheiluseura-työstä pääkaupunkiseudulla), Marisa Kerman – Unidos Oy, Eila Isotalus – Unidos Oy,
Antti Olkinuora – 09HHR toiminnanjohtaja, Pierre Jallow – 09HHR, Michaela Moua – 09HHR.
Syksyllä 2013 projektille palkattiin kaksi puolipäiväistä työntekijää, joiden vastuulla oli koulutusohjelman pilotin hallinnointi ja fasilitointi sekä tulevien koulutusten vetäminen.
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09 Helsinki Human Rights -säätiön muu toiminta
Open Gym Basketball
Vuonna 2013 projekti tarjosi myös matalakynnyksen koripalloaktiviteettia 18–25 -vuotiaille maahanmuuttaja- ja kantaväestönuorille Helsingin Diakonissalaitoksella Kalliossa. Open Gym -toiminta
oli ammattimaisesti ohjattua avointa toimintaa, jonne kaikki halukkaat olivat tervetulleita. Tämän
toiminnan piirissä oli noin kaksikymmentäviisi 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 yhtä kerhoa viikossa mutta syksyllä lisäsimme toisen viikoittaisen kerhon ohjelmaamme.

09 Helsinki Human Rights -säätiön hallinto
Talous
Säätiön talous oli loppuvuonna 2013 tiukalla. Tämä johtui osittain siitä, että avustuksia saatiin
merkittävästi vähemmän kuin oli arvioitu sekä siitä, että alkuvuoden sopimukset oli tehty ennen
kuin avustussummat julkaistiin. Toiminnanjohtaja oli joulukuun lomautettuna.
Tukea haettiin ja saatiin vuodelle 2013 Raha-automaattiyhdistykseltä, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysvirastosta. Pienempiä summia saatiin myös Helsingin kaupungin Liikuntavirastosta ja Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitosta (Fimu ry). Säätiön
ekonominen tilanne jatkossa on turvattu Raha-automaattiyhdistyksen myöntämällä 110 000 €
kohdennetulla Ak-toiminta-avustuksella.

Markkinointi ja tiedottaminen
Säätiön toiminnanjohtaja on osallistunut vuoden aikana lukuisiin seminaareihin, verkostotapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin niin osanottajana kuin esitelmöitsijänä. Esimerkkinä näistä; Sosiaaliset
taidot ja erityisvaikeudet -seminaari 17.1.2013,Malmin lapset ja nuoret (LaNu) -verkostotapaami-
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set, Punainen kortti Rasismille -seminaari 9.4.2013, Malmi foorumi 14.5.2013, OperaatioPulssi ohjausryhmä sekä verkostotapaamiset, Suomen Monikulttuurisen Liikuntaliiton järjestöpäivät
31.8.2013, Ylipormestarin asukasilta Malmilla 19.9.2013 sekä lukuisat henkilökohtaiset tapaamiset
Raha-automaattiyhdistyksen, Helsingin kaupungin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön työntekijöiden kanssa.
Säätiön internetsivustoa on päivitetty säännöllisesti ja sitä on käytetty tiedottamiseen 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 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, 09HHR Malmi -projektin vastaava ohjaaja, yksi osa-aikainen koripalloprojektin koordinaattori, yksi kokopäiväinen toiminnanohjaaja sekä useita osa-aikaisia kasvattajavalmentajia kaikissa säätiön projekteissa. Vapaaehtoisia
ohjaajia oli mukana turnauksissa, leireillä ja kerhoissa.

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