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YHDISTYS
Setlementti Tampere ry on osa 1880-luvulla Lontoossa alkunsa saanutta maailmanlaajuista setlementtiliikettä. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys tekee työtään liikkeen perinteiden mukaisesti ihmisten parissa, holhoavaa ja ylhäältä
ohjailevaa asennoitumista välttäen.
Setlementti Tampere ry syntyi 1.8.2016, kun Setlementtiyhdistys Naapuri ry (1994)
ja OmaPolku ry yhdistyivät. Yhdistys on Suomen Setlementtiliiton itsenäinen jäsenyhdistys.

UNELMA
Unelmoimme ihmisten ja heidän yhteisöjensä
hyvästä elämästä.
ARVOT
• Kohtaamme ihmiset kunnioittavasti uskoen
heidän omiin voimavaroihinsa.
• Toimimme paikallisesti ja yhteisöllisesti vahvistaen ihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä.
• Edistämme oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta.
TOIMINTA-AJATUS
Setlementti Tampere vahvistaa aktiivista kansalaisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä tuottaa ja
kehittää ennakkoluulottomasti hyvinvoinnin
palveluja.
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Toiminnanjohtajan tervehdys
Setlementti Tampereen toinen toimintavuosi oli muutosten vuosi. Muutos voi
tehdä kipeää, olla hankalaa ja teettää paljon työtä. Vuoden päättyessä totean
tyytyväisenä ja mielettömän ylpeänä, että selvisimme hyvin ja saimme paljon
aikaiseksi. Tärkeimpinä kaikista olivat ne reilusti yli kymmenen tuhatta erilaista
kohtaamista tuhansien ihmisten kanssa, joissa sloganimme mukaisesti olimme
”Rohkeasti ihmisen puolella”.
Lisäksi

• Yhdistyksellämme on nyt kompaktiin muotoon kirjoitettu strategia
• Viestintämme noudattaa Setlementtiliiton ja -liikkeen yhteistä graafista ilmettä
• Olimme Pirkanmaan paikallisista järjestöistä kaikkein suurimman STEA-rahoituksen saaja (1,6 miljoonaa euroa)
• Perustimme Nalkalan setlementtitalon
• Avasimme yhteisökahvilan Tesoman hyvinvointikeskuksessa
• Käynnistimme Kiusatut-työmuodon
• Järjestimme valtakunnalliset Setlementtipäivät noin 200 osallistujalle
• Perustimme yhtiön Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy:n

Meillä vieraili ministeri, kansanedustaja ja muita päättäjiä, järjestimme avajaisia ja tapahtumia, laadimme
pyynnöstä lausuntoja ja toiminnastamme julkaistiin lehtijuttuja. Työstämme kerrottiin niin tubettajien
kuin tv-toimittajien avustamina. Valtakunnallista tunnustusta ja kansainvälisiä kontakteja. Tanska, Ruotsi,
Singapore, Etelä-Korea - yhteistyötä, verkostoja, kumppanuuksia. Maailmanlaajuinen setlementtityön
konferenssi ja suomalaisen setlementtityön satavuotisjuhlaan osallistuminen. Pienlahjoituksia. Ihan vaikka mitä. Monialajärjestö, jonka tuloksia ja toimintaa yhden vuoden ajalta on mahdotonta kuvata kokonaisuudessaan yhdessä luettavan kokoisessa vuosikertomuksessa.
Kaikki ei aina mennyt kuitenkaan putkeen: oli tuloksettomia hankehakemuksia ja tarjouspyyntöihin vastaamisia, remonttikulujen huomattava ylitys, päällekkäisiä tilakuluja, kaupungin toiminta- ja kumppanuusavustusten leikkauksia. Lisäksi yhteiskunnassa kiristynyttä ilmapiiriä ja vihapuhetta. Puhetta, joka
muistutti meitä siitä, että setlementtityölle on yhä tarvetta Suomessa.
Toimin väliaikaisena toiminnanjohtajana kesästä alkaen ja 15.11.2018 hallitus valitsi minut yhdistyksen
uudeksi toiminnanjohtajaksi. Otin tehtävän vastaan nöyrin mielin ja kiittäen vastuusta, joka minulle uskottiin. Yhdistyksen kaksivuotiskahvilla totesin: ”Suurimpana saavutuksena pidän sitä, että muodostamme nyt yhden yhdistyksen ja työyhteisön, josta kaikki voimme olla ylpeitä. Monista muutoksista
huolimatta tärkein asia eli kaikkien ihmisoikeuksia kunnioittava ja kansalaisuutta vahvistava tasa-arvoisuuteen ja dialogisuuteen perustuva työ on jatkunut ja kehittynyt eri työmuodoissa.” Kiitos upeasta
vuodesta kaikille, jotka olivat mukana.
Vuosi oli yhdistyksessämme myös yhden aikakauden loppu. Yhdistystä 10 vuotta luotsannut toiminnanjohtaja Sami Wirkkula siirtyi yhteistyökumppanimme Silta-Valmennuksen palvelukseen. Samin läksiäiskahvituksessa päätin puheeni seuraavasti:
”Nostan esille vain kaksi isoa asiaa, joissa olet tätä joukkoa ansiokkaasti viimevuosien aikana johtanut. Omapolun ja Naapurin yhdistymisen valmistelu ja yhdistyminen on ollut melkoinen urakka ja merkityksellinen kehityskulku. Moni jakaa
varmasti sen käsityksen, että tämän päivän muuttuvassa maailmassa pienet järjestötoimijat ovat vaaravyöhykkeessä. Kasvuharppaus paikallisessa mittakaavassa isoksi yhdistykseksi on tuonut meille turvaa ja puskuria ja avannut uusia
mahdollisuuksia. Nalkalan setlementtitalon perustaminen on ollut toinen iso urakka, joka työläydestään ja riskeistään huolimatta alkaa jo nyt tuottaa meille tulosta. Sydämellinen kiitos omasta puolestani. Iso kiitos koko työyhteisön puolesta.
Lämmin kiitos kaikkien niiden ihmisten puolesta, joiden elämää Setlementtiyhdistys Naapuri tai Setlementti Tampere on viimeisen 10 vuoden aikana koskettanut.”

				

Mervi Janhunen-Ruusuvuori, toiminnanjohtaja
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TOIMINNAN KEHYKSET
Rahoitus
Setlementti Tampere ry tuotot ja muu varainhankinta olivat yhteensä 4,15 M euroa
vuonna 2018. Tilikauden aikana yhdistys investoi vuokrattuihin toimitiloihin. Nalkalaan
perustettu setlementtitalo kokosi yhteisiin tiloihin yli puolet yhdistyksen toiminnoista.
Yhdistyksen omistamat tilat Hatanpäällä vuokrattiin toiselle kolmannen sektorin toimijalle. Myös muissa yhdistyksen toiminnoissa oli tiloihin liittyviä muutoksia vuoden aikana.
Vuokratuotoista huolimatta tilamuutokset kokonaisuutena rasittivat merkittävästi yhdistyksen tulosta.
Tilikauden kokonaisrahoituksesta 43 prosenttia kertyi Veikkauksen (myöntäjänä STEA)
avustuksista. Yhdistys sai vuonna 2017 STEA:n yleisavustusta yli 300 000 euroa. Tällä
katettiin yleishyödyllisen toiminnan hallinnon kulut.
Tampereen kaupunki avusti Setlementti Tampere ry:n eri toimintoja edellisvuoden avustustason mukaisesti. Kaikkiaan Tampereen kaupungin avustuksia saatiin noin 680 000
euroa, joista valtaosa kohdentui kansalaistoimintaan, erityisesti NEO–Omapolku -toimintaan ja Wihreään Puuhun sekä Lape-hankkeeseen edelleen siirrettynä STM:n avustuksena.
Vuoden alussa Nollalinjalle avattiin toinen päiväaikainen puhelinlinja, joka nosti THL:n
myöntämän avustuksen 661 000 euroon. Muita julkisia avustuksia saatiin muun muassa Pispalan Rukoushuoneyhdistykseltä (Wihreä Puu ja Neo–Omapolku -toiminta) ja Hämeenlinnan kaupungilta (Rikosuripäivystyksen Kanta-Hämeen palvelupiste).
Palveluja myytiin yli 289 000 eurolla. Huhtikuussa yhdistys aloitti kahvilatoiminnan Tesoman Hyvinvointikeskuksessa. Kahvilan käynnistäminen vaati yhdistykseltä taloudellisia
panostuksia. Kahvilan lisäksi myyntituottoja kertyi muun muassa nuorten elämää ja osallisuutta tukevasta palvelusta (NEO) Tampereen ulkopuolelle, neuvontapalvelusta Maahanmuuttajapiste Mainioon, kuntouttavasta työ- ja ryhmätoiminnasta ja pienimuotoisesti myydystä koulutus-, työnohjaus- ja terapiapalvelusta.
Rikosuhripäivystyksen eli RIKUn rahoitus, yli 400 000 euroa, näkyy Suomen Mielenterveysseuran Setlementti Tampere ry:lle siirtämänä avustuksena (OM). Setlementti Tampere ry:n muu rahoitus koostuu muun muassa lahjoituksista. Yhdistyksellä on ollut rahankeräyslupa, mutta keräystuotot jäivät pieniksi.
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Taulukko 1: Tulorahoitus vuosina 2017 ja 2018.
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Toimitilat
Vuosi 2018 oli toimitilojen osalta todellinen muutosten vuosi. Saimme järjestettyä aiempaa tarkoituksenmukaisemmat tilat kunkin työmuodon erityistarpeet ja toiminnan
laajuus huomioiden.
Vuoden suurin muutos oli Nalkalan setlementtitalon perustaminen Nalkalankatu 12 G –
Pyhäjärvenkatu 1 -kulmataloon. Vuonna 1922 rakennetussa talossa aloitettiin Pirkanmaan
liiton ja Itämeri-instituutin vanhoissa tiloissa mittava sisätilojen remontti syksyllä 2017 ja
se valmistui kevään 2018 aikana. Hallinnon palvelut ja Kohdennetun tuen palvelut -toimialan yksiköt muuttivat taloon helmi-toukokuun aikana. Avajaisia vietimme toukokuussa
parin sadan ihmisen voimin. Setlementtitalon reilut 1500 m2 kolmessa eri kerroksessa
ovat olleet aktiivikäytössä siitä alkaen. Tilat mahdollistavat myös uusia avauksia tulevaisuudessa.
Tiloissa järjestettiin perustoimintamme
lisäksi syksyn mittaan yhdistyksen sisäisiä koulutuksia ja kehittämispäivä ja osa
valtakunnallisten
setlementtipäivien
ohjelmasta. Kokous- ja ryhmätilojen
vuokrausmahdollisuutta markkinoitiin
yhteistyökumppaneille ja kokoustiloja vuokrattiin syksyn 2018 aikana liki
viikoittain. Alakerran aulassa oli mm.
NEO-Omapolun taiteilijoiden näyttelyitä. Pitkäjänteinen toiminta ja kehittäminen edellyttää myös tilojen osalta
ennakoivaa suunnittelua ja luotettavia
yhteistyökumppaneita. Tilakysymyksistä neuvoteltiin suurimman rahoittajan
kanssa ja yhdistyksen omistamat tilat
Hatanpään valtatie 34 E:ssä vuokrattiin
Silta-Valmennus ry:lle.
Nalkalan setlementtitalon perustamisen myötä Tullin toimipisteen (Yliopistonkatu 58 B) tila vapautui toukokuussa
kokonaan NEO-Omapolun ja Voimavirran käyttöön. NEO-Omapolku vuokrasi
myös lisää ateljeetilaa Takahuhdista. Miesten kansalaistalo Mattila muutti alkuvuodesta aiempaa suurempiin tiloihin Amuriin Sepänkadulle. Naistari sai lisätilaa vuokraamalla
yhden lisähuoneen nykyisten toimitilojen yhteyteen. Yhteisökahvila OmaNaapuri aloitti
toimintansa huhtikuussa upouudessa Tesoman hyvinvointikeskuksessa. Yhteisötalo Wihreä Puu toimi edelleen Ristimäenkadulla Tesomalla, mutta toimintaa jalkautettiin syksyn
mittaan hyvinvointikeskukseen ja hyödynnettiin yhteistyötä kahvilan kanssa.
Vuonna 2018 yhdenkään työmuotomme toimitilat eivät pysyneet ennallaan. Emme
muuttaneet muuttamisen ilosta, vaan tavoitteenamme on ollut saada tilaratkaisuilla parhaat mahdolliset edellytykset tehdä työtämme. Tiloissa on pyritty esteettömyyteen,
saavutettavuuteen (liikenneyhteydet) ja ympäristövastuullisuuteen (kalusteiden kierrätys, jätelajittelu). Myös työturvallisuuteen ja -ergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomiota.
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TEKIJÄT
Yhdistyksen hallitus 2018
Risto Karttunen, puheenjohtaja
Jari Juhola, varapuheenjohtaja
Tanja Koivumäki, jäsen
Virpi Koskela, jäsen
Seppo Lind, jäsen
Tommi Nyman, jäsen
Irmeli Puolanne, jäsen
Marjatta Tammisto, jäsen
Kirsi Günther, varajäsen
Juha Santala, varajäsen
Hanna Untala, henkilöstön edustaja
Yhdistyksen hallituksessa oli mukana sekä konkareita että tuoreita jäseniä. Hallituksen
kokoonpano sisälsi todella monipuolista osaamista ja erilaisia näkökulmia. Kokouksia oli
vuoden mittaan yhteensä yhdeksän ja lisäksi hallitus kokoontui kerran niin kutsuttuun
iltakouluun. Kokoukset kestivät useimmiten pari-kolme tuntia, sillä käsiteltäviä asioita
oli paljon. Hallitus kantoi vastuuta isoista asioista ryhdikkäästi ja antoi tärkeän ohjauksen
ja tuen operatiiviselle johdolle.
Hallituksen puheenjohtaja ja useat jäsenet olivat mukana mahdollisuuksiensa mukaan
myös setlementtipäivillä, henkilöstölle suunnatuissa tilaisuuksissa ja erilaisissa tapahtumissa. Tämä oli tärkeä signaali yhdistyksen henkilöstölle - se kertoi hallituksen kiinnostuksesta ja sitoutumisesta setlementtityöhön ja sen kehittämiseen. Yhtä lailla arvokasta
oli se setlementtityön viesti, jota hallituksen jäsenet omissa verkostoissaan välittivät.
Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita.
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Henkilöstö
Setlementti Tampere ry:ssä työskenteli vuoden mittaan yhteensä 79 osa- tai kokoaikaista työntekijää pysyvissä tai määräaikaisissa työsuhteissa. Lisäksi lyhyissä
sijaisuuksissa tai palkkioperusteisesti ryhmänvetäjinä, työnohjaajina ym. vastaavissa tehtävissä toimi 37 henkilöä. Henkilöstöluetteloon on merkitty kaikki kuukausipalkkaiset työntekijät – myös heidät, jotka ovat olleet koko vuoden opintotai vanhempainvapaalla.
31.12.2018 yhdistyksessä oli 73 työntekijää. Keski-ikä oli 44 vuotta 3 kuukautta.
Yhdistys tarjosi työ- tai harjoittelupaikan monelle pitkäaikaistyöttömälle, työkyvyltään rajoittuneelle ja opiskelijalle. He olivat tärkeä voimavara yhdistyksen
toiminnassa. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuoden mittaan 26 henkilöä.
Opiskelijoita, harjoittelijoita tai työkokeilijoita oli yhteensä 55.
Työhyvinvointiin panostettiin muun muassa kattavalla työterveyshuollolla ja laajalla tapaturmavakuutuksella. Työnohjauksella ja lisä- ja täydennyskoulutuksella
tuettiin osaamisen kehittämistä. Kehityskeskustelut käytiin liki kaikkien työntekijöiden kanssa. Henkilöstö sai tyky-seteleitä joululahjaksi. Yksiköillä ja toimialoilla
oli kehittämispäiviä ja yksikkökohtaista tyky-toimintaa. Lisäksi oli kaksi koko yhdistyksen kehittämispäivää.
Koko henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua maailmanlaajuiseen setlementtityön konferenssiin kesäkuussa Helsingissä ja valtakunnallisille setlementtipäiville
marraskuussa Tampereella. Perinteisen Urmas-juhlan sijaan järjestettiin ”universumin ensimmäiset valtakunnalliset Urmas-juhlat” osana valtakunnallisten Setlementtipäivien ohjelmaa.
Joulukuussa palkitsimme pitkäaikaiset työntekijät, vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt Setlementtiliiton myöntämin ansiomerkein tai yhdistyksen kunniakirjoin.
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Henkilöstö 2018
Abbas Al-Arja
Abbasi Fardin
Ajanki Marko
Ala-Keskinen Hannele
Asikainen Ville
Bechinsky Karolina
Europaeus Maarit
Haapamäki Jenni
Heikkilä Jenni
Hellsten Anne
Hellsten Helvi
Hemsut Phitsawong
Hintikka Satu
Hisso Samu
Honkamäki Kaisa
Huhtala Satu
Itätalo Armi
Janhunen-Ruusuvuori Mervi
Johanna Peiponen
Jylhä Anu
Järvelä Tuulikki
Jäättelä Katja
Kallioluoma Hanna
Khisri Runak
Kilponen Sarianna
Kotilainen Raija
Kukkonen Anu
Kuusinen Liisa
Kyyrönen Joonas
Kärkkäinen Irja
Kärkkäinen Niina
Lehtinen Iina
Leponiemi Minna
Leppänen Sirpa
Mattila Sari
McAlester Mari
Mikkola Päivi
Multanen Heidi
Myllylä Anne
Mäkinen Christine

Neuvonen Sanna
Nieminen Suvi
Nikkanen Anna-Maija
Nordlund Rea
Pahkala Marjo-Riitta
Peltola Ville
Pentikäinen Petri
Pietikäinen Anu
Pitko Veera
Plihtari Tarja
Poussu Saila
Pösö Merja
Rajamäki Miia
Ranta Päivi
Rantala Ritvamarja
Rantanen Valtteri
Ratilainen Sanna-Mari
Rautakorpi Jaana
Saldukene Jelena
Santikko Saana
Savolainen Valentina
Setälä Pirita
Sinkkonen Päivi
Sivill Katja
Talvitie Mervi
Tikkanen Nina
Toijanen Maire
Tukia Jukka
Tuovila Annukka
Turunen Tatiana
Untala Hanna
Wadhwa Rebekka
Valkama Mariliina
Valli Vuokko
Westman Katariina
Vihlman Maria
Viiltola Tiia
Viljanen Kirsti
Wirkkula Sami
Ylinen Tessa
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Vapaaehtoistoiminta
Yhdistyksessä toimi vuoden mittaan 178 vapaaehtoista erilaisissa tehtävissä. Jotkut
vapaaehtoisista toimivat useammassa yksikössä. Osa tehtävistä edellytti ammatillista
osaamista tai yksikön toimintaan perehdyttävää koulutusta, osaan toiminnasta voi vain
tulla mukaan. Vapaaehtoisten nimikkeet olivat moninaisia: omakaveri, vertaisohjaaja, kokemusosaaja, aktiivi, vapaaehtoinen. Vapaaehtoisille järjestettiin perehdytystä, peruskoulutusta, lisäkoulutusta, tarvittavaa tukea mukaan lukien työnohjausta tai työnohjauksellisia vertaisryhmiä, purkukeskusteluita ja virkistystoimintaa. Vapaaehtoistoimintaan
osallistuvat henkilöt perehdytettiin toimintaan setlementtityön arvojen pohjalta.
Vapaaehtoisille korvattiin toiminnasta aiheutuneet kulut, ja he olivat tapaturmavakuutuksen piirissä. Vapaaehtoisena toimimisesta sai halutessaan todistuksen. Yhdistyksen
vapaaehtoisilta kerättiin palautetta ja kehittämisehdotuksia. Joulukuussa 2018 yhdistyksen kaikille vapaaehtoisille järjestettiin yhdistyksen tiloissa avoimet päivät.
Kansalaistoiminnan puolella merkittävä osa vapaaehtoistoimintaa oli aktiivista ja omaehtoista toimintaan osallistumista. Vapaaehtoistoiminnan ja yhteiseen toimintaan osallistumisen raja saattaa olla liukuva, eivätkä kaikki toimintaan sitoutuneet henkilöt edes
miellä itseään vapaaehtoiseksi. Esimerkiksi Miesten kansalaistalo Mattilassa puhutaan
aktiiveista vapaaehtoisten sijaan. He ovat miehiä, jotka antavat osaamistaan ja panostaan Mattilaan. Näin laskettuna Mattilan aktiiveja oli kaikkiaan 15 henkilöä.
Voimavirran toiminnassa oli mukana 30 vapaaehtoista, joista 27 toimi omakaverina kehitysvammaiselle nuorelle ja kolme oli muissa toiminnoissa mukana olevia. Wihreän Puun
ja Naistarin toiminnassa vapaaehtoiset olivat mukana vertaistuellisessa avoimessa toiminnassa. Kansalaistoiminta ja yhteisötyön -toimialalla oli kaikkiaan 52 vapaaehtoista.
Kohdennetun tuen -toimialalla vapaaehtoiset toimivat osittain ammattilaisten rinnalla
tai rajatuissa tehtävissä esimerkiksi ryhmänvetäjinä. Omavoiman arjessa oli mukana 26
vapaaehtoista: vertaisohjaajia, kokemusosaajia ja erilaisiin tehtäviin (esim. asiantuntijaluennointi) sovittuja vapaaehtoisia.
Rikosuhripäivystyksen RIKU:n toiminnan perustana on ammatillisesti ohjattu vapaaehtoistyö ja sen piirissä on lukumääräisesti enemmän vapaaehtoisia kuin muissa toimialan
yksiköissä. Vapaaehtoiset toimivat mm. puhelinpäivystäjinä, juristipäivystäjinä tai tukihenkilöinä. Kaiken kaikkiaan RIKU:ssa toimi 61 koulutettua vapaaehtoista.
Yhdistyksen Väkivalta- ja kriisityön yksikössä vapaaehtoiset toimivat erilaisten ryhmien
ohjaajina. Yksikön toiminnassa oli mukana 10 vapaaehtoista. Tyttöjen talolla vapaaehtoiset olivat mukana talon arjessa kuunnellen ja keskustellen, ohjasivat ryhmiä ja antoivat läksyapua. Toiminnassa oli mukana 25 vapaaehtoista. Kiusatut -toiminnassa oli mukana kaksi kokemusasiantuntijaa ja yksi vapaaehtoinen. Kohdennetun tuen -toimialalla
oli kaikkiaan 125 vapaaehtoista. Tämän lisäksi yhdistyksen taloushallinnossa työskenteli
yksi vapaaehtoinen avustavissa tehtävissä.
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Merkittävä osa yhdistyksen omaa vapaaehtoistoimintaa on Kirje tuntemattomalle -toiminta, jonka puitteissa vapaaehtoiset kirjoittavat ystävällisiä ja voimauttavia kirjeitä tuntemattomille ihmisille. Vuonna 2018 Setlementti Tampere ry toimi myös ”postitoimistona”
eli välitti kirjeet vastaanottajille. Kirjeisiin liitettiin mukaan pieni tiedote, josta näkyi, että
kirje on vapaaehtoisen kirjoittama ja osa yhdistyksen Kirje tuntemattomalle -toimintaa.
Samalla varmistettiin, että kirje ei sisältänyt mitään uskonnollista tai poliittista sanomaa.
Yhdistys välitti vuonna 2018 noin 730 vapaaehtoisten kirjoittamaa kirjettä, joiden tarkoituksena oli ilahduttaa ja tuoda ystävällisiä sanoja ja rohkeutta ihmisten elämään. Jakelukanavina toimivat muun muassa Tampereen kaupungin kotihoito, Mielenterveyskahvila
ja Nuorisoneuvola. Toimintavuonna kirjepajoja järjestettiin lähes kuukausittain. Vakiintuneeksi käytännöksi on muodostunut yhteistyö Akateemisen kirjakaupan kanssa. Kirjakaupan tiloissa järjestettiin kirjepaja Tapahtumien yönä. Avoimia kirjepajoja järjestettiin vuoden aikana myös Tampereen yliopistolla, Tampereen pääkirjasto Metson tiloissa,
Sampolan kirjastossa sekä Annikin runofestivaaleilla. Toiminnassa oli mukana kertaluontoisesti noin 130 vapaaehtoista, joista valtaosa anonyymeinä. Kirjeitä ja kortteja tuli myös
tuntemattomilta vapaaehtoisilta yhdistykselle. Kirjepajoista ja kirjeiden lajittelusta vastasi 6 toimintaan sitoutunutta vapaaehtoista yhdessä Kansalaistoiminta ja yhteisötyön
-toimialan toimialajohtajan kanssa.
Tassukaverit, eläinavusteinen kaveritoiminta, on osa yhdistyksen uudenlaista vapaaehtoistoimintaa. Tassukaverit-toiminnassa on tällä hetkellä mukana pääsääntöisesti koirakavereita. Toiminnassa vapaaehtoiset koiranomistajat ilahduttavat koirien kanssa lapsia,
nuoria ja lapsiperheitä. Kaveritapaamiset perustuvat yksilöllisiin kaverisuhteisiin, joiden
tavoite ja kesto sovitaan yhdessä perheen, vapaaehtoisen ja yhdistyksen työntekijän
kanssa.
Ryhmämuotoisena toimintana Tassukaverit sisältää esimerkiksi ulkoilua ja liikuntaa kannustaen yhteisölliseen arkiliikuntaan. Tassukaverit -kursseja pyritään järjestämään vuosittain. Vuonna 2018 Tassukaverit -toiminnassa oli mukana seitsemän vapaaehtoista. He toimivat tassukavereina lapselle, nuorelle tai kaveria kaivanneelle vanhemmalle. Toimintaa
koordinoi Wihreän Puun yksikönjohtaja.

Taulukko 2: Vapaaehtoisten sijoittuminen yhdistyksessä vuosina 2017 ja 2018.
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Kiitokset yhteistyökumppaneille
ADHD-liitto
Ahjolan kannatusyhdistys ry
Aitoon koulutuskeskus
A-klinikkasäätiö
Amnesty international
ASPA
Autismi- ja aspergerliitto
Citizen Network, England
Ensi- ja turvakotien liitto
Finnpark Oy
Hamk, Hämeen ammattikorkeakoulu
Harjulan Setlementti
Harjun srk
Helsingin Tyttöjen talo/ Otava-hanke
Hämeen setlementti
Ihmisoikeusliitto ry
Inuti taidekeskus, Tukholma
Jamk, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kalliolan nuoret ry/ SOPU-työ
Kehitysvammaliitto
Kehitysvammaisten palvelusäätiö KVPS
Kehitysvammaisten tukiliitto
Kehitysvammaisten tuki ry
Kettuki ry
Kiipula, ammattiopisto
Kotipirtti ry
Kriisikeskus Osviitta
Kuuselan palvelukeskus
Kulturfonden för Sverige och Finland
Kuopion seudun mielenterveysseura Hyvä Mieli ry
/ Turvallinen perhe -hanke
Käräjäoikeudet
Kölvi
Liikuntakeskus GoGo
Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry/ Koski-hanke
Luovi, ammattiopisto
Lyhty ry
Maahanmuuttajaneuvonta Mainio
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Maria Akatemia
Miessakit ry
Monika-Naiset liitto ry
NMKY
Nordplus
Nyyti ry
Oikeusaputoimistot
Pelastakaa Lapset ry
Pirkanmaan SETA ry, Tuki- ja neuvontapalvelu
Sinuiksi

Pirkanmaan alueen toisen asteen oppilaitokset,
ammattikorkeakoulut ja yliopistot
Pirkanmaan vastaanottokeskukset
PolAMK
Pro-tukipiste
Puistokoulu
PSHP/ TAYS Ensiapu Acuta ja LPOI
Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Rikosseuraamuslaitos, Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto
Rikosuhripäivystys, Sisä-Suomi
Selviydytään kiusaamisesta- hanke
Sexpo-säätiö/ SeriE- hanke
Silta-Valmennus ry
Sisä-Suomen poliisilaitos
Sovittelutoiminta
Suomen Punainen Risti
Suomen Mielenterveysseura ry, Tukinet
Stiftelsen 7 mars fonden
Tampereen aikuiskoulutuskeskus
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen ensi- ja turvakoti ry
Tampereen kaupunki:
- Sosiaali- ja terveyspalvelut
- Nuorisopalvelut
- Maahanmuuttajapalvelut
- Etsivä työ
- Ohjaamo
- työtoiminta Typa
Taike, läänintaiteilija
Tampereen kaupunkilähetys, Iltalinjalla
Tampereen Sosiaalipäivystys
Tampereen taiteilijaseura ry
Tampere-talo
Tampereen Yliopisto
Tourette- ja OCD-yhdistys
Tesoman kaupunginosaseura
Tesoman miähet
Tredu
Tukilinja
Tyttöjen Talojen verkosto
THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tv-Glad, Tanska
Valopilkku
Veikkaus
Vimmart
Vincit Oy
Vuolle Setlementti ry/ Serita-hanke
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ROHKEASTI IHMISEN PUOLELLA
Hallintopalvelut
Setlementti Tampere ry:n hallintopalveluihin kuuluvat taloushallinto, henkilöstöhallinto, ICT- ja järjestöpalvelut sekä toimitilojen siivous- ja yläpitopalvelut. Yhdistyksen hallintopalvelujen tehtävä on tuottaa
yhdistyksen sisäisiä palveluja yhdistyksen eri yksiköille ja työntekijöille. Hallintopalvelujen työntekijät
tukevat, auttavat ja mahdollistavat omalla asiantuntemuksellaan muiden yksiköiden toimintaa.
Syksyllä 2018 talouspäällikön tehtävänimike muutettiin paremmin tehtävää kuvaavaksi talous- ja hallintojohtajaksi. Talous- ja hallintojohtaja on toiminut koko vuoden Hallintopalvelut-yksikön työntekijöiden
esimiehenä. Vuoden aikana tiimi jaettiin kahteen, työn sisällöistä lähtevään tiimiin: toimistotiimi ja toimitilahuollon tiimi. Ohjaava toimitilahuoltaja on toiminut toimitilahuollon tiimin työnjohtajana.
Vuoden aikana Hallintopalvelut -yksikkö laski palkkaa, palkkiota tai verottomia korvauksia kaikkiaan
162:lle (v. 2017 143:lle) henkilölle tekemällä 1173 (v. 2017: 1051) palkkalaskelmaa. Ostolaskuja käsiteltiin
vuoden aikana 2038 kpl (v. 2017: 1930 kpl). Myyntilaskuja tai kulujen edelleen veloituksia tehtiin 583
kpl (2017 lähes 700 kpl). Kirjanpidossa kuluja ja tuottoja seurattiin kaikkiaan 36:lla eri kustannuspaikalla.
ICT-tukipyyntöjä hoidettiin n. 500 kpl. Facebook-päivityksiä tai -jakoja tehtiin vuoden aikana 169 kpl.
Lisäksi yhdistyksen ja yksiköiden kotisivuja ylläpidettiin jatkuvasti sekä tehtiin muuta toimintaa tukevaa
graafista materiaalia järjestösihteerin ja hallinnon assistentin toimesta. ICT-palvelut ostettiin järjestösihteerin perhevapaan ajan Canorama Oy:ltä.
Toimitilahuoltajat huolehtivat Nalkalan setlementtitalon tilojen jatkuvasta siisteydestä. Tullin tilojen
sekä Miesten kansalaistalo Mattilan osalta työ painottui harvemmin tapahtuvaan perusteellisempaan siivoukseen. Lisäksi toimitilahuoltajat osallistuivat merkittävällä panoksella vuoden aikana tapahtuneisiin
toimitilamuuttoihin. Toimistovahtimestari sai valmiiksi oppisopimuksella suoritettavan kiinteistöhuollon
perustutkinnon. Hänen roolinsa oli suuri setlementtitaloon muuttamiseen ja kalustamiseen liittyvissä
tehtävissä. Yksikössä työskenteli vuoden mittaan talous- ja hallintojohtaja, järjestösihteeri (7 kk), hallinnon assistentti (6 kk), toimistovahtimestari, henkilöstösihteeri, taloussihteeri, kaksi siistijää ja ohjaava
toimitilahuoltaja. Osa työntekijöistä työskenteli osa-aikaisessa työsuhteessa. Kokonaisresurssi oli 5,7
henkilötyövuotta. Vuoden 2018 aikana hallintopalvelut yksikössä oli yksi harjoittelija, kolme kuntouttavan työtoiminnan asiakasta sekä kaksi vapaaehtoista.
Ensisijaisena tavoitteena oli sisäisten palvelujen toimiminen moitteetta. Vuosi 2018 oli hallintopalveluille
poikkeuksellisen kiireinen mm. Nalkalan setlementtitalon valmistumisen, uusien toimintojen alkamisen,
syksyn setlementtipäivien järjestämisen ja henkilöstömuutosten vuoksi. Tämän vuoksi hallintopalvelujen onnistumista mittaavia mittareita ei saatu kehitettyä, tietosuoja-asetukseen liittyvät toimenpiteet
jäivät osittain kesken eikä sisäistä palautekyselyä ehditty laatimaan.
Vuoden 2018 tärkeimmät tulokset:
1. Yhdistyksen työntekijät, palkkiolaiset ja vapaaehtoiset saivat palkkansa, palkkionsa tai kulukorvauksensa.
2. Uusia sähköisten työkalujen käyttöä tehostettiin, mm. Työvuorovelhoa otettiin laajemmin käyttöön.
3. Nalkalan setlementtitalon toimitilahuollolle ja osin aulapalveluille saatiin vakiinnutettua sopivat toimintatavat.
Vuoden kohokohta oli setlementtitaloon muuttaminen. Yksiköt muuttivat setlementtitaloon vaiheittain
talon valmistumisen mukaisesti, tämän vuoksi muuttoja oli useita. Hallintopalvelut -tiimiin kuuluvat taloushallinnon työntekijät olivat ensimmäiset taloon muuttaneet työntekijät. Lukuisten muuttojen sekä
tila- ja kalustejärjestelyjen hoitaminen vaati tiimiltä hyvää organisointikykyä, joustavuutta, yhteistyötä
ja raakaa lihasvoimaa.
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Kansalaistoiminta ja yhteisötyö
Kansalaistoiminta ja yhteisötyö -toimialaan kuuluivat vuonna 2018 yhdistyksen kansalaistalot ja kohtaamispaikat Naistari, Mattila, Wihreä Puu sekä NEO-OmaPolku ja Voimavirta. Uutena toimintamuotona
aloitti huhtikuussa 2018 Tesoman hyvinvointikeskuksessa sijaitseva yhteisökahvila OmaNaapuri. Toimialan johtaja vastasi osaltaan myös yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta.
Toimialalla työskenteli 28 palkattua työntekijää (24,1 henkilötyövuotta) ja yhdeksän tuntityöntekijää.
Vuoden aikana yksiköissä oli työharjoittelussa eri oppilaitoksista yhteensä 41 opiskelijaa. Erilaisiin työkokeiluihin osallistui kahdeksan henkilöä. Toimialan kuntouttavassa työtoiminnassa oli mukana 23 henkilöä.
Toimintaan osallistui vuoden aikana 52 vapaaehtoista. Lisäksi toimialalla työskenteli STEA:n Paikka auki
-avustusohjelman kautta rekrytoitu nuori järjestöavustajan nimikkeellä huhtikuuhun saakka. Naistarissa
ja Wihreässä Puussa toteutettiin kuntouttavaa työtoimintaa avustusrahoitteisen toiminnan ulkopuolisena myyntipalveluna. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli myös yhteisökahvila OmaNaapurissa.
Toimialalla ylläpidetään jatkuvaa keskustelua siitä, kuinka kansalaisuus eri yksiköissämme toteutuu. Asiakkaiden tarpeista johtuen työmuodoilla on toisistaan suurestikin poikkeavia toiminnan sisältöjä, mutta
samaan aikaan niitä yhdistävät useat perustavanlaatuiset tekijät. Työmme tuloksena valmistui vuoden
2018 aikana koko yhdistyksen käyttöön selkeä visuaalinen taulu yhdistyksemme kansalaistoiminnan ja
yhteisötyön periaatteista ja sen toteutumisesta. Toukokuussa 2018 toimialan yksikönjohtajat kokoontuivat kesäpäiville Frantsilan Hyvän olon keskukseen. Kahden työntäyteisen päivän aikana kirkastimme
yksiköittemme perustehtävää ja sen tavoitteita ja vaikutuksia ihmisten elämään. Tavoitteena oli kehittää
yhä paremmin näihin haasteisiin vastaava toiminta- ja arviointisuunnitelman pohja koko yhdistyksen
käyttöön. Toimiala pilotoi uutta pohjaa vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Seuraavaksi
työstämme vuosikertomuksen pohjaa vaikuttavuusketjun luontevaksi jatkoksi. Kesäpäivillä toimialan yhteiseksi vuoden 2019 teemaksi muotoutui Rikas elämä ja eriarvoisuuden vähentäminen.
Syksyllä 2018 järjestettiin koko toimialan yhteinen kehittämispäivä Kristillan kurssikeskuksessa. Päivän
aikana keskustelimme toiminta- ja arviointisuunnitelmaan liittyen seuraavista asioista:
1.
2.
3.
4.
5.

Kuinka keräämme palautetta omasta toiminnastamme?
Miten arvioimme työmme vaikutuksia?
Mitä minä teen? Miten ja millaisia tavoitteita asetan omalle työlleni?
Mikä minua motivoi?
Mitä ajattelen omasta perustehtävästäni?

Kansalaistoiminta ja yhteisötyön -toimialan tärkein perusta on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Yhteisissä koko toimialan tapaamisissa korostui hyvä ilmapiiri, ammattitaito, innostus ja ylpeys omaa työtä
kohtaan: huipputiimi, jonka oman osaamisen kehittämiseen, työnohjauksen mahdollistamiseen ja yhteiseen tykytoimintaan tulee jatkossakin kiinnittää suuri huomio. Yksikönjohtajien työtä tuettiin yhteisellä
työnohjauksella syksyn 2018 aikana. Toimialan johdon tiimi kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.
Toimialan yksiköt olivat mukana hyvien käytänteiden jakamisessa koulutusten ja verkostojen kautta.
Meillä on pitkä kokemus mm. erilaisten kohtaamispaikkojen käynnistämisestä, organisoinnista ja käytännön toteutuksesta. Yhdistyksemme kohtaamispaikoissa toteutuu sekä ihmisten osallisuus, että
setlementtiarvojen mukainen työ. Ihmiset kohdataan yksilöinä, ei ongelmina. Valtakunnallisen perhekeskussuunnitelman (Lape) tavoitteena on kehittää perhekeskuksiin lasten ja nuorten näkökulmasta tarkoituksenmukainen ja toimiva lähipalveluiden kokonaisuus, joka sisältää kohtaamispaikan. Yhdistyksemme kohtaamispaikat/kansalaistalot ovat tämän kohtaamispaikkatoiminnan edelläkävijöitä.
Setlementtiliikkeen perustehtävä on moniäänisen ja yhdenvertaisuutta edistävän kansalaisyhteiskunnan
edistäminen. Voimakkaasti muuttuvassa yhteiskunnassa on yhä tärkeämpää kuulla ihmisen oma ääni.
Kansalaistoiminnan toimiala toivoo rohkeutta nousta barrikadeille hyvien asioiden puolesta. Ollaan rohkeasti ihmisen puolella!
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Kansalaistoiminnan ja yhteisöllisyyden varaan rakentuva Miesten kansalaistalo Mattila tarjoaa eri
kulttuureista ja taustoista tuleville miehille luontevan paikan osallistumiselle ja vuorovaikutukselle.
Avoimen vuorovaikutuksen tavoite on, että jokainen osallistuva uskaltaa ilmaista itseään, identiteettiään, osaamistaan, toiveitaan, tarpeitaan ja
halujaan ilman pelkoa nolaamisesta tai torjutuksi
tulemisesta.
Tuodessaan miehiä yhteen Mattila tarjoaa heille
mahdollisuuden toimia yhtenä joukkona. Miehet
ideoivat ja luovat toimintaa yhdessä. Tämä mahdollistaa dialogin. Rajanvedot varallisuuden, kansalaisuuden tai muun sellaisen suhteen hälvenevät.
Miesten moninaiset taustat ja laaja ikäjakauma tuovat rikkautta toimintaan ja vuorovaikutukseen.
Toiminta rakentui karkeasti kahdesta kokonaisuudesta: Avoimista Ovista sekä erilaisista Toimintaryhmistä. Mies voi osallistua omalla tavalla ja aikataululla: kerran elämässä, päivittäin tai jotain siltä
väliltä. Kaikki toiminta oli lähtökohtaisesti maksutonta. Mattila oli auki joka arkipäivä.
• Avoimet Ovet mahdollisti kynnyksettömän osallistumisen toimintaan ja kohdatuksi sekä kuulluksi
tulemisen.
• Toimintaryhmät, jotka ovat osallistujamäärältään
pienempiä, toimivat hyvinä välineinä miesten välisessä dialogissa ja madalsivat kynnystä lähteä tutustumaan vaikkapa uusiin harrastuksiin.
Esimerkkeinä kuntosali, salibandy, erilaiset näyttelyt, metsäreissut, avantouinnit, talkoot ja keskusteluryhmät. Toimintaryhmät ovat itsenäisiä ryhmiä,
joihin mies voi liittyä mielenkiintonsa ja tarpeidensa mukaan.
Mattilan toiminnan päärahoittaja oli STEA, jonka
Ak-avustus vuodelle 2018 oli 147 000 euroa. Tampereen kaupungin toiminta-avustus oli 1700 euroa.
Toiminnasta vastasi vuonna 2018 kaksi vakituista
työntekijää. Lisäksi vuoden mittaan käytettiin satunnaisesti palkkiopohjaisia työntekijöitä. Toimintaa sävytti muutto uusiin tiloihin. Päävastuu uusien
tilojen remontoinnista oli taloyhtiöllä. Sen palkkaama urakoitsija hoiti vaativamman osuuden. Mattilan miehille jäivät muun muassa listoittaminen,

hurja määrä maalaamista ja erilaisia asennuksia.
Miehet tekivät lisäksi itse tarjoilusaarekkeen, ison
kokouspöydän sekä monia muita pienempiä sisustuksellisia yksityiskohtia. Tekeminen oli normaalia
Mattilan toiminnallista yhdessätekemistä, mutta
runsas työmäärä suunnitteluineen oli ennakoitua
raskaampi prosessi. Muuttoprosessi kokonaisuutena venyi arvioitua pidemmäksi.
Helsingissä pidetyillä kansainvälisillä Setlementtipäivillä Mattilalla oli oma työpaja. Lisäksi Tampereella pidetyillä syksyn Setlementtipäivillä Mattilalla oli yhteinen työpaja kolmen muun toimijan
kanssa. Ensi- ja Turvakodin järjestämään Miestyön
Foorumiin osallistuttiin työntekijävoimin. Tampereen Miespäivät kokoontuivat pienimuotoisesti.
Oppilaitosyhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa oli vilkasta. Mattila on
hyvin verkostoitunut ja on haluttu yhteistyökumppani. Mattilan työkirjan valmistuminen jäi vuodelle 2019. Vuonna 2018 Mattilan asiakaskäyntimäärä
oli 5038. Maahanmuuttajamiesten osuus oli 47% ja
kantasuomalaisten miesten osuus oli 53% kävijöistä.
Toimintavuoden 2018 kolme tärkeintä tulosta:
1. Uudet toimivat tilat ja vahva yhteisöllinen henki
ja Mattila Union-elokuvan tekemisprosessi kertovat
miesten rakentavan yhdessä Mattilan toimintaa ja
yhteisöä
2. Kantasuomalaisten miesten määrä toiminnassa
lisääntyi merkittävästi (11%)
3. Uusia miehiä tuli toimintaan mukaan.
Vuoden kohokohta oli uusien tilojen valmistuminen sisältäen koko muuttoprosessin ja tilojen remontoinnin. Tähän kokonaisuuteen liittyi yhteistyökumppaneilta saatu arvostava palaute uusien
tilojen avajaisissa.
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Kansainvälinen naisten tapaamispaikka Naistarin
päämäärä on maahanmuuttajanaisten ja heidän
perheidensä kotoutumisen tukeminen, osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Naistarilla kotoutuminen nähdään entistä enemmän kahden suuntaisena. Yhteistyötä muiden toimijoiden
tehdään säännöllisesti ja tavoitteellisesti.
Naistarin rahoitus tuli STEA:n kohdennetusta toiminta-avustuksesta Ak 130 000 euroa. Tampereen
kaupunki tuki toimintaa 20 000 euron toiminta-avustuksella. Yksikössä työskenteli yksikön johtajan lisäksi kaksi kokoaikaista ohjaajaa sekä yksi
palkkatuella palkattu ohjaaja.
Naistari oli auki viitenä (asiakkaille neljänä) päivänä
viikossa. Kuluneen vuoden aikana Naistarilla järjestettiin nonstop-periaatteella toimivia kielikursseja,
erilaisia toiminnallisia ryhmiä sekä tarjottiin matalan kynnyksen palveluohjausta ja opastusta.
Naistarin ”olohuone” jossa eri kansalaisuuksista
olevat naiset tapasivat vertaisina, löysi vuonna uusia asiakkaita vuonna 2018. Naiset tulivat tapaamaan toisiaan, osallistuivat ryhmätoimintaan sekä
järjestivät tapahtumia itsenäisesti. Yhteisöllisyys ja
vertaistuki olivat Naistarin toiminnan kantavia voimia. Matalan kynnyksen toiminnan käyntikertojen
lukumäärä oli 1200.
Vuoden 2018 aikana ryhmätoimintaan osallistui
3293 naista, joista lasten osuus oli 330. Erilaisia
ryhmiä järjestettiin yhteensä 200 kertaa. Työntekijöiden henkilökohtaisia tapaamisia (kontakteja)
asiakkaiden kanssa oli vuoden aikana 3179. Asiakkaiden lukumäärä oli 270. Yhteistyöstä Ahjolan
setlementin kanssa jatkettiin suomen kielen opetuksessa. Naistarilla toimi kolme eri tasoista opetusryhmää. Suomen kielen oppimiselle on kova
tarve. Kaikki halukkaat eivät pääse kotouttamiskoulutukseen ja varsinkin maahanmuuttajaäideille
Naistarin kielenopetus on tärkeää, koska he voivat
tulla kurssille pienten lasten kanssa.

ja kirjoitustaidottomat naiset tarvitsevat tukea ja
opastusta pystyäkseen asioimaan muuttuneessa
digitaalisessa toimintaympäristössä. Naistari lähti
kehittämään yhdessä TAMK:n opettajakoulutuksen
kanssa digikurssia Hervannan tietotorille. Tavoitteena oli opettaa maahanmuuttajanaisille digiosaamisen perusasioita kuten nettipankissa asioimista sekä Kelan ja TE-palvelujen käyttöä. Kurssi
toteutetaan vuoden 2019 alussa. Vuonna 2018
voitiin venäjän kielisten ja thai-kielisten palveluohjausta toteuttaa heidän omalla kielellään.
Setlementti Tampere ry jatkoi yhteistyötä Tampereen maahanmuuttajaneuvonnan Mainion kanssa.
Naistarilla oli vuonna 2018 kuntouttavassa työtoiminnassa 19 asiakasta (338 ohjausviikkoa). Työkokeilussa oli neljä asiakasta (55 ohjausviikkoa) sekä
opiskelijoita eri oppilaitoksista oli työharjoittelussa seitsemän opiskelijaa (50 ohjausviikkoa).
Toimintavuoden 2018 kolme tärkeintä tulosta:
1. Asiakasmäärien kasvusta huolimatta, Naistari
pystyi tarjoamaan laadukasta palvelua ja osallisuutta maahanmuuttajanaisille.
2. Suomen kielen kurssit ovat osoittautuneet yhä
tarpeellisemmiksi. Vuonna 2018 ryhdyttiin keskustelemaan yhä enemmän kotivanhemmista, eli heistä ketkä eivät ole kotoutumispalvelujen piirissä.
Naistarin toiminta tavoittaa hyvin juuri näitä äitejä.
3. Kerran viikossa Go-Go:n tiloissa Hervannassa
järjestetty kuntosalivuoro tavoitti hyvin naisia.
Keväällä 2018 sosionomiopiskelijat järjestivät Naistarilla Baby Showerin. Opiskelijat saivat lahjoituksina useiden satojen eurojen edestä vauvatarvikkeita. Baby Showeriin osallistui noin 60 odottavaa tai
pienen lapsen äitiä. Naistari osallistui seurakuntien
joulupuu-keräykseen. Naistarin kautta välitettiin
joululahja 141 lapselle.

Matalan kynnyksen palveluohjauksen tarve lisääntyi edellisvuodesta. Palvelut siirtyvät yhä enemmän
verkkoon ja kirjalliseen menettelyyn. Digiosaamisen taito korostuu päivittäisessä asioinnissa. Luku–
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NEO–OmaPolun nuorten elämänhallintaa ja osallisuutta tukevan toiminnan kohderyhmänä ovat
kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat
nuoret sekä heidän läheisensä. NEO–OmaPolun
perustehtävä on kohderyhmän nuorten elämänhallinnan ja osallisuuden tukeminen sekä täysivaltaisena kansalaisena toimimisen edistäminen.
Toiminta sisältää yksilöohjausta, kulttuuri- ja taidepainotteista pajatoimintaa, kansalaistaitoryhmiä
sekä ammatillista ryhmätoimintaa. Työn lähtökohtana ovat sosiokulttuurinen innostaminen, elinikäisen oppimisen mahdollistaminen sekä ratkaisukeskeinen työote.
Toimintaan osallistuvien nuorten perheet ja lähi-ihmiset ovat yhteistyökumppaneina ja tärkeänä
voimavarana suunniteltaessa nuoren tulevaisuutta
ja tavoitteita. Perheyhteistyöhön kuuluu nuoren
arjen ymmärrys ja tukeminen myös kotona ilmaantuvissa haasteissa.
Vuoden 2018 aikana toimintaan osallistui säännöllisesti 45 nuorta. Toimintavuonna yksikössä
työskenteli 12 työntekijää. Toiminnan päärahoituslähteet olivat Tampereen kaupungin kumppanuusavustus 475 700 euroa sekä Pispalan Rukoushuoneyhdistyksen avustus 30 000 euroa. Lisäksi
palvelua myytiin Pirkkalalle ja Nokialle.
Kumppanuushanke Tampereen kaupungin kanssa jatkui. Kumppanuushankkeen taustalla on mm.
lainsäädännön ja toimintakulttuurin muutoksen
tuomat vaatimukset kehitysvammaisille ihmisille
järjestettävää toimintaa kohtaan. Kumppanuushankkeen loppuraportti julkaistaan keväällä 2019.

3. Ansaintamahdollisuuksien kehittäminen. Työelämäosallisuutta tukevan sosiaalipalvelun kehittäminen yhteistyössä Omillaan osuuskunnan kanssa.
Varhaiset tulokset osoittavat, että tuetulla osuuskuntamallilla saattaa olla mullistava merkitys kehitysvammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden
työllistämisessä.
Vuoden kohokohdat:
Omillaan osuuskunnan perustaminen 21.8.2018.
Omillaan osuuskunta on kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä perustama tuettu
yritys. Osuuskunnan työntekijöinä ovat kehitysvammaiset henkilöt, joiden tukena toimii NEO–
OmaPolun ohjaajat. NEO–OmaPolun ohjaajien
tarjoama tuki on täysin uudenlaista työelämäosallisuutta tukevaa sosiaalipalvelua.
www.omillaan.fi ja https://www.tukiliitto.fi/tarina/osuuskunta-on-omillaan/
Vuoden 2018 aikana NEO–OmaPolussa kävi runsaasti vierailijoita sekä kotimaasta, että ulkomailta.
Singaporelainen Lien Foundation vieraili Suomessa ja myös NEO – OmaPolussa. Vierailusta julkaistiin inkluusiota käsittelevän videosarja. http://inclusionmatters.sg
Tukilinja myönsi NEO–OmaPolun Mediastudiolle
Vuoden Toimija 2017 apurahan (7000€), jonka turvin Mediastudio sai hankittua vuoden 2018 aikana
ammattitasoisia mediatuotantovälineitä. Mediastudio on saanut myös paremman työhuonetilan
Tullin toimipisteeltä vuoden 2018 aikana.

Toimintavuoden 2018 kolme tärkeintä tulosta:
1. NEO-OmaPolun perustoimintaa on toteutettu
laadukkaasti. Toiminnasta laaditun palautekyselyn
vastausten perusteella NEO-OmaPolun toiminta
on ollut laadukasta ja työssä toteutuvat toiminnan
lähtökohdat, arvot ja perustehtävä.
2. Yksilöohjauksen prosessin toteuttaminen on
mahdollistanut tuen tarjoamisen nuorten yksilöllisiin elämäntilanteisiin ja tavoitteisiin sekä on
mahdollistanut heikoimmassa asemassa olevien
nuorten osallistumisen toimintaan yksilöllistämällä
tavoitteita ja osallistumisen tapoja.
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Voimavirta tarjoaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille nuorille vertaistuellista vapaa-ajan
tekemistä, päiväleiritoimintaa sekä nuorten avoimen kohtaamispaikka Olkkarin (avoimet Olkkari-aukiolot, kokki-iltapäivät, diskot, hip-hop-tanssiryhmä, nuorten osallistavat tapahtumat). Lisäksi
Voimavirta järjestää vapaaehtoisuuteen perustuvaa omakaveritoimintaa (nuorelle etsitään kaveri
vapaa-ajalle). Erityistä tukea tarvitsevien ja kehitysvammaisten nuorten vanhemmille mahdollistetaan
vertaistuki ryhmätoiminnan kautta.
Toiminta on avointa matalan kynnyksen kansalaistoimintaa. Toiminta ehkäisee nuorten ja perheiden
syrjäytymistä, lisää yhteisöllisyyttä ja tarjoaa jakamisen ja tekemisen mahdollisuuksia. Voimavirran
työ ankkuroituu yhdenvertaisuutta tukeviin arvoihin, jotka eivät korosta vammaisuutta ja erilaisuutta
vaan ihmisten yhdenvertaisuutta. Toimintaa pyritään järjestämään myös siellä missä muutkin nuoret liikkuvat. Erilaisia toimintoja järjestetään myös
Monitoimitalo 13:sta, Hiphop Housella Koskikeskuksessa sekä leiri- ja retkitoimintaa eri paikoissa.
Voimavirran toiminnan päärahoittaja oli STEA (146
390 euroa). Toimintavuonna saatiin myös toiminta-avustus Tampereen kaupungilta (4000 euroa).
Vuonna 2018 Voimavirrassa työskenteli kaksi palkattua työntekijää sekä neljä tuntityöntekijää. Toiminnassa oli mukana 30 vapaaehtoista. Vuosi 2018
oli Voimavirrassa hyvin aktiivinen vuosi. Osallistujamäärät ylittyivät jälleen nuorten avoimessa toiminnassa sekä omakaveritoiminnassa. Osallistujamäärien kasvu kertoo siitä, että toiminta on helposti
saavutettavaa, tarpeellista ja ajankohtaista.
Asiakaskontakteja oli vuonna 2018 kaikkiaan 3900.
Käyttömerkintöjen määrä kasvoi edellisvuodesta
2017 noin 600 käyttömerkinnällä. Tämä selittyy
osin Villiklubi Tampere -iltojen suosiolla sekä nuorten avoimen toiminnan osallistujamäärän kasvulla.

erityistä tukea tarvitsevien kehitysvammaisten
nuorten arkea. Vanhempien yksilöllisen tuen tarve
nousi esiin työntekijöihin otetuissa lisääntyneissä
yhteydenotoissa. Vapaaehtoisena toimiva perheterapeutti ohjasi vanhemmille vertaistukiryhmän viisi
kertaa syyskauden aikana. Vanhempia tuettiin myös
arkisissa keskusteluissa ja tapaamisissa esimerkiksi
Olkkarin yhteydessä.
Toimintavuoden 2018 kolme tärkeintä tulosta:
1. Nuorten avoimen toiminnan kävijämäärien runsas kasvu.
2. Villiklubi-karaokeillat mahdollistavat säännöllisesti kerran kuukaudessa uudenlaisen yhteisöllisen
tavan kokoontua. Iltoihin osallistui ihmisiä koko Pirkanmaan alueelta.
3. Vanhemmille suunnattu vertaistukiryhmä kokoontui tauon jälkeen ammattilaisvetoisesti syyskaudella.
Vuoden 2018 kohokohtia oli useita. Yksi toimintaan vaikuttanut kohokohta oli se, että Voimavirta
sai vihdoin oman tilan käyttöönsä. Aikaisemmin tilat jaettiin yhdistyksen toisen työmuodon kanssa.
Oma tila mahdollisti Olkkariaukiolojen lisäämisen,
paremman työrauhan työntekijöille ja joustavamman mahdollisuuden vastaanottaa vanhempia,
nuoria ja opiskelijaryhmiä sekä vapaaehtoisia heille
sopivina ajankohtina.
Syyslomalla Voimavirta järjesti nuorille, vapaaehtoisille ja vanhemmille yhteisen retken Ähtärin pandataloon. Saadun palautteen mukaan Voimavirran
yhteisöllinen toiminta tuki laajasti nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Yhteisöllisiä Villiklubi karaokeiltoja järjestettiin vuoden aikana yhdeksän kertaa. Toiminta järjestettiin
Voimavirran, Kaupunkilähetyksen Iltalinjalla ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteistyönä.
Villiklubitoiminta herätti runsaasti yleistä mielenkiintoa. Yle Tampere ja Helsingin Sanomat uutisoivat toiminnasta laajasti. Voimavirran avoin toiminta oli kysyttyä ja on juurtunut luontevaksi osaksi
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WIHREÄ PUU
Tesomalla sijaitseva Wihreä Puu toimii alueellisena kohtaamispaikkana kaikenikäisille ihmisille.
Wihreän Puun toiminta perustuu yhteisöllisyyden
vahvistamiseen sekä tasavertaisen osallisuuden
lisäämiseen. Toiminta tarjoaa arjen tasoista, matalakynnyksistä tukea, yhteistä tekemistä sekä tarvelähtöisiä vertaisryhmiä alueen asukkaille.
Työtä tehdään yhteisötyön viitekehyksestä, ennaltaehkäisevällä sosiaalisen työn otteella, ihmisten
välistä kohtaamista ja vertaistukea edistäen. Toiminnassa on tärkeää kuulla ja toteuttaa kävijöiden
ja alueen asukkaiden tarpeita ja toiveita. Toiminnan ensisijaiset kohderyhmät ovat alueen lapsiperheet, lapset ja nuoret sekä ikäihmiset.
Vuonna 2018 Wihreässä Puussa työskenteli kolme
vakituista työntekijää (2,85 hv). Lisäksi huhtikuuhun asti Wihreän Puun tiimiin kuului myös kansalaistoimintatoimialan järjestöavustaja (STEA:n
Paikka auki -avustusohjelma). Yksikkö tarjosi myös
mahdollisuuden opiskelu-, harjoittelu- ja kuntouttavan työtoiminnan suorittamiseen. Toimintaa rahoitti Tampereen kaupunki (85 950 euroa) ja Pispalan rukoushuoneyhdistys (43 575 euroa).
Vuoden 2018 säännöllinen viikkotoiminta:

syllä 2018 Wihreä Puu aloitti yhteistyön seurakunnan ruokapankkitoiminnan kanssa. Ruokapankki
toimitti viikottain hävikkiruokaa Wihreään Puuhun,
josta sitä kävi noutamassa yli 70 taloutta viikossa.
Wihreä Puu osallistui myös aktiivisesti perhekeskustoimintamallin kehittämiseen, koulutukseen ja
käytännön toteutuksen käynnistämiseen. Perhekeskustoimintamalliin liittyy oleellisesti kohtaamispaikka -toiminta, jollaisena Wihreä Puu omalla
toiminta-alueellaan toimii.
Toimintavuoden 2018 kolme tärkeintä tulosta:
1. Wihreän Puun vakaa ja laadukas yhteisötyö, joka
tarjoaa tasavertaisia osallisuuden mahdollisuuksia,
arvokkaita kohtaamisia ja positiivista virettä elämään. Ilta-aikaista asukkaiden toiveiden mukaista toimintaa lisättiin. Lapsi- ja varhaisnuorisotyön
innostavat, yhteistoiminnalliset projektit ja lasten
tasavertainen yhteisöllisyyden kokemus, kuten
esimerkiksi nukketeatteriprojekti.
2. Yhteistyökumppanuuksien kautta käynnistyneet
uudet aloitukset Wihreän Puun toiminnassa, muun
muassa ruokajakelupiste.
3. Tiimin sitoutunut työskentely läpi vaiherikkaan,
työntäyteisen toimintavuoden.

• Avoin perhetoiminta ja ryhmät
• Kouluikäisten avoin toiminta ja pienryhmä sekä 		 Wihreän Puun toiminnan taloudelliset resurssit
olivat vuonna 2018 erittäin niukat. Toiminnan laaharrastuskerhot
dukkaan toteutumisen ja uusiinkin avauksiin tart• Ikäihmisten harraste- ja vertaisryhmätoiminta
tumisen mahdollisti tiimin hyvä yhteistyö. Vuoden
Wihreän Puun toiminnalla on vuosien varrella ollut aikana Wihreän Puun toiminnan lisäresurssointiin
merkittävä rooli alueen asukas- ja palvelujen käyt- ei onnistuttu löytämään ratkaisuja.
täjänäkökulman esiin tuomisessa. Tesoman hyvinvointikeskus avasi ovensa huhtikuussa 2018. Hy- Vuonna 2018 Wihreä Puu oli avoinna 42 toimintavinvointikeskuksen palvelut toteutetaan julkisen, viikkoa, kunakin viikkona 28 tuntia, ihmisten rinyksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuusmal- nalla toimien. Jokaisena toimintapäivänä oli kohlilla. Kolmannen sektorin toimijana Wihreä Puu on taamisia, joista onnistumisen kokemukset työssä
vienyt omaa osaamistaan hyvinvointikeskukseen nousevat.
osallistumalla erilaisten tapahtumien ja toimintojen järjestämiseen. Wihreän Puun työntekijät olivat aktiivisesti mukana alueverkostotyössä. Alueen
asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin runsaasti erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia ja tilaisuuksia.
Wihreän Puun vuoden 2018 teeman ”yhä lähellä”
avulla haluttiin luoda vakautta ja tasapainoa ihmisten arkeen, jossa muuttuvia tekijöitä oli paljon. Syk-
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Tesomalle avattiin huhtikuussa 2018 uusi hyvinvointikeskus, joka kokoaa kaupungin palveluja
saman katon alle. Hyvinvointikeskuksen palvelut
järjestetään uudenlaisella allianssimallilla. Keskuksen palveluja tuottavat Tampereen kaupunki,
Mehiläinen ja Setlementti Tampere ry. Tesoman
hyvinvointikeskuksessa sijaitseva yhteisökahvila
OmaNaapuri on yhdistyksemme toimintaa. Yhteisökahvilasta on nopeasti muodostunut Tesoman
alueen yhteinen olohuone, joka tarjoaa paitsi rennon paikan oleilla ja tavata tuttuja myös mahdollisuuden osallistua erilaisiin järjestettyihin harrastus- ja ryhmätoimintoihin. Sieltä saa myös tietoa
ja vertaistukea samassa elämäntilanteessa oleville
tai samoista asioista kiinnostuneille ihmisille.
Yhteisökahvilassa luodaan yhteisöllisyyttä toiminnan kautta. Kahvilassa työskentelevän yhteisökoordinaattorin työtehtäviin kuuluu toiminnan ja
tapahtumien koordinointi hyvinvointikeskuksen
tiloihin, matalan kynnyksen neuvontapalvelu sekä
työkuntoutujien ohjaaminen.
Yhteisökahvila on avoinna maanantaista lauantaihin pääsääntöisesti klo 8-17 välisenä aikana. Kahvilan palveluihin kuuluvat kahvilatuotteet, keitto- ja
salaattilounaat, tarjoilut kokoustiloihin ja monitoimitilaan, tapahtumien koordinointi ja alueen tiedotuskanavan omatesoma.net-sivuston ylläpito.
Järjestöjen välistä yhteistyötä kehitetään edelleen
ja monipuolisia tapahtumia tuodaan yhteisökahvilan ja hyvinvointikeskuksen tiloihin yhdessä järjestöjen ja alueella asuvien ihmisten kanssa.
Kahvilan toiminnasta vastaa kahvilan emäntä, joka
toimii samalla yhteisökoordinaattorina. Hänen lisäkseen kahvilassa työskenteli vuonna 2018 kaksi
kahvilatyöntekijää ja yksi tuntityöntekijä. Kahvilan
toimintaan osallistui kolme harjoittelijaa ja kaksi
kuntouttavan työtoiminnan asiakasta. Kahvilan toiminnassa oli mukana yksi vapaaehtoinen.

kävijämäärät ovat koko ajan kasvaneet. Yhteistyö
muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on
lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin.
Oman lisänsä asiakkaisiin on tuonut Tesoman
alueen vilkas täydennysrakentaminen ja sen myötä kymmenet rakennusmiehet poikkeavat päivittäin nauttimassa kahvilan tuotteista. Kahvilaan on
syntynyt hyvä yhteisöllinen ilmapiiri yhdessä tesomalaisten ihmisten kanssa. Asiakaskunta koostuu
kaikenikäisistä ihmisistä. Tällä hetkellä suurimpana
ryhmänä näkyvät ikäihmiset.
Toimintavuoden 2018 kolme tärkeintä tulosta:
1. Ihmiset ovat ottaneet kahvilan omakseen.
Kahvilaan on helppo tulla. Kahvilan toiminta on lisännyt ihmisten hyvinvointia. Alueen ihmisten yhteisöllinen elämä kahvilassa on heti toteutunut.
2. Kahvilassa käy keskimäärin 250 tyytyväistä asiakasta päivässä.
3. Allianssi-kumppanuuteemme ollaan tyytyväisiä.
Onnistumisen kokemus ja vuoden 2018 kohokohta:
Tesomalaiset ovat ottaneet paikan omakseen ja
siitä on muodostunut paikka, jossa jokainen ihminen voi halutessaan vähentää toisen ihmisen yksinäisyyden tunnetta. Yhteisökahvilasta on tullut
alueen ihmisten olohuone, jossa moni viettää useita tunteja päivässä. Tärkeää on läsnäolo, yhteenkuuluvuuden tunne, hyvä tunnelma ja mieli.

Kulunut vuosi 2018 osoitti sen, että yhteisökahvila OmaNaapurin tyyppiselle kokoontumispaikalle
oli alueella suuri tarve. Asiakasmäärät ja myynnit
ovat olleet kasvavia ja matalan hintatason vuoksi
kahvilassa voi kevyemmälläkin lompakolla nauttia hyvistä tuotteista. Toimintaa ja tapahtumia on
järjestetty runsaasti, jonka myötä myös kahvilan
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Kohdennetun tuen palvelut
Toimialan muodosti vuonna 2018 kuusi yksikköä: Kiusatut, Nollalinja, Omavoima, Rikosuhripäivystys, Tyttöjen Talo ja Väkivalta- ja kriisityön yksikkö (DIDAR, Perheväkivaltaklinikka, Välitä!). Lisäksi toimialajohtajan vastuualueella oli kaksi hanketta (Pippurin osatoteutus ja Apua lähisuhde- ja seksuaaliväkivaltaan) ja erillisiä volyymiltaan pieniä myyntipalveluja. Toiminta oli lähes kokonaan avustusrahoitteista.
Kohdennetun tuen palveluissa työskenteli määräaikaisissa tai toistaiseksi voimassa olevissa osa- tai kokopäiväisissä työsuhteissa yhteensä 42 eri henkilöä. Heidän työpanoksensa oli yhteensä 31,9 henkilötyövuotta. Lisäresurssina oli 27 tuntipalkkaista tai palkkioperusteista työntekijää. 125 vapaaehtoista ja kuusi harjoittelijaa tai
työkokeilijaa olivat tärkeässä roolissa toimialalla.
Vuotta leimasi muutos ja muutot. DIDAR, Perheväkivaltaklinikka ja Välitä! seksuaaliväkivaltatyö yhdistyivät vuoden alusta myös rahoituksen ja hallinnon osalta yhdeksi Väkivalta- ja kriisityön yksiköksi. Käynnistimme uuden
yksikön eli Kiusatut (kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontapiste) kolmevuotisen projektirahoituksen turvin. Avasimme Nollalinjalla toisen puhelulinjan ruuhka-ajoiksi. Saimme päätökseen Apua lähisuhde- ja seksuaaliväkivaltaan -hankkeen ja Pippurin. Toimialan asiakasmäärissä, henkilöstöresurssissa ja rahoituksessa oli pientä kasvua.
Ja kaikki yksiköt muuttivat Nalkalan setlementtitaloon.
Johdon tiimi kokoontui 10 kertaa, joista kaksi oli kokonaisia kehittämispäiviä (keväällä Ilkossa ja syksyllä Frantsilassa). Toimialajohtajan resurssi oli kokoaikaisesti toimialan käytössä vain kevään ajan, mutta se ei näkynyt
toimialan tuloksissa. Alkuvuodesta kokosimme toimialan viestinnän tarpeita ja ennen syksyä yksiköillä oli jo
yhteneväiset esitteet ja rollupit. Dialogia toimialaa yhdistävistä tekijöistä ja toimialan kehittämistarpeista tai
suunnitelmallista kehittämistyötä yli yksikkörajojen työskentelyn ei järjestetty erikseen. Sen sijaan teimme ja
toimimme yhdessä: muutimme yhteisiin tiloihin, järjestimme avajaiset, etsimme viherkasveille ja kalusteille
paikkoja, sovimme Nalkalan setlementtitalon käytännöistä, suunnittelimme ja toteutimme setlementtipäivien
ohjelmaa jne. Paljon edellämainituista asioista tehtiin myös yhdessä hallinnon palvelujen ja Kansalaistoiminta
ja yhteisötyö -toimialan kanssa.
Yksiköt tekivät yhteistyötä eri kokoonpanoin: tyttöjen seksuaaliväkivaltatyöhön haettiin rahoitusta Väkivalta- ja
kriisityön yksikön ja Tyttöjen Talon rahoituksiin ja Kiusatut suunnitteli ja osin jo toteutti yhteisiä ryhmiä Omavoiman ja Tyttöjen Talon kanssa. Sisäministeri Kai Mykkäsen vierailu järjestettiin Nollalinjan, Väkivalta- ja kriisityön
yksikön ja Rikosuhripäivystyksen voimin. Viime vuosien tapaan osallistuimme useamman yksikön edustuksella
Sosiaalialan asiantuntijapäiviin (Jyväskylässä), Kätketyt äänet -tapahtumaan (Tammelan torilla) ja valtakunnalliseen Väkivaltafoorumiin (Kotkassa).
Kohdennetun tuen palvelut -toimialan tärkein perusta on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Työhyvinvointiin panostettiin huomioiden muun muassa työturvallisuus ja työergonomia. Kaikilla oli mahdollisuus työnohjaukseen,
osaamisen kehittämiseen ja tyky-toimintaan. Kaksi yksikönjohtajaa jatkoi järjestöjohtamisen JET-koulutustaan.
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Kiusatut on maakunnallinen tuki- ja neuvontapiste
yli 15-vuotiaille pirkanmaalaisille kiusatuille, heidän läheisilleen, ammattilaisille ja vapaaehtoisille.
Kiusatut tarjoaa lyhytkestoista matalankynnyksen
kriisiapua ja jälkihoitoa. Toiminnan kulmakiviä ovat
asiakaslähtöisyys, osallisuus ja yhteistyö.
Työmuotoja ovat yksilötyö, ryhmät, työpajat, matalankynnyksen toiminta sekä osaamisen jakaminen. Yksilötyön ja ryhmien tavoitteena on asiakkaiden vakauttaminen, kiusaamisilmiön ja sen
seuraamusten käsitteleminen, asiakkaan omien
voimavarojen vahvistuminen sekä elämänhallinnan lisääntyminen. Työpajat, koulutukset ja esittelyt antavat tietoa kiusaamisilmiöstä ja tekevät
palveluitamme tutuiksi. Puhelinneuvonta antaa
mahdollisuuden kysyä neuvoa ja saada konsultaatiotukea.
Hanke käynnistyi huhtikuussa 2018. Toukokuu
oli perehtymistä, tiimin rakentamista, työvälineiden hankintaa ja uusiin toimitiloihin asettumista.
Vaikka toimintavuosi oli lyhyt, saatiin hankkeessa
paljon aikaiseksi. Ensimmäisen toimintavuoden aikana hanke ja sen palvelut saatiin hyvin tiedotettua ja markkinoitua. Yhteistyöverkostoa luotiin ja
Kiusattujen eri toiminnot käynnistettiin. Jälkihoito
mallinnettiin ja kiusaamisilmiöstä koulutettiin muita alan ammattilaisia.
Hanketyöskentely rakennettiin läpinäkyvälle työskentelylle, reflektoivalle vuorovaikutukselle ja
jokaisen tiimiläisen työskentelyvahvuuden ympärille. Asiantuntijuutta kehitettiin perehtymällä kiusaamisilmiöön monipuolisesti tutustumalla
alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja jo olemassa
oleviin hankkeisiin sekä työmuotoihin aiheesta.
Eri työmuodot Kiusatuissa muovautuivat vuoden
aikana. Sekä yksilötyö että ryhmät mallinnettiin
ja ensimmäiset yksilötyön asiakkaat löysivät palvelun kesällä 2018. Yhteistyö Setlementti Tampereen muiden työmuotojen kanssa alkoi luontevasti.

oli yhteensä kahdeksan eri henkilöä. Työpajoja
oli yhteensä viisi, joihin osallistui yhteensä 50 eri
henkilöä. Kaksi työpajoista oli ryhmän ja työpajojen välimuotoja, joita pidettiin kolmena peräkkäisenä viikkona yhteensä kuusi kertaa. Kolme muuta
työpajaa toteutuivat yksittäisinä päivinä ja olivat
muutaman tunnin mittaisia. Kokemusasiantuntijatoiminta ja vapaaehtoistyö alkoi pienimuotoisesti
2018. Kokemusasiantuntijan kanssa työstettiin hänen kertomustaan, jonka hän sitten esitti Kiusatutseminaarissa.
Verkosto- ja asiantuntijatyötä on kuluneena toimintakautena tehty erilaisissa paikallisissa verkostoissa sekä sosiaali- ja terveysalan että opetus- ja
kasvatusalan toimijoiden kanssa. Kiusatut-hankkeen työntekijät ovat antaneet neuvoa ja tuoneet esille kiusaamiseen liittyviä ilmiöitä, haittoja
sekä jälkihoidon tarpeellisuutta ammattilaisille ja
yhteistyökumppaneille sekä toimineet erilaisissa
verkostoissa.
Toimintavuoden 2018 kolme tärkeintä tulosta:
1. Koko toiminnan käynnistäminen. Tehtiin Kiusatut palvelu hyvin tunnetuksi yhteistyöverkostoissa.
2. Laadukas jälkihoito käynnistyi, yksilö- ja ryhmätoiminnot alkoivat. Uutena työmuotona työpajat
vakiintuivat.
3. Vaikuttamistyö: Kiusaamisilmiöstä kouluttaminen ja useat lehtiartikkelit.
Vuoden kohokohta oli Kiusatut-seminaarista
25.10.2018 saatu palaute: ”Olen monissa seminaareissa istunut 15 vuoden työurani aikana ja
tämä oli kyllä aivan parhaasta päästä, ellei paras. Hieno kokonaisuus ja taitavia puhujia, joita
jaksoi kuunnella, vaikka päivä oli pitkä.”

Yksilötyötä tehtiin vuoden 2018 aikana 34 asiakkaan kanssa kasvokkain. Konsultaatio- ja neuvontapuheluita oli yhteensä 15 (asiakkaat ja yhteistyökumppanit). Ryhmiä järjestettiin kaksi, joissa
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Nollalinja on lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan auttava puhelin. Nollalinja
palvelee puhelimitse kaikkia lähisuhdeväkivaltaa kokeneita ympäri vuorokauden, valtakunnallisesti, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinjan
numeroon 0800 005 005 voi soittaa nimettömänä. Puhelut ovat maksuttomia, soittajan numero ei näy vastaajalle eivätkä puhelut myöskään näy soittajan puhelulaskussa. Palvelua
annetaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Nollalinjalle voivat soittaa myös sosiaali- ja
terveysalan ammattilaiset tarvitessaan konsultaatiota tai tietoa avoimista turvakotipaikoista eri puolilla Suomea. Nollalinjan taustalla on
Suomessa 2015 voimaan tullut Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan
ja perheväkivallan ehkäisystä ja torjumisesta.
Sopimus edellyttää päivystävän puhelinpalvelun järjestämistä.
Vuosi 2018 oli Nollalinjan toinen kokonainen
toimintavuosi. Oikeusministeriö rahoittaa Nollalinjan ja palvelun tuottaa Setlementti Tampere THL:n kanavoiman avustuksen turvin. THL
vastaa Nollalinjan toiminnan järjestämisestä ja
siitä tiedottamisesta ja kokoaa määrällistä ja
laadullista tutkimustietoa toiminnasta. THL:n
ylläpitää kotisivua www.nollalinja.fi ja Facebook-sivua markkinointia varten. Tiedottaminen kansalaisille on ollut keskeisessä roolissa
Nollalinjan tunnetuksi tekemisessä.
Vuoden aikana Nollalinjalle soitettiin 7968 puhelua ja vastaamaan pystyttiin 80 % puheluista.
Käytössä oli kaksi puhelinlinjaa 2.1.2018 alkaen.
Päivittäin puheluita tulee keskimäärin 22. Soittajista suurin osa oli naisia, jotka olivat olleet
väkivallan kohteina. Lisäksi myös läheiset ja
miehet soittivat Nollalinjaan.

na on käytettävissä kaksi puhelinlinjaa, hyvän
ja tasalaatuisen puhelinpalvelun takaaminen,
toimivan yhteistyön ylläpito THL:n kanssa, henkilökuntarakenteen vahvistaminen niin, että
tarvittava sijaismäärä on käytettävissä sekä
henkilökunnan täydennys- ja lisäkoulutuksesta
ja työnohjauksesta huolehtiminen.
Nollalinja on edustettuna valtakunnallisissa verkostoissa, kuten Puhelin- ja verkkoauttamisen
eettisten periaatteiden neuvottelukunta ja Amnestyn naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen
työvaliokunta. Tiedottaminen sekä erilaisiin sosiaali- ja terveysalan seminaareihin ja opintopäiviin toiminnan esittelijänä osallistuminen ja
markkinointi oli hyvin aktiivista vuonna 2018 –
tätä tullaan jatkamaan edelleen.
Toimintavuoden 2018 kolme tärkeintä tulosta:
1. Toinen puhelinlinja avattiin 2.1.2018.
2. Nollalinjan puhelumäärät ovat kasvaneet ja
vastausprosentti on noussut 80 %:iin.
3. Työryhmä on löytänyt yhteisen työnäyn, joka
mahdollistaa tasalaatuisen palvelun.
Vuoden kohokohta on ollut toisen puhelinlinjan
onnistunut käynnistäminen, onnistuneet rekrytoinnit ja THL:n kanssa tehty sopimus palvelun
tuottamisesta vuoteen 2023 saakka.

Yksikössä työskenteli vuoden mittaan yksikönjohtaja, yksitoista koko- tai osa-aikaista kriisipäivystäjää ja neljä tuntipalkkaista tai lyhytaikaista
sijaista tai ekstraajaa. Kokonaisresurssi oli noin
8,7 henkilötyövuotta. Päivystäjät työskentelivät
anonyymeina. Kriisipäivystäjien nimiä ja päivystyspaikan sijaintia ei ilmoiteta julkisuuteen.
Vuoden tärkeimmät tavoitteet olivat palvelun
laajentaminen niin, että ruuhkaisimpina aikoi-
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Omavoima on elämänhallintaa ja osallisuutta vahvistavaa tukitoimintaa aikuisille ja yli 15-vuotiaille
neuropsykiatrisia piirteitä omaaville henkilöille ja
heidän lähipiirilleen. Tuen lähtökohtana on ihmisen oma kokemus avun tarpeesta, diagnoosia tai
lähetettä ei vaadita. Omavoima tarjoaa asiantuntemusta neuropsykiatrisista erityispiirteistä myös
ammattilaisverkostoille. Toiminnan kulmakiviä
ovat asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden osaamisen
arvostaminen, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys.
Omavoiman työmuotoja ovat yksilötuki, ryhmävalmennus, avoin toiminta, vertaistukityö sekä
neuropsykiatrisen osaamisen jakaminen. Yksilötuen tavoitteena on asiakkaan voimavarojen
vahvistuminen ja elämänhallinnan lisääntyminen.
Ryhmävalmennus, avoin toiminta sekä vertaistyö tarjoavat yhteisön, johon kuulua. Asiakkaiden asiantuntijuudella ja kokemusosaajuudella
on Omavoiman työssä erityinen painoarvo, ja toiminta rakennetaan asiakaslähtöisesti asiakkaiden
osaamista hyödyntäen. Toiminnan päärahoittaja
oli STEA (168 000 euroa). Tampereen kaupungilta
saatiin toiminta-avustusta 7000 euroa.
Omavoimassa työskenteli vastaava ohjaaja ja kaksi neuropsykiatrista valmentajaa. Toiminnassa oli
mukana 26 vapaaehtoistoimijaa: vertaisohjaajia,
kokemusosaajia ja erilaisiin tehtäviin (esimerkiksi asiantuntijaluennointi) sovittuja vapaaehtoisia.
Vuonna 2018 tapahtui muutoksia tilojen ja työntekijöiden osalta, kun työmuoto muutti Nalkalan
Setlementtitaloon toukokuussa. Omavoiman vastaava ohjaaja vaihtui huhtikuussa ja Omavoimaan
rekrytoitiin myös uusi neuropsykiatrinen valmentaja, joka aloitti tehtävässään toukokuussa. Molemmat työtehtävät ovat sijaisuuksia.
Yksilötyötä tehtiin vuonna 2018 kaikkiaan 100 asiakkaan kanssa kasvokkain. Konsultaatiopuheluita
tuli noin 140. Tarve yksilötyölle on ollut jatkuvasti
suurempi, kuin mihin on pystytty vastaamaan ja
pitkiä jonotusaikoja on pyritty lyhentämään muun
muassa vahvistamalla ensikontaktiin liittyvää kartoitus- ja palveluohjaustyötä ja tarjoamalla akuuttia kriisiapua. Ryhmävalmennuksia järjestettiin viisi. Avointa toimintaa on toteutettu muun muassa
As-studion, Edistämön, erilaisten teemailtojen,
avoimien ovien ja tutustumiskäyntien, Kesäkaveri-tapahtuman ja luontoretken muodossa. Vertaisja kokemusosaajatoiminnassa on kokoontunut

yhdeksän erilaista vertaisryhmää. Kokemusosaajatoiminta on ollut tärkeässä roolissa myös vuonna
2018. Verkosto- ja asiantuntijatyötä on kuluneena
vuonna tehty erilaisissa paikallisissa sosiaali-, terveys- ja opetusalan verkostoissa.
Omavoima oli vuoden 2018 Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun neljän palkintofinalistin joukossa,
mikä merkitsi laajentunutta näkyvyyttä ja esiintymistä valtakunnallisilla Sosiaalialan asiantuntijapäivillä maaliskuussa.
Toimintavuoden 2018 kolme tärkeintä tulosta:
1. Omavoima sai uudet omat toimivat tilat Nalkalan setlementtitalosta. Omien tilojen saaminen oli
ollut jo useamman vuoden tavoite, koska avoin
toiminta on ollut jatkuvasti kasvussa. Omavoiman
tilat ovatkin nyt käytössä aamusta iltaan ja myös
viikonloppuisin tiloissa kokoontuu vertaistukiryhmiä.
2. Henkilöstö- ja tilamuutoksista huolimatta olemassa olevia työmuotoja kyettiin jatkamaan
laadukkaasti ja avointa asiakastyötä kehitettiin
edelleen. Vuoden aikana käynnistettiin kaksi uutta vertaisryhmää. Lisäksi Omavoimassa aloitti
vapaaehtoisena psykiatri, joka tapaa viikoittain
tarpeen mukaan Omavoiman yksilötyössä olevia
asiakkaita konsultaatiotapaamisina.
3. Yksilötyön jonoa saatiin purettua ja jonotusaikaa lyhennettyä tiivistämällä sekä rajaamalla yksilötyön sisältöjä. Toisaalta tämän tavoitteen toteutuminen vaati myös jonon sulkemisen joksikin
aikaa.
Vuoden huipensi Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun 2018 kärkinelikkoon pääsy.
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Rikosuhripäivystys eli RIKU ohjaa, neuvoo ja tukee
rikoksen uhreja, heidän läheisiään sekä rikosasiassa todistavia, jotta he voisivat helpommin toipua
rikostapahtumasta ja sen seurauksista. Lisäksi Rikosuhripäivystys osallistuu työryhmiin ja verkostoihin pyrkien parantamaan rikoksen uhrin asemaa.
Rikosuhripäivystys tarjoaa palveluita puhelimitse,
netissä sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa.
Setlementti Tampere ry:ssä toimii RIKU:n Sisä-Suomen aluetoimisto (toiminta-alue Pirkanmaa,
Keski-Suomi ja Kanta-Häme), Pirkanmaan palvelupiste (Nalkalankatu 12 G, 2. krs, Tampere) sekä
Kanta-Hämeen palvelupiste (Suomen Kasarmi 2,
Hämeenlinna). Toiminta on osa RIKU:n valtakunnallista toimintaa ja se noudattaa RIKU:n valtakunnallisia linjauksia.
Oikeusministeriön ja STEA:n (hankerahoitusta)
avustukset kanavoidaan yhdistykselle valtakunnallisen koordinaattorin eli Suomen Mielenterveysseuran kautta. Yhdistys sai lisäksi kunnilta avustusta palvelupisteiden toimintaan. Vuosibudjetti oli
445 500 euroa.

tekijä kävi edelleen säännöllisesti turvakodilla ja
Nuorten talolla. RIKU osallistui myös muun muassa
Tampereen MARAK-työryhmään, Kätketyt äänet
-tapahtuman järjestämiseen ja valtakunnalliseen
Väkivaltafoorumiin. Yhteistyötä tehtiin niin RIKU:n
valtakunnallisten hankkeiden kanssa kuin erilaisissa paikallisissa verkostoissa.
Toimintavuoden 2018 kolme tärkeintä tulosta:
1. Sisä-Suomen alueen RIKU-työntekijöiden yhteistyö kehittyi edelleen sujuvammaksi tiimityöksi etäyhteyksiä hyödyntäen.
2. Käräjäoikeuspäivystyksen rahoitus jatkui ja päivystys kehittyi suotuisasti.
3. Suuresta asiakasmäärästä selviydyttiin, vaikka
vuoden kuluessa oli ajoittain vajausta henkilöstöresurssissa ja osin jouduttiin turvautumaan sijaisiin.
Vuoden kohokohta oli suuresta asiakasmäärästä
selviytyminen henkilöstöresurssin vajauksista huolimatta.

RIKU:n asiakasyhteydenottojen ja tukisuhteiden
määrän kasvu jatkui edelleen. Tukisuhteita oli 585,
kun edellisvuonna niitä oli 475. Henkilökohtaisia
tapaamisia oli yli 598 ja muita kontakteja tukisuhteissa yli 3000. Asiakkaista naisia on 1290, miehiä
712, sukupuoli ei tiedossa 125.
Asiakastyön lisääntyessä myös henkilöstöön saatiin vahvistusta. 5,3 henkilötyövuoden resurssi
koostui aluejohtajan ja seitsemän koko- tai osa-aikaisen toiminnanohjaajan työstä. Toiminta perustui ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistyöhön: 61
koulutettua vapaaehtoista toimi puhelin- ja verkkopäivystyksissä sekä tukihenkilöinä.
Toimintavuotta kuvaa kasvun ja kehittämisen näkökulmasta edelleen lisääntyvät asiakasmäärät ja
monimutkaistuvat asiakastapaukset, jotka muodostavat jatkuvan haasteen toiminnalle. Tilanne vaatii työtapojen ja -käytäntöjen kehittämistä
edelleen.
Samaan aikaan pidettiin huolta myös perustoiminnan jatkuvuudesta ja vahvistamisesta: uusia vapaaehtoisia koulutettiin tänäkin vuonna. RIKU:n työn-
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Tampereen Tyttöjen Talo tarjoaa tukipisteen ja
ajanviettopaikan pirkanmaalaisille 12-28-vuotiaille tytöille, nuorille naisille ja sellaisiksi itsensä
kokeville. Tyttöjen Talo tavoittaa etenkin heitä,
jotka eivät saa tukea muista nuorille suunnatuista
vapaa-ajan palveluista. Tavoitteena on tukea asiakkaan kasvua siten, että hän saa Talolta taitoja,
valmiuksia ja sosiaalisia kontakteja, jotka parantavat elämänlaatua ja vahvistavat kokonaisvaltaisesti elämänhallintaa. Pääasiallinen rahoituslähde on
STEA:n toiminta-avustus. Lisäksi rahoitusta saatiin
Tampereen kaupungilta, AVI:lta ja lahjoituksina eri
tahoilta. Kokonaisrahoitus oli 187 000 euroa.
Tyttöjen Talon pääasiallisia toimintamuotoja ovat
yhteisöllinen avoin toiminta, vuorovaikutteiset
harrastus- ja tukiryhmät sekä yksilötyö. Toiminnan kulmakiviä ovat asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien tukeminen, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Avointa toimintaa on kahtena iltana viikossa
ja ryhmiä järjestetään vuosittain reilut 20. Tyttöjen
Talo tekee lisäksi alueellista ja valtakunnallista verkosto- ja vaikuttamistyötä liittyen tyttöjen ja naisten erityiskysymysten esiin tuomiseen, sukupuolisensitiiviseen työhön ja sen kehittämiseen.
Asiakasryhmä painottui edelleen erityistä tukea
tarvitseviin, heikkoa toimintakykyä omaaviin nuoriin. Kävijöissä oli paljon moninaisista mielenterveysongelmista, persoonallisuushäiriöistä, (seksuaalisesta) väkivallasta ja itsetuhoisuudesta kärsiviä
sekä neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia tyttöjä (asperger yms. autismin kirjo). Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen avoimen ryhmän kautta
tavoitimme yli 50 uutta tyttöä ja nuorta naista.

Syksyllä 2018 järjestettiin uusille vapaaehtoistoimijoille peruskurssi. Kurssille osallistui 12 uutta vapaaehtoista. Suurin osa vapaaehtoisista kiinnittyi
mukaan Tampereen Tyttöjen Talon avoimeen toimintaan.
Toiminta muutti helmikuun lopussa väistötiloihin
ja lopulta huhtikuussa Nalkalan setlementtitaloon.
Tyttöjen Talolla työskenteli yksikönjohtaja ja kolme ohjaajaa – yhteensä resurssi oli 3,8 henkilötyövuotta (kesäkuun loppuun) ja 2,8 vuoden loppuun.
Palkattuja työntekijöitä oli vuoden aikana kuusi,
joista osa erimittaisissa sijaisuuksissa syksyn aikana.
Toimintavuoden 2018 kolme tärkeintä tulosta:
1. Tyttöjen ja nuorten naisten itsetuntemuksen ja
-arvostuksen sekä kokonaisvaltaisen elämänhallinnan lisääntyminen.
2. Maahanmuuttajatyön kehittäminen ja uusien
tyttöjen tavoittaminen.
3. Laadukkaan perustyön turvaaminen työntekijämuutoksista huolimatta.
Vuoden kohokohta oli uusien tyttöjen tavoittaminen ja sitouttaminen toimintaan sekä kiitettävä
asiakaspalaute kävijöiltä.

Tyttöjen Talolla kävi vuoden mittaan 241 tyttöä.
Avoimen toiminnan iltoja oli yhteensä 52 ja niissä
oli yhteensä 874 käyntikertaa. Erilaisia ryhmiä järjestettiin 31: kuten Taideryhmä, maahanmuuttajataustaisten tyttöjen avoin ryhmä, kokkiryhmä, leffaryhmä, tanssiryhmä, tunnetaitoryhmä ja Lapsen
kanssa -ryhmä nuorille maahanmuuttajataustaisille
äideille.
Toiminnassa on huomioitu tyttöjen tarpeet ja he
ovat olleet aktiivisesti suunnittelussa mukana. Osa
tytöistä tarvitsi myös yksilötyötä. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin aktiivisesti erityisesti asiakkaille suuntautuvassa tiedottamisessa.
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Setlementti
Tampere
VÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ

Väkivalta- ja kriisityön tarkoituksena on perheväkivallan, seksuaalisen väkivallan ja kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy ja tukipalvelujen
tuottaminen Pirkanmaalla. Toiminta on suunnattu
henkilöille, joilla on 1) riski kokea tai jotka ovat kokeneet perheväkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa tai
kunniaan liittyvää väkivaltaa, 2) henkilöt, joilla on
riski tai jotka ovat käyttäneet tällaista väkivaltaa,
3) näiden henkilöiden läheiset tai ilmiön vaikutuspiiriin kuuluvat sekä 4) näitä henkilöitä työssään
kohtaavat ammattilaiset ja vapaaehtoistyöntekijät.
Yksikkö tarjoaa matalan kynnyksen kriisiapua erilaisiin väkivallasta johtuviin kriisitilanteisiin kasvotusten ja verkossa sekä tekee väkivaltaa ennaltaehkäisevää työtä ja vaikuttamistyötä. Yksikön
toimintaa rahoittaa STEA (539.750 euroa) ja Tampereen kaupunki nimellisellä summalla (600 euroa). Rahoituspohjan laajentaminen onkin tärkeä
tulevaisuuden haaste. Aiemmin itsenäisinä yksiköinä toimineet Didar -kunniaväkivaltatyö, Perheväkivaltaklinikka ja Välitä! -seksuaaliväkivaltatyö
yhdistyivät vuoden 2018 alussa Väkivalta- ja kriisityön yksiköksi.
Yksikössä toimii kolme työryhmää: DIDAR -kunniaväkivaltatyö, Perheväkivaltaklinikka ja Välitä!
-seksuaaliväkivaltatyö. Työryhmät tarjoavat kuhunkin väkivaltamuotoon sopivia palveluja, kuten
kriisityötä ja konfliktien ratkaisua yksilöille, pareille ja perheille (puhelimitse, netissä ja henkilökohtaisissa tapaamisissa), kuntouttavia ja voimavaraistavia tukiryhmiä, yksilö- ja ryhmämuotoisia
väkivallan ehkäisyohjelmia, traumainfoja, keskusteluryhmiä, dialogityöpajoja, toimintaryhmiä, tapahtumia ja leirejä. Palkattuja työntekijöitä on 11,
henkilötyövuosina 8,1. Vapaaehtoisia oli mukana
10. Asiakkaita oli yksikössä yhteensä 764 (Didar
46, PVK 355, Välitä! 265, jalkautuva työ 98). Erilaisia ryhmiä järjestettiin 44 ja niihin osallistui 590
henkilöä.

nen samaan taloon toi entistä enemmän yhteistyömahdollisuuksia.
Yksikkömme työryhmillä on ollut vakiintunut asema väkivaltatyön erityisasiantuntijoina Pirkanmaalla jo pitkään, mutta vuonna 2018 saimme
aiempaa vahvemmin myös valtakunnallista näkyvyyttä ja tunnustusta. Yksikön kaikille työryhmille
tuli lausuntopyyntöjä lakiuudistuksiin tai toimintaohjelmiin.
Onnistuimme tänä vuonna hyvin viestinnässä ja
niiden uusien asiakasryhmien tavoittamisessa.
Tässä auttoi yksikön sisäisen tiedotusryhmän perustaminen ja tiedotusmateriaalien yhtenäistäminen ja saaminen usealle kielelle. Vielä tärkeämpi
tekijä oli aiempaakin aktiivisempi verkostotyö
kohderyhmiämme kohtaavien asiakasryhmien
kanssa.
Toimintavuoden 2018 kolme tärkeintä tulosta:
1. Kaikki työryhmät saavuttivat kriisityön asiakasmäärille asetetut tavoitteet. Didar jopa ylitti tavoitteen kaksinkertaisesti (asiakasmäärä kasvoi
vuodessa 10:stä 46:een).
2. Seksuaaliväkivallan tekijät löysivät Välitä!:n palvelut (mm. Uusi Suunta -ohjelmia käynnistyi 8).
3. Uuden yksikön rakentaminen onnistui ja yksikön
näkyvyys parani myös valtakunnallisesti (medianäkyvyys, lausuntopyynnöt ja kannanotot lisääntyivät selvästi).
Asiakastyön onnistumiset olivat työmme kohokohtia: sen näkeminen, että ihminen saa apua vaikeaan tilanteeseensa ja löytää uuden, väkivallattoman suunnan elämälleen.

Nalkalan setlementtitalon tilat mahdollistivat
asiakastyön entistä paremmin, koska lähes kaikki työntekijät saivat nyt oman työhuoneen, jossa
voivat ottaa vastaan asiakkaita. Myös ryhmätiloja
oli käytössä aiempaa enemmän ja ne olivat toimivampia eri tarkoituksiin. Muidenkin väkivaltatyötä
tekevien yksiköiden (RIKU ja Kiusatut) sijoittumi-
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Kehittämishankkeet
Pippuri, Pirkanmaan perheiden palveluiden uudistaminen – raikkaita innovaatioita
Pippuri oli STM:n rahoittama maakunnallinen kaksivuotinen hanke ja osa hallituksen kärkihanketta eli
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Pippuri oli laaja ja monitoimijainen hanke, jossa
työskenteli yli 10 henkilöä eri organisaatioiden palveluksessa ja sitä hallinnoi Tampereen kaupunki. Hanke päättyi 31.12.2108 ja kaikki materiaali löytyy sivuilta www.lapepirkanmaa.fi.
Setlementti Tampere ry toimi hankekumppanina vastaten turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisestä osana perhekeskustoimintamallia. Kokonaisuudesta vastasi osa-aikainen projektikoordinaattori (alkuvuoden 50%, 1.3.alkaen
80%). Kehittämistoiminnan painopiste oli kotoutumista tukevien, matalan kynnyksen tukea tarjoavien
palvelujen ja toimintamallien vahvistamisessa. Kehittämisen tueksi koottiin moniammatillinen työryhmä
maahanmuuttajatyötä tekevistä järjestöistä sekä seurakunnista ja kunnista. Työskentelyssä hyödynnettiin laajasti niin paikallisten, alueellisten kuin kansallistenkin maahanmuutto- ja monikulttuurisuustyön
toimijoiden ja verkostojen sekä kokemusasiantuntijoiden asiantuntemusta. Esimerkiksi yhteistyössä Kotona Suomessa -hankkeen kanssa järjestettiin eri toimijoille koulutus Työkaluja maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuristen perheiden kohtaamiseen.
Avain onnistuneeseen kotoutumista tukevaan työhön on tietoisuuden lisääminen ja toimintakulttuurin
muutos. Kotoutumisen tukeminen ei ole kenenkään yksittäisen ammattilaisen tai toimijan tehtävä. Se
kuuluu jokaiselle. Setlementti Tampereen toteuttaman osion yksi tärkeä tulos oli Monikulttuurinen työkalupakki –Tueksi maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuristen lasten, nuorten ja perheiden kanssa
työskentelyyn. Sähköinen työkalupakki sai laajalti kiitosta ja on valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Se
löytyy Pippurin materiaalipankkista:
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/11/mamu-tyokalupakki.pdf
Apua lähisuhde- ja seksuaaliväkivaltaan -tiedotushanke
Oikeusministeriön rahoittaman tiedotuskampanjan tarkoituksena oli lisätä tietoutta lähisuhde- ja seksuaaliväkivallasta, uhrin oikeuksista, Setlementti Tampere ry:n matalan kynnyksen palveluista sekä muista
apua tarjoavista tahoista. Kohderyhmänä olivat Suomessa asuvat tai oleskelevat ihmiset, jotka ovat oikeusturvaltaan erityisen haavoittuvassa asemassa. Pyrimme tavoittamaan henkilöitä, joilla on rajallinen
kielitaito, kielellisiä ymmärtämisvaikeuksia tai huono suomalaisen oikeusjärjestelmän tuntemus. Hanke
kesti 10 kk (30.8.2017-30.6.2018). Hankkeessa työskenteli viestintäsuunnittelija ja lisäksi videokuvauksissa oli mukana seitsemän avustajaa. Lisäksi yhdistyksen järjestösihteeri ja DIDARin toiminnanohjaaja
työskentelivät hankkeessa yhteensä 1,5 kk.
Hanke tuotti HaeApua.info -nettisivuston, joka on hyödynnettävissä ainakin vuoteen 2025 saakka. Sivuille koostettiin oleellista tietoa tiiviiseen ja helposti ymmärrettävään pakettiin kymmenellä eri kielellä.
Sivuille tuotetut videot ovat erityisen tärkeä palanen hankkeen kokonaisuutta. Niiden tehtävänä on puhutella kohdeyleisöä tunnetasolla ja toimia ns. sisäänheittäjinä, siinä missä tekstiosuudet tarjoavat kampanjan tavoitteiden kannalta oleellisen informaation. Sivustoa markkinoitiin mm. verkkomainonnalla ja
lisäksi painatettiin kortteja ja julisteita. Markkinointia jatketaan myös hankkeen päätyttyä. Hanke tuotti
myös Väkivalta- ja kriisityön esitteen kuudella eri kielellä.
Tärkein tulos oli sivusto www.haeApua.info .
Vuoden kohokohtia olivat Ylen ilmainen yhteiskunnallinen mainos haeApua.info -sivustosta ja Neo-Omapolussa kuvatun ”Kuva Rohkeudesta” -elokuvan esitys Etelä-Koreassa filmifestivaaleilla.
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Liite 1: Tilinpäätös liitteineen
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