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SETLEMENTTISITOUMUS
Sitoumuksen tarkoitus
Sitoumuksen tarkoituksena on lujittaa Setlementtiliiton ja sen jäsenten välistä yhteistyötä,
verkostoitumista ja kumppanuutta. Sen tarkoitus on lisätä setlementtiliikkeen yhtenäisyyttä
setlementtityön strategiassa kuvatun perustehtävän suorittamisessa sekä yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisäämisessä. Setlementtisitoumus on Setlementtiliiton ja
sen jäsenten välinen sopimus, joka sitouttaa meidät setlementtiliikkeen arvopohjaan ja sen
mukaisiin tehtäviin ja näkyvyyteen.
Yhteinen perustehtävämme
Setlementtityössä mukana olevia yhdistää halu toimia ihmisen ja hänen yhteisönsä
parhaaksi sekä halu parantaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta.
Tavoitteenamme on edistää hyvää elämää, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon
toteutumista sekä ihmisten ja heidän yhteisöjensä osallisuutta ja osallistumista.
Teemme yhteiskunnallista vaikuttamistyötä paikallisesti, valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.
Sitoudumme setlementtiarvoihin. Näitä ovat rohkeus ja luottamus, paikallisuus ja
yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus.
Haluamme ulottaa laadukkaat palvelut kaikenikäisille ihmisille eri elämänvaiheissa.
Työmme parissa tarjoutuu mahdollisuus toteuttaa sosiaalista vastuuta ja edistää
yhteisöllisyyttä arjessa.

•
•

•
•

Setlementtiarvojen mukainen työ
Setlementtiarvojen mukainen työ edellyttää meiltä sitoutumista
Avoimuuteen. Toimintamme ja palvelumme ovat avoimia kaikille niitä tarvitseville.

•

•
•

•

1

Saavutettavuuteen. Tavoitteemme on, että setlementtityön toimintamuodot ja
palvelut ovat laajasti paikallisesti ja valtakunnallisesti saatavilla.
Toiminnallisiin tulostavoitteisiin. Asetamme toiminnalliset tulostavoitteet läpinäkyvästi
ja arvioimme niissä onnistumista. Keräämme jäseniltä, toimijoilta ja palveluiden
käyttäjiltä aktiivisesti palautetta.
Jatkuvaan kehittämiseen. Kehitämme työtämme yhdessä setlementtiliikkeen piirissä
sekä aktiivisesti palautetta ja onnistuneita toimintamalleja muilta toimijoilta hakien.
Tavoitteemme on olla kaikissa toimintamuodoissamme kehityksen kärjessä ja
toimialoillamme uudistajia ja taitavia hiljaisten signaalien tunnistajia.
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•
•

•

Syrjimättömyyteen. Setlementtityö on ihmisoikeusperustaista ja kaikelle syrjinnälle
on nollatoleranssi. Iloitsemme moninaisuudesta.
Hyvän ja läpinäkyvän hallinnon periaatteisiin yhdistyslain mukaisesti. Sitoudumme
hoitamaan velvoitteet ja maksamaan jäsenmaksumme sääntöjen määrittelemällä
tavalla.
Sitoudumme hyvään työkaveruuteen. Onnistumme, jos oma työyhteisömme voi
hyvin. Sitoudumme hyvään työkaveruuteen setlementtiliikkeen työyhteisöissä ja
luottamuselimissä. Kiusaamiseen ja työyhteisön ongelmiin puututaan.

Haluamme kehittyä yhdessä
•

•

•

Arvioimme työmme vaikuttavuutta. Tavoittelemme yhdessä Setlementtiliikkeelle
tunnettavuutta, arvostusta ja vaikutusraportointia, jotka mahdollistavat työmme
jatkuvuuden.
Kehitämme työtä yhdessä. Rakennamme yhdessä toimintamalleja, jaamme hyviä
käytäntöjä ja kehitämme yhteistä työtä toinen toisiltamme omaksuen ja omastamme
jakaen.
Kutsumme aktiivisesti nuoria luottamushenkilöitä kantamaan vastuuta paikallisella,
valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Haluamme näkyä yhdessä
•
•

Haluamme tulla tunnistetuiksi yhtenäisenä setlementtiliikkeenä.
Setlementtiliiton jäseninä sitoudumme kansallisten setlementtitunnusten käyttöön
Setlementtitunnusten käyttöohjeen mukaan ja käytämme setlementti-sanaa
nimessämme ja toimintaamme kuvatessamme. (Liite)

Kumppanuudessamme Setlementtiliiton tehtäviä ovat
•

•

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: Vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon ja keskusteluun. Luo verkostoja ja puitteita vastuulliselle
toiminnalle.
Keskusjärjestöpalveluiden tuottaminen: Tuottaa jäsenyhdistyksille erikseen sovittuja
jäsenpalveluita, tukee ja luo setlementtityön toimintamalleja, koordinoi
valtakunnallisia hankkeita sekä tuottaa sellaisia toiminnan tuloksia mittaavia välineitä
joilla koko liikkeen vaikutuksia voidaan osoittaa. Jäsenyhteisöjen mahdollisten kriisija poikkeustilanteiden aikana Setlementtiliitto omalla toiminnallaan tukee niiden
toimintaedellytyksiä.
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•

•

Setlementtipalveluiden tuottaminen: Keskusjärjestö- ja vaikuttajaroolien lisäksi SSL
tekee osakeyhtiöidensä kautta setlementtityötä tuottaen järjestön toimialoille
kuuluvia asumis- ja yhteisöpalveluita suoraan kansalaisille tai muille sidosryhmille.
Liitto tai liiton omistama yhtiö voi toimia palveluntuottajana ja/tai -kehittäjänä
setlementtipaikkakunnalla vain paikallissetlementin /-setlementtien suostumuksella ja
yhteiseen allekirjoitettuun sopimukseen perustuen.
Aatteellisuuden tukeminen: Tukee jäseniä arvovalintojen tekemisessä ja niiden
johdonmukaisessa kytkemisessä arjen työhön. Edistää sosiaalisuuden asiaa.

Valtakunnallinen, koko setlementtiliikettä koskeva vaikuttamistehtävä hoidetaan
Setlementtiliiton kautta, ellei muuta erikseen sovita. Kaikessa toiminnassaan
Setlementtiliitto toimii setlementtiarvoja toteuttaen sekä jäsenyhteisöjä kunnioittaen ja niitä
osallistaen.
Kumppanuudessamme jäsenyhteisöjen tehtäviä ovat
•
•
•

•

Setlementtityö - tehdä setlementtityötä paikallisesti tarjoten laadukkaita palveluita ja
laajoja osallisuuden mahdollisuuksia.
Yhteisyys - sitoutua setlementtiarvoihin, yhteiseen brändiin ja linjauksiin sekä
osallistua verkostoyhteistyöhön.
Raportointi - sitoutua yhteiseen toiminnan tulosseurantaan ja raportointiin. Kriisi- ja
poikkeustilanteissa jäsenyhteisö pyrkii löytämän ratkaisuja yhdessä Setlementtiliiton
kanssa toimintaedellytystensä turvaamiseksi.
Kehittäminen - osallistua aktiivisesti yhteisiin kehittämisponnistuksiin ja
vaikuttamistyöhön vastaten etenkin omista paikallisyhteisöistään sekä jakaa omaa
osaamistaan.

Kaikessa toiminnassaan jäsenyhteisöt toimivat setlementtiarvoja toteuttaen ja toimijoitaan
ja asiakkaitaan osallistaen.
Setlementtiliiton strategiassa vuoteen 2018 on määritelty yhteiset tavoitteet, joita
kumppanuudessa toteutetaan.
Strategian tavoitteita seurataan Setlementtiliiton toimesta säännöllisesti vuosittain.
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Sitoumuksen seuranta ja arviointi
Setlementtisitoumuksen toteutumista arvioidaan yhdessä vuosittain
liittokokouksissa. Yhteistä onnistumistamme seuraavat myös Suomen
Setlementtiliiton hallitus ja jäsenyhteisöjen osalta niiden hallitukset.
Allekirjoitukset
Tätä sitoumusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin
yhdistykselle.
Paikka ja aika: Helsingissä 28.11.2018
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