
Vuosikertomus 2021



SETLEMENTTI TAMPERE 2021 | 2

SISÄLLYSLUETTELO

Toiminnanjohtajan tervehdys      3
1. SETLEMENTTI TAMPERE VUONNA 2021    5
 Unelma, arvot ja toiminta-ajatus     5
 Strategiset tavoitteet toimintaa linjaamassa   5
2. KEHITTÄMIS- JA LAATUTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 6
 Työn ytimessä ihmiset 
 – toiminnan tulosten mittaamisesta ja arvioinnista  7
3. TOIMINNAN KEHYKSET       9
 Rahoitus         9
 Toimitilat ja työolot       11
4. TEKIJÄT          12
 Hallitus 2021 ja organisaatiorakenne    12
 Henkilöstö         13
 Vapaaehtoiset ja osallistuminen     15
5. ROHKEASTI IHMISEN PUOLELLA     16
 Hallintopalvelut        16
 Kiusatut         17
 Mattila         18
 Naistari         19
 NEO – OmaPolku        20
 Nollalinja         21
 Omavoima         22
 Rikosuhripäivystys       23
 Tampereen Tyttöjen Talo      24
 Voimavirta         25
 Väkivalta- ja kriisityön yksikkö     26
 Wihreä Puu        27
 Yhteisökahvila OmaNaapuri      28
 Hankkeet         29
 Palvelutuotanto        33
 Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy    33

 Kiitokset         34
 Yhteistyökumppanit       34
 Toimintamme tukijat ja rahoittajat     36



SETLEMENTTI TAMPERE 2021 | 3

Toiminnanjohtajan tervehdys

Vuosi 2021 oli koronavuosi. Korona-pandemian vaikutukset näkyivät 
kaikessa toiminnassamme. 

Alkuvuoden oli päällä yhteinen taistelumieliala ja toimintaa kehitettiin ja muo-
kattiin poikkeusoloissa toteutettavaan muotoon innolla ja yhdessä. Vuosi rajoi-
tusten varjossa alkoi keväällä jo kyllästyttää kaikkia. Osittaiset rajoitustoimien lie-
vennykset olivat kesken vuoden enemmän kuin tervetulleita. Kesäkuun tyky-päivä ja marraskuun 
kehittämispäivä ja Urmas-juhlat toivat kaivattua vaihtelua etäyhteyksien ja webinaarien täyttämään 
arkeen. Loppuvuodesta oli aistittavissa jo väsymystä niin omassa organisaatiossa kuin kumppanei-
den keskuudessa. Rokotuskattavuuden laajentumisesta ja terveysturvallisuustoimenpiteistä huoli-
matta tartunnoiltakaan ei vältytty. Ja samaan aikaan kaikilla oli toiveena paluu lähikontakteihin ja nk. 
normaalioloihin. 

Kokoukset etäyhteyksillä ovat hyvin asiapitoisia ja tiivistahtisia. Henkilökohtaisten tapaamisten, 
käytäväjutustelun ja vapaamman vuorovaikutuksen puuttuessa yhteinen innovointi ja uusien aja-
tusten ja yhteistyökuvioiden herättely jää vähäiseksi. Kun matkustamiseen ei tarvitse varata ai-
kaa, on kokouksia usein tiiviissä tahdissa peräkkäin, mikä kuormittaa kaikkia. Työn organisoinnissa 
ja johtamisessa pyrittiin kiinnittämään huomiota riskeihin, joita uudet työskentelytavat poikkeus-
oloissa tuottivat. 

Vuosi 2021 oli myös aktiivisen toiminnan vuosi. Toiminnan laajuus ja henkilöstöresurssi jatkoivat hie-
noista kasvuaan. Yhdistyksellämme oli tunnustettu paikka paikallisessa järjestötoiminnassa, ja olim-
me tervetullut kumppani. Yhteistyö setlementtiliikkeen sisällä tiivistyi, ja teimme vaikuttamistyötä 
yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa. Henkilökohtaisten tapaamisten puuttuminen hankaloitti vai-
kuttamistyötä ja sen tulosten arviointia. Loppuvuodesta painoimme kaasua jarrun sijaan. Käynnistim-
me verkkosivu-uudistuksen ja valmistelimme organisaatiouudistuksen ensimmäisen vaiheen. 

Hallituksella ja toimivalla johdolla oli vuoden mittaan paljon pohdittavaa. Samalla, kun oli monta 
syytä olla tyytyväinen tuloksiin, kummitteli mielessä jo huoli tulevasta. Lähitulevaisuudessa on 
supistettava joitakin toimintoja henkilöstö- ja tilakulujen kasvaessa ellei löydetä lisärahoitusta. 
Ja sen jälkeen ratkaistava, mikä on strategiamme muuttuvassa maailmassa: monipuolistuminen, 
terävöityminen, laajentuminen vai jokin muu.

Kun kirjoitan tätä tervehdystä, on Ukraina ollut hyökkäyksen kohteena ja sotatilassa jo yli kuukau-
den. Tuhannet ihmiset ovat menettäneet henkensä, vielä useammat kotinsa tai osan perheestään 
ja jopa miljoonat ihmiset joutuvat pakenemaan sodan tuhoja ja jättämään kotiseutunsa. Sodan mie-
lettömyys muistuttaa meitä siitä, miten tärkeää on aito vuoropuhelu ja toinen toisemme kunnioit-
taminen ja arvostaminen. Tarvitsemme rauhanliikettä ja sitähän setlementit ovat. Setlementtityötä 
tarvitaan tässä päivässä ja tulevaisuudessa. Jatketaan työtämme rohkeasti ihmisen puolella. 

Tampereella 28.3.2022

 Mervi Janhunen-Ruusuvuori

 toiminnanjohtaja
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1 SETLEMENTTI TAMPERE VUONNA 2021

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. 

Yhdistys perustettiin 1994. Setlementti Tampere -nimi otettiin käyttöön 1.8.2016, kun Setle-
menttiyhdistys Naapuri ry ja OmaPolku ry yhdistyivät.  

Yhdistyksemme on osa 1880-luvulla Lontoossa alkunsa saanutta maailmanlaajuista setlement-
tiliikettä. Suomeen setlementtiliike rantautui 1918. Suomen Setlementtiliittoon kuuluu nykyään 
liki 40 setlementtiä ja Setlementti Tampere oli v. 2021 kymmenen suurimman suomalaisen setle-
mentin joukossa. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys tekee työtään liikkeen pe-
rinteiden mukaisesti ihmisten parissa, holhoavaa ja ylhäältä ohjailevaa asennoitumista välttäen. 

Unelma, arvot ja toiminta-ajatus
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Päivitetty strategia 2021 
Yhdistyksen strategia päivitettiin ja tavoitteet kiteytettiin kuudeksi kärjeksi: 
 1.  Ihmisten osallisuus paranee sekä tuen ja avun saaminen eri elämäntilanteisiin mahdollistuu

 2.  Olemme valtakunnallisesti tunnustettu väkivalta- ja kriisityön toimija ja kehittäjä

 3.  Toimimme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti palvelujärjestelmän ja toimintaympäristön           
  kehittämiseksi

 4.  Kansalaistoiminta vahvistuu ja monipuolistuu Pirkanmaalla

 5.  Toimintamme on hyvin johdettua ja vaikuttavaa sekä tunnettua ja tunnustettua

 6.  Vapaaehtoistoimintamme on monipuolista ja laadukasta

Yksikkökohtaisista tiivistelmistä on luettavissa, kuinka vuoden aikana pyrimme lisäämään ihmisten 
osallisuutta, tarjosimme tukea erilaisiin elämäntilanteisiin ja ohjasimme toiminnassamme mukana 
olleita myös muiden palvelujen piiriin. Kansalaistoimintaa vahvistimme laadukkaalla työllä setle-
menttitaloissamme korona-ajan tuottamista hankaluuksista huolimatta.

Väkivaltatyön osalta olimme valtakunnallisesti merkittävä järjestötoimija. Perheväkivaltaklinikan 
20-vuotisjuhlaseminaarissa kävimme läpi kehityskulkua Aallonmurtaja-projektista laaja-alaiseksi vä-
kivaltatyön kehittäjäksi. Perheväkivalta-, seksuaaliväkivalta- ja kunniaväkivallan kysymyksissä panos-
timme myös väkivallan ehkäisyyn työskentelemällä väkivallan tekijöiden tai siihen riskissä olevien 
henkilöiden kanssa. Kehittämistyömme laajeni entisestään, kun saimme 2021 Oikeusministeriöltä 
rahoituksen Kunniaksi-hankkeeseen. Tavoitimme hankkeella myös uutta kohderyhmää eli roma-
nitaustaisia henkilöitä. Valtakunnallinen Nollalinja täytti joulukuussa viisi vuotta ja siinä kehitimme 
chat-palvelua puhelinpalvelun rinnalla. 

Pyrimme kehittämään palvelujärjestelmää ja toimintaympäristöä luotettavana yhteistyökumppani-
na ja aloitteellisena kumppanuuksien rakentajana yhdessä julkisen sektorin, yksityisten yritysten ja 
järjestöjen kanssa. Tulokset eivät näy hetkessä. Toimme erilaisten jäsenyyksien ja edustusten kautta 
esille näkemyksiä ja tarpeita, jotka ovat syntyneet kohtaamisissa asiakkaittemme ja toimintaan osal-
listuneiden kanssa. Meiltä oli nimetty edustajat mm. Tampereen Järjestöedustamoon, Pirkanmaan 
LAPE-ryhmään, Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin työnyrkkiin ja TAMK:n sosiaalialan koulu-
tuksen neuvottelukuntaan. Yhdistysten hallitusjäsenyyksillä - Kumppanuusyhdistys Artteli, Hämeen 
Sosiaaliturvayhdistys, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Silta-Valmennus, Vimmart - yhdenvertaisen 
taiteen oppilaitos - vahvistimme järjestöyhteistyötä ja kansalaisyhteiskuntaa. Toimimme aktiivisesti 
useissa verkostoissa ja työryhmissä. Viestitimme alueen kansanedustajille, kaupunginvaltuutettuille 
ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille toiminnastamme. 

Väkivaltatyön verkoston vetoomuksen ja eri tahojen yhteisen vaikuttamistyön tuloksena väkivalta-
työ luvattiin ottaa läpileikkaavaksi teemaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella kaikissa palveluissa. Pää-
simme nimetyksi kehittämiskumppaniksi YTA-alueen OT-keskuksen valmisteluun (2022 alk.). Kohtaa-
mispaikkojen ja yhteisötyön rahoituksen ongelmakohdat sote-uudistuksessa ovat neuvottelujen alla. 
Saimme sopimuksen 2022-2027 Tesoman allianssin kanssa eli jatkamme 3. sektorin toiminnan koor-
dinointia hyvinvointikeskuksessa ja lisäksi saimme kuukausittain taloudellista tukea yhteisötyöhön. 

Vapaaehtoistoimintaa toteutimme aiemmassa laajuudessa. 

Strategiset tavoitteet toimintaa linjaamassa



SETLEMENTTI TAMPERE 2021 | 6

Kehittämis- ja laatutavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan kirjatut koko yhdistyksen toimintaa läpileikkaavat kehittämis-
tavoitteet toteutuivat osittain.
 

TOIMINTAA LÄPILEIKKAAVA KEHITTÄMIS-
TAVOITE 2021

TOTEUTUMINEN

Strategiatyö: 
Uuden strategian 2021 vahvistaminen 
ja toteuttaminen → Laaditaan strategian 
toteuttamisen seurantaa ja toiminnan 
tuloksellisuuden arviointia varten malli koko 
organisaatiota varten.   

Toteutui osittain. 
Strategiaa toteutettu. 
Seurannan ja tuloksellisuuden arvioinnin 
malli puuttuu.

Työhyvinvointi 
→ työhyvinvointikyselystä (2020 alkuvuosi) 
saatujen vastausten mukaiset ja 2020 
sovitut toimet sekä niiden seuranta ja 
koronapandemian vaikutusten huomiointi - 
uusi kysely 2021-2022 taitteessa  

Toimia toteutettu ja seurattu tiimikohtaisesti 
ja vaihtelevasti. 
Uusi kysely laadittu 2021 loppuvuodesta. 
Työhyvinvointi pysynyt ennallaan 
poikkeusoloista huolimatta.

Johtamisjärjestelmän kehittäminen 
→ johtoryhmän ja esimiesten koulutusta 
jatketaan

Toteutui osittain. Esihenkilöille sisäistä 
koulutusta. Johtoryhmällä työkykyjohtamisen 
kehittämishanke. Organisaatiouudistuksen 
valmistelu: ylimmän johdon toimenkuvien 
muutos 1.1.2022 Alkaen. Johto- ja 
taloussäännön päivitys.
 

Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtiminen 
→ huomioidaan henkilöstön perehdytyksessä 
ja koulutuksessa.  

Toteutui.
Vaatii jatkuvaa perehdytystä. 

Sisäinen viestintä 
→ toimisto-leanin jatko ja juurrutus 
- arviointi ja seuranta

Toteutui yhteistyössä tahto groupin kanssa. 
Vaatii jatkuvaa seurantaa ja koulutusta.

Ulkoinen viestintä: 
Yhdistyksen tunnettuuden lisääminen, omasta 
toiminnasta tiedottaminen sekä vaikuttaminen 
yhteiskunnalliseen keskusteluun → 
viestintäsuunnitelman terävöittäminen ja 
yhdistyksen työmuotojen viestinnällisen ja 
visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen.

Toteutui osittain.
Vaatii jatkuvaa työskentelyä. 
Kotisivu-uudistus käynnistettiin 
loppuvuodesta 2021.  

Rahoituspohjan laajentaminen ja 
vahvistaminen → avustusrahoitushaut eri 
kanavista, yritysyhteistyö, myyntipalvelujen 
tuloksen kohentaminen.

Haettiin v. 2022 Uuteen toimintaan 12 eri 
rahoitusta ja saatiin 6 myönteistä päätöstä, 
yhteensä alle 100 000 €. 
Myyntipalvelujen tulos huononi.

Yksikkökohtaisten tavoitteiden toteutuminen on raportoitu rahoittajille ja kuvattu yksityiskoh-
taisesti kunkin yksikön laatimassa vuosikertomuksessa, joita käytämme esim. rahoitushakemus-
ten liitteenä. Yhdistyksen kokouksen hyväksymä vuosikertomus sisältää sivun mittaiset tiivistel-
mät kunkin yksikön toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2021. 



SETLEMENTTI TAMPERE 2021 | 7

Setlementti Tampere ry on olemassa sen toimintaan osallistuvia ihmisiä varten. Näin ollen, on toistu-
vasti pysähdyttävä arvioimaan yhdistyksen toiminnan ydintä. Toteutuvatko toiminnalle asettamamme 
tavoitteet riittävästi? Olemmeko osanneet asettaa tavoitteet kohderyhmistämme käsin? Ovatko ihmiset 
mukana kehittämässä toimintaamme?

Rahoittajat asettavat toiminnan arvioinnille omat vaatimuksensa. STEA, jonka avustuksilla noin puo-
let yksiköistämme toimii, puhuu toiminnan tuloksellisuuden arvioinnista. Tuloksellisuuden arvioin-
nissa STEA painottaa kohderyhmän tavoittamista, avustushakemuksissa kuvattujen tavoitteiden ja 
tulosten saavuttamista ja saavutettujen tulosten todentamista. Vahvasti ihmisistä ja heidän tunniste-
tuista tarpeistaan sekä usein myös puuttuvien palveluiden täydentämisestä lähtevää toimintaa voi 
olla vaikea puristaa mittaamisen ja tuloksen tekemisen kulttuuriin, mutta toisaalta - oman toiminnan jat-
kuva arviointi pitää kirkkaana mielessä sen, kenen vuoksi setlementtityötä yhdistyksessämme tehdään.

Yksiköiden vuosikertomuksista ja rahoittajaraporteista käy ilmi, että tavoitamme vuosittain valtavan 
määrän ihmisiä - pelkästään Nollalinjalle soitettiin lähes 12000 puhelua vuonna 2021. Tavoitamme 
ihmisiä myös monenlaisissa rooleissa: ammattilaisina, yhteistyökumppaneina, asiakkaina, kävijöinä, 
vapaaehtoisina, aktiiveina, opiskelijoina, vertaisina ja vaikuttajina. Kaikkien näiden kohderyhmien 
tavoittamiselle ja heille suunnatulle työlle ja toiminnalle sekä toiminnan laadulle asetamme vuosit-
tain tavoitteet ja mittarit. Mittaamisessa on kyse paljon muustakin kuin määristä ja arvioinnissa on 
kyse paljon muustakin kuin verkostoista kerätyistä palautteista. On helppoa sanoa, että kaikissa yksi-
köissämme tehdään laadukasta, ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä kohtaamis- ja asiantuntijatyötä, 
kun tämä tulos on mitattu ja todennettu. Ja meillä todella tehdään!

Yhdistyksessä on kehitetty toiminnan mittaamista ja arviointia pitkäjänteisesti. Vuonna 2021 otettiin 
yhdistyksen väkivalta- ja kriisityössä käyttöön kriisityön vaikuttavuuden arviointiin sähköiset FIT--ky-
selyt. Palautetietoinen hoito eli Feedback-Informed Treatment (FIT) on viitekehyksestä riippumaton 
lähestymistapa sosiaali- ja terveyspalveluiden arviointiin sekä laadun ja tehokkuuden lisäämiseen. Se 
perustuu laajaan tutkimustietoon siitä, mikä vuorovaikutustyössä toimii. Oikein käytettynä palaute-
tietoinen lähestymistapa rikastuttaa työntekijän omaa työskentelyä ja auttaa fokusoimaan juuri asi-
akkaan näkökulmasta tärkeimpiin asioihin. Vuorovaikutussuhdetta ja asiakkaan tilanteen muutosta 
arvioidaan joka tapaamisella. Tällainen mittaamistapa, joka samalla ohjaa työntekijän työskentelyä 
vuorovaikutussuhteessa, edustaa uutta arvioinnin ja tulosten esittämisen kulttuurissa järjestötyössä.

Kaikissa yksiköissämme kysytään asiakkaiden ja muiden kohderyhmien kokemuksista erilaisilla ky-
selyillä. Esimerkiksi Naistarilla saatiin yksinäisyyden kokemusten, osallisuuden kokemuksen ja tur-
vallisuuden tunteen osalta tulokseksi, että monen kävijän kohdalla pelkästään työntekijän tapaa-
minen lievensi hetkellisesti yksinäisyyttä, mutta tavoite yhteisöllisen osallisuuden kokemuksesta jäi 
koko vuoden osalta vajaaksi olosuhteiden pakosta (koronapandemia). Toisaalta kävijöiltä saadun 
suullisen palautteen mukaan jo pelkkä tieto Naistarin olemassaolosta lisäsi usein turvallisuuden tun-
netta. Omavoiman toiminnassa taas vapaaehtoisilla on merkittävä rooli ja heihin liittyen on asetettu 
tavoitteita. Kyselyssä saatiin tietää, että 66,6 % vapaaehtoisista koki osallistujien ja työntekijöiden 
arvostavan heidän toimintaansa ja 83,3 % halusi jatkaa toimimista vapaaehtoisena. Näiden tulosten 
perusteella tehdään arviointia toiminnan muutostarpeista ja asetetaan uusia tavoitteita aina seu-
raaville vuosille. Samoin toimimme kaikissa yksiköissämme rahoituspohjasta riippumatta.

Tulevaisuudessa tarve olemassaolomme perusteluille ei ainakaan vähene. Olemme siis oikealla tiel-
lä mittaamisen ja arvioinnin kehittämisen suhteen. Teemme vaikuttavaa ja tuloksellista työtä ja sen 
osoittaminen kansalaisille, rahoittajille ja päättäjille onkin enemmän etuoikeus kuin rasite.

Työn ytimessä ihmiset 
– toiminnan tulosten mittaamisesta ja arvioinnista
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Rahoitus

 

2 TOIMINNAN KEHYKSET

Rahoitus toteutui pääosin budjetoidun mukaan. Tilikauden tulos oli noin 23 000 euroa tappiollinen. 

STEA / Sosiaali- ja terveysministeriön avustukset Veikkauksen pelituotoista 
• yleisavustus
• toiminta-avustukset (Ak): Miesten kansalaistalo Mattila, Naistari, Omavoima, Tampereen Tyttöjen 

Talo, Voimavirta, Väkivalta- ja kriisityön yksikkö
• hankeavustukset (C): Kiusatut (2018-2020 ja 2021), Kun lapsi satuttaa (2020-2022), Poljento 

(2021-2023)

Thl:n avustuspäätös ja sopimus / rahoitus oikeusministeriöstä
• Nollalinja 24/7
• Nollalinja chat (ma-pe klo 9-15)

Tampereen kaupunki
• kumppanuusavustus NEO-OmaPolun toimintaan
• kumppanuusavustus Naistarin toimintaan
• kumppanuusavustus Wihreän Puun, Tampereen Tyttöjen Talon ja yhdistyksen toimintaan
• toiminta-avustukset Mattilan, Omavoiman, Väkivalta- ja kriisityön yksikön, kahvilan yhteisötyön ja 

RIKUn toimintaan

Mieli ry:stä siirretty avustus / rahoitus oikeusministeriöstä 
• Rikosuhripäivystys: Sisä-Suomen aluetoimisto, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen palvelupisteet, muu 

toiminta

Myyntipalvelut
• yhteisökahvila, NEO-OmaPolun palvelu, kuntouttava työtoiminta, Keskustorin Nakkifakiiri

Oikeusministeriön hankerahoitukset
• Kunniaksi-hanke
• Välitä nuorten -hanke

Muu rahoitus
• työllistämistuet
• lahjoitukset, mm. Lähi-Tapiola kiusaamisen ennaltaehkäisyyn 

Muut avustukset
• Pispalan Rukoushuoneyhdistys: NeoOmapolku, Wihreä Puu
• Työ- ja elinkeinoministeriö: TALK-hanke (2020-2021)
• LSSAVI: lasten ja nuorten harrastustoiminta Tyttöjen Talo ja Wihreä Puu
• TAIKE: TeatteriNeo
• NordPlus, säätiöt, Mehiläinen, Hämeenlinnan kaupunki
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Tilikauden kokonaisrahoituksesta noin 45 % prosenttia koostui Veikkauksen voittovaroista myönne-
tyistä avustuksista, joita haetaan vuosittain Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:sta. 
STEA:n avustuksista valtaosa oli toiminta-avustuksia (Ak) vakiintuneisiin työmuotoihimme ja yhdis-
tyksen yleisavustus pysyi ennallaan. Yleisavustuksella katettiin yleishyödyllisen toiminnan hallinnon 
kuluja ja muita yleiskuluja ja Nalkalan vuokrakuluja.
 
Palvelujen myynti oli vähäistä. Tesoman hyvinvointikeskuksessa toimivan yhteisökahvilan toiminta oli 
tappiollista koronan vuoksi. Kuntouttavan työtoiminnan aiempi sopimuskausi päättyi keväällä ja emme 
saaneet uuteen palveluumme juurikaan uusia asiakkaita.  

Taloutta rasittivat poistot, joita ei voi kattaa avustusrahoituksella. Yhdistyksellä on rahankeräyslupa, 
mutta keräystuotot jäivät pieniksi.

Oheisessa kuviossa näkyy toteutunut tulorahoitus 2019-2021. 
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Toimitilat ja työolot

Toimimme vuokratiloissa yhdeksässä eri toimipisteessä. Yhdistyksen omistamat tilat 
Hatanpäällä olivat vuokrattuina Silta-Valmennus ry:lle.

Tila Toiminta
Nalkalan setlementtitalo, 
Nalkalankatu 12 G / 
Pyhäjärvenkatu 1A ja 1B

Oma toiminta: Kiusatut, OmaVoima, TALK, Väkivalta- ja 
kriisityön yksikkö, Välitä! nuorten hanke, Kun lapsi satuttaa, 
Rikosuhripäivystys, Nollalinjan hallinto, Tyttöjen Talo, 
hallintopalvelut.
Vuokraus: Kandela, kokoustilojen vuokraus.

Yliopistonkatu 58 B, Tulli NEO-OmaPolku, NEO-OmaPolun hankkeet
Voimavirta

Kirjavaisenkatu 17, Takahuhti NEO-OmaPolun ateljee
Lindforsinkatu 4, Hervanta Naistari, Kansainvälinen Naisten Tapaamispaikka
Sepänkatu 10, Amuri Miesten kansalaistalo Mattila
Ristimäenkatu 35, Tesoma Wihreä Puu
Tesomankatu 4, Tesoma Yhteisökahvila OmaNaapuri
Keskustori, kioski Keskustorin Nakkifakiiri
Hämeenlinna Rikosuhripäivystys, Kanta-Hämeen palvelupiste

Nalkalan Setlementtitalon kokous- ja ryhmätyötiloja käytettiin yhdistyksen sisäisiin koulutuk-
siin ja tapahtumiin ja ulkopuoliseen vuokraustoimintaan edelleen hyvin vähän kokoontumisra-
joitusten vuoksi. Vuokrasimme lisätilaa hallintopalveluja varten, jotta saimme Kandelalle riit-
tävät toimitilat 3. kerrokseen.

Koronapandemian vuoksi tehtiin paljon etätyötä. Työturvallisuuteen ja -ergonomiaan on kiin-
nitettiin huomiota ja etätyöohjeistuksia laadittiin.  

Työsuojelutoimikunta toimi aktiivisesti vuoden 2020-2021 toimintasuunnitelmaa noudattaen. 
Työsuojelutoimikunnan työtä pyrittiin tuomaan lähemmäksi henkilöstön arkea. Toimikunta nosti 
esille tärkeäksi koettua asioita ja työ sai näkyvyyttä työsuojelukatselmusten ja kehittämispäivien 
tiimoilta. 
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Puheenjohtajana toimi Risto Karttunen ja varapuheenjohtajana Irene Roivainen.

Hallituksen neljä muuta jäsentä olivat Seppo Lind, Juha Santala, Satu Laitinen ja Kirsi Günther 
ja varajäsenet Olli-Pekka Ahtiainen ja Sari Hosio. Henkilöstöä edusti hallituksessa kriisityöntekijä 
Mervi Talvitie.

Yhdistyksen hallitus muodostui monipuolisista ammattilaisista. Hallitus kokoontui 12 kertaa vuo-
den aikana. Kesäkuussa kokoonnuttiin yhdessä Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy:n hallituksen 
kanssa ja keskusteltiin omistajaohjauksesta ja liiketoiminnan tavoitteista. Iltakoulussa syyskuussa 
pohdittiin organisaatiorakennetta. Hallitus työskenteli aktiivisesti ja jäsenet olivat erittäin sitoutu-
neita. Hallituksen jäseniä osallistui setlementtipäiviinkin.

Yhdistys oli vielä 2021 ajan organisaatiomalliltaan toimialaorganisaatio. Kahden toimialajohtajan 
alaisuuteen ryhmitellyillä yksiköillä oli kullakin oma yksikönjohtaja. Johtoryhmän muodostivat toi-
minnanjohtaja, toimialajohtajat ja talousjohtaja.

2021 aikana loppuvuodesta muokattiin johtosääntöä, päivitettiin taloussääntö ja aloitettiin organi-
saatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistaminen. 1 .1.2022 alkaen johtoryhmän jäsenet aloitti-
vat työskentelyn uusin toimenkuvin.

3 TEKIJÄT

Hallitus 2021 ja organisaatiorakenne
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 Henkilöstö 2021

Setlementti Tampereella työskenteli vuodenvaihteessa (31.12.2021) 83 kuukausipalkkaista työntekijää: 
12 miestä ja 71 naista. Keski-ikä oli 43 v 3 kk. Yhdistyksessä työskenteli vuoden mittaan yhteensä 101 
osa- tai kokoaikaista työntekijää pysyvissä tai määräaikaisissa työsuhteissa. Henkilötyövuosia kertyi 
yhteensä 74,97. Henkilöstöluetteloon on merkitty kaikki kuukausipalkkaiset työntekijät - myös heidät, 
jotka ovat olleet koko vuoden opinto- tai vanhempainvapaalla. 

Kiitos:

Abbasi Fardin
Ahmadi Abdullah
Aho Jukka
Ajanki Marko
Al-Shmes Doaa
Asikainen Ville
Europaeus Maarit
Haapamäki Jenni-Maria
Haltiainen Kaisa
Heikkilä Jenni
Heinonen Tiia
Hellsten Anne
Hellsten Helvi
Hieta Sirpa
Hintikka Satu
Hisso Samu
Honkamäki Eveliina
Huhtala Satu
Huuhka Katariina
Häyrynen Tommi
Ilonen Annemari
Jaaksi Merja
Janhunen-Ruusuvuori Mervi
Kankare Merja
Khisri Runak
Kivipensas Paula
Koistinen Karri
Kotilainen Raija
Kukkonen Anu
Kulmala Sinna
Kuninkala Sini-Satu
Kurjumova Nadeza

Kärkkäinen Irja
Kärkkäinen Niina
Lakkapää Katja
Laurila Terhi
Lehti Leena
Lehtinen Iina
Leponiemi Minna
Leppänen Sirpa
McAlester Mari
Metsäranta Ulla
Mikola Susanna
Multanen Heidi
Myllylä Anne
Mäkinen Christine
Neuvonen Sanna
Nieminen Noora
Nieminen Suvi
Nikkanen Anna-Maija
Nikula Hanna-Leena
Nordlund Rea
Ojala Jenni-Juulia
Paakkola Tiina
Pahkala Marjo-Riitta
Pallonen Päivi
Peiponen Johanna
Peltola Ville
Peltonen Tiina
Pentikäinen Olli-Petri
Pietikäinen Anu
Pitko Veera
Plihtari Tarja
Polviander Camilla

Päivömaa Jami
Pösö Marja
Ranta Päivi
Rantala Ritvamarja
Rantanen Sami
Rantanen Valtteri
Rautakorpi Jaana
Risberg Mia
Rissanen Pauliina
Saldukene Jelena
Sankala Alisa
Santikko Saana
Savolainen Valentina
Segerroos Päivi
Seppelin Sami
Sinkkonen Päivi
Sipinen Anne
Sivill Katja
Stenroos Raija
Suomalainen Siviä
Talvitie Mervi
Tukia Jukka
Tuovila Annukka
Uskelin Annika
Valkama Mariliina
Ventonen Maija
Vettenranta Elisa
Viiltola Tiia
Viitanen Outi
Vilppola Vesa
Väänänen Jutta
Wadhwa Rebekka

Lisäksi lyhyissä sijaisuuksissa tai palkkioperusteisesti ryhmänvetäjinä, työnohjaajina ym. vastaavissa 
tehtävissä toimi vuoden mittaan 41 eri tuntipalkkaista työntekijää. Heistä 27 oli naisia ja 14 miehiä ja 
keski-ikä (31.12.2021) oli 39,7 vuotta.  
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Yhdistys tarjosi myös työ- tai harjoittelupaikan usealle pitkäaikaistyöttömälle, työkyvyltään rajoit-
tuneelle ja opiskelijalle. He olivat tärkeä voimavara yhdistyksen toiminnassa. Opiskelijoita, harjoit-
telijoita tai työkokeilijoita yhdistyksessä oli vuoden mittaan yhteensä 107.
Työhyvinvointiin panostettiin mm. katta-
val la työ   terveyshuollolla ja laajalla tapa tur-
mava kuu tuksella. Työnohjauksella ja täy   - 
den  nys- ja lisä koulutuksella tuettiin osaa   m -
isen kehittämistä. Koulutus oli pitkäl ti etä - 
yhteyksin to teutettua. Kehityskeskus telut 
käytiin pääsään töisesti kaikkien työn te-
kijöiden kanssa. Henkilöstö sai joulu lah jak - 
si e-passit. Yksiköillä ja toimi aloil  la oli ke-
hittämispäiviä ja yksikkökohtais ta tyky- toi - 
mintaa. Lisäksi pidettiin kolme koko yh    dis      - 
tyk sen kehittämispäivää, joista kaksi jär   jes- 
  tettiin verkon kautta. Perinteiset Urmas- 
juh    lat järjestettiin Rientolan setlementin ti-
loissa. 
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Yhdistyksen pitkäaikaiset työntekijät palkittiin Setlementtiliiton myöntämin ansiomerkein. 

Setlementti Tampere tarjosi monenlaisia mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä tasavertaisemman 
yhteiskunnan puolesta. Vapaaehtoistoimintaa oli eri yksiköissä. Vapaaehtoistoiminnan työryhmään kuu-
lui 6 henkilöä eri yksiköistä ja työryhmä kokoontui 4 kertaa. Ryhmä pohti muun muassa keinoja, joilla 
vapaaehtoistyötä tehdään entistä paremmin näkyväksi, vapaaehtoistoiminnan arvostuksen nostamista 
ja hyvien käytäntöjen jakamista. Työryhmä suunnitteli ja toteutti joulukuussa yhdistyksen oman tilaisuu-
den valtakunnallisena vapaaehtoisten päivänä, jolloin palkitsimme pitkäaikaiset vapaaehtoiset kunnia-
kirjoin tai ansiomerkein. Tyttöjen Talon vapaaehtoistoiminta palkittiin Tampereen kaupungin Vuoden 
vapaaehtoinen -palkinnolla Raatihuoneella.

Vuoden aikana oli tavoitteena rakentaa vapaaehtoistoiminnan opas koko yhdistyksen käyttöön, mutta oppaan 
teko siirtyi seuraavalle vuodelle. Yhdistyksen uusien verkkosivujen suunnittelu aloitettiin ja siinä keskityttiin vapaa-
ehtoistoiminnan imagon rakentamiseen ja panostukseen. Verkkosivuilta löytyy jatkossa selkeä, visuaalisesti hou-
kutteleva ja sopivasti informatiivinen ohjeistus siitä, minkälaiseen vapaaehtoistoimintaan yhdistyksen sisällä voi 
hakeutua. Haasteena on se, että koko yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ei ole ollut riittävää hen - 
kilöresurssia. Henkilöstöresurssin mahdollistamiseen etsitään ratkaisua hakemalla aktiivisesti erilaisia avus-
tuksia. 

Vuonna 2021 yhdistyksessä toimi noin 150 toimintaan sitoutunutta henkilöa ja lisäksi kertaluontoi-
sesti vapaaehtoisena toimi vajaatw 150 henkilöä. Osa tehtävistä edellytti ammatillista osaamista tai 
yksikön toimintaan perehdyttävää koulutusta, osaan voi vain tulla mukaan. Vapaaehtoisten nimik-
keet olivat moninaisia: omakaveri, vertaisohjaaja, kokemusosaaja, aktiivi, vapaaehtoinen. Vapaaeh-
toisille järjestettiin perehdytystä, peruskoulutusta, lisäkoulutusta, tarvittavaa tukea ml. työnohjausta 
tai työnohjauksellisia vertaisryhmiä, purkukeskusteluita ja virkistystoimintaa. Henkilöt perehdytettiin 
toimintaan setlementtityön arvojen pohjalta. Vapaaehtoisille korvattiin kulut ja he olivat tapaturmava-

 Vapaaehtoiset ja osallistuminen
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kuutuksen piirissä. Vapaaehtoiset saivat halutessaan todistuksen. Yhdistyksen vapaaehtoisilta koot-
tiin palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Yhdistyksen ideoimassa matalan kynnyksen kaveritoiminnassa vapaaehtoiset Tassukaverit tapaavat 
lapsia, nuoria ja lapsiperheita (Koirat omistajansa kanssa). Kaveritapaamiset perustuvat yksilöllisiin 
kaverisuhteisiin, joiden tavoite ja kesto sovitaan yhdessä perheen, vapaaehtoisen ja yhdistyksen 
työntekijän kanssa. Kaverisuhteessa vietetään aikaa yhdessä esimerkiksi ulkoillen, kannustaen yhtei-
sölliseen arkiliikuntaan ja arjen kuulumisten jakamiseen. Uusien Tassukavereiden koulutus siirtyi koro-
napandemiarajoituksista johtuen. 

Kirje tuntemattomalle -toiminnassa vapaaehtoiset kirjoittavat ystävällisiä ja voimauttavia kirjeitä 
tuntemattomille ihmisille. Setlementti Tampere välitti kirjeet vastaanottajille. Kirjeen sisälle liitettiin 
lappu, jossa kerrottiin, että kirje on vapaaehtoisen kirjoittama ja Kirje tuntemattomalle -toimintaa, 
eikä kirje sisällä uskonnollista tai poliittista sanomaa. Yhdistys välitti noin 404 kirjettä ja korttia, joi-
den tarkoituksena oli ilahduttaa ja tuoda ystävällisiä sanoja ja rohkeutta ihmisten elämään. Kaikki 
kirjepyynnöt tulivat sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla. Kirjepaja osallistui myös Tampereen 
Aleksanterin kirkon joulutapahtumaan ja lisäksi järjestettiin 4 muuta kirjepajaa. Kirjepajoihin osallis-
tui n. 25 henkilöä. Kirjeitä välitettiin eri puolille Suomea välillä pääkaupunkiseutu ja Pohjois-Suomi. 
Kirjeiden vastaanottajina olivat ikäihmiset, lapsiperheet, nuoret ja nuoret aikuiset. Uutena aloitet-
tiin yhteistyö Ihanat Ilahduttajat ryhmän kanssa, jossa vapaaehtoiset Ilahduttajat askartelevat kort-
teja ja kuoria. Yhdessä järjestettiin kaksi askartelupajaa Wihreän Puun tiloissa.
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Hallintopalvelut

5 ROHKEASTI IHMISEN PUOLELLA

Yhdistyksen hallintopalveluihin kuului talous- ja henkilöstöhallinto, ICT- ja järjestöpalvelut sekä 
toimitilojen siivous- ja ylläpitopalvelut. Hallintopalvelujen tehtävä oli tuottaa yhdistyksen sisäisiä 
palveluja yhdistyksen eri yksiköille ja työntekijöille. Hallintopalvelujen työntekijät tukevat, autta-
vat ja mahdollistavat omalla asiantuntemuksellaan muiden yksiköiden toimintaa. 

Tukipalveluissa työskenteli tänäkin vuonna useita henkilöitä määräaikaisesti ja osa-aikaisesti. Il-
man heidän työpanostaan moni arjen asia olisi ollut rempallaan. He onnistuivat kiinnittymään 
hyvin työyhteisöön, vaikka koko vuotta leimasi poikkeusolot ja etätyö. 

Toiminnan laajeneminen näkyy aina myös talous- ja henkilöstöhallinnon suoritteissa. Vuonna 2021 
hallintopalvelut -yksikkö laski palkkaa, palkkioita ja verottomia korvauksia kaikkiaan 168:lle (v. 2020 
> 160:lle) henkilölle tekemällä 1357 (v. 2020 > 1238) palkkalaskelmaa. Ostolaskuja käsiteltiin vuoden 
aikana 1943 kpl (v. 2020 > 1905 kpl). Myyntilaskuja tai kulujen edelleen veloituksia tehtiin 594 kpl 
(v 2020 > 620 kpl). Kirjanpidossa kuluja ja tuottoja seurattiin kaikkiaan 40:llä eri kustannuspaikalla. 

Toimisto Lean -hanketta tietohallinnon ja erityisesti toimisto-ohjelmistojen käytön tehostaminen jat-
kettiin edelleen Tahto Groupin kanssa. Sähköisten järjestelmien käyttö helpotti etätyön tekemistä. 

Viestintätiimi tuki yksiköiden viestintää ja valmisteli uusia materiaaleja sekä päivitti aktiivisesti 
yhdistyksen sosiaalisen median tilejä. Vuoden mittaan työstettiin viestintäsuunnitelma valmiiksi 
ja perustettiin kuvapankki. Vuoden suurponnistus oli kotisivu-uudistus, jonka ensimmäinen vaihe 
käynnistyi loppuvuodesta. 

Ohjaava toimitilahuoltaja toimi toimitilahuollon tiimin työnjohtajana ja vastasi ulos myytävistä 
tila- ja kokouspalveluista. Toimitilahuollon työ oli entistäkin tärkeämpää tehostetun siivouksen 
ja hygieniaohjeistuksen vuoksi koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Kokoustilojen vuokraus oli vä-
häistä poikkeusolojen vuoksi.
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Kiusatut on maakunnallinen tuki- ja neuvontapiste 
yli 15-vuotiaille pirkanmaalaisille kiusatuille, hei-
dän läheisilleen, ammattilaisille ja vapaaehtoisille. 
Kiusatut tarjoaa lyhytkestoista matalan kynnyksen 
kriisiapua ja jälkihoitoa. Toiminnan kulmakiviä ovat 
asiakaslähtöisyys, osallisuus ja yhteistyö. Kiusatut 
on STEA:n rahoittama hanke, avustussumma vuon-
na 2021 oli 80 000 euroa. Koronapandemia muutti 
STEAn totuttua avustuksen hakurytmiä ja Kiusatut 
saikin vuodelle 2021 yhden jatkovuoden ja toimi 
siis edelleen C-hankkeena - jo neljättä vuotta.

Hankkeen työmuotoja ovat yksilötyö, ryhmät, työ-
pajat, matalan kynnyksen toiminta sekä osaamisen 
jakaminen. Yksilötyön ja ryhmien tavoitteena on 
asi  akkaiden vakauttaminen, kiusaamisilmiön ja sen 
seuraamusten käsitteleminen, asiakkaan omien 
voimavarojen vahvistuminen sekä elämänhallinnan 
lisääntyminen. Työpajat, koulutukset ja esittelyt 
antavat tietoa kiusaamisilmiöstä ja tekevät palve-
luita tutuiksi. Puhelinneuvonta antaa mahdollisuu-
den kysyä neuvoa ja saada konsultaatiotukea. 

Kiusatut- hankkeessa yksilötyötä tehtiin vuo-
den 2021 aikana 51 asiakkaan kanssa kasvokkain. 
Erilaisilla ryhmätoiminnan muodoilla tavoitettiin 
hiukan alle 100 asiakasta ja koulutuksilla 130 am-
mattilaista tai vapaaehtoistoimijaa. Näiden lisäksi 
puhelimitse, sähköpostitse ja viestein oltiin yh-
teydessä kymmenien asiakkaiden kanssa. Koro-
napandemia jatkui edelleen vuonna 2021. Tämä 
näkyi asiakkaiden yhteydenotoissa. Suurimmalla 
osalla Kiusattujen asiakkaista ei ole akuuttia kriisiä, 
joten vanhojen kiusaamiskokemusten käsittely ei 
pandemian jyllätessä tuntunut niin välttämätön-
tä. Monet asiakkaista kuvasivat koronapandemian 
ja sitä kautta lisääntyneen kotona olemisen jopa 
olleen helpottavaa, kun ei tarvinnut kohdata ih-

misiä niin paljon. Varsinkin syksyllä asiakkaiden oli 
vaikea sitoutua ryhmätoimintaan kokoontumisra-
joitusten muuttuessa jatkuvasti.

Hankkeessa työskentelevässä henkilöstössä ta-
pahtui muutoksia vuonna 2021. Alkuvuonna kah-
den hengen tiimistä tuli kolmihenkinen ja kaksi 
kolmesta työntekijästä teki puolikasta työaikaa. 
Hankkeessa työskenteli siis vastaava kriisityönte-
kijä (50 %), kriisityöntekijä (100 %) ja ohjaaja (50 
%). Kaikki työntekijät olivat innostuneita työstään 
ja kokivat työn mielekkääksi ja merkittäväksi. Pe-
rehdyttämiseen ja töiden suunnitteluun ja jakami-
seen meni kuitenkin aikaa. Hankkeessa oli vuoden 
2021 aikana myös kaksi sosionomiopiskelijaa har-
joittelujaksolla. 
 
Kiusaaminen oli melko paljon esillä mediassa ja 

siitä alettiin käyttää enemmän termiä ”kiusaamis-
väkivalta” tai ”kouluväkivalta”. Media uutisoi paljon 
varsinkin alaikäisten tekemistä raaoista väkivallan 
teoista ja kouluissa tapahtuneista väkivaltatilan-
teista ja yleisestä levottomuudesta. Ehkä liittyen 
tähänkin, Setlementti Tampere ry sai LähiTapiolalta 
merkittävän 35 000 euron lahjoituksen kiusaamis-
ta ennaltaehkäisevään työhön. Lahjoituksen avulla 
palkattiin työhön henkilöitä, joiden työpanoksella 
kiusaamista ehkäistään erityisesti nuoruusikäis-
ten yhteisöissä kuten koulussa ja nuorten pajoilla. 
Käynnissä on myös nuorille suunnattuja kampan-
joita sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa.

Loppuvuodesta 2021 saatiin Kiusattujen toimin-
nan osalta STEA:lta iloisia uutisia. Kiusaamisasioi-
den maakunnallinen tuki- ja neuvontapiste sai 
pysyvämpiluonteisen kohdennetun toiminta-avus-
tuksen. Hankkeessa tehty työ oli siis todettu vaikut-
tavaksi ja tarpeelliseksi myös rahoittajan suunnalla.
 

Kiusatut
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Miesten kansalaistalo Mattila on sukupuolisensitii-
vistä, etnisesti monimuotoista kansalaistoimintaa, 
joka tarjoaa eri kulttuureista ja taustoista tuleville 
yli 20-vuotiaille pirkanmaalaisille miehille matalan 
kynnyksen toimintaa ja vertaistukea antavan yhtei-
sön. Toiminta vahvistaa kävijöiden sosiaalisia suh-
teita, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemus-
ta sekä kulttuurienvälistä vuorovaikutusta. Yhteisö 
tukee löytämään omanlaisia miehenä olemisen 
tapoja, mielekästä ja elämänhallintaa tukevaa te-
kemistä ja vahvistaa yhteiskunnallista aktiivisuutta 
ja osaamista. Miesten moninaiset taustat ja laaja 
ikäjakauma tuovat rikkautta toimintaan ja vuorovai-
kutukseen.

Mattilan toimintaa rahoitti STEA (Ak 153 000 €). 
Tampereen kaupungin toiminta-avustus vuodelle 
2021 oli 1800 €. Toiminnasta vastasi kaksi työnteki-
jää ja satunnaisesti tuntityöntekijöitä (htv 2). Vapaa-
ehtoisia Mattilan aktiiveja oli toiminnassa mukana 12.

Vuoden 2021 toiminta rakentui karkeasti kahdesta 
kokonaisuudesta: Avoimista Ovista sekä erilaisista 
Toimintaryhmistä. Mies osallistui omalla tavallaan 
ja aikataulullaan: kerran elämässä, päivittäin tai jo-
tain siltä väliltä. Kaikki toiminta oli lähtökohtaisesti 
maksutonta. Avoimet Ovet mahdollisti kynnyk-
settömän osallistumisen toimintaan ja kohdatuksi 
sekä kuulluksi tulemisen. Mattilan toimintaan osal-
listuvia aktiivisia kävijöitä oli n. 140 ja satunnaisia 
kävijöitä n. 230. Avointen ovien kohtaamiskertojen 
lkm oli 1244. Luku sisältää korona-ajan Avoimet lin-
jat. Verkossa kokoontumiskertoja oli 53 ja kohtaa-
miskertoja 260. Toimintaryhmät toimivat välineinä 
miesten välisessä dialogissa. Toimintaryhmät ovat 
itsenäisiä ryhmiä, joihin mies voi liittyä milenkiin-
tonsa ja tarpeidensa mukaan. Erilaisia toimintaryh-
miä oli vuoden aikana 20. Kokoontumiskertoja oli 
259. Asiakaskäyntejä niihin kertyi 1705. Luku sisäl-
tää korona-ajan etäryhmät. 

Avointen ovien matalan kynnyksen toiminnassa 
joukkoon liittyminen oli helppoa ja miehet tulivat 

kohdatuksi ja kuulluiksi sekä saivat seuraa. Koro-
na-aikana sosiaalisuutta pidettiin yllä Avoimilla 
linjoilla, henkilökohtaisilla yhteydenotoilla ja etä-
ryhmillä. Dialoginen ja syrjimätön keskustelukult-
tuuri mahdollisti yhdenvertaisuuden kokemuksen 
ja erilaisiin kokemuksiin ja kulttuureihin perehty-
misen. Ryhmätoiminnat onnistuivat lisäämään ja 
vahvistamaan sosiaalisuutta. Kävijät tutustuivat 
toisiinsa ja viettivät keskenään aikaa mielekkään 
elämänhallintaa tukevan tekemisen parissa. Ym-
märrys muihin ajattelutapoihin ja kulttuureihin 
vahvistui. Maahanmuuttaneet miehet oppivat 
suomen kieltä eri vuorovaikutustilanteissa. Mie-
henä olemisen tapojen ja roolien pohdinta onnis-
tui keskusteluissa ja teemailloissa. Ryhmäkeskus-
teluissa ja vierailuilla yhteiskunnallinen tietous ja 
osaaminen lisääntyivät.

Etätoiminta ei korvannut fyysistä kohtaamista ja 
vähensi maahanmuuttajataustaisten miesten osal-
listumista toimintaan. Osalla miehistä ei ollut riittä-
viä teknologiataitoja tai välineitä ja myös puutteel-
linen kielitaito oli monilla osallistumisen esteenä. 
Vuosina 2020-2021 kehitettiin toiminnan tavoittei-
ta sekä seurannan arvioinnin ja kehittämisen pro-
sesseja. Tavoitteet tarkennettiin miesten hyvinvoin-
nin muutokseen keskittyviksi. Uusien tavoitteiden 
mukaiset seurantamenetelmät, tulosmittarit tavoi-
tetasot sekä näihin pohjautuvat tulos- ja palaute-
kyselyt tehtiin kohderyhmälle, yhteistyökumppa-
neille, Mattilan omalle arviointityöryhmälle (ARVI) ja 
työntekijöille.

Miehistä 86 % koki tulleensa Mattilassa kohdatuksi 
luottamuksella ja arvostuksella eikä kokenut syr-
jintää tai kiusaamista. Miehistä 90% koki elämän-
hallintataitojen vahvistuneen. Kyselyn tuloksena 
voidaan myös todeta, että miesten yhdenvertai-
suuden kokemus ja kulttuurien välinen ymmärrys 
vahvistuivat. Kulttuurien välisessä vuorovaikutuk-
sessa koettiin olevan turvallinen, syrjimätön ja yh-
denvertaisuutta sekä dialogista keskustelukulttuu-
ria tukeva ilmapiiri.

(Sepänkatu 10, 33230 Tampere)

Mattila
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Naistarin toiminta tukee maahanmuuttajanaisten ja 
heidän perheidensä kotoutumista, lisää osallisuut-
ta ja ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla voimaut-
tavia osallistumisen kokemuksia, psykososiaalista 
tukea ja neuvontaa sekä kielitaitoa ja hyvinvointia 
vahvistavaa toimintaa. Kotoutuminen nähdään 
kahdensuuntaisena prosessina, joten monikulttuu-
risuuden ymmärrystä edistetään myös laajemmin 
paikallisyhteisössä ja yhteiskunnassa. Naistari on 
avoinna neljänä päivänä viikossa klo 9-15.

Naistarin toimintaa rahoitti STEAn lisäksi (Ak-avus-
tus 133 358 €) Tampereen kaupunki (kumppanuusa-
vustus 20 000 €). Naistarissa työskenteli yksikön-
johtaja ja kaksi ohjaajaa (htv 2,8). Kuntouttavaan 
työtoimintaan osallistui 3 henkilöä (Tampereen kau-
pungin ostopalvelu). Opiskelijoiden harjoittelujak-
soja oli 31. Työkokeiluun osallistui 2 henkilöä. Vapaa-
ehtoisia oli 5.

Avoin toiminta tarjosi turvallisen tilan ja yhteisön 
sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vertaistukeen. 
Naistarin avoimen toiminnan yksittäisten kävijöi-
den lukumäärä oli n. 360. Heistä alle 18-vuotiaita 
oli n. 60. Keskusteluryhmiä järjestettiin suomeksi, 
arabiaksi ja somaliksi. Teemoina olivat vanhem-
muus, elämä suomessa ja oma jaksaminen haas-
tavissa elämäntilanteissa. Toiminnalliset ryhmät 
sisälsivät liikuntaa ja kädentaitoja sekä hyvinvoin-
tia ja kansalaistaitoja vahvistavaa toimintaa. Eri-
laisia ryhmiä järjestettiin 26. Matalan kynnyksen 
neuvontaa ja psykososiaalista yksilötukea annet-
tiin suomeksi, venäjäksi, englanniksi ja arabiaksi. 
Työntekijöiden henkilökohtaisia tapaamisia (kon-
takteja) asiakkaiden kanssa oli 2064. Pandemiara-
joituksista huolimatta tavoitimme kohderyhmää 
edellisvuotta laajemmin ja uutena ryhmänä myös 
kantasuomalaisia naisia.
 
Naistarilla on vankka kokemuspohja ja laaja yh-

teistyöverkosto paikallisen ja alueellisen maahan-
muuttajatyön kentällä. Aktiivinen yhteistyö sekä 
julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin toi-

(Lindforsinkatu 4, 33720) 

mijoiden kanssa mahdollisti monipuolisen toimin-
nan järjestämisen. Toiminnan suunnittelussa huo-
mioitiin eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa 
olevien naisten ja heidän perheidensä tarpeita. 
Kävijöiden kuuleminen toiminnan suunnittelussa 
ja käytännön järjestelyissä motivoi ja edesauttoi 
toimintaan osallistumista. Vertaistuellisella ja va-
paaehtoisella avulla oli suuri merkitys sekä päivit-
täisessä toiminnassa että erilaisten tapahtumien 
järjestämisessä.

Vaikka Naistari pystyttiin pitämään avoinna nor-
maalisti, pandemiarajoitukset vaikuttivat avoimen ja 
ryhmätoiminnan sulkujen kautta laskevasti päivittäi-
siin kävijämääriin. Kohderyhmän vähäisten digitai-
tojen, niukkojen taloudellisten resurssien (puheaika, 
internetyhteys), puutteellisen suomen kielen taidon 
(etenkin lukeminen ja kirjoittaminen) ja olematto-
man kysynnän vuoksi lähitoiminnan tilalle ei nähty 
mielekkääksi järjestää korvaavaa etätoimintaa. 

Afganistanin kriisi herätti lisäpainetta niin yksilö-
työhön kuin avoimen toiminnan ohjaamiseen. Yksi-
löneuvontaan ohjattiin jonkin verran kriisiasiakkai ta 
myös muualta, ja yhteistyössä kaupungin ja seu-
rakunnan kanssa järjestettiin ylimääräinen kes-
kusteluryhmä. Kohderyhmän hyvin tavoittavana, 
vankkaa kotouttamistyön kokemusta omaavana 
jär jestötoimijana reagoimme joustavasti ja nope-
asti muuttuneiden olosuhteiden ja tilanteiden luo-
miin paineisiin. Afganistanin kriisin lisäksi olimme 
keskeisesti mu kana kehittämässä vuoropuhelua ja 
ratkaisuja Her vannan alueella hälyttävästi lisäänty-
neeseen maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuor - 
ten pahoinvointiin. Teimme aktiivista verkosto- ja 
yhteistyö tä julkisen, yksityisen ja järjestösektorin 
ra japinnoilla myös alueellisessa perhekeskusver-
kostossa. Tampereen kaupungin sosiaali- ja ko-
toutumis palveluiden kanssa kehitettiin asiakasraja-
pinnan yh teistoimintaa Kototorin ja Mainion neu   von  
nan jal kautuessa Naistarille kerran viikossa. Kokei-
lu oli erit täin onnistunut ja antoisa, ja sitä jatketaan 
myös tu levaisuudessa.  

Naistari
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NEO - OmaPolun nuorten elämänhallintaa ja osal-
lisuutta tukevan toiminnan kohderyhmänä ovat 
kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat 
nuoret sekä heidän läheisensä. NEO - OmaPolun 
perustehtävä on kohderyhmän nuorten elämän-
hallinnan ja osallisuuden tukeminen sekä täysi-
valtaisena kansalaisena toimimisen edistäminen. 
Toiminta sisältää yksilöohjausta, tavoitevalmen-
nusta, kulttuuri- ja taidepainotteista pajatoimin-
taa, kansalaistaitoryhmiä sekä ammatillista ryh - 
mätoimintaa. Toiminta on tarvelähtöistä ja toi-
minnan rakenne ja sisältö muovautuvat jatkuvasti 
osallistujien yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden 
mukaisesti.

Toimintaan osallistuvien nuorten perheet ja lä-
hi-ihmiset ovat yhteistyökumppaneina ja tärkeä-
nä voimavarana nuoren tulevaisuutta ja tavoit-
teita suunniteltaessa. Läheisyhteistyöhön kuuluu 
nuoren arjen ymmärrys ja tukeminen myös koto-
na ilmaantuvissa haasteissa.

Toiminnan päärahoituslähteet olivat Tampereen 
kaupungin kumppanuusavustus, 475 700 € ja Pis-
palan Rukoushuoneyhdistyksen avustus, 32 000 
€. Toimintavuonna yksikössä työskenteli 13 työn-
tekijää (htv 9,5). Toimintaan osallistui säännölli-
sesti 43 nuorta (naisia 9 ja miehiä 34). Toiminnas-
sa oli mukana 8 eri alojen harjoittelijaa. Toiminnan 
käyttöpäiviä oli yhteensä 5561. Koronapandemia 
vaikutti käyttöpäiviin toiminnan oltua suljettuna. 
Käyttöpäiviin ei ole kirjattuna etätuen tarjoamista.

Koronapandemia vaikutti edelleen nuorten arkeen. 
Toiminnassa pyrittiin luomaan turvallinen arki muu-
toin niin epävarmassa tilanteessa. NEO-OmaPolku 
pystyi pitämään ovet auki ja toiminnan käynnissä 
koko vuoden 2021 ajan ja vuoden 2020 kaltaista 
sulkua ei onneksi nähty. Nuorten tukemista etäyh-
teyksien kuitenkin jatkettiin. Etätuki täydentää NEO 
- OmaPolun perustoimintaa, mutta ei pysty korvaa-
maan fyysiseen vuorovaikutukseen perustuvaa pal-
velua. Etätuki sisältää mm. sisältöjen tuottamista 

(Yliopistonkatu 58 B, 3.krs, 33100 Tampere)

sosiaalisen median kanaville, suoria videopuhelin-
yhteyksiä nuorille.

Kolme tärkeintä tulosta 2021

1. NEO - OmaPolun perustoimintaa on toteutettu 
toiminnan lähtökohtien, arvojen ja perustehtävän 
mukaisesti. Toiminnasta laaditun palautekyselyn 
vastausten perusteella NEO - OmaPolun toiminta 
on ollut laadukasta ja työssä toteutuvat toimin-
nan lähtökohdat, arvot ja perustehtävä.

2. Yksilöohjauksen prosessin toteuttaminen on 
mahdollistanut tuen tarjoamisen nuorten yksilölli-
siin elämäntilanteisiin ja tavoitteisiin sekä mahdol-
listanut heikoimmassa asemassa olevien nuorten 
osallistumisen toimintaan yksilöllistämällä tavoit-
teita ja osallistumisen tapoja. Nuorten peruster-
veyttä on edistetty ohjaamalla nuoria terveyspal-
veluiden käytössä.

3. Yhdenvertaisen työelämän edistäminen yhteis-
työssä Omillaan-osuuskunnan kanssa. Vuoden 2021 
aikana tuetun osuuskuntamallin avulla eri mittaisiin 
työsuhteisiin ja palkkatöihin on päässyt osalliseksi 
noin 20 kehitysvammaista henkilöä.

Kansainvälisessä Breaking taboos by networking 
-hankkeessa pohdittiin TVGladin ja Aspeironsin kans-
sa vammaisten ihmisten seksuaalisuuteen liittyviä 
teemoja. Nuorten vaikuttamisryhmä perehtyi kunnal-
liseen päätöksentekoon mm. seuraamalla kaupun-
ginvaltuuston kokouksia etäyhteyksin. Kevään aikana 
vaikuttamisryhmä järjesti ensimmäistä kertaa vaali-
paneelin, johon osallistui edustajia viidestä eri puo-
lueesta. Paneeli järjestettiin etänä ja se striimattiin 
Tampereen seudun kehitysvammaisten henkilöiden 
toimintakeskuksiin sekä muutamiin erityisoppilaitok-
siin. Lisäksi vaikuttamisryhmä laati Nuorten ääni Pir-
kanmaalla -hankkeelle lausunnon, jossa korostettiin 
päätöksentekoon osallistumisen mahdollisuuksien 
kehittämistä henkilöille, joiden osallistuminen vaatii 
sekä fyysistä että kognitiivista esteettömyyttä.  

NEO - OmaPolku
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Nollalinja on valtakunnallinen, ympärivuorokauti-
nen, ilmainen ja anonyymi puhelin- ja chat- pal-
velu kaikille lähisuhdeväkivaltaa kohtaaville sekä 
viranomaisille. Rahoitus tulee valtion budjetista ja 
sen järjestämisvastuussa on Terveyden- ja hyvin-
voinninlaitos (THL). Setlementti Tampere ry toi-
mii Nollalinjan palveluntuottajana. 

Nollalinja antaa tukea ja neuvontaa lähisuhdevä-
kivallan uhreille ja heidän läheisilleen ruotsin, suo-
men ja englannin kielillä vuoden jokaisena päivänä. 
Lisäksi käytössä on kokoaikainen puhelintulkkaus 
arabian, darin, farsin, somalian, soranin ja venäjän 
kielillä. Nollalinjalla nähdään kaikkien Suomen tur-
vakotien päivittäinen paikkatilanne. Tavoitteena 
on lähisuhdeväkivallan uhrien ja kaikkien lähisuh-
deväkivaltaa kohtaavien tukeminen, palveluihin 
ohjaaminen ja väkivallan vähentäminen. 

Vuosi 2021 oli Nollalinjan viides kokonainen toi-
mintavuosi. Nollalinjan toiminnan rahoittaa Oi-
keusministeriö - vuonna 2020 rahoitussumma oli 
830 000 euroa. THL vastaa Nollalinjan toiminnan 
järjestämisestä ja siitä tiedottamisesta sekä ko-
koaa määrällistä ja laadullista tutkimustietoa toi-
minnasta. THL ylläpitää kotisivua www.nollalinja.
fi ja Facebook-sivua markkinointia varten. 

Yksikössä työskenteli vuoden 2021 aikana yksi-
könjohtajan lisäksi kymmenen vakituista kriisipäi-
vystäjää, mutta sijaiset mukaan lukien yksikössä 
työskenteli vuoden mittaan kaikkiaan 16 eri henki-
löä (htv 10). Vuoden aikana tapahtui pysyviä muu-
toksia henkilöstössä. Kaikkiaan kolme uutta kriisi-
päivystäjää aloitti vuoden mittaan työskentelyn 
Nollalinjalla. Maaliskuussa 2021 avattiin pitkään 
suunniteltu Nollalinjan chat-palvelu, minkä tekni-
seen käyttöön ja uudenlaiseen toimintatapaankin 
koulutettiin yksikön koko henkilöstö. Opiskelijoi-

ta, harjoittelijoita tai vapaaehtoistyöntekijöitä ei 
Nollalinjan toimintaan ole mahdollista ottaa mu-
kaan työn erityisen luonteen vuoksi. 

Korona-pandemia vaikutti vuoden 2021 ajan voi-
makkaasti Nollalinjan toimintaan. Palvelun katkea-
maton toiminta pystyttiin turvaamaan, mutta sai -
rauspoissaolojen lisääntyminen (karanteenit ja 
testitulosten odottaminen) aiheutti painetta se kä 
työtiimissä että työvuorosuunnittelussa. Puhelu-
jen määrä tasoittui vuoden 2021 aikana niin, että 
edellisvuoden 2020 puhelumääristä tultiin hie-
man alaspäin. Nollalinjalle soitettujen puheluiden 
mää rä on kasvanut tasaisesti koko palveluin ole-
massaoloajan ja vuoden 2020 poikkeuksellisen 
puhelumäärän on tulkittu olleen pandemian seu-
rausta.

Kuluneena vuonna soitettiin Nollalinjalle kaikkiaan 
lähes 12 000 puhelua ja puheluiden vastauspro-
sentti oli n. 70 %. Ajoittain puhelinlinjat siis ruuh-
kautuivat. Uusi chat- palvelukin löysi käyttäjiä lähes 
700 keskustelun verran vajaan vuoden toimintansa 
kuluessa.

Pandemia näkyi edelleen myös toimintaympäris-
tössä. Koulutukset siirtyivät webinaareiksi, työ-, 
koulutus - ja markkinointimatkat peruttiin ja osa 
työnohjauksista siirrettiin verkon yli tapahtuviksi 
yksilötyönohjauksiksi. Nollalinjan tiimi osallistui kui-
tenkin aktiivisesti webinaareihin ja etäkoulutuksiin. 

Vaikka vuoden aikana oli useita henkilömuutok-
sia ja pandemia vaikeutti yhteisiä kokoontumisia, 
tiimiytyminen onnistui erinomaisesti ja työyhtei-
sö löysi yhteiset toimintatavat ja työkäytännöt. 
Sekä puhelin- että chat-palvelua pystyttiin tuot-
tamaan menestyksekkäästi, laadukkaasti ja kat-
keamatta vuoden 2021 ajan.

Nollalinja
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Omavoima on elämänhallintaa ja osallisuutta vah-
vistavaa tukitoimintaa aikuisille neuropsykiatrisia 
piirteitä omaaville henkilöille ja heidän lähipiiril-
leen. Tuen lähtökohtana on ihmisen oma kokemus 
avun tarpeesta - diagnoosia tai lähetettä ei vaadi-
ta. Omavoima tarjoaa asiantuntemusta neuropsy-
kiatrisista erityispiirteistä myös ammattilaisverkos-
toille. Toiminnan kulmakiviä ovat asiakaslähtöisyys 
ja asiakkaiden osaamisen arvostaminen, yhden-
vertaisuus ja yhteisöllisyys. 

Omavoiman työmuotoja ovat yksilötuki, ryhmä-
valmennus, avoin toiminta, vertaistukityö sekä neu-
ropsykiatrisen osaamisen jakaminen. Yksilötuen 
tavoitteena on asiakkaan voimavarojen vahvistumi-
nen ja elämänhallinnan lisääntyminen. Ryhmäval-
mennus, avoin toiminta sekä vertaistyö tarjoavat 
yhteisön, johon kuulua. Asiakkaiden asiantuntijuu-
della ja kokemusosaajuudella on Omavoiman työs-
sä erityinen painoarvo, ja toiminta rakennetaan 
asiakaslähtöisesti asiakkaiden osaamista hyödyn-
täen.

Toiminnan päärahoittaja on STEA, avustussum-
ma oli 142 000 € vuonna 2020. Tampereen kau-
pungilta saatiin toiminta-avustusta 7000 €. 

Omavoimassa työskentelevässä työryhmässä ta-
pahtui henkilövaihdoksia vuoden 2021 aikana ja 
yksikössä työskenteli yhteensä 4 eri henkilöä (htv 
3). Vuoden mittaan yksikössä ohjattiin myös kah-
ta sosionomiopiskelijaa harjoittelujaksoilla.

Yksilötyössä ja ryhmävalmennuksissa kohdattiin 
vuoden 2021 aikana kaikkiaan 190 eri asiakasta. 
Avoimeen toimintaan osallistui 248 henkilöä. Ver-
taistukiryhmissä kävi kaikkiaan 137 osallistujaa. 
Vapaaehtoisina ja kokemusasiantuntijoina Oma-
voimassa toimi 22 henkilöä. Toimintaan osallistu-
neiden henkilöiden kokonaismäärä oli lähes 600 
henkilöä vuonna 2021. Näiden lisäksi kohdattiin, 
koulutettiin ja neuvottiin neuropsykiatrisiin kysy-

myksiin liittyen kymmeniä ammattilaisia ja vapaa-
ehtoistoimijoita.

Tarve yksilötyöhön näkyi Omavoiman kohderyh-
mässä merkittävästi vuonna 2021. Yksilötyön jono 
kasvoi vuoden mittaan ja haku jouduttiin pitämään 
kiinni yhteensä noin 3 kk, jotta jonoa saatiin puret-
tua. Hakemuksia yksilötyöhön tuli vuositasolla yli 
200. Tältä osin Omavoiman on vaikea pitää kynnys-
tään tavoitellun matalana ja tarjota tukea nopeas-
ti. Ryhmävalmennukseen hakijoita ja siitä kiinnos-
tuneita taas oli koronavuonna 2021 vähemmän ja 
verkossa tapahtuva vertaistukitoimintakin tavoitti 
kohderyhmää heikommin kuin läsnäollen tapahtu-
va toiminta.

Vuosi 2021 oli Omavoimalle haastava. Koronapan-
demian jatkuminen vaikeutti edelleen erityisesti 
ryhmämuotoisten toimintojen toteuttamista ja ver-
taisryhmien tukemista. Vaikka toimintamuotojen jat-
kuminen pystyttiin turvaamaan myös etäyhteyksil-
lä, niin vuosi vahvisti käsitystä siitä, että Omavoi man 
kohderyhmät tarvitsevat edelleen myös kasvok-
kai sia palveluja. Teemailtojen järjestäminen we bi -
naareina tavoitti isomman osal listujamäärän, mi kä 
oli hyvä. Webinaarit eivät kuitenkaan palvele luon-
taista Omavoiman yhteisöön ja toimintaan liit ty-
mistä, kuin kasvokkainen ja tiloissa tapahtuva toi-
minta tekee.

Yksilötyössä koettiin onnistumisia. Yksikössä opit-
tiin uudenlaista vuorovaikutusta verkon välityk-
sellä. Yksilötyössä verkkotyöskentely jää vaihto-
ehtoiseksi toimintatavaksi, mikä tulevaisuudessa 
voi mahdollistaa myös Omavoiman toiminnan laa-
jenemisen. Vuonna 2021 mediassa puhuttiin niin 
nepsy-perheiden toimimattomista palveluista kuin 
aikuisuudessa saaduista neuropsykiatrisista diag-
nooseistakin. Sote- ja maakuntauudistusten myö-
tä tasapuolisten palveluiden takaaminen myös ai-
kuisille on noussut esiin ja tässä Omavoima pyrkii 
olemaan mukana vaikuttamassa eri verkostoissa.

Omavoima
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Rikosuhripäivystys eli RIKU ohjaa, neuvoo ja tukee 
rikoksen uhreja, heidän läheisiään sekä rikosasias-
sa todistavia, jotta he voisivat helpommin toipua 
rikostapahtumasta ja sen seurauksista. RIKU osal-
listuu työryhmiin ja verkostoihin pyrkien paranta-
maan rikoksen uhrin asemaa. 

Rikosuhripäivystys tarjoaa palveluita puhelimitse, 
netissä sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa. Set-
lementti Tampere ry:ssä toimii RIKU:n Sisä-Suomen 
aluetoimisto (toiminta-alue Pirkanmaa, Keski-Suomi 
ja Kanta-Häme), Pirkanmaan palvelupiste (Nalka-
lankatu 12 G, 2. krs, Tampere) sekä Kanta-Hämeen 
palvelupiste (Suomen Kasarmi 2, Hämeenlinna). Toi-
minta on osa RIKU:n valtakunnallista toimintaa ja se 
noudattaa RIKU:n valtakunnallisia linjauksia. Oikeus-
ministeriön ja STEA:n (hankerahoitusta) avustukset 
kanavoidaan yhdistykselle valtakunnallisen koordi-
naattorin eli MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kaut-
ta. Yhdistys sai lisäksi Tampereen ja Hämeenlinnan 
kaupungeilta avustusta palvelupisteiden toimintaan. 

Vuonna 2021 rahoitussumma oli yli 500 000 eu-
roa. Vuoden aikana Pirkanmaan palvelupisteellä 
työskenteli vuoden aikana kuusi eri toiminnan-
ohjaajaa, joista palvelupistetyöhön kohdistui kol-
men henkilötyövuoden työpanos. Muut tehtävät 
olivat valtakunnallisia hanke-, kehittämis- ja päi-
vystystehtäviä. Palvelupisteellätoimi vuoden ai-
kana 52 vapaaehtoista. Kanta-Hämeen palvelu-
pisteellä työskenteli yksi kokoaikainen työntekijä 
ja toimi 9 vapaaehtoista. 

Vuonna 2021 palvelupisteet toteuttivat yhdessä va-
paaehtoistoiminnan peruskurssin, josta valmistui kah-
deksan vapaaehtoista Pirkanmaalle. Vapaaehtoisille 
järjestettiin virkistystapahtumia sekä työnohjausta. 
Visitor -toimintaan osallistuneille opiskelijoille tarjot-
tiin työnohjauksellisia tapaamisia. Visitor-toiminnan 
ideana on viedä palvelupisteiden henkilökohtaisia 
palveluja sinne, missä rikoksen uhrit ja todistajat ole-
tettavasti asioivat. Vuonna 2021 Pirkanmaan palve-
lupisteeltä järjestettiin Visitor -toimintaa Pirkanmaan 
käräjäoikeudessa. Toiminta toteutettiin yhteistyössä 

Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa siten, että 
koulutuksen saaneet sosionomiopiskelijat päivystivät 
säännöllisesti oikeustalolla RIKUn vapaaehtoisten oh-
jaamina. Visitor-toiminnalla tavoitettiin lähes 300 asi-
akasta (2020 = 400). Työmuoto on merkittävä eten-
kin todistajien tavoittamisessa.

Vuoden aikana Sisä-Suomen alueelta (ml. Sasta-
mala-Huittinen ja Jyvässeutu) hoidettiin kaikkiaan 
yli 2000 yhteydenottovaiheen ja tukisuhteen asi-
akkuutta. Lisäksi palvelupisteiltä vastattiin yli 250 
yhteydenottoon, joista ei muodostunut asiakkuut-
ta. Kaikkiaan asiakasmäärä (palvelupisteillä ja val-
takunnallisissa palveluissa kohdatut) nousi alueel-
la n. 27 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 
lopussa aktiivisia asiakkuuksia oli yli 1 000, joista 
75 % oli alkanut vuonna 2021. 

Edellisen vuoden tapaan Sisä-Suomen yleisim-
mät asiakkuuksien ja yhteydenottojen syyt olivat 
parisuhdeväkivalta (fyysinen) sekä pahoinpitelyt. 
Henkisen väkivallan osuus kaikista yhteydenotois-
ta ja asiakkuuksista laski hieman, mutta läheisen 
kohdistaman henkisen väkivallan osuus nousi 
edelliseen vuoteen verrattuna viidestä hieman yli 
kuuteen prosenttiin, ollen nyt kolmanneksi yleisin 
yhteydenoton syy (rikokset). Seksuaalirikosten 
osuus nousi 17 %:iin (2020 = 15 % yhteydenotois-
ta). Myös henkirikosten määrä ja osuus nousivat 
hieman. Yleisiä olivat myös rikosprosessiin ylei-
sesti liittyvät yhteydenotot.

Poliisi on yleisin RIKUn palveluihin asiakkaita oh-
jaava taho. Sisä-Suomessa vuonna 2021 Poliisin 
ohjaamia asiakkaita palvelupisteillä oli 616, joka oli 
13 % kaikista ohjauksista (2020 = 12 %). Rikoksen 
uhrit tarvitsevat rikosprosessiin liittyvien neuvo-
jen ja tuen lisäksi usein myös muuta apua. Vuonna 
2021 palvelupisteiltä tehtiin 1,25 palveluohjausta 
asiakasta kohden (2020 = 1,29). Asiakkaita ohjat-
tiin yleisimmin poliisille, oikeusavustajalle, kriisi-
palveluihin, terveydenhuoltoon, lähisuhdeväkival-
lan uhreille suunnattuihin erityistukipalveluihin 
se kä sosiaalitoimeen.

Rikosuhripäivystys RIKU
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Tampereen Tyttöjen Talo tarjoaa tukipisteen ja 
ajanviettopaikan pirkanmaalaisille 12-28-vuotiaille 
tytöille, nuorille naisille ja sellaisiksi itsensä kokevil-
le. Tyttöjen Talo tavoittaa etenkin heitä, jotka eivät 
kiinnity muihin nuorille suunnattuihin vapaa-ajan 
palveluihin. Tavoitteena on tukea asiakkaan kasvua 
siten, että hän saa toiminnasta taitoja, valmiuksia ja 
sosiaalisia kontakteja, jotka parantavat elämänlaa-
tua ja vahvistavat kokonaisvaltaisesti elämänhallin-
taa. 

Tyttöjen Talon toimintamuotoja ovat yhteisölli-
nen avoin toiminta, vuorovaikutteiset harrastus- 
ja tukiryhmät sekä yksilötyö. Toiminnan kulma-
kiviä ovat asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien 
tukeminen, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. 
Tyttöjen Talo tekee alueellista ja valtakunnallista 
verkosto- ja vaikuttamistyötä liittyen tyttöjen ja 
naisten erityiskysymysten esiin tuomiseen, suku-
puolisensitiiviseen työhön ja sen kehittämiseen.
 
Vuonna 2021 Tampereen Tyttöjen Talo tavoitti so-

siaalista vahvistamista tarvitsevia tyttöjä ja nuo-
ria naisia, joille talo tarjoaa turvallisen tukipisteen 
ja yhteisön. Asiakasryhmä painottui erityistä tukea 
tarvitseviin nuoriin, joista monilla oli toimintakyvyn 
vajetta. Kävijöissä oli paljon moninaisista mielenter-
veysongelmista, persoonallisuushäiriöistä ja itsetu-
hoisuudesta kärsiviä nuoria sekä neuropsykiatrisia 
erityispiirteitä omaavia henkilöitä. Monet kävijät oli-
vat myös kohdanneet väkivaltaa eri muodoissaan. 
Tyttöjen Talolla tehtiin myös yksilötyötä seksuaalis-
ta väkivaltaa kokeneiden nuorten kanssa ja matalan 
kynnyksen seksuaalineuvonnan vastaanottoa.
 
Vuoden 2021 aikana toiminnassa oli mukana nel-

jä kuukausipalkkaista työntekijää (henkilötyövuo-

det 3,6), tuntipalkkaisia ryhmänohjaajia neljä, har-
joittelijoita kolme ja vapaaehtoisia 25. Rahoitusta 
saatiin STEA:n, Tampereen kaupungin ja AVI:n 
avustuksina sekä muutamina pienempinä lahjoi-
tuksina yhteensä lähes 180 000 euroa.
 
Tyttöjen Talolla kävi vuoden 2021 kuluessa yli 

120 tyttöä ja lisäksi tutustumassa toimintaan alun 
toista sataa. Erilaisia ryhmiä järjestettiin 57 ja nii-
hin osallistui yhteensä yli 200 henkilöä. Seksuaali-
väkivaltatyössä tyttöjä kävi yli 70. Tyttöjen Talolla 
järjestettiin kymmeniä tapahtumia ja työntekijät 
toimivat asiantuntijoina ja kouluttajina eri verkos-
toissa. Kokonaisuutena Tyttöjen Talon toiminta 
tavoitti vuoden 2021 aikana yli 1600 henkilöä.
 
Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet toteutuivat ko-

ronapandemiasta huolimatta pääosin toimintasuun-
nitelmassa kuvatuilla tavoilla. Ainoastaan avointa 
toimintaa voitiin toteuttaa kokoontumisrajoitusten 
takia vähemmän. Edellisen vuoden aikana kehitetyt 
hyvät toiminnalliset käytänteet helpottivat kasvok-
kaisen toiminnan nopeaa siirtämistä etänä toteutet-
taviksi aina kokoontumisrajoitusten tiukentuessa. 
Kaikessa ryhmätoiminnan suunnittelussa huomioi-
tiin mahdollisuus siirtää lähiryhmätoiminnat etänä 
toteutettavaksi. 

Tyttöjen Talon toiminta on vakiintunutta, tunnet-
tua, arvostettua ja henkilökunta on ammattitaitois-
ta. Vuonna 2021 päätavoite toteutui monilta osin 
ja se näkyi saaduissa asiakaspalautteissa. Kaikes-
sa toiminnassa mukana olleet saivat kertomansa 
mukaan seuraa, keskustelumahdollisuuksia, uusia 
ystäviä, yhteisöön kuulumisen kokemuksia, tukea 
työntekijöiltä ja kokemuksen hyväksytyksi tulemi-
sesta omana itsenään.

 

Tampereen 
Tyttöjen talo
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Voimavirta tarjoaa kehitysvammaisille ja erityistä 
tukea tarvitseville nuorille vapaa-ajan tekemistä, 
päiväleiritoimintaa sekä nuorten avoimen kohtaa-
mispaikka Olkkarin. Lisäksi Voimavirta järjestää va-
paaehtoisuuteen perustuvaa omakaveritoimintaa, 
jossa nuorelle etsitään kaveri vapaa-ajalle. Erityistä 
tukea tarvitsevien kehitysvammaisten nuorten van-
hemmille järjestetään vertaistuellista toimintaa.

Matalan kynnyksen toiminta vähentää nuorten 
yksinäisyyttä, mahdollistaa heille osallisuuden 
kokemuksia ja yhteisöllistä mielekästä tekemistä. 
Toiminta ehkäisee nuorten ja perheiden syrjäyty-
mistä, lisää yhteisöllisyyttä ja tarjoaa jakamisen ja 
tekemisen mahdollisuuksia. Voimavirran työ ank-
kuroituu yhdenvertaisuutta tukeviin arvoihin, jot-
ka eivät korosta vammaisuutta ja erilaisuutta vaan 
ihmisten yhdenvertaisuutta. Toimintaa järjeste-
tään lisäksi siellä missä muutkin nuoret liikkuvat 
esimerkiksi Tampereen Monitoimitalo 13:sta.

Voimavirran toimintaa rahoitti STEA (Ak 134 376 
€). Tampereen kaupungin toiminta-avustus oli 
4700 €. Voimavirrassa työskenteli kaksi palkattua 
työntekijää ja tuntityöntekijöitä (htv 2,4). Toimin-
nassa oli mukana 16 vapaaehtoista.

Voimavirta on edelleen Tampereen ainoa kehitys-
vammaisille nuorille suunnattu matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka. Monelle nuorelle Voimavirta on 
ainoa paikka, jossa tavata kavereita. Sosiaalisen ver-
koston ja monipuolisen tekemisen houkuttelemana 
mukaan tulee vuosittain uusia nuoria. Koronapan-
demia vaikutti toimintaan, eikä kaikkia toiminta-
muotoja voitu järjestää suunnitellussa laajuudessa. 
Koronan vuoksi peruuntuivat verkoston kanssa yh-
teistyössä järjestämät Villiklubit sekä Voimavirran 
diskot. Kokoontumisrajoitukset vaikuttivat ryhmä-
kokoihin myös aukioloaikoina. Ryhmätoiminnat oli-
vat suljettuina 8.3.-30.4.2021 ja 9.8.-23.8.2021 väli-
sen ajan. Koko vuonna nuoria tavoitettiin kuitenkin 
n. 88% vakiintuneesta kävijämäärästä.

(Yliopistonkatu 58 B, 3 krs, 33100 Tampere)

Nuoria ja vanhempia ohjattiin henkilökohtaisesti pu-
heluin, videopuheluin ja sähköpostilla. Nuorille pe-
rustettiin WhatsApp-ryhmä ja heitä kannustettiin jak-
samaan tsemppipostikorteilla. Videot ja diskotsriimit 
tavoittivat 150 - 600 katsojaa kerralla. Henkilökohtai-
sia tapaamisia oli noin 1272. Olkkarin toimintaan osal-
listui 88 eri nuorta, joista nuoria naisia oli 46 ja miehiä 
42. Loma-ajan leiritoimintaa järjestettiin syksyllä 3 
päivää, muina loma-aikoina ei leiritoimintaa koronan 
vuoksi voitu järjestää. Vanhempien vertaistukitoimin-
taan osallistui 10 vanhempaa. Tuki toteutui etä - ja lä-
hikontaktein. Vaikeasta pandemiatilanteesta johtuva 
stressi toi mukanaan nuorille mm. mielenterveyden 
haasteita. Vanhempien huoli nuorten jaksamisesta 
kasvoi.

Vapaaehtoisiin pidettiin yhteyttä digitaalisesti ja 
heille järjestettiin vuoden aikana kaksi vertais- ja 
virkistysiltaa. Omakaveriparit jatkoivat yhteyden-
pitoa osa etänä ja osa lähikontaktein turvallisuus-
ohjeita noudattaen. Yksi uusi vapaaehtoinen tuli 
toimintaan mukaan.

Toiminnan tuloksellisuuden arviointia on kehitetty 
pit käjänteisesti. Nuorille, vanhemmille, vapaaehtoi-
sille ja yhteistyökumppaneille tehtiin palautekyse-
lyt vuoden lopussa. Palautteen mukaan Voimavirran 
toiminnan tavoitteet ja sisällöt vastaavat kohderyh-
män tarpeisiin ja toiveisiin hyvin.

Vuoden 2021 onnistumisen kokemus liittyy siihen, 
että vaikka toimintaa jouduttiin nopeasti siirtä-
mään digitaalisille alustoille, niin nuoria tavoitettiin 
yllättävän hyvin. Videotervehdykset, tsemppipos-
tikortit, WhatsApp-ryhmät ja diskostriimit tavoitti-
vat runsaasti katsojia. Vuoden ehdoton kohokohta 
oli nuorten paluu livetoimintaan koronan sulkuai-
kojen jälkeen. Tämä toi konkreettisesti näkyväksi 
Voimavirran toiminnan merkityksen ja tärkeyden 
osallistujille. 
 

Voimavirta
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Väkivalta- ja kriisityön yksikön perustehtävä on 
perheväkivallan, seksuaalisen väkivallan ja kun-
niaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy ja tuki-
palvelujen tuottaminen Pirkanmaalla. Toiminta on 
suunnattu henkilöille, joilla on 1) riski kokea tai 
jotka ovat kokeneet perheväkivaltaa, seksuaalis-
ta väkivaltaa tai kunniaan liittyvää väkivaltaa, 2) 
henkilöt, joilla on riski tai jotka ovat käyttäneet 
tällaista väkivaltaa, 3) näiden henkilöiden lähei-
set tai ilmiön vaikutuspiiriin kuuluvat sekä 4) näi-
tä henkilöitä työssään kohtaavat ammattilaiset ja 
vapaaehtoistyöntekijät. Yksikkö tarjoaa matalan 
kynnyksen kriisiapua erilaisiin väkivallasta johtu-
viin kriisitilanteisiin kasvotusten ja verkossa sekä 
tekee väkivaltaa ennaltaehkäisevää työtä ja vai-
kuttamistyötä. Yksikön toimintaa rahoittaa STEA, 
avustus vuonna 2021 oli yli 450 000 euroa.

Yksikössä toimii kolme työryhmää: DIDAR - kun-
niaväkivaltatyö, Perheväkivaltaklinikka ja Välitä! 
-seksuaaliväkivaltatyö. Työryhmät tarjoavat ku-
hunkin väkivaltamuotoon sopivia palveluja, kuten 
kriisityötä ja konfliktien ratkaisua yksilöille, pa-
reille ja perheille (puhelimitse, netissä ja henkilö-
kohtaisissa tapaamisissa), kuntouttavia ja voima-
varaistavia tukiryhmiä, yksilö- ja ryhmämuotoisia 
väkivallan ehkäisyohjelmia, traumainfoja, keskus-
teluryhmiä, dialogityöpajoja, toimintaryhmiä, ta-
pahtumia ja leirejä.
 
Näiden lisäksi yksikössä oli vuoden 2021 ajan 

käynnissä aikana kolme hanketta - oikeusministe-
riön rahoittamat rikosten ennalta ehkäisyyn täh-
täävät Välitä!- Nuorten hanke ja Kunniaksi- hanke 
sekä STEA:n rahoittama ja Kehitysvammaisten 
palvelusäätiön kanssa yhteistyössä toteutettava 
Kun lapsi satuttaa -hanke. 

Väkivalta- ja kriisityön yksikössä (hankkeet mukaan 
lukien) työskenteli vuoden 2021 aikana yhteensä 
14 työntekijää (htv 12,5). Yksikön toiminnassa oli 
mukana viisi tuntipalkkaista ryhmänohjaajaa ja kol-
me harjoittelijaa. Vapaaehtoisia oli vuoden mittaan 

mukana toiminnassa viisi. Loppuvuodesta yksikös-
sä tapahtui useampia henkilövaihdoksia.

Väkivalta- ja kriisityön yksikkö tavoitti kuluneena 
vuonna lähes 600 asiakasta. Kasvotusten, yksilö-
tapaamisissa, kohdattiin asiakas n. 1300 kertaa ja 
puhelimitse tai viesteillä yli 1700 kertaa. Ryhmiä 
toteutettiin yhteensä 43 ja niissä oli osallistujia yli 
280. Itse ja yhdessä muiden kanssa järjestettiin yli 
30 koulutusta toisille ammattilaisille. Koska yksikön 
palvelut tunnetaan alueella pitkältä ajalta, asiakkaita 
ohjautuu tasaisesti palveluihin. Koulutuksilla ja aktii-
visella verkostotyöllä tavoitettiin vuonna 2021 lähes 
kaksinkertainen määrä ammattilaisia (3970 henkilöä) 
edellisvuoteen verrattuna eli verkosto- ja vaikut-
tamistyössä palattiin koronaa edeltävälle tasolle. 
Palvelut pystyttiin pitämään auki koko vuoden ko-
ronaturvallisesti rajoitustilanteen vaihdellessakin ja 
siirtymään tarvittaessa ketterästi etäyhteyksille sekä 
kriisityössä että ryhmien järjestämisessä. 

Väkivalta- ja kriisityön yksikkö sai vuonna 2021 
erittäin hyvin medianäkyvyyttä. Yksikön yhteydes-
sä toimivat kaksi oikeusministeriön rahoittamaa ke-
hittämishanketta lisäsivät myös perustyömme nä-
kyvyyttä. Kunniaksi- hankkeen ansiosta tavoitettiin 
myös yksikön perustyöhön uusia asiakasryhmiä, 
mm. väkivaltaa kokeneita romaninaisia. Yksikössä 
otettiin käyttöön palautetietoisen hoidon menetel-
mä (Feedback Informed Treatment), jolla seurataan 
asiakkaan hyvinvoinnissa tapahtunutta muutosta ja 
varmistetaan, että asiakas saa juuri sellaista apua 
kuin tarvitsee.
 
Perheväkivaltaklinikka täytti 20 vuotta ja juhla-

seminaari sekä iltajuhla onnistuttiin toteuttamaan 
koronarajoituksista huolimatta hybridinä syys-
kuussa. Seminaariin saatiin pääpuhujaksi Marius 
Råkil norjalaisesta Altenativ til vold -järjestöstä ja 
siihen tuotettiin kaksi videota: Perheväkivaltakli-
nikan historiasta kertova video sekä klinikalta ai-
kanaan apua saaneen perheväkivallan uhrin ker-
tomus omasta selviytymisprosessistaan. 

Väkivalta- ja kriisityö
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Tesomalla sijaitseva Wihreä Puu toimii alueellise-
na kohtaamispaikkana kaikenikäisille ihmisille. Toi-
minta vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä lisää ihmisten 
tasavertaisen osallisuuden mahdollisuuksia. Wih-
reän Puun toiminta mahdollistaa arjen tasoista, 
matalakynnyksistä tukea, yhteistä tekemistä sekä 
vertaisryhmiä alueen asukkaille. Työtä tehdään yh-
teisötyön viitekehyksestä, ennaltaehkäisevällä so-
siaalisen työn otteella ja ihmisten välistä kohtaamis-
ta ja vertaistukea edistäen. Toiminnassa toteutetaan 
kävijöiden ja alueen asukkaiden tarpeita ja toiveita. 
Toiminnan ensisijaiset kohderyhmät ovat alueen 
lapsiperheet, lapset ja nuoret sekä ikäihmiset.

Vuonna 2021 Wihreässä Puussa työskenteli nel-
jä työntekijää (3,4 htv). STEA:n Paikka auki-rahoi-
tus mahdollisti nuoren palkkaamisen vuodeksi 
(8/2020-8/2021). Toiminnassa oli mukana kolme 
vapaaehtoista ja vuoden aikana toimintaan osal-
listui 3 opiskelijaa eri oppilaitoksista. Toimintaa 
rahoitti Tampereen kaupunki, 91 500 €, ja Pispa-
lan rukoushuoneyhdistys, 35 000 €.

Vuoden 2021 säännöllinen viikkotoiminta:
- Avoin perhetoiminta ja jalkautuva perhe-
  toiminta. Jalkautuvaa perhetoimintaa 
  toteutettiin Tesoman hyvinvointikeskuksen 
  tiloissa.
- Kouluikäisten toimintaan (lapsi- ja varhais-
  nuori sotyö).
- Ikäihmisten ryhmätoiminta

Wihreän Puun työntekijät olivat edelleen aktiivi-
sesti mukana alueverkostotyössä ja Wihreä Puu 
toimii verkostossa perheille suunnattuna avoimena 
kohtaamispaikkana.Tesoman hyvinvointikeskuksen 
kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Wihreän Puun 
avoimen perhetyö jalkautui alkuvuonna  Tesoman 
hyvinvointikeskuksen tiloihin säännöllisesti kerran 
viikossa. Vuoden 2021 loppuun mennessä toimin-
taan osallistui 35 perhettä (39 aikuista ja 44 lasta). 
Etäyhteyksin tavoitettiin 5 perhettä. Kouluikäisten 

(Ristimäenkatu 35, liikesiipi, 33310 Tampere)

toimintaan osallistui 65 lasta, iältään 7-14-vuotta. 
Etäryhmiin tavoitettiin 23 lasta. Matalan kynnyksen 
avoimeen toimintaan osallistui n. 300 kävijää, jois-
ta n.120 oli alle 18 v. Erilaisia ryhmiä oli vuoden ai-
kana 11 ja niihin osallistui 103 henkilöä. Ikäihmisten 
ryhmätoiminnan osallistumismäärä oli 21. Seura-
kunnan Ruokapankin kanssa käynnistetty hävikki-
ruokajakelu oli osittain tauolla vuonna 2021.

Wihreän puun perustoimintaa toteutettiin edel-
leen myös vaihtoehtoisin toimintatavoin alueelliset 
ja ajankohtaiset korona- rajoitukset huomioiden. 
Toiminnassa painottui lähes koko vuoden rajattu 
ryhmäkoko ja osa ryhmistä ja ihmisten kohtaami-
sista toteutettiin etähteyksin. Toiminnan vaihto-
ehtoisten toteutumismuotojen käytössä hyödyn-
nettiin edellisen vuoden kokemusta sekä kävijöiltä 
että toimintaan osallistuneilta saatua palautetta. 
Wihreän Puun somekanavia seurattiin ahkerasti ja 
sinne tuotettiin erilaisia videoita, tekemisen ideoi-
ta vanhemmille ja lapsille kotioloihin. Virtuaalisissa 
ryhmissä perheet jakoivat poikkeusolojen arkea 
sanoin ja kuvin. Alusta toimi myös tiedottamisen 
väylänä sekä ajankohtaisen koronaohjeistuksen et-
tä palvelujen osalta.

Moni perhe kertoi taloudellisen tilanteensa huo-
nontuneen merkittäväksi ja toisaalta myös roh-
keus liikkua ostoksilla vähentyi. Alueen asukkaat 
vierailivat ahkerasti Wihreän Puun ”Hyvä kiertoon” 
kierrätyspisteellä. Kierrätyspisteeltä pystyi ohi kul-
kiessaan ottamaan mukaan lasten vaatteita ja tar-
vikkeita.

Vuosi oli aktiivinen ja toiminnallinen. Kävijät koki-
vat toiminnan omaa arkeaan tukevana ja luottamus 
säännölliseen ja vakaaseen toimintaan oli suuri. 
Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien eriar-
voistuminen huoletti monia ja tasavertaista mah-
dollisuutta harrastaa haluttiin edistää. Tämän seu-
rauksena käynnistyi yhteistyö RBC ry:n Liikuttava 
Kaveri -hankkeen kanssa.

Wihreä Puu



SETLEMENTTI TAMPERE 2021 | 28

Tesoman hyvinvointikeskus kokoaa useita palvelu-
ja saman katon alle. Hyvinvointikeskuksen allians-
simallissa palveluja tuottavat Tampereen kaupun-
ki ja Mehiläinen. Setlementti Tampere ry vastaa 
hyvinvointikeskuksen ensimmäisessä kerroksessa 
sijaitsevan yhteisökahvila OmaNaapurin kahvila-
toiminnasta, ja lisäksi kahvilassa työskentelevän 
kahvilan emäntä/yhteisökoordinaattorin työtehtä-
viin kuuluu toiminnan ja tapahtumien koordinointi 
hyvinvointikeskuksen tiloihin, matalan kynnyksen 
neuvontapalvelu sekä kahvilan työkuntoutujien 
ohjaaminen.

Yhteisökahvila OmaNaapurista on muodostunut 
alueen ihmisten yhteinen olohuone. Se tarjoaa 
rennon paikan oleilla ja tavata tuttuja ja mahdol-
lisuuden osallistua erilaisiin järjestettyihin har-
rastus- ja ryhmätoimintoihin. Sieltä saa tietoa ja 
vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta 
tai samoista asioista kiinnostuneilta ihmisiltä. Yh-
teisöllisyys syntyy toiminnan kautta.

Vuonna 2021 yhteisökahvila oli avoinna maanan-
taista lauantaihin pääsääntöisesti klo 8-17 välisenä 
aikana. Kahvilan valikoimiin kuuluivat kahvilatuot-
teet, keitto- ja salaattilounaat. Kahvilasta hoidet-
tiin myös tarjoilut hyvinvointikeskuksen kokous-
tiloihin ja monitoimitilaan. Tavoitteena on, että 
kahvilan myyntituotoilla rahoitetaan kahvilan toi-
minta. Erittäin tärkeä toiminnan mahdollistaja oli 
hyvinvointikeskuksen allianssin kohdistama avus-
tus yhteisökoordinaattorin työhön.

Kahvilan liike- ja yhteisöllisestä toiminnasta vas-
tasi kahvilan emäntä, joka toimi samalla yhtei-
sökoordinaattorina. Hänen lisäkseen kahvilassa 
työskenteli kaksi kahvilatyöntekijää ja yksi tunti-
työntekijä (htv 2,9). Vuoden aikana kahvilan toi-
mintaan osallistui yksi kuntouttavan työtoimin-
nan asiakas. Syksyn aikana keskiviikkoisin Tamkin 
opiskelijat osallistuivat yhteisöllisen toiminnan 
suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tesoman hyvinvointikeskus 1 krs, Tesomankatu 4)

Yhteisökahvila OmaNaapurin kaltaiselle kokoon-
tumispaikalle on alueella suuri tarve. Ennen pan-
demiaa asiakasmäärät ja myynnit olivat kasvavia 
ja matalan hintatason vuoksi kahvilassa voi kevy-
emmälläkin lompakolla nauttia hyvistä tuotteista. 
Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 
lähti vauhdikkaasti käyntiin ja järjestöt ja alueen 
ihmiset toimivat aktiivisesti hyvinvointikeskuksen 
tiloissa. Erilaisia tapahtumia toteutettiin ja toi-
minta oli monipuolista.

Koronapandemian seurauksena hyvinvointikes-
kuksen palveluita jouduttiin rajoittamaan ja osittain 
sulkemaan. Myös ryhmä- ja tapahtumatoiminta 
ovat suositusten mukaisesti olleet tauolla. Kahvila 
oli kiinni yleisten ohjeiden mukaisesti 9. -28.3.2021 
välisen ajan.

Merkittävä osa kahvilan tuotosta on tullut kokous- 
ja tilaustoiminnasta. Hyvinvointikeskuksen palve-
luiden supistuessa kokous- ja tilaustoiminta vähe-
ni ja loppui. Ripeästi lähdettiin kehittämään uusia 
tuotteita ja korvaavaa kahvilatuotteiden ulosmyyn-
tiä. Ulosmyynti oli kuitenkin hyvin pienimuotoista 
ja sen tuotot jäivät vähäisiksi.

Kahvilan jälleen avautuessa asiakaspaikkojen mää-
rää rajoitettiin turvaohjeiden mukaisesti. Käyttöön 
otettiin 75 % asiakaspaikoista. Asiakkaat palasivat 
vähitellen ja parhaimpina päivinä asiakkaita kävi 
noin 100-250 asiakasta päivässä. Kahvilan myynti 
väheni kuitenkin merkittävästi. Asiakkaat noudat-
tivat yleisiä turvaohjeita kuuliaisesti, koska kahvila 
on monelle ihmiselle ainoa paikka, jossa he voivat 
tavata toisia ihmisiä.

Tesoman hyvinvointikeskuksen palvelusydämen 
muodostavat yhteisökahvila OmaNaapuri sekä 
neuvontapiste. Koronapandemian aikana palve-
lusydämen yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi muo-
dostui tiedon välittämisen lisäksi ihmisten hädän 
ja tuskan kuulevana korvana oleminen. 

Yhteisökahvila OmaNaapuri
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Hankkeet

Välitä! - Nuorten hanke

Oikeusministeriön rahoittama Välitä! - Nuorten hanke käynnistyi syyskuussa 2020. Hankkeen pääkohde-
ryhmä on nuoret 15-29-vuotiaat pirkanmaalaiset, joilla on vahingollista seksuaalikäyttäytymistä.  Tarkem-
min henkilöt, jotka ovat epäiltynä seksuaalirikoksesta, suorittaneet rangaistuksen käymättä ehkäisyoh-
jelmaa, tai joiden seksuaalinen käytös tai kiinnostus aiheuttaa huolta ja lisää riskiä seksuaalirikokseen. 
Toissijainen kohderyhmä on edellä mainittujen perheet sekä Pirkanmaalla toimivat ammattilaiset, jotka 
kohtaavat näitä nuoria työssään. Hanke ehkäisee seksuaalirikoksia tarjoamalla tekoihin riskissä oleville 
nuorille riittävän pitkäkestoista matalan kynnyksen keskusteluapua. Hanke kehittää Välitä! -seksuaalivä-
kivaltatyön tekijätyön työmenetelmiä nuorille sopivaksi ja lisää ammattilaisten valmiuksia kohdata näitä 
nuoria. 

Hankkeessa työskenteli vuonna 2021 kolme kuukausipalkkaista työntekijää (työpanos 1,6). Loppuvuo-
desta 2021 hankkeessa tapahtui henkilövaihdos.

Hanke on edennyt suunnitellusti. Vuoden 2021 aikana tavoitettiin 31 eri asiakasta, joita tavattiin yh-
teensä hieman yli 200 kertaa. Asiakassuhde kesti keskimäärin 5 kk. Asiakasmäärä on ollut sopiva ja 
tavoitteiden mukainen. Asiakaspalaute on ollut hyvää, asiakkaat ovat kiitollisia harvinaisesta mahdol-
lisuudesta saada puhua vaikeasta aiheesta luottamuksellisesti. Kriittistä palautetta ei ole saatu. Tämä 
voi johtua siitä, että asiakkailla on hyvin korkea motivaatio osallistua tapaamisiin ja vastaavaa tilaisuut-
ta keskustella näistä teemoista on palvelujärjestelmässä hyvin vähän tarjolla.

Verkostot toimivat ja toiminnan tunnettavuutta Pirkanmaalla ja valtakunnallisesti on saatu kasvatettua 
myös korona- aikana. 

Kunniaksi -hanke

Kunniaksi -hanke (2021-2022) käynnistyi Oikeusministeriön rahoittamana tammikuussa 2021. Hankkeen 
päätavoitteena on vähentää kunniaan liittyvän väkivallan (KLV) käyttöä Pirkanmaalla asuvien maahanmuut-
tajayhteisöjen sisällä. 

Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana on ollut tärkeää tehdä hankkeen toimintaa tunne-
tuksi Pirkanmaan alueen maahanmuuttajayhteisöissä sekä romaniyhteisössä. Koronapandemia on 
vaikeuttanut jalkautumista yhteisöihin. Hanke on nivoutunut vahvasti osaksi olemassa olevaa Didar- 
kunniaväkivaltatyön tiimin toimintaa. Näin voidaan saada lyhyen hankkeen aikana tehty työ jatkumaan 
myös tulevaisuudessa. 

Verkostoyhteistyötapaamisissa tavoitettiin lähes 300 ammattilaista vuoden 2021 aikana ja koulu-
tuksissa oli osallistujia yli 500. Vuoden 2021 kuluessa käynnistyi hedelmällinen yhteistyö POLAMK:n 
kanssa, ja hanke on mm. tuottanut useampia videoita liitettäväksi poliisien täydennyskoulutukseen 
kunniaan liittyvästä väkivallasta ja romanien kanssa työskentelystä. 

Hankkeen asiakkuuksiin tavoitettiin kymmenen henkilöä vuonna 2021. Asiakkaita tavattiin 2-5 kertaa. 
Asiakkuus on jatkunut keskimäärin 3 kuukautta. Asiakastapaamiset on pääasiallisesti toteutuneet kas-
vokkain. Tapaamisten välillä on yhteyttä pidetty puhelimitse tai viesteillä.
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Kun lapsi satuttaa -hanke

Kun lapsi satuttaa -hanke (2020-2022) etsii ratkaisuja niiden perheiden elämään, joissa erityistä tukea 
tarvitseva lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti muita perheenjäseniään kohtaan. Hänellä voi olla kehitysvam-
ma, neuropsykiatrisia ongelmia tai ymmärtämisen ja oppimisen haasteita. Kun lapsi satuttaa -hankkeessa 
pyritään lisäämään tietoa ja ymmärrystä aiheen ympärillä.  Hankkeessa tuetaan yksittäisiä perheitä ja sa-
malla kehitetään palvelujärjestelmää. Kun lapsi satuttaa -hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 
(STEA) tuella Veikkauksen varoista. Yhteistyö kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen 
ja sivistystoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa oli tiivistä vuonna 2021. Hankkeessa työs-
kenteli vuoden 2021 ajan kaksi työntekijää Kehitysvammaisten palvelusäätiön puolelta ja yksi työntekijä 
Setlementti Tampere ry:stä. 

Hankkeen toisena toimintavuotena jatkettiin perhetyötä, ammattilaisten kouluttamista, vertaistuen 
kehittämistä sekä vaietun aiheen esille nostamista.  Perhetyöhön osallistui vuoden aikana yhteensä 
18 perhettä ja tapaamisia oli 114 kappaletta. Tämän lisäksi pitkiä yksittäisiä hoidollisia puheluita asi-
akkaisiin oli 40 kpl ja ammattilaisten konsultaatioita 19 puhelua ja 19 sähköpostikeskustelua. Asiakas-
työssä otettiin käyttöön palautetietoinen hoito - menetelmä (Feedback Informed Treatment) ja tätä 
käytettiin 12 asiakkaan kanssa yhteensä 65 tapaamisessa. Tämän mittarin mukaan 70 % asiakkaista 
koki hyvinvointinsa lisääntyneen ja 10 % koki hyvinvointinsa pysyneen ennallaan. Yleisesti väkivalta-
työssä pidetään hyvänä tuloksena mikäli 60 % asiakkaista kokee hyvinvoinnin lisääntyvän tai pysyvän 
ennallaan.

Kun lapsi satuttaa- hanke koulutti 5 vertaisvanhempaa ja järjesti suljetun verkossa pidettävän vertais-
tukiryhmän lapsensa taholta väkivaltaa kokeneille vanhemmille yhteisyössä Leijonaemot ry:n kanssa. 
Ryhmään osallistui 6 vanhempaa ja ryhmäkertoja oli 3 x 1.5 h. Tämän lisäksi järjestettiin yksittäinen 
vertaistuellinen tapahtuma ja tähän osallistui 5 vanhempaa. Molemmissa edellä mainituista tapahtu-
mista oli paikalla myös hankkeen kautta koulutettu vertaisvanhempi. Hankkeen kautta järjestettyyn 
Toivon tiellä- hyvinvointivalmennukseen osallistui 6 vanhempaa (yhteensä 36 tapaamista)

Vaietun aiheen esille nostamista ja vaikuttamistyötä tehtiin pandemian vuoksi pääosin verkossa. Hank-
keen kotisivuilla oli vierailuita 3831 kpl ja hankkeen materiaalit (blogit, videot ja uutiset) tavoittivat 
yhteensä 6769 katselukertaa. Yle perjantai teki dokumentin hankkeen aiheesta ja tällä dokumentilla 
on 170 843 katselukertaa.

Kun lapsi satuttaa- hanke järjesti 9 webinaaria, joissa oli kaiken kaikkiaan 701 osallistujaa (353 läheis-
tä/vanhempaa, 334 ammattilaista, 14 ei ilmoittanut taustaansa) Koronapandemian vuoksi pystyttiin 
järjestämään vain yksi ammattilaisille livenä toteutettu vertaisoppimisen aamupäivä ja tähän osallistui 
10 ammattilaista.
 



SETLEMENTTI TAMPERE 2021 | 31

Poljento
 
Poljento-hanke (2021-2023) on verkossa tapahtuvaa vertaistuellista toimintaa, jossa luodaan digitaa-
lisia yhteisöjä ja yhteisöjen verkostoja sosiaaliseen mediaan. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, 
joissa kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat ihmiset ovat yhteisön jäseniä, aktiivisia toimijoi-
ta ja sisällön tuottajia. Hanketta rahoittaa STEA (124 357 €).

Hanke käynnistyi elokuussa 2021. Hankkeeseen palkattuja työntekijöitä oli kolme (2 htv).

Työntekijöiden vahva osaaminen sosiaalisen median välineistä ja innostava työote mahdollistivat 
hankkeen nopean käynnistymisen. Ensimmäisen toimintaviikon aikana saatiin käyntiin ensimmäinen 
teemaryhmä ja ensimmäinen työpaja pidettiin jo hankkeen toisella viikolla. Yhteistyö kumppaneiden 
kanssa aloitettiin ripeästi ja kohderyhmään kuuluvia henkilöitä tavoitettiin yhteistyökumppaneiden 
kautta heti toiminnan alusta alkaen.

Kohderyhmän kiinnostus aiheeseen on myös lisääntynyt viime vuosina koronapandemian siirtäessä 
erilaisia toimintoja verkkoon.

Toiminnan ja tuotosten sisällöt vuonna 2021 olivat:

1. Työpajat kohderyhmille: yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyt työpajat, joissa osallistujina sekä kehitys-
vammaisia henkilöitä, että heidän kanssaan työskenteleviä sosiaalialan ammattilaisia. Työpajoja oli yhteensä 14, 
joiden osallistujamäärä oli yht. 130.
2. Vertaistuelliset teemaryhmät: sosiaaliseen mediaan perustetut vertaistuelliset ryhmät, joissa osallistujat voi-
vat keskustella ja saada vertaistukea teemoihin liittyen. Syksyn aikana käynnistyi 3 ryhmää: asuminen, vapaa-aika 
ja taide ja kulttuuri. Kohtaamisiksi on laskettu keskustelujen avaukset. Ryhmiin osallistuneita henkilöitä oli 97.

3. Pelistriimit: yhteisöllistä verkkopelaamista yhdessä kohderyhmän kanssa ja mahdollisuus  osallistua striimeihin 
myös chatin kautta.

4. Chat-ryhmät, snapshat ja Discord: Chat- ryhmät, joissa mahdollisuus vertaistuelliseen keskusteluun ja päivittäi-
sen juttuseuran löytämiseen. Discordissa keskitytään peleihin liittyviin asioihin ja etsitään peliseuraa. Järjestettiin 
yhteensä 5 tapahtumaa. Osallistujia oli yht. 232.

5. Livestriimit ja hybriditapahtumat: erilaisia tapahtumia joihin mahdollisuus osallistua verkkovälityksellä esim. 
konsertit ja muut livestriimit. Yhteistyössä muiden kanssa järjestettiin 6 tapahtumaa. Osallistujia oli 99.

6. Ulkoinen viestintä, näkyvyys sosiaalisessa mediassa, jotta saadaan kohderyhmää näkyväksi siellä missä muut-
kin ihmiset ovat. Näkyvyys somessa on tavoittanut myös sosiaalialan ammattilaiset. Esim. Poljento-hankkeen Tik-
Tokvideoita on katsottu kymmeniä tuhansia kertoja.

Syksyn 2021 aikana henkilökohtaisia tapaamisia asiakkaiden kanssa (kontaktien lukumäärä) oli 130. 
Chatin kautta kontakteja oli 1260. Vertaistuellisissa verkkoteemaryhmissä kontakteja oli 300.

Hankkeesta saadut alustavat tulokset ovat hyviä ja rohkaisevia. Toiminta on vasta alussa ja osallistujia 
on vielä rajallisesti mutta osallistujien ja yhteistyökumppaneiden kokemukset sekä toiminnasta saatu 
palaute ovat erinomaisen rohkaisevia. Nuorten digiosaaminen kehittyy vauhdilla ja lisää myös kohde-
ryhmän osallisuutta verkossa. Hanke seuraa sosiaalisen median trendejä tiivisti ja on mukana tukemassa 
ja mahdollistamassa kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta siellä missä muutkin 
nykyisin liikkuvat.
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Teatteri NEO

Teatteri NEO on Tampereella toimiva näyttelijäryhmä, jossa kehitetään uudenlaista tuetun työllistymi-
sen mallia. Mallin avulla tuetaan kehitysvammaisia näyttelijöitä työllistymään esittävien taiteiden alalle. 
Teatteri NEOn haaveissa on tehdä teatteritaidetta monissa eri medioissa ja ammattilaisproduktioissa. 
Teatteriyhteistyöt voivat suuntautua vaikkapa teatteritiloihin, sosiaaliseen mediaan tai täysin uusille 
teatterin tekemisen alustoille.

Teatteri NEO- hanketta 2020-2022 rahoittaa Taiteen edistämiskeskus (Taike). Toimintaa hallinnoi Set-
lementti Tampere ry:n NEO - omaPolku työmuoto ja yhteistyökumppanina toimii Tampereen Teatteri.

Vuosi 2021 vei Teatteri NEOn toimintaa eteenpäin monin eri tavoin. Teatteri NEOn merkitys alueelli-
sella sekä kansallisella tasolla selkiytyi, kun toiminnan ytimeksi kirkastui esitystoiminnan sijaan kehittä-
mistyö. Teatteri NEOn jäsenistä suuri osa on jo pitkään harrastajatasolla näytelleitä kehitysvammaisia 
ihmisiä, joiden mahdollisuudet työllistyä näyttelijöinä ammattiteatterien produktioihin ovat kuitenkin 
olleet hyvin rajalliset tai jopa olemattomat. Kynnys työllistyä esittävän taiteen alalle on korkea erityi-
sesti kehitysvammaiselle ihmiselle, jonka erityisen tuen tarpeita esittävän taiteen ala ei välttämättä 
tunnista tai osaa reagoida niihin oikealla tavalla. Teatteri NEOssa tunnistettiin tarve kehittää toimintaa 
vastaamaan tähän tuen tarpeeseen. Toiminnasta kehitettiin alustamuotoinen malli, jossa korostuu 
toiminnan kuusi eri suuntaa: ammattiteattereihin työllistyminen, koulutus, uudet esittämisen tavat, 
tutkimus, viikoittaiset kokoontumiset ja yksilöllinen tuki. 

Ryhmän kokoonpano vahvistui syksyllä 2021 yhdellä jäsenellä, joten vuoden 2021 aikana teatterilaisia 
oli 8 ja 2 ohjaajaa.

Kevään aikana Teatteri NEO aloitti yhteistyön Tampereen Teatterin näyttelijöiden kanssa ensin koron-
arajoitusten vuoksi some-alustoja hyödyntäen ja loppukeväästä yhteisillä harjoituksilla. Yhteistyön 
aloittaminen havainnollisti hyvin sitä, mihin suuntaan jatkossa työskentelyä kannattaa suunnata. Vuo-
den lopulla DiDa festivaali tilasi Teatteri NEOlta esittelyvideon osaksi festivaaliohjelmaa. Teatteri NEO 
sai lainata Tampereen Teatterilta rooliasuja ja ammattilaisten tuella rakennettiin NEOn esittelyvideon 
näyttelijöiden hahmot. Muusta tuotannosta vastasi yhdessä teatteri NEOn kanssa NEO - OmaPolun 
Mediastudio. Osallistuimme myös festivaalin yhteydessä järjestettyyn verkkoseminaariin. Lisäksi vuo-
den 2021 aikana käynnistettiin ohjaaja Tommi Kainulaisen ohjaama ja Folk Extremen tuottama Kaleva-
la X -projekti yhteisillä ideointitapaamisilla ja roolihahmojen rakentamisella. 

Yhteistyö jatkuu sekä Tampereen Teatterin että Kalevala X -projektin kanssa vuoden 2022 puolella. 
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Palvelutuotanto

Kuntouttava työtoiminta

Yksilöohjattua kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin Hervannan Kansainvälisessä naisten tapaamis-
paikka Naistarissa ja Tesoman hyvinvointikeskuksessa sijaitsevassa yhteisökahvila OmaNaapurissa. 
Kuntouttavan toiminnan tavoitteena oli edistää ja tukea henkilöiden työllistymismahdollisuuksia. Työ-
toiminnassa oli vuoden aikana mukana yhteensä 6 asiakasta. Kilpailutuksen jälkeen yksilöohjatun kun-
touttavan työtoiminnan ostopalvelusopimus Tampereen kaupungin kanssa päättyi 31.3.2021. Saim-
me kuitenkin uuden sopimuksen osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan sekä sosiaalisen 
kuntoutuksen tuottamisesta. Sopimus astui voimaan 1.4.2021. Vuoden 2021 aikana uuteen palveluun 
ei ohjautunut asiakkaita.

Keskustorin Nakkifakiiri

Yhdistys osti Keskustorin Nakkifakiirin kioskin ja toiminnan keväällä 2020. Nakkifakiirin aukioloajat ja 
myynti on ollut suunniteltua suppeampaa koronarajoitusten vuoksi. Isoja tapahtumia, joihin Nakkifa-
kiirin oli tarkoitus osallistua, ei järjestetty. Keskustorin Nakkifakiiri oli avoinna rajoitetusti viikonloppui-
sin, kesällä noin kuukauden sekä joulutorilla kolmen viikon ajan. 

  Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy

Setlementti Tampereen perustama ja 100% omistama yhtiö Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy on 
arvopohjaista liiketoimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa hyvinvointia asiakkaille ja tuloja yhdistyk-
selle. Vuosi 2021 oli yhtiön toiminnassa vasta toinen kunnollinen toimintavuosi. 

Yhtiöllä oli kaksi liiketoimintaa: nuorten aikuisten tuettu asuminen tukiasunnoissa Lindforsinkadulla 
Hervannassa (käynnistyi joulukuussa 2019) ja Kandela, terapia- ja työyhteisöpalvelut (terveydenhuol-
lon palveluihin lupa marraskuussa 2020). 

Yhtiöllä ei ollut omaa talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstöä, vaan tukipalvelut ostettiin yhdistyk-
seltä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja toimi yhtiön toimitusjohtajana. 

Työntekijöitä oli vuodenvaihteessa 31.12.2021 toimitusjohtajan lisäksi 7 (5,3 htv): Lindforsinkadulla 
vastaava ohjaaja (50%) ja kaksi ohjaajaa, Kandelassa johtava psykoterapeutti ja kaksi psykoterapeut-
tia (100% ja 60%) ja johtamisessa toimitusjohtaja ja osa-aikainen palvelupäällikkö (20%). 

Yhtiön liikevaihto oli 344 000 euroa ja tulos oli - 43 000 euroa tappiollinen. 

Hallitus kokoontui 8 kertaa. Puheenjohtajana toimi Tommi Nyman ja hallituksen muut jäsenet olivat 
Satu Laitinen, Rajkumar Sabanasedam ja Vuokko Valli.  
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Kiitokset

 

Yhteistyökumppanit

ADHD-liitto 
Ahjolan kansalaisopisto 
Ahjolan Setlementti ry 
Aitoon koulutuskeskus 
A-kilta
A-klinikkasäätiö
Amnesty International
Apeirons 
Asumispalvelusäätiö ASPA 
Autismiliitto 
Citizen Network, England 
Ensi- ja turvakotien liitto
Ensiapu Acuta
Erityisammattioppilaitokset: Luovi, 
Kiipula, Aitoo 
Etsivä työ Pirkanmaalla 
Finnpark Oy 
HAMK 
Harjulan Setlementin Valopilkku 
Harjun srk
Hyvinvointi HALI ry 
Hyvä mieli ry/Turvallinen perhe -hanke 
(Kuopio) 
Hämeen Setlementti ry 
Hätäkeskus 112-palvelu/mobiili 
Ihmisoikeusliitto ry
IKATA 
Inuti 
JAMK 
Kangasalan kaupunki 
Kankaanpään opisto 
Kehitysvammaisten palvelusäätiö 
Kehitysvammaisten tuki ry (Tampere) 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
Kehitysvammaliitto 
Kehitysvammapoliklinikka
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 

Kettuki ry 
Kotipirtti ry
Kriisikeskus Osviitta
Kris-Tampere
KRITS
Kulturfonden för Sverige och Finland 
KVANK 
Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö
Liikuntakeskus GoGo Hermia 
Loisto ja Auralan setlementtien SOPU-työ
Luovi 
Lyhty ry 
Maahanmuuttajainfo Mainio (Tampereen 
kaupunki)
Maahanmuuttajien kansainvälinen 
osaamiskeskus
Marhaban-keskus, Tampereen ev.lut 
seurakunnat
Maria Akatemia Yhdistys ry 
Me itse ry 
Mehiläinen
Mieli - Suomen Mielenterveys ry 
Miessakit 
MikäMies -verkosto 
MLL Hämeen piiri ja Tampereen osasto
MLL:n Selviydytään kiusaamisesta 
Monika-Naiset ry
Nalkalan Palvelut Oy 
Nokian kaupunki 
Nordplus adult- ohjelma 
Nuorisopsykiatrian EVA-yksikkö
Nääsville
Oikeusaputoimistot
Oikeuslaitos
Omillaan osuuskunta 
Pakolaisnuorten Tuki ry 
Pelastakaa Lapset ry 
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Kiitokset

Pioni ry
Pirkanmaan Elokuvakeskus ry 
Pirkanmaan kunniaväkivaltaverkosto
Pirkanmaan mielenterveys ry 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
Pirkanmaan SETA 
Pirkanmaan TE-toimisto
Pirkanmaan väkivaltaverkosto 
Pirkkalan kunta 
Pispalan Rukoushuoneyhdistys 
Poliisi
Pro-tukipiste
PSHP/TAYS:
RBC ry, Liikuttava Kaveri- hanke 
Rikosseuraamuslaitos
Romano Missio
Satakunnan ammattikorkeakoulu
/Vivien-hanke (EU) 
Seri-tukikeskus
Setlementtiliitto  
Sexpo-säätiö/ SeriE-hanke
Silta-Valmennus ry
Sisä-Suomen poliisi ja POLAMK 
SPR, Hämeen piiri ja Tampere
Stiftelsen 7:tonde Mars Fonden, 
Suojellaan lapsia ry
Suomen Tourette ja OCD yhdistys ry 
Sydänyhdistys ry
Taiteen edistämiskeskus TAIKE  
Tamp.ev lut. srk, Ruokapankki 
Tampere Mission, Iltalinjalla 
Tampereen ammatillinen 
koulutuskeskus TAKK 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
TAMK 

Tampereen ammattiopisto TREDU 
Tampereen ensi- ja turvakoti ry 
Tampereen kaupunki 
Tampereen seudun omaishoitajat ry
Tampereen sisu
Tampereen taiteilijaseura ry 
Tampereen Teatteri 
Tampereen voimistelijat
Tampereen Yliopisto 
TampereMissio 
Tampere-Talo 
Tanssiseura Spiral
Tesoman miähet ry
THL 
Tredu  
Tukena Oy 
Tukilinja 
Tukinainen ry
Turun kriisikeskus/Koski-työ
TV-Glad 
Valtakunnallinen Seri-uhrityön 
Rapu-verkosto 
Vimmart 
Vincit Oy 
Vuolle Setlementti
Yhdessä Selviytymisen Tuki 
YSTI ry 
YTHS - Ylioppilaiden 
Terveydenhoitosäätiö 
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Kiitokset

Glitternisti
Gronlund Palvelut
Hiushuone Sahrami
Hämeenlinnan kaupunki
Joy
JCDecaux 
Karkkipäivä
Kirkkohallitus
Kukkakauppa Hohto
Kulturfonden för Sverige och Finland
Leipomo Sorttiina
Liikuntakeskus GoGo
LSSAVI 
LVI-Naiset ry
LähiTapiola
Nordplus Adult
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Palanen Elämää -verkkokaupan kautta 
toimintaamme tukeneet
PartofYou
Pirkanmaan Jätehuolto
Pispalan Rukoushuoneyhdistys ry

Rakennustoimisto 10
Rikoksentorjuntaneuvosto
Ruokapankki - Tampereen seurakunta-
yhtymä
Salon Siru
Soroptimist International Tammerkoski
Sosiaali- ja terveysministeriö
Stiftelsen 7:tonde Mars Fonde
Suomen Setlementtiliitto
Taiteen edistämiskeskus Taike
Tampereen kaupunki
Tampereen Lihajaloste Oy
Trust, luova arvotomisto
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos THL
Vegem
Veikkaus Oy
Venner
Vuhuu
Yes Girl
Yksityishenkilöt, jotka ovat tukeneet 
toimintaamme
Zonta-naiset

Toimintamme tukijat ja rahoittajat


