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YLEINEN OSA 
 

Setlementti Tampere 
 

Setlementti Tampere on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton 
yhdistys, joka tekee työnsä kautta näkyväksi setlementtiarvoja 
yhteiskunnassa. Olemme allekirjoittaneet setlementtisitoumuksen. 
 
Toimintamme ydintä on sosiaalinen työ, joka tukee ihmisten arkea 
ja kutsuu heitä yhteiseen kanssakäymiseen. 
 
Menestys tehtävässämme edellyttää yhteiskunnan tilan ja ajan 
hengen ymmärtämistä. Ajan hengen ymmärtäminen pohjautuu 
puolestaan eri toimijoiden, sukupolvien ja kulttuurien kanssa 
käytävään vuoropuheluun. Toimivat ideat syntyvät ihmisiä 
kuunnellen ja oman maailman avartumisen kautta. Tunnistamme 
yhteiskunnallisia epäkohtia ja teemme niitä näkyväksi. Seuraamme 
aktiivisesti yhteiskuntaa ja reagoimme havaitsemiimme ihmisten 
tarpeisiin. Uskomme, että ihmisissä on voima, ideat ja ratkaisut 
omaan hyvinvointiinsa liittyvissä asioissa.  
 
Yhdistys toteuttaa perustehtäväänsä monialaisena yhteisöjen 
yhteisönä. 
 
 

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. 
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Toiminta-ajatus 

 
Setlementti Tampere vahvistaa aktiivista kansalaisuutta ja 
yhteisöllisyyttä sekä tuottaa ja kehittää ennakkoluulottomasti 
hyvinvoinnin palveluja. 
 

Yhdistyksen strategia 

 
Yhdistyksen toimialojen ja yksiköiden toiminnan suunnittelu ja 
toteutus perustuvat yhdistyksen kokonaisstrategiaan. Strategiaa 
toteuttavat kaikki yhdistyksen työmuodot oman toimintansa kautta.  
 
Tulevat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät, että strategia 
mahdollistaa nopeatkin operatiiviset ratkaisut ja 
muutoskykyisyyden. Yhdistyksen toimintaa tarkastellaan 
strategisesta näkökulmasta vuosittain toimintasuunnitelman sekä 
vuosikertomuksen valmistelun yhteydessä.  
 
 

YKSITYISKOHTAISET STRATEGISET TAVOITTEET  
 

Yhdistys 

 
Lupaus: 

 

Setlementti Tampere ry on vahva järjestötoimija Pirkanmaalla. 
 

Setlementti Tampere on Pirkanmaalla toimiva yleishyödyllinen 
palvelujen toteuttaja, kehittäjä ja mahdollistaja. Suomen 
Setlementtiliiton dynaamisena jäsenyhdistyksenä se edistää liiton 
ja sen paikallisyhdistysten toimintaa vahvistaen suomalaisen 
setlementtiliikkeen yhteiskunnallista asemaa. Eettiset ja 
taloudelliset näkökulmat liittyvät Setlementti Tampere ry:n 
toiminnassa erottamattomasti toisiinsa.  
 
Yhdistyksen toimintaedellytysten säilyminen edellyttää kasvua, 
jonka perustana on organisaation hallittavuus ja kantokyky myös 
muutosten keskellä. Strategiakaudella Pirkanmaan kuntien ja 
maakunnan palvelutarpeita kartoitetaan. Nykyisiä työmuotoja 
hyödyntäen ja uusia avauksia tehden vastaamme (pro)aktiivisesti 
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yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Erityisesti huomioidaan 
valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus sekä alueelliset 
väestöpohjan muutokset. Yhdistys etsii luovia ratkaisuja palvelujen 
tuottamiseen esimerkiksi järjestö- ja yritysyhteistyönä. Setlementti 
Tampere harjoittaa tarvittaessa myös sivistynyttä 
kansalaistottelemattomuutta tavoitteidensa saavuttamiseksi. 
 
 

Henkilöstö 

 
Lupaus: 

 
Setlementti Tampere on motivoiva ja turvallinen työympäristö.   

 

Osaava henkilöstö ja henkilöstön riittävä määrä suhteessa 
tehtäviin ja palveluihin on yksi yhdistyksen toiminnan kulmakivistä. 
Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat meille tärkeitä. 
Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja hyvä johtaminen ovat 
tässä yhteydessä toiminnan keskiössä.  
 
Setlementti Tampere on kilpailukykyinen ja haluttu työnantaja, ja jo 
rekrytointivaiheessa työntekijöiden erilaisuus nähdään rikkautena 
ja vahvuutena. 
  

 

Vapaaehtoistoiminta 

 
Lupaus: 

 
Setlementti Tampereen vapaaehtoistoiminta on monipuolista 
ja laadukasta.  
 
Ymmärrämme vapaaehtoistoiminnan tärkeäksi osaksi 
kansalaisyhteiskuntaa, ja vapaaehtoisten arvostus yhdistyksessä 
näkyy niin itse vapaaehtoisille kuin ympäröivälle yhteiskunnallekin.  
 
Yhdistys mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan monia erilaisia 
muotoja. Näemme vapaaehtoistoiminnan yhtenä tärkeänä väylänä 
tulla mukaan setlementtiliikkeeseen. Huomioimme vertaisuuden 
voiman, ja toiminnasta kiinnostuneille ihmisille luodaan 
monipuolinen valikoima vapaaehtoisuuteen perustuvia tehtäviä. 
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Tarjoamme kaikille mahdollisuuden toimia vapaaehtoisina taitojen, 
kiinnostuksen ja sitoutumishalun mukaan.  
 
Vapaaehtoistoiminnan alueella tehdään uusia avauksia, ja 
rahoitusta sekä toiminnallisia resursseja kehitetään. Tavoitteena 
on, että työ saadaan ammatillisesti koordinoiduksi. Työmuotojen 
yhteistoiminnasta saatavia synergiaetuja hyödynnetään vahvasti 
myös vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistoimintaa seurataan ja 
arvioidaan säännöllisesti, ja vapaaehtoiset otetaan mukaan 
kehittämistoimintaan. 
 

 

Kumppanuudet 

 
Lupaus: 

 

Setlementti Tampere on aloitteellinen kumppanuuksien 
rakentaja ja luotettava yhteistyökumppani. 
 
Haluamme vahvistaa pirkanmaalaista setlementtityötä ja lisätä 
yhteistyötä julkisen, yksityisen ja muiden kolmannen sektorin 
toimijoiden sekä neljännen sektorin kanssa. Toimimme aktiivisesti 
valtakunnallisissa verkostoissa. Setlementtiyhdistykset ovat 
keskeisiä kumppaneitamme.   
 
Setlementti Tampere on arvostettu yhteistyökumppani, joka 
verkostoituu aktiivisesti ja tekee aloitteita paikallisesti, 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Teemme sen mitä lupaamme, 
emmekä lupaa sellaista minkä näemme ylivoimaiseksi toteuttaa. 
Yhdistys solmii kumppanuuksia, jotka hyödyttävät kaikkia 
osapuolia, edistävät osapuolien perustehtävän toteuttamista ja 
kehittämistarpeita, tuovat näkyvyyttä sekä vahvistavat resursseja. 
Rakenteellisen yhteistyön lisääminen luotettujen kumppaneiden 
kanssa nähdään tärkeänä tapana vahvistaa yhdistyksen 
toimintaedellytyksiä. 
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Kehittäminen ja resurssit 

      
 Lupaus: 

     

Setlementti Tampereen kehittämistyö on avointa, harkittua ja 
määrätietoista toiminnan eri osa-alueilla. 

 

Kehittämisen nähdään olevan koko organisaation yhteinen asia ja 
toiminnan suunnittelu on avointa. Työyhteisössä on osaamista 
tukeva kulttuuri, joka perustuu jakamiseen, luovuuteen, tasa-
arvoon ja luottamukseen. Tällöin yksilöllinen osaaminen muuttuu 
myös yhteisölliseksi osaamiseksi. Osaamista ja tietoperustaa 
kehitetään ja hyödynnetään suunnitelmallisesti. 
 
Setlementti Tampere on luova ja uraauurtava palveluiden kehittäjä. 
Uusia toimintoja käynnistetään perustellusti ja huomioiden jo 
toiminnassa olevat työmuodot.  
 
Strategiakauden aikana rahoituspohjaa laajennetaan.  Huomiota 
kiinnitetään yhdistyksen talouden varmistamiseen, toiminnan 
hallittuun kasvattamiseen ja työmuotojen toimintaedellytysten 
yhdenvertaiseen tukemiseen. Toiminnan kasvu ei ole pelkästään 
uusien toimintojen kehittämistä ja vakiinnuttamista vaan myös 
sisäistä kasvua ja jo olemassa olevien hyvien rakenteiden 
vahvistamista ja edelleen kehittämistä.  
 
 

Viestintä ja vaikuttaminen 

 
Lupaus: 

 

Setlementti Tampereen viestintä on selkeää ja 
johdonmukaista.  
 
Viestinnällä tuomme esiin yhteisen tarinamme – tavoitteet ja työn 
merkityksen.  
 
Viestintämme päämäärä on, että ihmiset tietävät, mitä 
setlementtityö on ja mitä Setlementti Tampere tekee. 
Strategiakaudella panostetaan ulkoisessa viestinnässä yhdistyksen 
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näkyvyyteen ja tunnetuksi tekemiseen. Sisäisen viestinnän 
tavoitteena on toimiva tiedonkulku ja työn sujuvuus. 
Arvostavalla kohtaamisella ja dialogisuudella vahvistamme 
kumppanuuksia ja edistämme työhyvinvointia.  
 
Vaikuttamisen päämääränä on ihmisten äänen esiin nostaminen ja 
yhdenvertaisuuden sekä osallisuuden edistäminen. Teemme 
vaikuttamistyötä laaja-alaisesti. Näemme yhdistyksen ja kaikki sen 
toiminnassa mukana olevat henkilöt muutoksen mahdollistajina. 
 
Kehitämme omaa osaamistamme viestinnän ja yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen alueilla. 
 

 

Osallistuminen ja jäsenyys 

 
Lupaus: 

 

Saamme ihmiset osallistumaan ja kiinnittymään 
setlementtityöhön. 

 

Yhdistyksen jäsenhankinta pidetään maltillisena. Samaan aikaan 
yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden elinikäinen 
mukanaolo organisaatiossa pyritään mahdollistamaan 
vapaaehtoistoiminnan, lyhyiden projektien, lahjoitusten ja muiden 
mahdollisuuksien avulla.  
 
Jäsenpalveluiden tarjoamisessa hyödynnetään yhdistyksessä 
olevaa osaamista muun muassa koulutusten, tilaisuuksien, 
tiedottamisen ja virkistystoiminnan kohdalla.  
 


