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SETLEMENTTI TAMPERE VUONNA 2020

Setlementti Tampere ry on osa 1880-luvulla Lontoossa alkunsa saanutta maailman-
laajuista setlementtiliikettä. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys te-
kee työtään liikkeen perinteiden mukaisesti ihmisten parissa, holhoavaa ja ylhäältä 
ohjailevaa asennoitumista välttäen. 

Setlementti Tampere ry syntyi 1.8.2016, kun Setlementtiyhdistys Naapuri ry (1994) 
ja OmaPolku ry yhdistyivät. Yhdistys on Suomen Setlementtiliiton itsenäinen jäsen-
yhdistys.

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. 

Strategiamme 2018-2020 sisältää seuraavat lupaukset: 

- Yhdistys: vahva järjestötoimija Pirkanmaalla.
- Henkilöstö: motivoiva ja turvallinen työympäristö. 
- Vapaaehtoistoiminta: vapaaehtoistoiminta on monipuolista ja laadukasta.
- Kumppanuudet: aloitteellinen kumppanuuksien rakentaja ja luotettava yhteistyö-
kumppani.
- Kehittäminen ja resurssit: kehittämistyö on avointa, harkittua ja määrätietoista 
toiminnan eri osa-alueilla. 
- Viestintä ja vaikuttaminen: viestintä on selkeää ja johdonmukaista.  
- Osallistuminen ja jäsenyys: saamme ihmiset osallistumaan ja kiinnittymään setle-
menttityöhön.
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Kun kirjoitan tätä tervehdystä, olemme eläneet reilun vuoden hyvin poik-
keuksellisissa olosuhteissa. 
Vuosi 2020 muistetaan varmasti nk. koronavuotena. 

Vuosi ei ollut kuitenkaan pelkkää koronaa. Jatkoimme pienesti kasvaen toi-
mintaamme paikallisena monialajärjestönä, jonka palveluista osa on suun-
nattu valtakunnallisesti. Monikanavainen rahoitus toi meille turvaa, mutta 
myös haasteita. Emme jääneet odottamaan passiivisina järjestörahoituk-
seen kohdistuvien uhkakuvien realisoitumista, vaan haimme ja saimme 
uusia hankerahoituksia. Perustelimme kohderyhmien tarpeista lähtevät resurssitarpeet ja esit-
telimme työmme tulokset huolellisesti ja saimme joihinkin avustuksiin korotusta. Panostimme 
myös liiketoimintaan. Yhtiöllämme eli Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy:llä oli ensimmäinen 
kunnon toimintavuosi. Lindforsinkadun asumisyhteisön lisäksi Kandela, terapia- ja työyhteisö-
palvelut saatiin käynnistettyä. 

Ja sitten se korona. Vuosi muutti monella tavalla toimintatapojamme koko organisaatiossa. 
Etätyö lisääntyi, kokouksiin ei enää matkustettu ja juhlista luovuttiin tai ne järjestettiin virtuaali-
sina. Vieraita ei käynyt, emmekä vierailleet itse missään. Spontaanit ja vapaamuotoiset kohtaa-
miset ja keskustelut puuttuivat. Johdon työaikaa ja energiaa käytettiin pandemiaan reagointiin, 
turvallisten käytäntöjen luomiseen, ohjeistukseen, työmuotojen tukemiseen. Vanhat suunnitel-
mat ja aikataulut menivät uusiksi. Tukipalveluissa oli painetta, kun koko henkilöstön piti omak-
sua nopeasti uusia toimintatapoja. Pandemian aikana rekrytoidun henkilöstön perehdytys ja 
työyhteisöön kiinnittäminen toi lisähaastetta – erityisesti kun henkilöstövaihdoksia tapahtui 
erityisen paljon hallintopalveluissa, jossa työnkuvat ovat hyvin yksilöllisiä. Poikkeusolot aiheut-
tivat myös talouspaineita ja kävimme yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut osaa henkilöstöä 
koskien. Huoli oli koko henkilökunnan yhteinen. Lomautuksilta ja irtisanomisilta kuitenkin vältyt-
tiin.  

Opimme paljon ja osa uusista toimintamalleista jää varmaan elämään myös pandemian 
väistyttyä. 

Tärkein oppi oli se, että yhdessä selviämme isoistakin haasteista. Setlementti Tampereen hen-
kilöstö ei lamaantunut. Toimintaa lähdettiin kehittämään ja muokkaamaan poikkeusoloihin sopi-
vaksi nopeasti. Innokkaasti ja osaamista jakaen, kaikkien turvallisuus huomioiden. Henkilöstön 
innovatiivisuus, ketteryys ja monipuolinen osaaminen mahdollisti sen, että työ jatkui ja ihmisiä 
ei jätetty yksin. 

Yhteisöllisyyden ja kasvokkaisten kohtaamisten tapaamisen tärkeys nousi uuteen arvoonsa. 
Kättely, halaaminen, kosketus, keskustelukumppanin kasvojen ja ilmeiden näkeminen – arkisia 
ja niin kaivattuja asioita. Yhteiset aamupuurot, henkilöstön vuosijuhla, vapaaehtoisten päivän 
vastaanotto, työntekijöiden muistamisjuhlat yms. kokoontumiset… 
Mitä kaikkea järjestämmekään ihan pian! 

Takana on hurja vuosi, josta olemme selvinneet hyvin. 
Kiitos hallitukselle, kiitos henkilöstölle, kiitos vapaaehtoisille, kiitos yhteistyökumppaneille, 
kiitos rahoittajille ja tukijoille ja kiitos kaikille toiminnassamme tavalla tai toisella mukana olleille 
ihmisille.

Meistä kaikista muodostuu Setlementti Tampere. 

Tampereella 29.3.2021, 

Mervi Janhunen-Ruusuvuori
toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan tervehdys
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KEHITTÄMIS- JA LAATUTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimintasuunnitelmaan kirjatut koko yhdistyksen toimintaa läpileikkaavat kehittämistavoitteet toteutui-
vat vain osittain. Kullakin yksiköllä on lisäksi omat kehittämistavoitteensa, jotka on esitelty ao. toimin-
nan kuvauksen yhteydessä. 

Yleiset kehittämistavoitteet:
1. strategian jalkauttaminen ja 2021 alkavan strategiakauden strategian valmistelu
2. organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän arviointi ja kehittäminen 
3. rahoituspohjan laajentaminen
4. ICT-kokonaisuus
5. viestintä 
6. työhyvinvointi
7. Nalkalan setlementtitalon toiminnan kehittäminen
8. vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

1 & 2:
Aloitimme 2021 alkavan strategiakauden strategian valmistelun. Valmistelusta vastasi hallitus ja työs-
kentelyä tuki ulkopuolinen konsultti. Strategian pohjana käytettiin 2018–2020 strategiaa. Marraskuussa 
työyhteisön kehittämispäivässä koko henkilöstö otti vielä kantaa esitykseen, jota oli valmisteltu hallituk-
sen ja henkilöstön voimin. 
Vuoden ensimmäisessä kehittämispäivässä käytiin läpi hallintopalvelujen, johtamisjärjestelmän ja orga-
nisaation kehittämistarpeita. Organisaatiouudistukselle ja tukipalvelujen kehittämiselle nähtiin tarvetta, 
mutta uudistuksia ei saatu käyntiin koronapandemian ja monien henkilöstömuutosten vuoksi. 
Johtoryhmän työskentelyn kehittäminen ei edennyt suunnitellulla tavalla henkilöstövaihdoksen ja vajaan 
resurssoinnin vuoksi. Talous- ja hallintojohtajan paikka oli täyttämättä reilun 3 kk:n ajan. 

3: 
Rahoituspohjaa laajennettiin ja vahvistettiin hankerahoitusten kautta. Käynnistimme 7 uutta hanketta 
ja solmimme kaksi uutta hankekumppanuutta (KVPS ja Tampereen Teatteri). Hankkeet vastasivat niihin 
tarpeisiin, joita kohderyhmistämme on noussut. Saavutimme vaikeasti tavoitettavia kohderyhmiä ja ke-
hitimme uraauurtavaa toimintaa. Hankkeet ovat vahvistaneet setlementtityötä ja sen tunnettuutta.
Yhdistyksen myyntipalvelujen volyymi ja tuottavuus laskivat koronan vaikutusten vuoksi. 
Yhdistyksen 100 %:sti omistaman Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy:n palvelutuotanto ei vielä tuotta-
nut voittoa. Lindforsinkadun asumisyhteisön osalta oli ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi ja Kan-
dela, terapia- ja työyhteisöpalvelut käynnistettiin loppuvuodesta.  
Setlementtiliiton Palanen Elämää -verkkokaupasta ei saatu tuottoja. Yhdistyksen saamat raha- ja tavara-
lahjoituksen pysyivät edellisvuoden tasolla. 
 
4 & 5: 
Jatkettiin 2019 lopussa käynnistettyä ToimistoLean-projektia ja ICT-palvelujen kehittämistä Tahto  Grou-
pin kanssa. Fokus sisäisen viestinnän kehittämisessä, toimistotyökalujen hyödyntämisessä ja asiakirja-
hallinnassa. Sharepointiin koottiin ”intranet”: tietopankki, josta löytyy henkilöstön tarvitsemia yhdistyk-
sen toimintaa koskevia asioita ja dokumentteja. Kun tiedonkulku on sujuvaa, työt sujuvat ja asiakkaille 
suunnatut palvelut ovat entistä paremmat ja tehokkaammin tuotetut.
Ulkoisessa viestinnässä pääpaino oli yksiköiden toiminnasta viestimisessä, jossa osa-aikainen (65%) 
viestintäassistentti työskenteli yksiköiden tukena. Viestintäsuunnitelman mukaisesti otettiin uusia so-
me-kanavia käyttöön, lanseerattiin yhteisellä ilmeellä Uutiskirjeet ja rakennettiin Setlementti Tampereen 
brändiä. Yhdistyksen uusi yleisesite saatiin painosta tammikuussa ja viestintäsuunnitelma valmistui alku-
vuodesta. Yksiköiden omien paperiesitteiden ulkoasut saatiin samaan formaattiin. 

6: 
Tammikuussa toteutettiin työhyvinvointikysely yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiö ELOn kanssa. Tulok-
set käytiin läpi työyhteisön kehittämispäivässä ja tarvittaviin toimenpiteisiin tehtiin toteutussuunnitel-
ma. Kehittämiskohteita seurattiin tiimeissä. Seuraava kysely järjestetään kahden vuoden kuluttua.

7: 
Nalkalan setlementtitalon uuden kansalaistoiminnan kehittämistyö keskeytyi koronan myötä – talon 
kansalaistoiminnalle varattua tilaa ei voitu juurikaan käyttää ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehtävään 
työhön kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tilojen kysyntä kokouskäyttöön ja ulkopuolisten vuokraustoimin-
ta jäi samasta syystä hyvin vähäiseksi. 
Työhuone- ja ryhmätyötilat saatiin maksimaaliseen hyötykäyttöön uusien hankkeiden ja Kandelan työti-
loina.

8:
Vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ei saatu erikseen osoitettavaa resurssia ja työ ei edennyt. 
Vapaaehtoisia oli toiminnassa mukana säännöllisesti vajaat 200 henkilöä.
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Rahoitus
Setlementti Tampere ry käytti toimintaansa 4,24 miljoonaa euroa vuonna 2020. Avustukset ja 
muut tuotot olivat yhteensä 4,57 miljoonaa euroa, josta osa oli seuraavan vuoden toiminnassa 
käytettävää avustusta. Tilikauden kokonaisrahoituksesta 37 % prosenttia koostui Veikkauksen 
voittovaroista myönnetyistä avustuksista, joita haetaan vuosittain Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA:sta. STEA:n avustuksista valtaosa oli toiminta-avustuksia (Ak) vakiintuneisiin 
työmuotoihimme ja yhdistyksen yleisavustus pysyi ennallaan. Yleisavustuksella (noin 450 000 
eur) katettiin yleishyödyllisen toiminnan hallinnon kuluja ja muita yleiskuluja ja Nalkalan vuokraku-
luja.

Oikeusministeriö rahoitti THL:n kautta Nollalinjan toiminnan yli 600 000 euron avustuksella. Ri-
kosuhripäivystyksen eli RIKUn rahoitus, vajaa 500 000 euroa, näkyy MIELI Suomen Mielenterveys 
ry:n Setlementti Tampere ry:lle siirtämänä avustuksena (OM).
 
Tampereen kaupungin kumppanuusavustukset pysyivät jota kuinkin 2019 tasolla eli kaupungin 
säästötoimenpiteenä tehdyt leikkaukset jäivät pääosin voimaan. Tampereen kaupungin kumppa-
nuus- ja toiminta-avustuksia saatiin yhteensä yli 600 000 euroa, josta yli 2/3 on NEO-OmaPolun 
avustusta.

Muita julkisia avustuksia saatiin mm. Pispalan Rukoushuoneyhdistykseltä ja Hämeenlinnan kau-
pungilta (RIKU). Oikeusministeriön ja Työ- ja elinkeinoministeriön hankerahoituksilla, säätiöiden 
apurahoilla, Aluehallintoviraston lasten harrastustoimintaan myönnetyillä tuilla ja Rikoksentorjun-
taneuvoston hankeavustuksella monipuolistettiin yksiköiden toimintaa ja tehtiin uusia avauksia.  
Palveluja myytiin 300 000 eurolla. Koronan vaikutukset näkyivät tuloksessa. Keväällä jouduttiin 
käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut, mutta lomautuksilta ja irtisanomisilta vältyttiin. Teso-
man hyvinvointikeskuksessa toimivan kahvilan ensimmäinen kokonainen toimintavuosi näytti vielä 
alkuvuodesta valoisalta, mutta koronan vuoksi vuosi päätyi tappiolliseen tulokseen. NEO-Oma-
Polun palvelun myyntiä Tampereen ulkopuolelle ja kuntouttavaa työtoimintaa pystyttiin rahoitus-
toimien aikaan toteuttamaan osittain etäpalveluna. Valtiokonttorin koronatuella ja ravintola-alalle 
suunnatulla koronatuella tappio pieneni 22 000 euroa ja yhdistyksen tulos oli loppujen lopuksi 
lähellä nollaa. Myyntisaatavien perintää tehostettiin ja saatavia kotiutettiin. Sijoitukset purettiin.
Taloutta rasittivat mm. poistot, joita ei voi kattaa avustusrahoituksella ja vanhan investointiavus-
tuksen osittainen palautus sosiaali- ja terveysministeriölle.
Setlementti Tampere ry:n muu rahoitus koostui mm. hankerahoituksista ja pienlahjoituksista. Yh-
distyksellä on rahankeräyslupa, mutta keräystuotot jäivät pieniksi.

TOIMINNAN KEHYKSET



SETLEMENTTI TAMPERE 2020   8

Toimitilat

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

Nalkalan Setlementtitalon kokous- ja ryhmätyötiloja käytettiin yhdistyksen sisäisiin koulutuk-
siin ja tapahtumiin ja ulkopuoliseen vuokraustoimintaan edellisvuotta vähemmän kokoontu-
misrajoitusten vuoksi. Talossa oli huolta sisäilman laadusta ja joillakin henkilöillä oireilua, joka 
liitettiin sisäilmastoon. Tiloissa tehtiin edelleen lämpöpattereiden ja koneellisen ilmastoinnin 
säätöjä ja kiinteistön ilmastointikanavat puhdistettiin. Loppuvuodesta havaittiin kosteusvaurio 
(ulkoseinä: yksi työhuone ja eteistila), jonka kuivatustyö aloitettiin nopeasti. 
Vuosi oli sikäli poikkeuksellinen, että yksikään yksiköistä ei muuttanut, vaan toimintaa jatkettiin 
samoissa tiloissa kuin edellisvuonna. 
Koronapandemian vuoksi tehtiin paljon etätyötä. Työturvallisuuteen ja -ergonomiaan on kiinni-
tetty huomiota myös etätyöohjeistuksessa.  
Työsuojelutoimikunta toimi aktiivisesti. Loppuvuodesta oli uuden toimikunnan vaalit seuraa-
valle kaksivuotiskaudelle.  
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TEKIJÄT

Yhdistyksen hallitus 2020
Puheenjohtajana toimi Risto Karttunen ja varapuheenjohtajana Tommi Nyman. 
Hallituksen kuusi muuta jäsentä olivat Tanja Koivumäki, Virpi Koskela, Seppo Lind, 
Irene Roivainen, Juha Santala ja Marjatta Tammisto. Varajäsenet Kirsi Günther ja Eeva 
Päivärinta. Henkilöstön edustaja hallituksessa Mervi Talvitie. 

Yhdistyksen hallitus muodostui monipuolisista ammattilaisista. Hallituksella oli vuo-
den mittaan ennätyksellinen määrä kokouksia. Hallitus kokoontui yhteensä 14 kertaa 
vuonna 2020 ja vielä 15. kerran tammikuussa 2021. Kokouksista kolme järjestettiin 
sähköpostikokouksina. Lisäksi hallitus kokoontui tammikuussa iltakouluun pohtimaan 
johtamisjärjestelmää ja organisaatiorakennetta ja elokuussa strategiatyön puitteissa. 
Hallitus työskenteli aktiivisesti uuden strategian rakentamisprosessissa alkukesästä 
loppuvuoteen asti.  

Hallitus kantoi vastuuta strategisesta johtamisesta ja tuki yhdistyksen operatiivista 
johtamista. Hallituksen jäsenten sitoutuminen setlementtityöhön ja sen kehittämiseen 
oli yhdistykselle tärkeä voimavara.  

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita. 

Vasemmalla varapuheenjohtaja Tommi Nyman 
ja oikealla puheenjohtaja Risto Karttunen
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Henkilöstö

Setlementti Tampere ry:ssä työskenteli vuoden mittaan yhteensä 97 osa- tai 
kokoaikaista työntekijää pysyvissä tai määräaikaisissa työsuhteissa.  Henkilös-
töluetteloon on merkitty kaikki kuukausipalkkaiset työntekijät – myös heidät, 
jotka ovat olleet koko vuoden opinto- tai vanhempainvapaalla. Lisäksi tunti-
työntekijöinä, lyhyissä sijaisuuksissa tai palkkioperusteisesti ryhmänvetäjinä, 
työnohjaajina ym. vastaavissa tehtävissä toimi vuoden mittaan 45 eri tuntipalk-
kaista työntekijää. Heistä 29 oli naisia ja 16 miehiä ja keski-ikä (31.12.2020) oli 
38,75 vuotta.  

31.12.2020 yhdistyksessä oli 79 kuukausipalkkaista työntekijää, 13 miestä ja 
66 naista.  Heistä 13 työskenteli hallintopalveluissa (ml. johtoryhmä), 26 Kansa-
laistoiminta- ja yhteisötyö -toimialalla ja 40 Kohdennetun tuen palveluissa 40. 
Keski-ikä oli 44,64 vuotta. 

Yhdistys tarjosi myös työ- tai harjoittelupaikan monelle pitkäaikaistyöttömälle, 
työkyvyltään rajoittuneelle ja opiskelijalle. He olivat tärkeä voimavara yhdistyk-
sen toiminnassa. Opiskelijoita, harjoittelijoita tai työkokeilijoita yhdistyksessä 
oli vuoden mittaan useita kymmeniä. 

Työhyvinvointiin panostettiin mm. kattavalla työterveyshuollolla ja laajalla 
tapaturmavakuutuksella. Työnohjauksella ja lisä- ja täydennyskoulutuksella 
tuettiin osaamisen kehittämistä. Koulutus oli pitkälti etäyhteyksin toteutet-
tua. Kehityskeskustelut käytiin pääsääntöisesti kaikkien työntekijöiden kanssa. 
Henkilöstö sai tyky-seteleitä joululahjaksi. Yksiköillä ja toimialoilla oli kehittä-
mispäiviä ja yksikkökohtaista tyky-toimintaa. Lisäksi oli kolme koko yhdistyksen 
kehittämispäivää, joista kaksi järjestettiin verkon kautta. 
Perinteiset Urmas-juhlat järjestettiin kokoontumisrajoituksista huolimatta. Juh-
lat olivat virtuaaliset, Teamsin kautta järjestetyt. 

Yhdistyksen pitkäaikaiset työntekijät palkittiin Setlementtiliiton myöntämin 
ansiomerkein tammikuun kehittämispäivän yhteydessä. 
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 Henkilöstö 2020
Aaltonen Mikko
Abbasi Fardin
Ahmadi Abdullah
Aho Jukka
Ajanki Marko
Ala-Keskinen Hannele
Al-Shmes Doaa
Asikainen Ville
Europaeus Maarit
Haapamäki Jenni-Maria
Hannila Kristiina
Heikkilä Jenni
Heinonen Nina-Maria
Hellsten Anne
Hellsten Helvi
Hintikka Satu
Hisso Samu
Honkamäki Eveliina
Huhtala Satu
Härkönen Hilla
Häyrynen Tommi
Itätalo Armi
Janhunen-Ruusuvuori Mervi
Jantunen Marianne
Järvelä Marja
Kivipensas-Vitikainen Paula
Kotilainen Raija
Kukkonen Anu
Kuninkala Sini-Satu
Kuusinen Liisa
Kärkkäinen Irja
Kärkkäinen Niina
Lakkapää Katja
Lehti Leena
Lehtinen Iina
Leponiemi Minna
Leppänen Sirpa
Mattila Sari
McAlester Mari
Marjokari Pirita
Multanen Heidi
Myllylä Anne
Mäkinen Christine
Neuvonen Sanna
Niemi Outi
Nieminen Suvi 
Niinivaara Taija 
Nikkanen Anna-Maija

Nordlund Rea
Ojala Jenni
Paakkola Tiina
Pahkala Marjo-Riitta
Pallonen Päivi
Peiponen Johanna
Peltola Ville
Peltonen Tiina
Pentikäinen Olli-Petri
Pietikäinen Anu
Pitko Veera
Plihtari Tarja
Polviander Camilla
Poussu Saila
Päivömaa Jami
Pösö Merja
Ranta Päivi
Rantala Ritvamarja
Rantanen Valtteri
Rautakorpi Jaana
Risberg Mia
Saarinen Anne
Saldukene Jelena
Sankala Alisa
Santikko Saana
Savolainen Valentina
Sinkkonen Päivi
Sipinen Anne
Sivill Katja
Stenroos Raija
Suomalainen Valendis
Talvitie Mervi
Tikkanen Nina
Trofast Mika
Tukia Jukka
Tuovila Annukka
Uljas-Bärman Riikka
Untala Hanna
Uskelin Annika
Valkama Marliina
Ventonen Maija
Vettenranta Elisa
Viiltola Tiia
Viitanen Outi
Vilppola Vesa
Väänänen Jutta
Wadhwa Rebekka
Westman Katariina
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Vapaaehtoistoiminta
Yhdistyksessä toimi vajaat 200 vapaaehtoiseksi rekisteröityä henkilöä. Osa tehtävistä edellytti am-
matillista osaamista tai yksikön toimintaan perehdyttävää koulutusta, osaan voi vain tulla mukaan. 
Vapaaehtoisten nimikkeet olivat moninaisia: omakaveri, vertaisohjaaja, kokemusosaaja, aktiivi, va-
paaehtoinen. Vapaaehtoisille järjestettiin perehdytystä, peruskoulutusta, lisäkoulutusta, tarvittavaa 
tukea ml. työnohjausta tai työnohjauksellisia vertaisryhmiä, purkukeskusteluita ja virkistystoimintaa. 
Henkilöt perehdytettiin toimintaan setlementtityön arvojen pohjalta. Vapaaehtoisille korvattiin ku-
lut ja he olivat tapaturmavakuutuksen piirissä. Vapaaehtoiset saivat halutessaan todistuksen. Yhdis-
tyksen vapaaehtoisilta koottiin palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Kansainvälisenä Vapaaehtoisten päivänä 5.12.2020 vapaaehtoisia muistettiin virtuaalisesti kiittä-
mällä heitä arvokkaasta vapaaehtoistyöstä. Eri yksiköt muistivat omia vapaaehtoisiaan ja palkitsivat 
heidät kunniakirjoilla ja Setlementtiliiton ansiomerkeillä. 

Vapaaehtoistoiminnan ja yhteiseen toimintaan osallistumisen raja saattaa olla liukuva, eivätkä kaikki 
aina miellä itseään vapaaehtoiseksi. Miesten kansalaistalo Mattilan 15 aktiivia ovat miehiä, jotka an-
tavat osaamistaan ja panostaan Mattilaan ilman palkkiota. Voimavirran toiminnassa oli mukana 25 
vapaaehtoista, joista 20 toimi omakaverina kehitysvammaiselle nuorelle ja muut viisi olivat mukana 
avoimessa Olkkarin toiminnassa. Wihreän Puun ja Naistarin vapaaehtoiset olivat mukana vertaistu-
ellisessa avoimessa toiminnassa. Wihreässä Puussa oli neljä ja Naistarilla kahdeksan vapaaehtois-
ta. Tesoman hyvinvointikeskuksessa kahdeksan vapaaehtoisen muodostama Westerin tarinapiiri 
kokoontui koronapandemian vuoksi satunnaisesti. Kansalaistoiminta ja yhteisötyön -toimialalla oli 
kaikkiaan 60 vapaaehtoista. 

Kohdennetun tuen palvelut -toimialalla vapaaehtoiset toimivat osittain ammattilaisten rinnalla tai 
rajatuissa tehtävissä esimerkiksi ryhmänvetäjinä. Rikosuhripäivystyksen RIKU:n toiminnan perustana 
on ammatillisesti ohjattu vapaaehtoistyö. Vapaaehtoiset toimivat mm. puhelinpäivystäjinä, juris-
tipäivystäjinä ja tukihenkilöinä. RIKU:ssa toimi 65 koulutettua vapaaehtoista. Yhdistyksen Väkival-
ta- ja kriisityön yksikön neljä vapaaehtoista toimivat esim. chat-ryhmien ohjaajina. Tyttöjen Talolla 
28 vapaaehtoista talon arjessa kuuntelivat ja keskustelivat, ohjasivat ryhmiä ja antoivat läksyapua. 
Omavoiman arjessa oli 20 vapaaehtoista: he toimivat vertaisohjaajina, kokemusosaajina ja esim. 
asiantuntijaluennoijina. Kohdennetun tuen palvelut -toimialalla oli kaikkiaan 113 vapaaehtoista.

Wihreän Puun Tassukaverit ovat koiria omistajansa kanssa. Yhdistyksen ideoimassa matalan kyn-
nyksen kaveritoiminnassa vapaaehtoiset tassukaverit tapaavat lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. Ka-
veritapaamiset perustuvat yksilöllisiin kaverisuhteisiin, joiden tavoite ja kesto sovitaan yhdessä 
perheen, vapaaehtoisen ja yhdistyksen työntekijän kanssa. Kaverisuhteessa vietetään aikaa yhdes-
sä esim. ulkoillen, kannustaen yhteisölliseen arkiliikuntaan ja arjen kuulumisten jakamiseen. Uusien 
Tassukavereiden koulutus siirtyi koronapandemia- rajoituksista johtuen. Toiminnassa oli mukana 
kolme vapaaehtoista. 

Kirje tuntemattomalle -toiminnassa vapaaehtoiset kirjoittavat ystävällisiä ja voimauttavia kirjeitä 
tuntemattomille ihmisille. Setlementti Tampere välitti kirjeet vastaanottajille. Kirjeissä kerrottiin, 
että kirje on vapaaehtoisen kirjoittama ja Kirje tuntemattomalle -toimintaa. Samalla varmistettiin, 
että kirje ei sisältänyt uskonnollista tai poliittista sanomaa. Yhdistys välitti noin 200 kirjeettä, joiden 
tarkoituksena oli ilahduttaa ja tuoda ystävällisiä sanoja ja rohkeutta ihmisten elämään. Jakelukana-
vina toimivat mm. Tampereen kaupungin kotihoito ja Etsivä nuorisotyö. Kokoontumisrajoituksista 
johtuvista syistä vahvistettiin verkkotyötä ja otettiin käyttöön mm. sähköinen kirjeenpyyntö sekä 
sähköinen kirjepostilaatikko. Some-kampanja toteutettiin TAMK- opiskelijayhteistyönä. Mukana oli 
noin 100 vapaaehtoista, joista valtaosa anonyymeinä. 
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Hallintopalvelut

ROHKEASTI IHMISEN PUOLELLA

Yhdistyksen hallintopalveluihin kuuluvat talous- ja henkilöstöhallinto, ICT- ja järjestöpalvelut sekä toi-
mitilojen siivous- ja ylläpitopalvelut. Hallintopalvelujen tehtävä on tuottaa yhdistyksen sisäisiä palveluja 
yhdistyksen eri yksiköille ja työntekijöille. Hallintopalvelujen työntekijät tukevat, auttavat ja mahdollista-
vat omalla asiantuntemuksellaan muiden yksiköiden toimintaa.  

Vuosi oli muutosten vuosi. 14 työtehtävässä (johtoryhmä mukana luvussa) työskenteli yhteensä 19 eri 
henkilöä. Yhdistykseen palkattiin vuoden määräaikaisiin työsuhteisiin 65 % työajalla osa-aikaisiin tehtä-
viin viestintäassistentti, toimistosihteeri ja yhteisövahtimestari. Heidän työstään oli iso hyöty tukipalve-
lujen toteuttamisessa ja he onnistuivat kiinnittymään hyvin työyhteisöön, vaikka elettiin liki koko vuosi 
poikkeusoloissa ja etätyöhön siirtyen.  

Vuoden mittaan vaihtui koko vakituinen talous- ja henkilöstöhallinnon tiimi: talousjohtaja, pääkirjanpi-
täjä ja henkilöstösihteeri (80 %). Osa-aikainen (50 %) taloussihteeri vakinaistettiin. Rekrytointi vie aina 
aikaa ja koska muutokset eivät olleet ennakoitavissa, toimittiin välillä hyvin vajailla resursseilla. 
Haasteista huolimatta perustehtävistä suoriuduttiin, talous- ja henkilöstöhallinnossa vietiin uudistuksia 
läpi ja rästejä ja aikatauluja kurottiin kiinni. Perintää tehostettiin ja rahavarojen kotiuttaminen tehostui. 
Toimisto-ohjelmistojen käytön tehostamista jatkettiin. Visma Maventa -operaattorin käyttöönotto kesäl-
lä helpotti toimintoja niin, että ostolaskuja ei juurikaan enää skannata Fivaldiin vaan ostolaskut siirtyvät 
kirjanpito-ohjelmaan skannauspisteen kautta. Myöskään myyntilaskuja ei enää postiteta, vaan ne läh-
tevät eLaskuina tai verkkolaskuina Maventan kautta. Tällä tavoin säästetään henkilöresursseja. Olemme 
ottaneet käyttöön Suomi.fi palvelun ja mobiilivarmenteen. Näillä olemme helpottaneet sähköisten jär-
jestelmien käyttöönottamista. Näillä toimilla myös kirjeposti on vähentynyt selvästi ja arkistoinnin tarve 
vähentynyt. 

Vuonna 2020 hallintopalvelut -yksikkö laski palkkaa, palkkioita ja verottomia korvauksia kaikkiaan 
160:lle (v. 2019 > 161:lle) henkilölle tekemällä 1238 (v. 2019 > 1208) palkkalaskelmaa. Ostolaskuja käsi-
teltiin vuoden aikana 1905 kpl (v. 2019 > 1967 kpl). Myyntilaskuja tai kulujen edelleen veloituksia tehtiin 
620 kpl (v 2019 > 641 kpl). Kirjanpidossa kuluja ja tuottoja seurattiin kaikkiaan 40:llä eri kustannuspaikal-
la. 

Esimiehille järjestettiin TyövuoroVelho koulutusta ja koko henkilöstölle Teams-koulutusta. ToimistoLean 
-hanketta tietohallinnon ja erityisesti toimisto-ohjelmistojen käytön tehostaminen jatkettiin koko vuosi 
Tahto Groupin kanssa. Sähköisten järjestelmien käyttö helpotti etätyön tekemistä. 

Viestintätiimi tuki yksiköiden viestintää ja valmisteli uusia materiaaleja sekä päivitti aktiivisesti yhdistyk-
sen some-tilejä. Yhdistyksen näkyvyys sosiaalisessa mediassa kasvoi. Kotisivulla julkaistiin 70 uutista.  
Yleisessä Facebook-profiilissa tehtiin 298 (2019:170) julkaisua ja tykkääjien määrä oli vuoden vaihteessa 
1433. Sosiaalisen median kanavia oli käytössä kolme. Lisäksi kullakin yksiköllä oli omat sosiaalisen medi-
an kanavansa ja julkaisunsa. Uutiskirjeitä postitettiin 23 kuudesta eri yksiköstä.

Ohjaava toimitilahuoltaja toimi toimitilahuollon tiimin työnjohtajana ja vastasi ulos myytävistä tila- ja 
kokouspalveluista. Nalkalan setlementtitalon kokoustiloja saatiin vuokrattua ulkopuolisille – tosin suun-
niteltua vähemmän. Toimitilahuollon työ oli entistäkin tärkeämpää tehostetun siivouksen ja hygieniaoh-
jeistuksen vuoksi koronatartuntojen ehkäisemiseksi. 
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Kansalaistoiminta ja yhteisötyö
Kansalaistoiminta ja yhteisötyö -toimialan muodostivat vuonna 2020 yhdistyksen kansalaistalot ja 
kohtaamispaikat Mattila, Naistari ja Wihreä Puu sekä Tesoman hyvinvointikeskuksessa sijaitseva yhtei-
sökahvila OmaNaapuri. Toimialaan kuuluvat myös kehitysvammaisten nuorten elämänhallintaa ja osal-
lisuutta tukeva NEO-OmaPolku ja vapaa-ajan toimintaa kehitysvammaisille nuorille tarjoava Voimavirta 
-toiminnat. Toimialan johtaja vastasi osaltaan myös yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta. 

Toimialalla oli 29 palkattua työntekijää (23,6 htv) ja 10 tuntityöntekijää. Toimialalla työskenteli myös 
STEA:n Paikka auki -avustusohjelman kautta rekrytoitu nuori järjestöavustajan nimikkeellä 8/2020 al-
kaen. Vuoden aikana yksiköissä oli työharjoittelussa eri oppilaitoksista yhteensä 28 opiskelijaa. Erilaisiin 
työkokeiluihin osallistui 4 henkilöä ja eripituisilla työelämäharjoittelujaksoilla oli 6 henkilöä. Yksiköiden 
toimintaan osallistui vuoden aikana 58 vapaaehtoista. Naistarissa, Wihreässä Puussa ja yhteisökahvila 
OmaNaapurissa toteutettiin kuntouttavaa työtoimintaa avustusrahoitteisen toiminnan ulkopuolisena 
myyntipalveluna. Yhdistyksen kuntouttavassa työtoiminnassa oli toimialan yksiköissä mukana 13 henki-
löä. Toimialan päärahoittajat olivat STEA, Tampereen kaupunki ja Pispalan Rukoushuoneyhdistys.

Vuoden aikana toimialalla toteutettiin myös erilaisia hankkeita. Kahden hankkeen rahoitus tuli  oi-
keusministeriön rikosten ennaltaehkäisevään työhön suunnatusta avustuksesta. Toinen hankkeista oli 
Tesoman hyvikset -hanke (1.10.2019 – 30.4.2020). Hankkeen toimintaympäristö oli Tesoman hyvinvoin-
tikeskus ja sen kohderyhmänä olivat 7–13-vuotiaat nuoret. Somebody-ryhmätoimintamallin pilotointi 
Voimavirran toiminnassa -hankkeessa (31.3.2020 – 30.9.2021) puolestaan pyritään Ryhmätoimintamallin 
avulla ennaltaehkäisemään nuoriin kehitysvammaisiin naisiin kohdistuvaa rikollisuutta ja vähentämään 
heidän riskiään joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Toimialan kolmas hanke oli NEO-OmaPolku 
yksikön koordinoima Teatteri NEO -hanke. Hankkeessa edistetään kehitysvammaisten ihmisten yhden-
vertaisia mahdollisuuksia toimia teatteritaiteen tuottajina. Hankkeen rahoittajana oli Taiteen edistämis-
keskus Taike. Tämän lisäksi NEO-OmaPOlku koordinoi Nordplus Adult -ohjelman rahoittamaa yhteistyö-
hankketta ”Breaking taboos by networking”. Hankkeessa pohdittiin yhdessä yhteistyötahojen, TVGlad 
ja Aspeirons, kanssa vammaisten ihmisten seksuaalisuuteen liittyviä teemoja. 

Toimialan johdon tiimi kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Koronapandemian vuoksi toimialan perintei-
siksi muodostuneet kesäpäivät ja työntekijöiden yhteisen kehittämispäivän siirtyivät seuraavalle vuodel-
le. 

Toimialan yksiköt olivat aktiivisesti mukana hyvien käytänteiden jakamisessa koulutusten ja verkostojen 
kautta. Koronapandemian vuoksi toimialan kohtaamispaikat sekä NEO – OmaPolun ja Voimavirran toi-
minnat olivat suljettuina 13.3. – 31.5.2020 ja jonkin aikaa myös joulukuussa. Eri yksiköt kehittivät lyhyes-
sä ajassa korvaavaa toimintaa digitaaliseen ympäristöön. Huoli ihmisten pärjäämisestä oli suuri, ja kaikki 
yksiköt tekivät parhaansa mahdollistaakseen avun ja tuen ihmisille myös poikkeusoloissa. Yhteisöllisyy-
den luominen digitaalisesti oli haastavaa. Vaikka joitakin digitaalisia työtapoja jää työkaluina käyttöön 
kasvokkain kohtaamisen rinnalle, voidaan kokemusten perusteella todeta, että digitaalinen kohtaami-
nen ei korvaa ihmisten kohtaamista kasvokkain. Kansalaisjärjestöjen kohtaamispaikkatoiminnalla on 
jatkossakin erittäin tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena. Yhdistyksen 
kohtaamispaikoissa ja kansalaistaloissa toteutuvat niin ihmisten osallisuus kuin setlementtiarvojen mu-
kainen työ, joissa ihmiset kohdataan yksilöinä, ei ongelmina.  
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Miesten kansalaistalo Mattila on sukupuolisen-
sitiivistä, etnisesti monimuotoista kansalaistoi-
mintaa, joka tarjoaa eri kulttuureista ja taustoista 
tuleville yli 20-vuotiaille pirkanmaalaisille miehille 
matalan kynnyksen toimintaa ja vertaistukea anta-
van yhteisön. Tavoitteena on vahvistaa kävijöiden 
sosiaalisia suhteita, osallisuuden ja yhdenvertai-
suuden kokemusta sekä kulttuurienvälistä vuoro-
vaikutusta. Yhteisö tukee löytämään omanlaisia 
miehenä olemisen tapoja, mielekästä ja elämän-
hallintaa tukevaa tekemistä ja vahvistaa yhteiskun-
nallista aktiivisuutta ja osaamista.

Miesten moninaiset taustat ja laaja ikäjakauma 
tuovat rikkautta toimintaan ja vuorovaikutukseen.
Mattilan toimintaa rahoitti STEA (Ak 159 826 €). 
Tampereen kaupungin toiminta-avustus vuodelle 
2020 oli 1800 €. Toiminnasta vastasi kaksi työn-
tekijää ja satunnaisesti tuntityöntekijöitä (htv 2,4). 
Vapaaehtoisia Mattilan aktiiveja oli toiminnassa 
mukana 15.  

Vuoden 2020 toiminta rakentui karkeasti kah-
desta kokonaisuudesta: Avoimista Ovista sekä 
erilaisista Toimintaryhmistä. Mies osallistui omalla 
tavallaan ja aikataulullaan: kerran elämässä, päi-
vittäin tai jotain siltä väliltä. Kaikki toiminta oli 
lähtökohtaisesti maksutonta. 

Avoimet Ovet mahdollisti kynnyksettömän osal-
listumisen toimintaan ja kohdatuksi sekä kuulluksi 
tulemisen. Mattilan toimintaan osallistuvia aktii-
visia kävijöitä oli n. 90 ja satunnaisia kävijöitä n. 
210. Avointen ovien kohtaamiskertojen lkm oli 
2391. Luku sisältää korona-ajan Avoimet linjat.

Toimintaryhmät toimivat välineinä miesten väli-
sessä dialogissa. Toimintaryhmät ovat itsenäisiä 
ryhmiä, joihin mies voi liittyä mielenkiintonsa ja 
tarpeidensa mukaan. Erilaisia toimintaryhmiä oli 
vuoden aikana 17. Asiakaskäyntejä niihin kertyi 
1949. Luku sisältää korona-ajan etäryhmät.

Koronapandemian seurauksena toimintaa siir-
rettiin digitaaliseen ympäristöön. Avoimet ovet 
muuttuivat avoimiksi linjoiksi. Keskustelu ja peli-
ryhmät, ryhmätoiminnat sekä teemaillat ja juhlat 
siirtyivät verkkoon. Miehiin pidettiin yhteyttä pu-
helimitse ja WhatsApp viestein. Sulkuajan etätoi-
mintaan osallistui 24 henkilöä 403 kohtaamisker-

ralla. Pandemia laski koko vuoden asiakaskäyntejä 
noin 30 %. Joitakin etätyön toimintamuotoja jäi 
osittain käyttöön. Mattilan miehiltä kerätyn pa-
lautteen mukaan etätoiminta ei korvannut fyysistä 
kohtaamista ja vähensi myös maahanmuuttaja-
taustaisten miesten osallistumista toimintaan. 
Osalla miehistä ei ollut riittäviä teknologiataitoja 
tai välineitä ja myös puutteellinen kielitaito oli 
monilla osallistumisen esteenä. Sulkuajan raskaus 
ja yleisten rajoitusten kiristyminen näkyi monen 
miehen kasvoilta. Yksinäisyyden ja toimettomuu-
den varjo lankesi monen ylle. Mattilan merkitys 
miehille tärkeänä yhteisönä tuli entistä paremmin 
näkyväksi.

Vuoden aikana kehitettiin toiminnan tavoitteita 
sekä seurannan arvioinnin ja kehittämisen proses-
seja. Tavoitteet tarkennettiin miesten hyvinvoinnin 
muutokseen keskittyviksi. Uusien tavoitteiden 
mukaiset seurantamenetelmät, tulosmittarit ta-
voitetasot sekä näihin pohjautuvat tulos- ja pa-
lautekyselyt tehtiin joulukuussa kohderyhmälle, 
yhteistyökumppaneille, Mattilan omalle arviointi-
työryhmälle (ARVI) ja työntekijöille. 

Kyselyn tuloksena voidaan todeta, että miesten 
yhdenvertaisuuden kokemus ja kulttuurien vä-
linen ymmärrys vahvistuivat. Miehistä 86 % koki 
tulleensa Mattilassa kohdatuksi luottamuksella ja 
arvostuksella eikä kokenut syrjintää tai kiusaamis-
ta. Kulttuurien välinen ymmärrys vahvistui ryhmis-
sä. Niissä koettiin olevan turvallinen, syrjimätön ja 
yhdenvertaisuutta sekä dialogista keskustelukult-
tuuria tukeva ilmapiiri.
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Naistarin toiminta tukee maahanmuuttajanais-
ten ja heidän perheidensä kotoutumista, lisää 
osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla 
voimauttavia osallistumisen kokemuksia, psyko-
sosiaalista tukea ja neuvontaa sekä kielitaitoa ja 
hyvinvointia vahvistavaa toimintaa. Kotoutuminen 
nähdään kahdensuuntaisena prosessina, joten 
monikulttuurisuuden ymmärrystä pyritään edis-
tämään myös laajemmin paikallisyhteisössä ja yh-
teiskunnassa. Naistari on avoinna ma-to klo 9–15, 
loppuvuodesta 2020 alkaen myös pe klo 12–15.

Vuonna 2020 Naistarin toimintaa rahoitti STEA 
(Ak 133 358 €). Tampereen kaupunki tuki toimin-
taa 18 540 € suuruisella kumppanuusavustuksel-
la. Naistarissa työskenteli yksikönjohtajan lisäksi 
kaksi ohjaajaa (htv 2,5). Naistarilla oli vuoden 
aikana kuntouttavassa työtoiminnassa 9 henkilöä 
(Tampereen kaupungin ostopalvelu). Naistarin 
venäjänkielentaitoinen ohjaaja teki ostopalveluna 
työtä maahanmuuttajien monikielinen neuvonta 
Mainiossa. (htv 0,2). Toiminnassa oli mukana 8 
vapaaehtoista.

Avoin toiminta tarjosi turvallisen tilan ja yhteisön 
sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vertaistukeen. 
Vuonna 2020 Naistarin avoimen toiminnan yksit-
täisten kävijöiden lukumäärä oli n. 360. Kävijöis-
tä alle 18-vuotiaita oli n. 60. Keskusteluryhmiä 
järjestettiin suomeksi, arabiaksi ja somaliksi. 
Teemoina olivat vanhemmuus sekä naisten arki ja 
elämä. Toiminnalliset ryhmät sisälsivät liikuntaa, 
hyvinvoinnin vahvistamista sekä uusien taitojen 
ja tietojen opettelua. Erilaisia ryhmiä järjestettiin 
kaikkiaan 31 ja kokoontumiskertoja oli yhteensä 
191. Matalan kynnyksen neuvontaa ja psykososi-
aalista yksilötukea annettiin suomeksi, venäjäksi, 
englanniksi ja arabiaksi. Työntekijöiden henki-
lökohtaisia tapaamisia (kontakteja) asiakkaiden 
kanssa oli 2498.

Naistarilla on vankka kokemuspohja ja laaja yh-
teistyöverkosto paikallisen ja alueellisen maahan-
muuttajatyön kentällä. Aktiivinen yhteistyö sekä 
julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin toimi-
joiden kanssa mahdollisti monipuolisen toiminnan 
järjestämisen. Toiminnan suunnittelussa huomi-
oitiin 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.

Koronapandemiasta johtuvat toimintasulut ja laa-
jamittainen siirtyminen etäpalveluihin ovat olleet 
erityisen haastavia ja kuormittavia monille maa-
hanmuuttajaperheille. Heillä ei ollut tietoa ylei-
sistä etäpalveluista tai niitä ei pystytty hyödyntä-
mään kieleen, teknologiaan ja/tai kustannuksiin 
liittyvien ongelmien vuoksi. Koronarajoitukset 
estivät myös Naistarilla kaiken lähitoiminnan 17.3.–
31.5. 2020. Toimintaa pyrittiin jatkamaan etänä, 
mutta naisten tavoittaminen etäyhteyksin oli 
haastavaa. Yksilöohjausta ja neuvontaa tarjottiin 
kuva- ja/tai videoyhteyden tuella monille asiak-
kaille entuudestaan tutulla WhatsApp-sovelluksel-
la. Naistarin rooli informaation levittäjänä korostui 
pandemian aikana. Ihmisten huoli oli valtavaa ja 
ymmärrys Suomen tilannekuvasta ja suositelluista 
toimenpiteistä oli usein varsin puutteellinen. 

Tarve yhteiselle keskustelulle ja asialliselle, mah-
dollisuuksien mukaan omakieliselle informaatiolle 
oli suuri. Lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisään-
tyminen on näkynyt Hervannan alueella voimak-
kaasti. Kouluissa ja vapaa-ajalla kiusaaminen ja 
ilkivalta johtivat kasvavaan väkivallan uhkaan ja 
jopa tekoihin. Naistari on toiminut Hervanta-haas-
te-verkostossa aktiivisesti ja tuonut esille maa-
hanmuuttajaperheiden näkökulmia. Tähän liittyen 
Naistarilla järjestettiin vuoden aikana mm. soma-
liäitien keskusteluryhmiä yhteistyössä Tampereen 
kaupungin kanssa. Naistarille on myös jalkautunut 
vuoden aikana säännöllisesti varhaiskasvatuksen 
ohjaaja ja loppuvuodesta myös Kototorin sosiaa-
liohjaajat.

Koronarajoitusten sävyttämän vuoden kohokohtia 
olivat yhteiset tapahtumat. Esimerkkinä kesäinen 
grillijuhla ja yhteiset retket. Ne toivat monin ta-
voin haasteellisen ja raskaan arjen keskelle kaivat-
tua iloa ja yhdessäoloa.



SETLEMENTTI TAMPERE 2020   18

NEO - OmaPolun nuorten elämänhallintaa ja 
osallisuutta tukevan toiminnan kohderyhmänä 
ovat kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitse-
vat nuoret sekä heidän läheisensä. NEO – Oma-
Polun perustehtävä on kohderyhmän nuorten 
elämänhallinnan ja osallisuuden tukeminen sekä 
täysivaltaisena kansalaisena toimimisen edistämi-
nen. 

Toiminta sisältää yksilöohjausta, tavoitevalmen-
nusta, kulttuuri- ja taidepainotteista pajatoi-
mintaa, kansalaistaitoryhmiä sekä ammatillista 
ryhmätoimintaa. Toiminta on tarvelähtöistä ja 
toiminnan rakenne ja sisältö muovautuvat jatku-
vasti osallistujien yksilöllisten tarpeiden ja toivei-
den mukaisesti. 

Toimintaan osallistuvien nuorten perheet ja lä-
hi-ihmiset ovat yhteistyökumppaneina ja tärkeä-
nä voimavarana suunniteltaessa nuoren tulevai-
suutta ja tavoitteita. Perheyhteistyöhön kuuluu 
nuoren arjen ymmärrys ja tukeminen myös kotona 
ilmaantuvissa haasteissa. 

Toiminnan päärahoituslähteet olivat Tampereen 
kaupungin kumppanuusavustus, 475 700 € ja 
Pispalan Rukoushuoneyhdistyksen avustus, 32 
000 €. Toimintavuonna yksikössä työskenteli 12 
työntekijää (htv 10).

Vuoden 2020 aikana toimintaan osallistui sään-
nöllisesti 44 nuorta (naisia 9 ja miehiä 35). Vuo-
den aikana toiminnassa oli mukana 10 eri alojen 
harjoittelijaa. Toiminnan määrää mitataan parhai-
ten käyttöpäivinä. Perustoiminnan käyttöpäiviä 
oli 4526. Koronapandemia vaikutti käyttöpäiviin 
toiminnan oltua suljettuna. Käyttöpäiviin ei ole 
kirjattuna etätuen tarjoamista.

Koronapandemia iski kovaa myös NEO – OmaPo-
lun nuorten arkeen. Valtakunnallisten rajoitusten 
vuoksi NEO – OmaPolun ovet jouduttiin sulke-
maan 16.3.-31.5.20 välisenä aikana. Sulkuaikana 
ohjaajat tarjosivat etätukea nuorille. Etätuki sisäl-
si mm. sisältöjen tuottamista sosiaalisen median 
kanaville, suoria videopuheluyhteyksiä, videoryh-
mäkeskusteluja sekä fyysisten taidetehtävien 
toimittamista nuorten koteihin. Kesällä 2020 jär-
jestetyn palautekyselyn mukaan sulkuajan etätuki 
koettiin pääasiallisesti hyödyllisenä, riittävänä ja 
hyvin järjestettynä. Osalle nuoria etätuki jatkuu 

osana normaalia tukipalvelua. Kuitenkin suurin 
osa nuorista koki sulkuajan erittäin haastavana. 
Heidän turvallisuuden tunteensa järkkyi ja yksin 
jäämisen tunne jäi vahvana kokemuksena mieleen. 
Etätuki voi olla palveluja täydentävää, mutta se ei 
korvaa fyysiseen vuorovaikutukseen perustuvaa 
palvelua.

Toimintavuoden 2020 tärkeimmät tulokset: 

1. NEO – OmaPolun perustoimintaa toteutettiin 
laadukkaasti. Toiminnasta laaditun palautekyselyn 
vastausten perusteella NEO – OmaPolun toiminta 
on ollut laadukasta ja työssä toteutuvat toiminnan 
lähtökohdat, arvot ja perustehtävä.

2. Yksilöohjauksen prosessin toteuttaminen on 
mahdollistanut tuen tarjoamisen nuorten 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 yh-
teistyössä Omillaan osuuskunnan kanssa. Vuo-
den 2020 aikana on eri mittaisiin työsuhteisiin 
ja palkkatöihin päässyt yli 20 kehitysvammaista 
henkilöä.

Vuoden aikana toteutettiin yhteistyöhankkeita. 
Breaking taboos by networking -hankkeessa poh-
dittiin TVGladin ja Aspeironsin kanssa vammaisten 
ihmisten seksuaalisuuteen liittyviä teemoja (rahoi-
tus Nordplus Adult -ohjelma). Nuorten vaikutta-
misryhmä perehtyi kunnalliseen päätöksentekoon 
mm. seuraamalla kaupunginvaltuuston kokouksia 
etäyhteyksin. Ryhmässä keskusteltiin omista ko-
kemuksista kaupungin palveluista. Ryhmä kertoi 
kaupungin luottamushenkilöille huolensa kehitys-
vammaisten palkkatasa-arvosta. Edustaja Mikko 
Aaltonen laati aiheesta valtuustokyselyn Tampe-
reen kaupunginvaltuustolle. Vaikuttamisryhmän 
toimintaa tukee apurahalla Stiftelsen 7:nde Mars 
Fonden.
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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 
vanhemmille tarjotaan vertaistuellista toimintaa. 
Matalan kynnyksen toiminnan tavoitteena on vä-
hentää nuorten yksinäisyyttä, mahdollistaa heille 
osallisuuden kokemuksia ja yhteisöllistä mielekästä 
tekemistä. Toiminta ehkäisee nuorten ja perhei-
den syrjäytymistä, lisää yhteisöllisyyttä ja tarjoaa 
jakamisen ja tekemisen mahdollisuuksia. Voima-
virran työ ankkuroituu yhdenvertaisuutta tukeviin 
arvoihin, jotka eivät korosta vammaisuutta ja erilai-
suutta vaan ihmisten yhdenvertaisuutta.

Toimintaa järjestetään lisäksi siellä missä muutkin 
nuoret liikkuvat esimerkiksi Monitoimitalo 13:sta, 
Hiphop Housella Koskikeskuksessa, Villiklubitoi-
mintaa Pubi Kivenheitossa sekä leiri- ja retkitoi-
mintaa eri paikoissa.

Voimavirran toimintaa rahoittaa STEA (Ak 134 376 
€). Tampereen kaupungin toiminta-avustus vuo-
delle 2020 oli 4700 €. Voimavirrassa työskenteli 
kaksi palkattua työntekijää ja tuntityöntekijöitä 
(htv 2,4). Toiminnassa oli mukana 25 vapaaehtois-
ta. 

Koronapandemia vaikutti vuoden 2020 toimin-
taan, eikä kaikkia toimintamuotoja voitu järjestää 
siinä laajuudessa, kun oli suunniteltu. Kasvokkain 
tapahtuva avoin- ja ryhmätoiminta oli tauolla 13.3.- 
31.5.20 ja 1.-18.12.20. Korvaavaa etätoimintaa ja 
Some-markkinointia kehitettiin. Erilaisia digitaa-
lisia toimintamuotoja otettiin nopeasti käyttöön. 
Nuoria ja vanhempia ohjattiin henkilökohtaisesti 
puheluin, videopuheluin ja sähköpostilla. Nuorille 
perustettiin WhatsApp-ryhmä ja heitä kannustet-
tiin jaksamaan tsemppipostikorteilla. Videot ja 
diskostriimit tavoittivat 150–700 katsojaa kerralla. 
Kesällä retkeiltiin turvavälein. Henkilökohtaisia 
tapaamisia oli noin 1710. Olkkarin toimintaan 
osallistui 80 eri nuorta, joista nuoria naisia oli 20 ja 
miehiä 60. Vanhempia toiminnassa oli mukana 12. 
Vanhempien tuki toteutui henkilökohtaisin etä- ja 
lähikontaktein. 

Nuorten kokema vaikeasta pandemiatilanteesta 
johtuva stressi toi mukanaan muun muassa mielen-
terveyden haasteita. Vanhempien huoli nuorten 
jaksamisesta kasvoi. Huoli näkyi myös vanhempien 
tuen tarpeen kasvuna.

Vapaaehtoisiin pidettiin yhteyttä digitaalisesti 
ja kesällä heille järjestettiin vertais- ja virkistysilta 
sekä yksityiselokuvanäytös. Omakaveriparit jatkoi-
vat yhteydenpitoa osa etänä ja osa lähikontaktein 
turvallisuusohjeita noudattaen. Yksi uusi vapaaeh-
toinen tuli toimintaan mukaan. 

Kahden sosionomiopiskelijan opinnäytetyön ”Ne 
tekee aika paljon muitakin asioita, kuin on vain 
kehitysvammaisia - Kehitysvammaisten ihmisten 
yhdenvertaista asemaa edistäviä tekijöitä Oma-
kaveritoiminnassa” aineistona oli omakavereiden 
haastattelut.

Vuoden aikana kehitettiin toiminnan seurannan ja 
arvioinnin prosesseja. Toiminnan tavoitteita uudis-
tettiin ja tarkennettiin. Käytössä olevat toiminnan 
tavoitteita seuraavat mittarit uudistettiin. Nuorille, 
vanhemmille, vapaaehtoisille ja yhteistyökumppa-
neille luotiin uudet kyselytyökalut. Vuoden lopussa 
tehtiin palautekyselyt näiden uusien työkalujen 
avulla.

Vaikka toimintaa jouduttiin nopeasti siirtämään 
digitaalisille alustoille, niin nuoria tavoitettiin yllät-
tävän hyvin videotervehdyksillä, tsemppipostikor-
teilla ja WhatsApp-ryhmillä. Diskostriimit tavoit-
tivat nuoria Pirkanmaan rajojen ulkopuolelta sekä 
myös globaalisti. Nuoria tukevia yhteydenottoja 
oli 395 ja sometoiminnalla 28 000 katsomiskertaa. 
Koronapandemian sävyttämän vuoden 2020 aika-
na työntekijätiimi toimi luovasti, ripeästi ja ennen 
kaikkea sinnikkäästi. 
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Wihreä Puu toimii alueellisena kohtaamispaikka-
na kaikenikäisille ihmisille. Toiminta perustuu yh-
teisöllisyyden vahvistamiseen sekä tasavertaisen 
osallisuuden lisäämiseen. Toiminta tarjoaa arjen 
tasoista, matalakynnyksistä tukea, yhteistä te-
kemistä sekä tarvelähtöisiä vertaisryhmiä alueen 
asukkaille. Työtä tehdään yhteisötyön viitekehyk-
sestä, ennaltaehkäisevällä sosiaalisen työn otteel-
la ja ihmisten välistä kohtaamista ja vertaistukea 
edistäen. Toiminnassa on tärkeää kuulla ja toteut-
taa kävijöiden ja alueen asukkaiden tarpeita ja 
toiveita. Toiminnan ensisijaiset kohderyhmät ovat 
alueen lapsiperheet, lapset ja nuoret sekä ikäih-
miset. 

Wihreässä Puussa työskenteli 4 työntekijää (2,9 
htv). STEA:n Paikka auki-rahoitus mahdollisti 
ammattikouluttamattoman nuoren palkkaamisen 
vuoden työsuhteeseen syksystä alkaen. Toimin-
taa rahoittivat Tampereen kaupunki (84 000 €) ja 
Pispalan rukoushuoneyhdistys, 35 000 €. 

Vuoden 2020 säännöllinen viikkotoiminta:
- Avoin perhetoiminta ja jalkautuva perhetoiminta. 
Jalkautuvaa perhetoimintaa toteutettiin Tesoman 
Hyvinvointikeskuksen tiloissa.
- Kouluikäisten toiminta (lapsi- ja varhaisnuoriso-
työ).
- Ikäihmisten ryhmätoiminta

Valtakunnallisessa lapsiperheiden palvelujen 
kehittämistyössä on viime vuodet rakennettu per-
hekeskus -toimintamallia. Wihreän Puun työnteki-
jät olivat aktiivisesti mukana alueverkostotyössä 
ja Wihreä Puu toimii verkostossa perheille suun-
nattuna avoimena kohtaamispaikkana. Wihreän 
Puun avoimen perhetyö jalkautui alkuvuonna 
Tesoman hyvinvointikeskuksen tiloihin säännölli-
sesti kerran viikossa. 

Vuoden 2020 loppuun mennessä toimintaan 
osallistuneita perheitä oli 45 (51 aikuista ja 72 
lasta). Toimintaan tavoitettiin mukaan 8 uutta 
perhettä ja koululaistoimintaan 17 uutta lasta. 
Kouluikäisten toimintaan osallistui 69 (7–13-vuoti-
asta) lasta. Matalan kynnyksen avoimeen toimin-
taan osallistui 340 kävijää, joista 140 oli alle 18 
v. 11 ryhmään osallistui 183 henkilöä. Ikäihmisten 
ryhmätoiminnan osallistumismäärä oli 23. 

Seurakunnan Ruokapankin kanssa käynnistetty 
hävikkiruokajakelu jatkui ja muotoutui osaksi Wih-
reän Puun säännöllistä toimintaa.

Koronapandemian seurauksena osa Wihreän Puun 
toiminnasta siirtyi virtuaalisille alustoille. Yhtei-
söllisen työn toteuttaminen virtuaalisesti osoit-
tautui haastavaksi ja työn painotus alkoikin siirtyä 
enemmän yksilökontakteihin ja tukeen, erityisesti 
lapsiperheiden osalta. Kaikilla ei ollut myöskään 
etäyhteyksien vaatimia laitteita. Arjentasoisen toi-
veikkuutta lisäävään keskusteluavun tarve kasvoi. 
Kouluikäisillä lapsilla oli lisäksi haasteena etäope-
tukseen liittyvät järjestelyt. Wihreän Puun some-
tiedotusta seurattiin ja sinne tuotettiin erilaisia 
videoita, tekemisen ideoita vanhemmille ja lap-
sille kotioloihin. Virtuaalisissa ryhmissä perheet 
jakoivat poikkeusolojen arkea sanoin ja kuvin. 
Alusta toimi myös tiedottamisen väylänä sekä 
ajankohtaisen koronaohjeistuksen että palvelujen 
osalta. Yksilökontaktit perheiden osalta koettiin 
mielekkäiksi puhelimitse ja videovälitteisesti. Kou-
luikäisille jaettiin puuhavinkkejä ja Wihreän Puun 
ikkunaan perustettiin koronagalleria, johon koot-
tiin näkyville lasten lähettämiä piirustuksia. 

Moni perhe kertoi taloudellisen tilanteensa 
huonontuneen merkittävästi ja toisaalta myös 
rohkeus liikkua ostoksilla vähentyi. Wihreän Puun 
pihalle kehitettiin lasten vaatteiden ja tarvikkei-
den ”Hyvä kiertoon”-kierrätyspiste. 

Onnistumisen kokemus liittyy siihen, että kysyim-
me alueen ihmisiltä mitä voimme yhdessä tehdä, 
jotta selviämme yhdessä tämän vaikean ajan yli. 
Poikkeusajan toimintamuodot ovat rakentuneet 
yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.

WIHREÄ PUU
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Tesoman hyvinvointikeskus kokoaa kaupungin 
palveluja saman katon alle. Hyvinvointikeskuksen 
palvelut järjestetään uudenlaisella allianssimal-
lilla. Keskuksen palveluja tuottavat Tampereen 
kaupunki ja Mehiläinen. Setlementti Tampere ry 
vastaa hyvinvointikeskuksen ensimmäisessä ker-
roksessa sijaitsevan yhteisökahvila OmaNaapurin 
kahvilatoiminnasta, ja lisäksi kahvilassa työsken-
televän kahvilan emäntä/yhteisökoordinaattorin 
työtehtäviin kuuluu toiminnan ja tapahtumien 
koordinointi hyvinvointikeskuksen tiloihin, ma-
talan kynnyksen neuvontapalvelu sekä kahvilan 
työkuntoutujien ohjaaminen. 

Yhteisökahvila OmaNaapurista on muodostunut 
Tesoman alueen ihmisten yhteinen olohuone, 
joka tarjoaa paitsi rennon paikan oleilla ja tavata 
tuttuja, myös mahdollisuuden osallistua erilaisiin 
järjestettyihin harrastus- ja ryhmätoimintoihin. 
Sieltä saa myös tietoa ja vertaistukea samassa 
elämäntilanteessa oleville tai samoista asioista 
kiinnostuneille ihmisille. Yhteisökahvilassa luo-
daan yhteisöllisyyttä toiminnan kautta. 

Vuonna 2020 yhteisökahvila oli avoinna maanan-
taista lauantaihin pääsääntöisesti klo 8–17 väli-
senä aikana. Kahvilan valikoimiin kuuluivat kahvi-
latuotteet, keitto- ja salaattilounaat. Kahvilasta 
hoidettiin myös tarjoilut hyvinvointikeskuksen 
kokoustiloihin ja monitoimitilaan. 

Tavoitteena on, että kahvilan myyntituotoilla 
rahoitetaan kahvilan toiminta. Erittäin tärkeä 
toiminnan mahdollistaja on Tesoman hyvinvointi-
keskuksen allianssin kohdistama avustus yhteisöl-
liseen toimintaan 1.8.2020 alkaen. 

Vuonna 2020 sekä kahvilan liike- että yhteisölli-
sestä toiminnasta vastasi kahvilan emäntä, joka 
toimii samalla yhteisökoordinaattorina. Hänen 
lisäkseen kahvilassa työskenteli kaksi kahvilatyön-
tekijää ja yksi tuntityöntekijä (htv 2,9). Vuoden 
aikana kahvilan toimintaan osallistui kaksi kun-
touttavan työtoiminnan asiakasta. 

Yhteisökahvila OmaNaapurin tyyppiselle ko-
koontumispaikalle on ollut alueella suuri tarve. 
Asiakasmäärät ja myynnit ovat olleet kasvavia ja 
matalan hintatason vuoksi kahvilassa voi kevy-

emmälläkin lompakolla nauttia hyvistä tuotteista. 
Yhteistyö muiden kolmannen sektorin toimijoi-
den kanssa lähti vauhdikkaasti käyntiin. Toimin-
taa ja tapahtumia on järjestetty runsaasti, ja sen 
myötä myös kahvilan kävijämäärät ovat olleet 
kasvavia. Alkuvuosi 2020 näytti hyvältä ja kahvi-
lan emäntä/yhteisökoordinaattorin työn tulokse-
na järjestöt ja alueen ihmiset toimivat aktiivisesti 
hyvinvointikeskuksen tiloissa. Erilaisia tapahtumia 
toteutettiin ja toiminta oli monipuolista.

Koronapandemian seurauksena hyvinvointi-
keskuksen palveluita jouduttiin rajoittamaan ja 
osittain sulkemaan. Myös ryhmä- ja tapahtumatoi-
minta ovat suositusten mukaisesti olleet tauolla. 
Kahvila oli kiinni yleisten ohjeiden mukaisesti 13.3. 
– 31.5.20 välisen ajan. 

Merkittävä osa kahvilan tuotosta on tullut ko-
kous- ja tilaustoiminnasta. Hyvinvointikeskuksen 
palveluiden supistuessa kokous- ja tilaustoiminta 
väheni ja loppui. Ripeästi lähdettiin kehittämään 
uusia tuotteita ja korvaavaa kahvilatuotteiden 
ulosmyyntiä. Ulosmyynti oli kuitenkin hyvin pieni-
muotoista 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 merkit-
tävästi. Asiakkaat noudattivat 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. 
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Kohdennetun tuen palvelut
Toimialan muodosti vuonna 2020 kuusi yksikköä: Kiusatut, Nollalinja, Omavoima, Ri-
kosuhripäivystys, Tyttöjen Talo ja Väkivalta- ja kriisityön yksikkö (DIDAR, Perheväkival-
taklinikka, Välitä!). Väkivalta- ja kriisityön yksikön toiminta laajeni vuoden 2020 aikana 
kahdella hankkeella: yhteistyössä Kehitysvammaisten palvelusäätiön (KVPS) kanssa 
toteutettava STEA-avustusrahoitteinen Kun lapsi satuttaa- hanke (2020-2022) ja osaksi 
Välitä!- työtä kiinnitetty Oikeusministeriön rahoittama seri-tekijätyön menetelmäkehittä-
miseen keskittyvä hanke (Välitä!- nuorten hanke 2020-2021). Näiden lisäksi toimialalla 
käynnistyi alkuvuodesta 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama kotouttamistyön 
kysymysten äärellä työskentelevä TALK-hanke (2020-2021). Koko toimialan toiminta oli 
lähes kokonaan avustusrahoitteista.

Kohdennetun tuen palvelut- toimialalla työskenteli määräaikaisissa tai toistaiseksi voi-
massa olevissa osa- tai kokopäiväisissä työsuhteissa yhteensä 47 eri henkilöä. Heidän 
työpanoksensa oli yhteensä 34,84 henkilötyövuotta. Lisäksi toimialalla työskenteli 24 
tuntipalkkaista tai palkkioperusteista työntekijää erilaisissa tehtävissä. Opiskelijoita ja 
harjoittelijoita oli yksiköissä eri mittaisilla harjoittelujaksoilla yhteensä yhdeksän.
Toimialalla aloitti uusi toimialajohtaja tammikuussa 2020. Toimialan johdon tiimi kokoon-
tui joka kuukausi ja yksi kokonainen kehittämispäiväkin pidettiin kesällä. Koronapande-
mian alkuvaiheessa keväällä 2020 johdon tiimi kokoontui viikoittaiseen tilannekatsauk-
seen.

Toimialan vuotta 2020 leimasi tietenkin korona ja siihen liittyvät, jatkuvasti muuttuvat, 
suositukset ja määräykset. Henkilöstön terveysturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista 
huolehtiminen nousi vuoden aikana keskeiseksi tavoitteeksi äkillisesti muuttuneissa olo-
suhteissa. Yksiköissä tehtävää asiakastyötä muokattiin toistuvasti suositusten mukaiseksi 
ja asiakkaille pyrittiin tarjoamaan monenlaisia mahdollisuuksia tulla kohdatuksi tartun-
tariski ja turvallisuus huomioiden. Verkossa tehtäviä työmuotoja otettiin käyttöön ja 
kehitettiin valtavilla harppauksilla. Eri yksiköhin ja toimintoihin tavoitettujen asiakkaiden 
määrä ei koronavuonnakaan pudonnut merkittävästi, joissakin yksiköissä jopa kasvoi 
merkittävästikin. Tämä kertoo valitettavasti myös karua kieltä poikkeusolojen lisäävästä 
vaikutuksesta esimerkiksi perhe- ja lähisuhdevakivallan kokemiseen. Toimialan henkilös-
tö jaksoi suhtautua kärsivällisesti ja joustavasti alati muuttuvaan tilanteeseen ja onnistui 
tekemään perustehtäväänsä laadukkaasti sekä kehittämään verkon yli tehtävää työtä 
kovassa aikapaineessa. Etätyö ja siihen liittyvät sähköiset kokouskäytännöt ja virtuaaliset 
aamukahvit sekä verkkovälitteiset työnohjaukset ja kehittämispäivät, otettiin kaikki käyt-
töön sujuvasti ja positiivinen työvire säilyttäen.

Poikkeusoloista huolimatta kohdennetun tuen palvelut- toimialan vuosi oli eteenpäin 
katsova. Toiminnan rahoituspohjaa saatiin laajennettua (OM, TEM) ja käynnistettyä 
sellaisia työmuotoja, joille on ollut tilausta ja tunnistettua tarvetta jo pitkään. Uusien 
rahoitusten myötä käynnistyi myös antoisaa uuttaa yhteistyötä eri järjestöjen kanssa ja 
useita toimialan yksiköiden työntekijöitä toimi asiantuntijoina monissa valtakunnallisissa 
verkostoissa.

Toimialan jokaiseen yksikköön rekrytoitiin uutta henkilöstöä jossakin vaiheessa vuotta 
2020. Rekrytointien yhteydessä kävi ilmeiseksi, että toimialan eri yksiköissä tehtävä työ 
on alueella varsin tunnettua ja vetovoimaista. Työnantajamaine on erittäin hyvä ja asian-
tuntijuus tunnustettua.
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Kiusatut on maakunnallinen tuki- ja neuvontapis-
te yli 15-vuotiaille pirkanmaalaisille kiusatuille, 
heidän läheisilleen, ammattilaisille ja vapaaeh-
toisille. Kiusatut tarjoaa lyhytkestoista matalan 
kynnyksen kriisiapua ja jälkihoitoa. Toiminnan 
kulmakiviä ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja 
yhteistyö.

Kiusatut on STEA:n rahoittama hanke, avustus-
summa vuonna 2020 oli 119 000 euroa. Vuosi 
2020 oli hankkeen kolmas eli viimeinen toimin-
tavuosi. Koronapandemia muutti rahoitushaku-
jen toteuttamistapoja ja näin ollen hankkeelle 
haettiin ja saatiin yhdeksi vuodeksi jatkorahoitus 
vuodelle 2021. 

Hankkeen työmuotoja ovat yksilötyö, ryhmät, 
työpajat, matalan kynnyksen toiminta sekä 
osaamisen jakaminen. Yksilötyön ja ryhmien ta-
voitteena on asiakkaiden vakauttaminen, kiusaa-
misilmiön ja sen seuraamusten käsitteleminen, 
asiakkaan omien voimavarojen vahvistuminen 
sekä elämänhallinnan lisääntyminen. Työpajat, 
koulutukset ja esittelyt antavat tietoa kiusaami-
silmiöstä ja tekevät palveluita tutuiksi. Puhelin-
neuvonta antaa mahdollisuuden kysyä neuvoa ja 
saada konsultaatiotukea.

Hankkeessa työskentelevässä henkilöstössä ei 
tapahtunut muutoksia vuonna 2020. Hankkeessa 
työskenteli lähijohtajana toimiva vastaava kriisi-
työntekijä ja yksi kriisityöntekijä sekä kaksi tunti-
palkkaista työntekijää harvakseltaan. Tuntipalk-
kaiset työntekijät toimivat ryhmissä työparina 
kriisityöntekijälle ja tekivät chat-työtä. Hankkees-
sa oli vuoden 2020 aikana myös kaksi sosiono-
miopiskelijaa harjoittelujaksolla.

Kiusatut-hankkeessa yksilötyötä tehtiin vuoden 
2020 aikana 59 asiakkaan kanssa kasvokkain. 
Erilaisilla ryhmätoiminnan muodoilla tavoitettiin 
150 asiakasta ja Tredun Kohtaamoissa kohdattiin 
niin ikään 150 henkilöä. Yhteistyökumppaneille 
lähetettiin uutiskirje (517 kpl) ja järjestettiin myös 
erittäin hyvää palautetta saanut ja monipuolinen 
webinaari. Kiusatut- webinaarissa oli 233 osallis-
tujaa ja lisäksi siitä jäi tallenne vapaasti katsotta-
vaksi.

Vuoden 2020 toimintaa määritteli se, että se 
oli kolmevuotisen hankkeen päätösvuosi – työn 
jatkuminen oli epävarmaa. Vuosi oli myös poik-
keuksellinen sen vuoksi, että koronapandemia 
toi mukakaan paineita muuttaa toimintatapoja 
nopeasti ja koko yhteiskunta oli poikkeuksellises-
sa tilassa. Kiusatut sai kuitenkin jatkettua hyviä 
työmuotoja sekä järjestyttyä myös uutta toimin-
taa. Chat-palvelua lisättiin keväällä ja asiakkaille 
tarjottiin etätapaamisia verkon yli sekä puheli-
mitse. Asiakkaita tavattiin myös ulkona enemmän 
kuin aiemmin. 

Ryhmiä järjestettiin useampia, mutta ryhmäkoot 
pidettiin pieninä. Tilakokoon panostettiin, jotta 
turvavälit saatiin pidettyä ja toiminalliset harjoit-
teet muutettiin vallitsevan tilanteen mukaan. Yh-
teistyökumppaneiden tapaamiset siirtyivät, joko 
verkkoon tai peruuntuivat kokonaan. Epävarmuus 
näkyi monella tapaa ja osa asiakkuuksia keskeytyi 
ja suunnitelmat muuttuivat toistuvasti. Peruutuk-
sia tuli enemmän kuin aikaisemmin.  

Kiusatut oli mukana kiusaamisesta kertovassa 
tietokirjassa, jonka kirjoitti toimittaja Elina Vä-
limäki. Kirjaan haastateltiin työntekijöitä, har-
joittelijaa ja muutamaa asiakasta. Syksyllä 2020 
kiusaamisilmiö oli vahvasti esillä eri medioissa ja 
opetusministeriössä valmisteltiin uusia ohjeistuk-
sia kouluille. Etenkin nuorten tekemän väkivallan 
ja kiusaamisen raaistuminen huolestutti yhteis-
kunnassa hyvin laajasti eri toimijoita ja näkyi 
myös Kiusatut- hankkeen työntekijöille tulleissa 
puheluissa.
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Nollalinja on lähisuhdeväkivallan ja naisiin koh-
distuvan väkivallan auttava puhelin. Nollalinja 
palvelee puhelimitse kaikkia lähisuhdeväkivaltaa 
kokeneita ympäri vuorokauden, valtakunnallises-
ti, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinjan kriisi-
päivystäjät ovat sosiaali- ja terveysalan ammat-
tilaisia, joilla on pitkä työkokemus ja koulutus 
lähisuhdeväkivaltaa kohtaavien auttamiseen. 
Nollalinjalle voivat soittaa myös sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaiset tarvitessaan konsultaa-
tiota tai tietoa avoimista turvakotipaikoista eri 
puolilla Suomea. Nollalinjalla nähdään kaikkien 
Suomen turvakotien ajantasainen paikkatilanne. 
Nollalinjan numeroon 0800 005 005 voi soittaa 
nimettömänä. Puhelut ovat maksuttomia, soit-
tajan numero ei näy vastaajalle eivätkä puhelut 
myöskään näy soittajan puhelulaskussa. Palvelua 
annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Vuosi 2020 oli Nollalinjan neljäs kokonainen 
toimintavuosi. Nollalinjan toiminnan rahoittaa 
Oikeusministeriö – vuonna 2020 rahoitussumma 
oli 725 000 euroa. THL vastaa Nollalinjan toimin-
nan järjestämisestä ja siitä tiedottamisesta sekä 
kokoaa määrällistä ja laadullista tutkimustietoa 
toiminnasta. Nollalinjan toiminnassa Setlement-
ti Tampere on palvelun tuottajan roolissa. THL 
ylläpitää kotisivua www.nollalinja.fi ja Face-
book-sivua markkinointia varten.

Yksikössä työskenteli vuoden 2020 aikana 
yksikönjohtajan lisäksi kahdeksan vakituista 
kriisipäivystäjää, mutta sijaiset mukaan lukien 
yksikössä työskenteli vuoden mittaan kaikkiaan 
16 eri henkilöä (htv 9,5). Opiskelijoita, harjoitte-
lijoita tai vapaaehtoistyöntekijöitä ei Nollalinjan 
toimintaan ole mahdollista ottaa mukaan työn 
erityisen luonteen vuoksi. 

Nollalinjalle soitettujen puhelujen määrä kohosi 
voimakkaasti kesästä 2020 alkaen niin, että jou-
lukuussa Nollalinjalle tuli ennätyksellinen määrä 
soittoja. Koko vuoden puhelumäärä nousi 31 % 
ollen lopulta lähes 19 400. Näistä pystyttiin vas-
taamaan 67 % eli 13 000 puheluun. Toukokuun 
alussa aloitettiin uusi puhelintulkkauspalvelu 
Tulka-applikaation käyttöönoton myötä. Uusina 
palvelukielinä tulivat mahdollisiksi arabia, farsi, 
dari, sorani, somalin ja venäjän kieli. 

Koronapandemia vaikutti vuoden 2020 ajan 
voimakkaasti Nollalinjan toimintaan. Koska Nol-
lalinja määriteltiin keväällä 2020 yhteiskunnan 
toiminnan kannalta kriittiseksi palveluksi, poik-
keuslainsäädäntö astui voimaan Nollalinjan toi-
mintaa turvattaessa. Tämä aiheutti painetta sekä 
työtiimissä että työvuorosuunnittelussa. Ryhdyt-
tiin toimiin Nollalinjan aukipitämiseksi tilanteessa 
kuin tilanteessa. Yhdistyksen muiden yksiköitten 
väkivaltatyön ammattilaisista kerättiin valmiuslis-
ta – näin turvattiin työntekijöiden nopea löyty-
minen, mikäli sijaisuuksiin tulisi äkillinen tarve. 
Pandemia-aika vaati myös Nollalinjan tiimiltä 
huomattavia joustoja työvuorojen suhteen. Ka-
ranteeni – ja testitulosten odotteluajat venyivät 
välillä hyvin pitkiksi. Koulutukset siirtyivät webi-
naareiksi, työ-, koulutus – ja markkinointimatkat 
peruttiin ja osa työnohjauksista siirrettiin verkon 
yli tapahtuviksi yksilötyönohjauksiksi. 

Nollalinjan chat- toimintaan oli haettu rahoitus 
jo keväällä, ja päätöstä odotettiin loppukesäl-
lä. Rahoituspäätös siirtyi eduskuntakäsittelyyn, 
joten se saatiin vuoden 2020 osalta vasta jou-
lukuussa 2020. Chat- palvelun aloittaminen siis 
siirtyi vuodelle 2021. 
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Omavoima on elämänhallintaa ja osallisuutta 
vahvistavaa tukitoimintaa aikuisille neuropsy-
kiatrisia piirteitä omaaville henkilöille ja heidän 
lähipiirilleen. Tuen lähtökohtana on ihmisen oma 
kokemus avun tarpeesta – diagnoosia tai lähe-
tettä ei vaadita. Omavoima tarjoaa asiantunte-
musta neuropsykiatrisista erityispiirteistä myös 
ammattilaisverkostoille. Toiminnan kulmakiviä 
ovat asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden osaamisen 
arvostaminen, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys.

Omavoiman työmuotoja ovat yksilötuki, ryhmä-
valmennus, avoin toiminta, vertaistukityö sekä 
neuropsykiatrisen osaamisen jakaminen. Yksi-
lötuen tavoitteena on asiakkaan voimavarojen 
vahvistuminen ja elämänhallinnan lisääntyminen. 
Ryhmävalmennus, avoin toiminta sekä vertaistyö 
tarjoavat yhteisön, johon kuulua. Asiakkaiden 
asiantuntijuudella ja kokemusosaajuudella on 
Omavoiman työssä erityinen painoarvo, ja toi-
minta rakennetaan asiakaslähtöisesti asiakkaiden 
osaamista hyödyntäen.

Toiminnan päärahoittaja on STEA, avustussum-
ma oli 142 000 € vuonna 2020. Tampereen 
kaupungilta saatiin toiminta-avustusta 7000 €. 
Omavoimassa työskentelevässä työryhmässä 
tapahtui henkilövaihdoksia vuoden 2020 aikana 
ja yksikössä työskenteli yhteensä 4 eri henkilöä 
(htv 2,8).

Yksilötyössä ja ryhmävalmennuksissa kohdattiin 
vuoden 2020 aikana kaikkiaan 127 eri asiakasta. 
Avoimeen toimintaan osallistui 124 ja erilaisia 
ryhmiä toteutui 13 ja niihin osallistui yhteensä 
192 henkilöä. Vapaaehtoisina ja kokemusasian-
tuntijoina Omavoimassa toimi 20 henkilöä. Erilai-
sissa teemailloissa oli 65 osallistujaa. Toimintaan 
osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä oli 
439 vuonna 2020. 

Koronapandemian ja siihen liittyneiden kokoon-
tumisrajoitusten myötä Omavoimassa pystyttiin 
siirtymään nopeasti ja joustavasti etäyhteyk-
sillä toteutettavaan työhön. Rajoitusten vuoksi 
erilaisten ryhmätoimintojen toteuttaminen jäi 
vähäiseksi, mutta sitä paikattiin keskittymällä 
yksilötyöhön – jonon purkamiselle oli tarvetta 
- yksilötyöhön pääsy nopeutui. Etänä tehdyssä 
yksilötyössä tapaamisia peruuntui huomattavasti 
vähemmän kuin kasvokkain ja joillekin asiakkaille 

työskentely etänä oli helpompaa, kun sosiaaliset 
paineet ja aikataulutetut menot karsiutuivat. 

Yksilötyössä korostui ns. jälkikannattelu. Koro-
napandemian myötä asiakasohjaukset kasvoivat 
selkeästi eri oppilaitoksista – eristäytyminen, 
etäopiskelun haasteet ja uudet tavat tuottivat 
paljon tuen tarpeita (asiakkaissa 15 % enemmän 
opiskelijoita kuin edellisenä vuonna).

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet toteutuivat 
pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Toi-
mintoja jouduttiin siirtämään osittain verkkoon 
(yksilötyö ja vertaistoiminta) sekä kehittämään 
kokoontumisrajoitukset huomioiden. Asiakas-
määrät jäivät tavoiteltuja alhaisemmiksi, mikä on 
selitettävissä ryhmätoimintojen poisjäämisellä 
ja kokoontumisrajoituksilla. Päätavoite toteutui 
monilta osin ja se näkyi saaduissa asiakaspalaut-
teissa. Yksilötukeen painotettiin enemmän, koska 
ryhmätoiminoja ei saatu täysimääräisesti toteu-
tettua. 

Palveluiden monipuolisuus ja asiakaslähtöisyys 
pystyttiin kaikesta huolimatta huomioimaan hy-
vin ja reagoimaan nopeasti sekä yksilöllisesti am-
mattilaisverkostojen ja kohderyhmän tarpeisiin.
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Rikosuhripäivystys eli RIKU ohjaa, neuvoo ja 
tukee rikoksen uhreja, heidän läheisiään sekä 
rikosasiassa todistavia, jotta he voisivat helpom-
min toipua rikostapahtumasta ja sen seurauksista. 
Lisäksi Rikosuhripäivystys osallistuu työryhmiin 
ja verkostoihin pyrkien parantamaan rikoksen 
uhrin asemaa. Rikosuhripäivystys tarjoaa palve-
luita puhelimitse, netissä sekä henkilökohtaisissa 
tapaamisissa.

Setlementti Tampere ry:ssä toimii RIKU:n Si-
sä-Suomen aluetoimisto (toiminta-alue Pirkan-
maa, Keski-Suomi ja Kanta-Häme), Pirkanmaan 
palvelupiste (Nalkalankatu 12 G, 2. krs, Tampere) 
sekä Kanta-Hämeen palvelupiste (Suomen Kasar-
mi 2, Hämeenlinna). 

Toiminta on osa RIKU:n valtakunnallista toimintaa 
ja se noudattaa RIKU:n valtakunnallisia linjauksia. 
Oikeusministeriön ja STEA:n (hankerahoitusta) 
avustukset kanavoidaan yhdistykselle valtakunnal-
lisen koordinaattorin eli MIELI Suomen Mielenter-
veys ry:n kautta. Yhdistys sai lisäksi Tampereen ja 
Hämeenlinnan kaupungeilta avustusta palvelupis-
teiden toimintaan. Vuonna 2020 rahoitussumma 
oli n. 517 800 euroa.

Vuoden 2020 aikana RIKU:n Sisä-Suomen palvelu-
pisteissä oli työssä yhteensä kahdeksan eri hen-
kilöä eripituisissa työsuhteissa (henkilötyövuodet 
5,6). Henkilövaihdokset liittyivät pitkäaikaisten 
työntekijöiden opiskelujen ja hanketyöskentelyn 
sijaistamiseen sekä uuden puhelinpalvelun käyn-
nistämiseen liittyvään resurssin kohdentamiseen. 
Kuluneena vuonna RIKU:n toiminnassa oli mukana 
65 vapaaehtoista ja järjestettiin myös vapaaeh-
toisten peruskurssi. 

RIKU:n Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen palvelupis-
teissä kohdattiin 2063 eri asiakasta yhteensä 
3602 kertaan. Lisäksi näiden palvelupisteiden 
työntekijöitä konsultoitiin erilaisissa rikospro-
sessiin liittyvissä kysymyksissä 881 eri kertaa. 
Konsultaatiota tarjotaan lähinnä viranomaisille ja 
muille ammattilaisille.

Vuoden 2020 toimintaympäristöä ja sen merkit-
tävimpiä muutoksia voi kuvata yhdellä sanalla: 
korona. Olosuhteiden pakosta etäpalveluita kehi-
tettiin entistä tehokkaammin ja vapaaehtoistyön 
koordinointiin opittiin soveltamaan uusia työkalu-
ja. Etäohjaus ja etätapaamiset muuttuivat arkipäi-
väksi ja toiminta sujui kohtuullisen hyvin kaikesta 
huolimatta. Kuormitus muuttuneista olosuhteista 
ja työtapojen muutoksista tuntui niin työntekijöil-
le kuin vapaaehtoisillekin. Vapaaehtoisen perus-
kurssi toteutettiin verkkokurssina ja myös vapaa-
ehtoisten työnohjauksia tehtiin verkon yli.

Isona vaikuttamistyön ponnistuksena oli tarkoitus 
järjestää rikoksen uhrin aseman parantamiseksi 
valtakunnallinen seminaari, jonka vastuujärjestä-
jänä olisi toiminut Sisä-Suomen alue: seminaari 
kuitenkin jouduttiin peruuttamaan koronarajoi-
tusten takia, ja se siirrettiin ensin vuoden 2021 
kevääseen ja nyt jo vuoden 2022 talveen.

Vuoden 2020 tulokset ovat kuitenkin hyvät 
suhteessa tavoitteisiin. Työtapoja ja -käytäntö-
jä muokattiin koronaolosuhteisiin soveltuviksi ja 
toimintaa pystyttiin toteuttamaan etänä ja ns. 
hybridimallilla. Toiminta- ja työtapojen äkkinäi-
nen muuttuminen tosin aiheutti kuormitusta niin 
työntekijöille kuin vapaaehtoisillekin ja toiminnas-
sa mukana olevien vapaaehtoisten määrä notkahti 
hetkellisesti. Loppuvuodesta tilanne kuitenkin 
taas tasaantui.
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Tampereen Tyttöjen Talo tarjoaa tukipisteen ja 
ajanviettopaikan pirkanmaalaisille 12-28-vuoti-
aille tytöille, nuorille naisille ja sellaisiksi itsensä 
kokeville. Tyttöjen Talo tavoittaa etenkin heitä, 
jotka eivät kiinnity muihin nuorille suunnattuihin 
vapaa-ajan palveluihin. Tavoitteena on tukea asiak-
kaan kasvua siten, että hän saa toiminnasta taitoja, 
valmiuksia ja sosiaalisia kontakteja, jotka paranta-
vat elämänlaatua ja vahvistavat kokonaisvaltaisesti 
elämänhallintaa. 

Tyttöjen Talon toimintamuotoja ovat yhteisöllinen 
avoin toiminta, vuorovaikutteiset harrastus- ja 
tukiryhmät sekä yksilötyö. Toiminnan kulmakiviä 
ovat asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien tuke-
minen, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Tyttöjen 
Talo tekee alueellista ja valtakunnallista verkos-
to- ja vaikuttamistyötä liittyen tyttöjen ja naisten 
erityiskysymysten esiin tuomiseen, sukupuolisensi-
tiiviseen työhön ja sen kehittämiseen. 

Tampereen Tyttöjen Talo tavoitti sosiaalista vah-
vistamista tarvitsevia tyttöjä ja nuoria naisia, joille 
talo tarjoaa turvallisen tukipisteen ja yhteisön. 
Asiakasryhmä painottui erityistä tukea tarvitseviin 
nuoriin, joista monilla oli toimintakyvyn vajetta. 
Kävijöissä oli paljon moninaisista mielenterveyson-
gelmista, persoonallisuushäiriöistä ja itsetuhoisuu-
desta kärsiviä nuoria sekä neuropsykiatrisia erityis-
piirteitä omaavia henkilöitä. Monet kävijät olivat 
myös kohdanneet väkivaltaa eri muodoissaan. 
Tyttöjen Talolla tehtiin yksilötyötä seksuaalista 
väkivaltaa kokeneiden nuorten kanssa ja matalan 
kynnyksen seksuaalineuvonnan vastaanottoa (ko-
ronapandemian alettua etänä). 

Vuoden 2020 aikana toiminnassa oli mukana kuusi 
kuukausipalkkaista työntekijää (henkilötyövuodet 
3,6), palkkioperusteisia ryhmänohjaajia neljä, har-
joittelijoita kaksi ja vapaaehtoisia 28. 

Rahoitusta saatiin STEA:n, Tampereen kaupungin 
ja AVI:n avustuksina sekä muutamina pienempinä 
lahjoituksina yhteensä n.193 500 euroa.

Tyttöjen Talolla kävi vuoden 2020 kuluessa 150 
tyttöä. Ryhmiä järjestettiin 47 ja niihin osallistui 
yhteensä 439 henkilöä. Avointa toimintaa ehdittiin 
järjestämään vain 14 kertaa ennen koronakevään 

2020 täydellistä sulkutilaa, jolloin Tyttöjen Talon 
toiminta vietiin lähes kokonaan verkkoon. Koko-
naisuutena Tyttöjen Talo kuitenkin tavoitti vuoden 
2020 aikana yli 1000 henkilöä.

Koronapandemian alettua keväällä 2020 uusille 
ja vanhoille toiminnassa mukana olleille vapaaeh-
toisille tarjottiin mahdollisuutta osallistua ryhmiin 
avoimen toiminnan sulkemisen vuoksi. Pop in- sek-
suaalineuvonta siirrettiin chattiin. Seksuaaliväkival-
lan uhrien yhteydenotot vähenivät alueen kaikilla 
toimijoilla, samoin asiakasohjaukset. Tyttöjen 
Talolla vierailevien tutustujaryhmien määrät vähe-
nivät. Osa vierailukäynneistä (nuoret, opiskelijat ja 
ammattilaiset) peruuntui ja osa järjestettiin etä-
yhteyksin. Osa Tyttöjen Talolla ja sen ulkopuolella 
järjestettävistä tapahtumista sekä juhlista joudut-
tiin perumaan.

Toimintaa kuitenkin kehitettiin yhdessä asiak-
kaiden kanssa ja heiltä kerättiin tietoa toiveista 
toimintavuoden aikana myös poikkeusaikana. 
Yksikkö kykeni siirtymään nopeasti ja joustavasti 
etäyhteyksillä toteutettavaan työhön koronapan-
demian alkaessa keväällä. Poikkeusaikana järjestet-
tiin etäryhmiä, annettiin yksilötukea puhelimitse ja 
chatissä. Turvallisuus huomioitiin kaikessa kasvok-
kaisessa toiminnassa. Kesä- ja heinäkuussa järjes-
timme päiväleirejä ja ryhmätoimintaa normaalia 
enemmän. Myös syksyllä ryhmätoiminta taas oli 
käynnissä. Yksilötukeen ohjautui enemmän nuo-
ria ja puhelimen avulla käytävät yksilökeskustelut 
lisääntyivät.

Tyttöjen Talon toiminta on vakiintunutta, tunnet-
tua, arvostettua ja ammattitaitoista. Koronasta 
huolimatta tavoitteet toteutuivat toimintasuunni-
telmassa kuvatuilla tavoilla. Toimintoja jouduttiin 
kehittämään kokoontumisrajoitukset huomioiden 
ja tarvittavat muutokset saatiin tehtyä nopeasti. 
Asiakaspalautteen mukaan toiminta oli poikkeuso-
loissakin onnistunutta ja asiakkaita hyödyttävää.
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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 läheiset 
tai ilmiön vaikutuspiiriin kuuluvat sekä 4) näitä 
henkilöitä työssään kohtaavat ammattilaiset ja 
vapaaehtoistyöntekijät.

Yksikkö tarjoaa matalan kynnyksen kriisiapua 
erilaisiin väkivallasta johtuviin kriisitilanteisiin 
kasvotusten ja verkossa sekä tekee väkivaltaa 
ennaltaehkäisevää työtä ja vaikuttamistyötä. 
Yksikön toimintaa rahoittaa STEA, avustussumma 
vuonna 2020 oli 468 280 euroa. Tampereen kau-
punki avusti toimintaa 800 euron summalla.

Yksikössä toimii kolme työryhmää: DIDAR - kun-
niaväkivaltatyö, Perheväkivaltaklinikka ja Väli-
tä! -seksuaaliväkivaltatyö. Työryhmät tarjoavat 
kuhunkin väkivaltamuotoon sopivia palveluja, 
kuten kriisityötä ja konfliktien ratkaisua yksilöil-
le, pareille ja perheille (puhelimitse, netissä ja 
henkilökohtaisissa tapaamisissa), kuntouttavia 
ja voimavaraistavia tukiryhmiä, yksilö- ja ryhmä-
muotoisia väkivallan ehkäisyohjelmia, traumain-
foja, keskusteluryhmiä, dialogityöpajoja, toimin-
taryhmiä, tapahtumia ja leirejä. Näiden lisäksi 
yksikössä käynnistyi vuoden 2020 aikana kaksi 
hanketta – Välitä!- Nuorten hanke ja Kun lapsi 
satuttaa- hanke.

Väkivalta- ja kriisityön yksikössä (hankkeet mu-
kaan lukien) työskenteli vuoden 2020 aikana yh-
teensä 13 työntekijää (htv 9,6). Uusia työntekijöi-
tä palkattiin alkaneisiin hankkeisiin, mutta muita 
henkilövaihdoksia ei vuonna 2020 tapahtunut. 
Yksikön toiminnassa oli mukana viisi tuntipalk-
kaista ryhmänohjaajaa ja kolme harjoittelijaa.

Väkivalta- ja kriisityön yksikkö tavoitti kuluneena 
vuonna 570 asiakasta. Kasvotusten, yksilötapaa-
misissa, kohdattiin asiakas 1336 kertaa ja puheli-
mitse tai viesteillä 2445 kertaa. Ryhmiä toteutet-
tiin yhteensä 65 ja niissä oli osallistujia yhteensä 
387. Koronapandemia vähensi hiukan kasvokkais-
ten tapaamisia, mutta puhelintyö lisääntyi. Välitä! 

-seksuaaliväkivaltatyön asiakkaiden yhteydenotot 
vähenivät 27 % edellisvuodesta koronarajoitus-
ten tiukentuessa. Osa koko yksikön asiakkaista ei 
kokenut hyötyvänsä etätyöskentelystä, joten he 
siirsivät avun hakemista aikaan, jolloin kasvokkai-
set tapaamiset olivat taas mahdollisia. Koronara-
joitukset haittasivat kasvokkaisten ryhmien järjes-
tämistä, osa ryhmistä jouduttiin keskeyttämään 
sekä keväällä että syksyllä. Epävarmuuden vuoksi 
osa ryhmäasiakkaista putosi pois palvelusta. 

Didarin keskusteluryhmiä pystyttiin toteutta-
maan myös etäyhteyksillä, mutta dialogityöpajo-
ja oppilaitoksissa ei, eikä myöskään kaikkia kun-
touttavia ryhmiä voitu muuntaa verkkoryhmiksi.

Väkivalta- ja kriisityön yksikkö kuitenkin pystyi 
siirtymään nopeasti ja joustavasti etäyhteyksillä 
toteutettavaan työhön koronapandemian al-
kaessa keväällä 2020. Yksikön palvelut tunnetaan 
alueella jo hyvin, joten asiakkaat ottivat edelleen 
yhteyttä, vaikka täydellisen sulkutilan aikana asia-
kasvirta hiljeni hiukan hetkellisesti. Perheväkival-
taklinikan asiakasmäärä kasvoi edellisvuodesta 
11,5 %, mutta palvelua pystyttiin antamaan edel-
leen hyvin osa-aikaisen työntekijän lisäpanoksen 
ansiosta. Didarin kriisiasiakasmäärä kasvoi 22,5 
%, koska kunniaan liittyvä väkivalta tunnistetaan 
alueella jo paremmin.

Yksiköllä on vahva asema palvelujärjestelmässä, 
sen palvelut tunnetaan jo valtakunnallisestikin 
asiantuntevana väkivaltapalvelujen tuottajana, ja 
sillä on laajat, toimivat yhteistyöverkostot, joten 
asiakkaita osattiin ohjata palveluihimme myös 
poikkeusaikana. Samoista syistä yksiköltä pyydet-
tiin lähes entiseen tahtiin koulutuksia ja esittelyjä, 
ja niitä oli helpompi järjestää ja muuttaa myös 
webinaareiksi ennestään hyvien yhteistyösuhtei-
den avulla. 

Ammattitaitoiset ja joustavat työntekijät sopeut-
tivat toiminnan nopeasti ja saumattomasti poik-
keusoloihin niin, että asiakkaiden tarpeet pysyi-
vät toiminnan keskiössä samalla, kun toiminnan 
turvallisuus varmistettiin.

Setlementti 
Tampere
VÄKIVALTA-  JA  KRI IS ITYÖ
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Hankkeet
TALK- hanke
TALK- hanke on Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama (2020–2021) hanke, jonka tarkoituksena on lisä-
tä eri maahanmuuttajayhteisöjen sisäistä keskustelua, pohdintaa ja ymmärrystä tasa-arvoon, sukupuoli-
roolien merkitykseen, itsemääräämisoikeuteen, seksuaalisiin oikeuksiin ja haitallisiin perinteisiin liittyvis-
sä kysymyksissä. Hankkeessa koulutetaan omakieliset ryhmänohjaajat vetämään näitä keskusteluryhmiä 
yhdessä ammattilaisten kanssa.

Hanke käynnistyi alkuvuodesta 2020. Hankkeessa työskenteli 3 kuukausipalkkaista työntekijää (htv 2,0) 
ja viisi tuntipalkkaista omakielistä ryhmänohjaajaa sekä yksi harjoittelija. Hankkeessa toteutettiin oma-
kielisten ryhmänohjaajien koulutusta (5 koulutuskertaa) ja tämän jälkeen omakielisiä ryhmiä kokoontui 
viisi erilaista. Ryhmiin osallistui yhteensä 54 aikuista ja 21 lasta. Lisäksi toteutettiin 10 dialogityöpajaa, 
joissa oli yhteensä yli 100 osallistujaa. Hankkeen ryhmät ja dialogityöpajat ajoittuivat loppukesään ja 
syksyyn, joten koronapandemialla ei ollut hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen ja toiminnan järjestä-
miseen kovin paljoa vaikutuksia. Kaiken kaikkiaan hankkeessa tavoitettiin 167 henkilöä ja sen tulokset 
olivat tavoitteiden mukaiset.

Välitä!- Nuorten hanke
Oikeusministeriön rahoittama Välitä! – Nuorten hanke käynnistyi syyskuussa 2020. Hankkeen pääkoh-
deryhmä on nuoret 15–29-vuotiaat pirkanmaalaiset, joilla on vahingollista seksuaalikäyttäytymistä. 
Tarkemmin henkilöt, jotka ovat epäiltynä seksuaalirikoksesta, suorittaneet rangaistuksen käymättä eh-
käisyohjelmaa, tai joiden seksuaalinen käytös tai kiinnostus aiheuttaa huolta ja lisää riskiä seksuaaliri-
kokseen. Toissijainen kohderyhmä on edellä mainittujen perheet sekä Pirkanmaalla toimivat ammattilai-
set, jotka kohtaavat näitä nuoria työssään. Hanke ehkäisee seksuaalirikoksia tarjoamalla tekoihin riskissä 
oleville nuorille riittävän pitkäkestoista matalan kynnyksen keskusteluapua. Hanke kehittää Välitä! -sek-
suaaliväkivaltatyön tekijätyön työmenetelmiä nuorille sopivaksi ja lisää ammattilaisten valmiuksia koh-
data näitä nuoria. 

Hankkeessa työskenteli vuonna 2020 kolme kuukausipalkkaista työntekijää (työpanos 1,6). Ensimmäis-
ten 4 kuukauden toiminnan tavoitteina oli asiakastyön käynnistyminen. Asiakastyö käynnistyi jopa odo-
tettua nopeammin ja asiakastyö yhdeksän eri henkilön kanssa. Verkostoyhteistyön tavoitteet saavu-
tettiin kirkkaasti, 4 kuukaudessa pidettiin 26 yhteistyöpalaveria, joissa oli mukana 256 ammattilaista.  
Pirkanmaan seri-verkkoon saatiin nimettyä 12 jäsentä ja ensimmäinen kokous sovittiin 4.2.2021.

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 pyrimme lisäämään tietoa ja ymmärrystä aiheen ympärillä. Tuemme 
yksittäisiä perheitä ja samalla kehitämme palvelujärjestelmää. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kuntien 
sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen sekä kolmannen sektorin toimijoi-
den kanssa.

Kun lapsi satuttaa -hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön (STEA) tuella Veikkauksen varoista.
Hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää Kehitysvammaisten palvelusäätiön puolelta ja yksi työnte-
kijä Setlementti Tampereelta.

Hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna keskityttiin vaietun aiheen esille nostamiseen, perhekohtaisen 
tuen käynnistämiseen sekä verkostotyöhön. Toimintamuotoina olivat perhetapaamiset, webinaarien ja 
vertaisoppimisen päivien järjestäminen, konsultaatiopuhelut, päivystyspuhelin, chatit, blogikirjoitukset 
ja YouTube-videot sekä yhteistyötahojen kanssa pidetyt palaverit.
Vuonna 2020 Kun lapsi satuttaa-hanke tavoitti 195 vanhempaa tai läheistä, 7 alle 25-vuotiasta erityislas-
ta ja 96 eri ammattilaista. Webinaareihin osallistui 161 henkilöä ja verkkoon ladattu sisältö tavoitti 3466 
katselukertaa.
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Tesoman Hyvikset
Tesoman Hyvikset -hanke oli oikeusministeriön rikoksentorjuntaneuvoston rahoittama toiminnallinen 
hanke Tesoman alueen nuorille (syksy 2019-kevät 2020, 7 kk). Siinä työskenteli Wihreän Puun ohjaaja 
osa-aikaisesti ja se toimi tiiviissä yhteistyössä Tesoman hyvinvointikeskuksen toimijoiden kanssa.  
Hankkeen tavoite oli löytää ajelehtivia ja syrjäytymisuhan alla eläviä A.) yläkouluun siirtyneitä nuoria 
ja B) hyvinvointikeskuksessa paljon aikaansa viettäviä alakouluikäisiä mielekkään yhteisen toiminnan 
äärelle. Hankkeen haastavasti käyttäytyvän kohderyhmän haluttiin näyttäytyvän myös muunlaisesta, 
kuin negatiivisesta perspektiivistä. Nuorten ydinryhmä löydettiin nopeasti ja heidän kanssaan yhdessä 
luotiin vapaa-aikaan yhteistä tila ja tekemistä, häiriökäyttäytymisen sijaan kauppakeskus/hyvinvointi-
keskus tiloissa. Nuoret innostuivat, kiinnittyivät ja kokivat arvokkaaksi, että heidät haluttiin kohdata 
ilman tuomitsemista. Aikuiselle keskustelukumppanille oli suuri tarve ja kunnioittavasti kohdatuksi tule-
minen uusi kokemus. Samaan aikaan toinen hankkeen kohderyhmistä, alakouluikäiset nuoret tavoitettiin 
hyvinvointikeskuksesta, jossa heitä kohdattiin yhteisökahvilassa. Kestoltaan ajallisesti lyhyen hankkeen 
menestyksellisyys nuorten tavoittamisessa ja luottamuksen syntymisessä oli kansalaistoiminta- viite-
kehys etsivä työssä. Lapsia ja nuoria kohdattiin rohkeilla, avoimilla kysymyksillä, kuultiin aidosti heidän 
ajatuksiaan ja tartuttiin aktiivisesti mahdollistamaan heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaista toi-
mintaa. Ohjaajan vankka ammattitaito, sekä pitkä aluetuntemus olivat tärkeitä vaikuttimia hankkeen 
tavoitteellisesti läpiviemisessä.

Hanke päätettiin kohtaamistoiminnan osalta maaliskuussa koronapandemian takia. Kohderyhmiä nuoria 
oli mahdotonta tavoittaa verkkoyhteyksin ryhmätoimintaan nuorten oman toiminnan ohjauksen taito-
jen vähyydestä johtuen. Yhteydenpitoa ja keskusteluja jatkettiin lähinnä yksilökontaktein puhelimitse ja 
hanke päättyi ennen poikkeusajan loppua. Yhteys nuoriin kuitenkin säilyi ja he haluavat edelleen kertoa 
kuulumisiaan alueella kohdatessa.   

Hankkeen aikana tavoitettiin toimintaan 40 eri lasta/nuorta, joista alueella oli huolta esim. lisääntyneen 
ilkivallan ja häiriökäyttäytymisen osalta. Kohderyhmä kiinnittyi toimintaan vahvasti ja kokivat räätälöi-
dyn ryhmätoiminnan turvalliseksi ja kiinnostavaksi osallistua alueella ajelehtimisen sijaan. 
Somebody-ryhmä

Somebody
Voimavirta sai Rikoksentorjuntaneuvoston rahoituksen 13 300 € kahden Somebody-ryhmän toteutta-
miseen (syksy 2020-kevät 2021). Ryhmät on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille 
nuorille naisille. Syksyn ryhmään osallistui 6 nuorta naista. Ryhmää veti Voimavirran työntekijät, jotka 
oli koulutettu vetämään Somebody-menetelmällä ryhmää. Ryhmä kokoontui Voimavirran toimitiloissa. 
Ryhmässä harjoiteltiin kehotietoisuus-, tunne-, ja sosiaalisia taitoja. Ryhmään osallistuminen paransi it-
setuntemusta sekä vahvisti ja eheytti minäkuvaa, itsetuntoa ja kykyä toimia arjessa. Ryhmässä huomioi-
tiin kehitysvamman tuomia haasteita. 

Somebody-menetelmän tarkoituksena on erityisesti auttaa ryhmäläisiä ottamaan omassa toiminnas-
saan huomioon tuntemuksiaan, kehoaistimuksiaan ja käsityksiä itsestään sekä näiden ajatusten ja tunte-
musten vaikutuksia omaan toimintaan. Tavoitteena on vahvistaa hyviä käyttäytymismalleja, jotka estä-
vät naisia joutumasta esimerkiksi väkivaltaisiin suhteisiin. 
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Teatteri NEO
Taiteen edistämiskeskus rahoittaa Teatteri NEO -hanketta 2020–2022. Rahoitus mahdollisti uuden ja 
ainutlaatuisen toiminnan aloittamisen Tampereella sekä valtakunnallisesti. Ensimmäisenä vuonna toi-
minnasta vastasi Setlementti Tampereen NEO -OmaPolku yhteistyössä tamperelaisen ammattiteatte-
ri Teatteri Siperian kanssa. Päämääränä oli muodostaa uusi teatteriryhmä, joka pyrkii muodostamaan 
omat lainalaisuutensa näyttelemiselle ja teatterintekemiselle. 

Vuoden aikana muodostui 10-henkinen teatteriryhmä Teatteri NEO. Ryhmään kuuluu kolme nuorta ai-
kuista NEO-OmaPolulta, kolme nuorta aikuista Wärjäämöltä sekä yksi näiden toimijoiden ulkopuolinen 
nuori. Lisäksi ryhmään kuuluvat ohjaajat Teatteri Siperiasta ja NEO-OmaPolusta sekä vieraileva ohjaaja. 
Ryhmä kokoontui vuoden 2020 aikana 15 kertaa ja valmisti ensimmäisenä ulostulonaan teatteriryhmää 
esittelevän trailerin. 

Jokaisen kokoontumisen aloittanut Turvapaikka-harjoitus muodostui merkittäväksi osaksi ryhmän toi-
mintaa. Korona-ajan seurauksena maailma ympärillämme tuntuu ajoittain sekavalta, pelottavalta ja 
turvattomalta. Näyttämö ja erityisesti yhteen kokoontunut ryhmämme ovat kuitenkin ennen kaikkea 
turvallisia tiloja, paikkoja, joissa hellimme itseämme perusturvallisuuden tunteella. Turvan kokeminen 
sisäisesti loi edellytyksiä kaikkien halulle uskaltaa tehdä jotain aivan uutta uusien ihmisten seurassa.
Vuoden aikana lähdettiin rakentamaan yhteistyötä Tampereen Teatterin kanssa ja toimintaa kehitetään 
tulevina vuosina uudessa kumppanuudessa.

Kirje Tuntemattomalle
Tampereen kaupunki myönsi Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustuksen Kirje tuntemattomalle -toimin-
taan huhti-heinäkuussa. Poikkeusolojen vuoksi kirjepajoja voi järjestää vain virtuaalisesti ja / tai vapaa-
ehtoiset voivat kirjoittaa kirjeitä kotonaan. Avustuksen turvin hankkeeseen saatiin työntekijäresurssia, 
mikä mahdollisti sen, että toiminnasta tehtiin enemmän yksilöllisesti kohdennettua. Yhdistyksen ko-
tisivuille avattiin lomake, jolla yksinäinen ja / tai kirjettä kaipaava henkilö voi toivoa kirjettä itselleen. 
Kirjeitä voi pyytää myös ottamalla yhteyttä työntekijään. 
 



SETLEMENTTI TAMPERE 2020   32

Muu palvelutuotanto

Kuntouttava työtoiminta
Yksilöohjattua kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin Naistarissa, Yhteisökahvilassa ja hallintopalveluis-
sa. Tavoitteena oli edistää ja tukea henkilöiden työllistymistä. Toimintaa raamitti puitesopimus Tampe-
reen kaupungin kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa tuotettiin noin 700 päivää. Koronan vuoksi toimin-
taa oli normaalia vähemmän ja osin etäpalveluna tuotettuna. 

Keskustorin Nakkifakiiri
Yhdistys osti Keskustorin Nakkifakiirin kioskin ja toiminnan keväällä 2020. Nakkifakiirin aukioloajat ja 
myynti oli suunniteltua suppeampaa koronarajoitusten vuoksi. Isoja tapahtumia, joihin Nakkifakiirin oli 
tarkoitus osallistua, ei järjestetty. Keskustorin Nakkifakiiri oli avoinna rajoitetusti viikonloppuisin ja jou-
lutorilla kolmen viikon ajan. 
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Kiitos yhteistyökumppaneille

ADHD-liitto  
Ahjolan kannatusyhdistys ry 
Aitoon koulutuskeskus
Akaa ja Urjala Etsivä työ
Akateeminen kirjakauppa 
A-kilta
A-klinikkasäätiö  
Amnesty International
Apeirons
ASPA  asumispalvelusäätiö 
Autismi- ja aspergerliitto  
Citizen Network, England  
Digi- ja väestötietovirasto, Suomi.fi ,
Ensi- ja turvakotien liitto  
Epilepsialiitto
Finnpark Oy  
Hamk, Hämeen ammattikorkeakoulu  
Harjulan Setlementti/Valopilkku 
Harjun srk 
Hervannan Eläkeläiset ry
Hervannan kirjasto
Hämeen setlementti  
Hätäkeskus
Ihmisoikeusliitto ry
IKATA, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Inuti taidekeskus, Tukholma  
Jamk, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kamraatti
Kangasalan kaupunki
Kehitysvammaisten palvelusäätiö KVPS  
Kehitysvammaisten tuki ry  
Kehitysvammaisten tukiliitto  
Kehitysvammaliitto  
Kettuki ry  
Kiipula, ammattiopisto 
Kotipirtti ry  
Kriisikeskus Osviitta  
Kulturfonden för Sverige och Finland  
Kuopion seudun mielenterveysseura ry
Kuopion seudun mielenterveysseura, Hyvä Mielen ry, 
Tukinet  
Kuuselan palvelukeskus  
KVANK
Käräjäoikeudet 
Lastensuojelun keskusliitto
Liikuntakeskus GoGo  
Loisto Setlementti ry/ SOPU-työ, Helsingin Tyttöjen 
talo ja Poikien talo 
Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry
Luovi, ammattiopisto  
Lyhty ry  
Maahanmuuttajainfo Mainio (Tampereen kaupunki) 
Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus
Marhaban-keskus, Tampereen ev.lut seurakunnat 
Maria-Akatemia
Mehiläinen 

Mieli matkalla- hanke 
Mieli ry / Turvallinen perhe -hanke
Miessakit ry 
MLL, Hämeen piiri ja Tampereen osasto
Monika-Naiset liitto ry  
Niitty-hanke, TAMK 
NMKY  
Nokian kaupunki
Nuottivalmennus 
Nyyti ry  
Nääsville ry 
Oikeusaputoimistot 
Oikeuslaitos
Omillaan osuuskunta 
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Pakolaisnuorten Tuki ry: Kölvi-toiminta, Nova-hanke
Pappilanpuiston palvelukeskus
Pelastakaa Lapset ry
Pioni ry 
Pirkanmaan SETA ry, Tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi 
Pirkanmaan TE-toimisto
Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset
Pirkanmaan väkivaltaverkosto 
Pirkkalan kunta PolAMK  
Poliisi
Pro-tukipiste 
PSHP / TAYS:
- Ensiapu Acuta
- Kehitysvammapoliklinikka
- Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö
- Nuorisopsykiatrian EVA-yksikkö
- Seri-tukikeskus
Puistokoulu, Kalevanpuiston koulutalo 
Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry  
Respect Boxing Club ry
Rientolan setlementti
Riihimäen ja Kylmäkosken vankilat 
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 
Rikosseuraamuslaitos, Tampereen yhdyskun-
taseuraamustoimisto
SAMK: Vivien-hanke 
Selviydytään kiusaamisesta -hanke  
Seri-verkko 
Setlementtiliitto ja sen jäsenyhdistykset
Sexpo-säätiö ja Krits ry/SeriE- hanke 
Silta-Valmennus ry ja Arki haltuun- hanke 
Sisä-Suomen poliisi 
Sovittelutoiminta
SPR, vastaanottokeskukset  
Suoja-Pirtti ry
Sydänyhdistys  
Syyttäjälaitos
Syömishäiriöliitto-Syli ry
Taiteen edistämiskeskus TAIKE 
Takahuhdin taiteilijatalo
Tampere Mission, Iltalinjalla
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Tampereen aikuiskoulutuskeskus
Tampereen ammattikorkeakoulu  
Tampereen ammattiopisto Tredu 
Tampereen ensi- ja turvakoti ry  
Tampereen kaupunki: 
- Etsivä työ 
- Koulutoimi
- Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE 
- Kulttuuripalvelut 
- Lastensuojelu
- Maahanmuuttajapalvelut 
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
- Nuorisopalvelut  
- Nuorisovastaanotto 
- Ohjaamo – työtoiminta 
- Sosiaali- ja terveyspalvelut 
- Sosiaalipäivystys 
Tampereen kaupunkilähetys
Tampereen kehitysmaakauppayhdistys ry
Tampereen Polkupyöräilijät ry
Tampereen seudun omaishoitajat ry
Tampereen seurakunnat
Tampereen sisu 
Tampereen taiteilijaseura ry
Tampereen Teatteri
Tampereen voimistelijat 
Tampereen Yliopisto  
Tampere-talo  
Tanssiseura Spiral
Tanssiseura Swing team
Tesoman hyvinvointi -allianssi
Tesoman kaupunginosaseura  
Tesoman miähet  
THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Barnahus-hanke
Tourette- ja OCD-yhdistys  
Tukilinja  
Turun kriisikeskus/ Koski-työ 
Tv-Glad, Tanska  
Typa
Tyttöjen Talojen verkosto
Valopilkku
Valtakunnallinen sekä Pirkanmaan kunniaväkivaltaverkosto
Valtakunnalliset seksuaalirikosten uhrien ja tekijöiden kanssa 
työskentelevien verkostot
Venner
Westeri K-market 
Vigor-hanke, Sosped-säätiö 
Vimmart  
Vincit Oy  
Vuolle Setlementti ry ja Oulun ensi- ja turvakoti: Serita-hanke 
Yhdessä Selviytymisen Tuki Ysti ry
YTHS  
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Kiitos toimintamme tukijoille ja rahoittajille

FHRA Tampereen Seutu
Glitternisti
Hiushuone Sahrami
Hämeenlinnan kaupunki
Joy
Karkkipäivä
Keijun varjo
Kirkkohallitus
Kukkakauppa Hohto
Kulturfonden för Sverige och Finland
Leipomo Sorttiina
Leivon Leipomo Oy
Liikuntakeskus GoGo
LSSAVI (Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoimin-
nan avustus)
LVI-Naiset ry
Maria Akatemia
Mieli ry 
Nalkalan palvelut Oy
Niittyhanke (TAMK)
Nordplus Adult
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Palanen Elämää -verkkokaupan kautta toimintaamme 
tukeneet
PartofYou
Pispalan Rukoushuoneyhdistys ry
Rakennustoimisto 10
Rikoksentorjuntaneuvosto
Ruokapankki – Tampereen seurakuntayhtymä
Salon Siru
Soroptimist International Tammerkoski
Stiftelsen 7:tonde Mars Fonde
Suomen Setlementtiliitto
Taiteen edistämiskeskus Taike
Tampereen kaupunki
Tampereen Lihajaloste Oy
TAYS
THL
Työ- ja elinkeinoministeriö
Vegem
Veikkaus Oy
Venner
Vuhuu
Yes Girl
Yksityishenkilöt, jotka ovat tukeneet toimintaamme


