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SETLEMENTTI TAMPERE VUONNA 2019

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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Setlementti Tampere ry täytti 1.8.2019 kolme vuotta. Olemme kuitenkin 
tehneet setlementtityötä Tampereella jo 25 vuotta, sillä toinen juuremme, 
eli Setlementtiyhdistys Naapuri ry perustettiin elokuussa 1994. Riippumatta 
siitä, kuinka monta kynttilää syntymäpäiväkakkuun asettelemme, on selvää, 
että yhdistyksemme on vuosi vuodelta tehnyt työtä entistä monipuolisem-
min ja aina aiempaa laajemman joukon tavoittaen. Samaan aikaan olemme 
kaikessa työssämme toimineet ”Rohkeasti ihmisen puolella”. 

Vuoden 2019 piti olla rauhoittumisen aikaa, koska takana oli erittäin vaiheikas vuosi monine 
muuttoineen ja muutoksineen. Toisin kuitenkin kävi – vuotta 2019 voi luonnehtia esimerkiksi 
sanoilla aktiivinen, vauhdikas, paineinen. Tilat ja yksiköt pysyivät samoina, mutta yhdistyksen 
ylimmässä johdossa tapahtui henkilöstömuutoksia, jotka välillisesti vaikuttivat kaikkeen toimin-
taan. Ennakoimaton STEA:n rahoitustarkastus tuotti valtavan määrän työtä. Rahoitusnäkymät 
vaikuttivat synkiltä, kun Tampereen kaupunki leikkasi kumppanuusavustuksiaan ja Veikkauksen 
pelituottojen (ja STEA-avustusten) laskemisen uutisoitiin tapahtuvan ennakoitua nopeammassa 
tahdissa. Myös SOTE-uudistuksen kaatuminen loi epätietoisuutta toimintaympäristöön. 

Kaikissa yksiköissä tehtiin kunnianhimoisesti ja ahkerasti töitä ja toimintaa toteutettiin ja ke-
hitettiin kohderyhmien tarpeita kuunnellen. Ulkoinen viestintämme oli aktiivista ja monikana-
vaista ja yhdistyksen tunnettuus lisääntyi. Työtämme myös arvostettiin. Yhteistyöverkostomme 
laajenivat. Yhteistyötä tehtiin myös kansainvälisesti – matkustettiin, otettiin vieraita vastaan ja 
tavattiin Suomessa muiden maiden kollegoja. Tunnustuksia tuli eri työmuodoille. Meillä oli rooli 
maakunnallisen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman siltaamissuunnitelman toteuttami-
sessa. Saimme kutsun Tampere ja Pirkanmaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hank-
keen neuvottelukunnan jäseneksi. Vastauksena talouden haasteisiin ja Tampereen kaupungin 
avustusleikkauksiin haimme aktiivisesti muita rahoituksia ja pidimme kulukuria. Käynnistimme 
uutta liiketoimintaa, kun Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy aloitti Lindforsinkadun asumisyh-
teisön palveluntuottajana 1.12.2019. Aloitimme myös liiketoiminnan kehittämishankkeen setle-
menttikumppaneiden kanssa. 

Monialajärjestönä toimimisessa on omat haasteensa. Mihin kaikkeen tartumme? Mitä prio-
risoimme? Miten organisoimme toimintamme? Millä keinoilla selkiytämme sisäistä viestintää 
ja asioiden hallintaa?  Miten huolehdimme moniammatillisesta ja eri toimipisteissä toimivan 
henkilöstön työhyvinvoinnista? Näihin kysymyksiin haettiin viisautta koko työyhteisön voimin ja 
ulkopuolisia kumppaneita hyödyntäen. Yhdistyksen strategia 2018–2020 vahvistettiin hallituk-
sessa syksyllä 2018 ja se antoi meille hyvät koordinaatit etenemiseen. Matka jatkuu, vastauksia 
haetaan.

Vuosi 2019 jää minulle ja varmasti monelle muullekin mieleen monista haikeista läksiäisistä. 
Näin isossa organisaatiossa henkilöstön vaihtuvuus on luonnollista. Myös ikääntyminen on luon-
nollista. Syksyllä järjestimme eläkeinfon K-55 ja kahdet läksiäisjuhlat. Kun Kirsti ”Kikka” Viljanen 
päätti yli 20-vuotisen työnsä Naistarin yksikönjohtajana ja perustajana, tuntui se yhden aika-
kauden päättymiseltä. Hyvästelimme haikeina ”Hervannan Jane Adamsin”. 

Ekosysteemi, jossa toimimme, on muuttunut 25 vuodessa valtavasti. Lama-ajan lapset ovat 
nyt päätöksentekijäikäpolvea. ja Ilmastonmuutos, globalisaatio sekä tietoteknologian murros 
ovat megatrendejä, joita emme voi ohittaa. Jatkuvan muutoksen maailmassa meidän on oltava 
proaktiivisia, jotta yhdistyksemme säilyy elinvoimaisena. Muistetaan kuitenkin, että ihminen ei 
loppujen lopuksi muutu ihan hirveän nopeasti. Yksinäisyyteen vastaamme yhteisöllisyydellä, 
ristiriitatilanteisiin dialogilla ja epäoikeudenmukaisuuteen rohkeudella. 

Mervi Janhunen-Ruusuvuori
toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan tervehdys
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KEHITTÄMIS- JA LAATUTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut yhdistyksen läpileikkaavat kehittämis- ja laatutavoitteet olivat varsin kunnianhi-
moisia. Saavutimme ne osittain, mutta paljon jäi vielä tehtävää seuraavaan vuoteenkin. Yksikkökohtaiset 
tavoitteet ja tulokset on esitelty kunkin yksikön vuosikertomuksessa. 

Strategian jalkauttaminen ja johtamisjärjestelmien kehittäminen ja tukeminen
Strategian jalkauttaminen osaksi kaikkien työntekijöiden arkea jäi kesken. Henkilöstö työsti kehittämis-
päivässä aihetta ”Strategisista tavoitteista käytännön toimintaan”, mutta strategian toteuttamista ei 
ole seurattu systemaattisesti. Työtä jatketaan 2020, jolloin aloitetaan myös strategian päivittäminen 
seuraavalle kaudelle. Toimialojen ja yksiköiden välisen yhteistyön kehittäminen ja yhdistyksen yhteinen 
työnäky etenivät selkeästi. Näkyviä merkkejä olivat esim. Väkivaltatyön foorumi, toimialarajat ylittävä 
SomeBody-koulutus ja menetelmän hyödyntäminen, yhteiset esittäytymiset eri tapahtumissa jne. Yksi-
könjohtajien kokouksissa ja työyhteisön kehittämispäivissä on selkeästi näkynyt porukan hitsautuminen 
yhteen. 

Organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän kehittämiseksi tehtiin työyhteisökysely loppuvuodesta 
ja aiheeseen paneuduttiin työyhteisökonsultin vetämässä kehittämispäivässä. Työn organisointiin kai-
vattiin muutoksia, mm.  tiimeille kunnon tukirakenteita. Myös johtajien työnkuviin, rooleihin ja vastuisiin 
haluttiin selkeytystä. Ylimmän johdon resurssipula tulisi myös ratkaista. Keskustelua päätettiin jatkaa 
alkuvuodesta 2020.

Johtamista tuettiin eri keinoin. Kaksi yksikönjohtajaa suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon lop-
puun. Sisäisenä koulutuksena järjestettiin Eläkeinfo. Lähijohtajan opas saatiin valmiiksi. Työeläkevakuu-
tusyhtiö ELOn osittain rahoittaman työkyvyn kehittämishankkeella tuettiin yksikönjohtajien työtä ja 
johdon tiimien työskentelyä.

Rahoituspohjan laajentaminen
Rahoituspohjaa yritettiin laajentaa, mutta tulokset olivat vaatimattomia. Pieniä hankerahoituksia on-
nistuttiin saamaan. Uutena avauksena oli yhteistyö Tampereen Kehitysmaakauppayhdistyksen kanssa 
ja reilun kaupan Setlementtikahvin ja –teen myynti. Suurten tuottojen sijaan on odotettavissa ennen 
kaikkea näkyvyyttä.  Setlementtiliiton Palanen Elämää -verkkokaupan tuotot jäivät vielä pieneksi. Rahan-
keräyslupaa ei hyödynnetty riittävästi. Myyntipalvelujen ja yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tapahtui 
Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy:n puitteissa. Lindforsinkadun asumisyhteisö siirtyi liikkeenluovutuk-
sen kautta Kalliola Oy:ltä yhtiöllemme 1.12.2019. Palvelutuotannon kehittämistä valmisteltiin yhdessä 
muiden setlementtien kanssa. 

Sote- ja maakuntauudistuksen ratkaisuihin valmistautuminen 
Järjestötyön tärkeys ja välttämättömät toimintaedellytykset tuotiin esille eri verkostoissa. Toiminnan-
johtaja otti vaikuttamistyön erityistehtäväkseen ja pyrki näkyvyyteen. Kaikki yksiköt toimivat aktiivisesti 
oman alansa yhteistyöverkostoissa. Henkilökohtaisia kontakteja muiden paikallisten kansalaisjärjestöjen 
ja valtakunnallisesti setlementtiyhdistysten kanssa vaalittiin.  
Uusia ratkaisuja odoteltaessa osallistuttiin Perhekeskusverkoston kehittämiseen ja maakunnallisen LA-
PE-ryhmän toimintaan.

Vapaaehtoistoiminta ja Nalkalan setlementtitalon toiminnan kehittäminen 
Vapaaehtoisten lukumäärä kasvoi 200 vapaaehtoiseen. Heistä liki kolmannes toimi Rikosuhripäivystyk-
sen vapaaehtoisina. Yhdistyksen oma vapaaehtoistoiminnan opas jäi kesken. 

Nalkalan setlementtitalossa vuokrattiin kokoustiloja ja järjestettiin kokoustarjoiluja ulkopuolisille ta-
hoille lisääntyvässä määrin.  Alakerran tilaan ei saatu kehitettyä taloudellisesti tuottavaa toimintaa. Tila 
oli kuitenkin hyvin käytössä. Toiminnan ja tilan käytön aktivoimiseksi yhdistyksessä työskenteli muuta-
man osan vuodesta osa-aikainen kehittämiskoordinaattori. Myös Köyhän ääni maakunnissa -hankkeen 
aluetyöntekijä toi toimintaa tilaan. Nalkalan setlementtitaloon ideoitua kansalaisneuvontaa työstettiin 
opiskelijatyönä TAMK:n sosiaalialan koulutusohjelman projektiopinnoissa. Toimintaa ei saatu käyntiin, 
sillä uuden toiminnan käynnistäminen ja siihen kytkettävä korkeakouluyhteistyö vaatisi yhdistykseltä 
resurssointia.  

ICT-kokonaisuus ja viestintä  
Viestintään ja toimistotyökalujen hyödyntämiseen ja asiakirjahallintaan lähdettiin hakemaan apua Tah-
to-Groupin kanssa Toimisto-Leanista. Hanke käynnistyi marraskuussa ja jatkuu 2020. 

Kokopäiväisen viestintäassistentin työ tuotti tuloksia. Sosiaalisessa mediassa otettiin uusia kanavia 
käyttöön, päivitykset ja näkyvyys lisääntyi, useat yksiköt julkaisivat uutiskirjeen jne. 

Työhyvinvointi
Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö on yhdistyksen tärkein voimavara, sillä kaikki työ, mitä 
teemme, perustuu ihmisiin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Työyhteisökyselyn mukaan henkilös-
tö ja työyhteisö ovat myös työntekijöille tärkeä työtyytyväisyyden lähde. 

Työsuojelutoimikunta toimi aktiivisesti ja jatkoi työsuojelukatselmuksia. Työhyvinvointikysely toteutet-
tiin Työeläkevakuutusyhtiö ELOn kanssa ja kyselyn tulokset puretaan tammikuussa 2020. 



SETLEMENTTI TAMPERE 2019   7

Rahoitus
Setlementti Tampere ry tuotot ja muu varainhankinta olivat yhteensä 4,23 miljoonaa euroa 
vuonna 2019. Tilikauden kokonaisrahoituksesta 43 prosenttia kertyi Veikkauksen (myöntäjä STEA) 
avustuksista. Avustuksista valtaosa oli toiminta-avustuksia (Ak) vakiintuneisiin työmuotoihimme. 
Yhdistys sai STEA:n yleisavustusta yli 400 000 €. Tällä katettiin yleishyödyllisen toiminnan hallin-
non kulut ja muut yleiskulut sekä Nalkalan setlementtitalossa toimivien STEA:n Ak- ja Ay-rahoit-
teisten toimintojen tilakulut. Aiempina vuosina tilakulut ovat sisältyneet kunkin yksikön omaan 
budjettiin ja avustukseen. 

Oikeusministeriö rahoitti THL:n kautta Nollalinjan toiminnan noin 700 000 euron avustuksella. 
Rikosuhripäivystyksen eli RIKUn rahoitus, noin 450 000 euroa, näkyy MIELI Suomen Mielenterveys 
ry:n Setlementti Tampere ry:lle siirtämänä avustuksena (OM).  

Tampereen kaupunki leikkasi vuoden 2019 sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusavustuksia 
kaupungin säästötoimenpiteenä. Leikkauksista euromääräisesti suurin osui NEO-OmaPolkuun, 
mutta eniten leikkaus uhkasi Wihreän Puun toimintaa. Tampereen kaupungin kumppanuus- ja 
toiminta-avustuksia saatiin yhteensä noin 600 000 euroa, joista NEO-OmaPolun ja Wihreän Puun 
kumppanuusavustukset muodostivat suurimman osan.  

Muita julkisia avustuksia saatiin mm. Pispalan Rukoushuoneyhdistykseltä (Wihreä Puu ja 
Neo-OmaPolku) ja Hämeenlinnan kaupungilta (Rikosuhripäivystys). Erilaisilla säätiöiden apurahoil-
la, Aluehallintoviraston lasten harrastustoimintaan myönnetyillä tuilla ja Rikoksentorjuntaneuvos-
ton hankeavustuksella monipuolistettiin yksiköiden toimintaa ja tehtiin jopa uusia avauksia.   

Palveluja myytiin yli 300 000 eurolla. Vuosi 2019 oli Tesoman hyvinvointikeskuksessa toimivan 
kahvilan ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Asiakkaat on tavoitettu hyvin ja kahvila pääsi 
hyvin lähelle nollatulosta. Kahvilan lisäksi myyntituottoja kertyi mm. NEO-OmaPolun palvelun 
myynnistä Tampereen ulkopuolelle, neuvontapalvelusta Maahanmuuttajapiste Mainioon, kuntout-
tavasta työtoiminnasta ja pienimuotoisesta koulutus- ja työnohjauspalvelujen myynnistä. 

Setlementti Tampere ry:n muu rahoitus koostui pienlahjoituksista. Yhdistyksellä on rahankeräyslu-
pa, mutta keräystuotot jäivät pieniksi.

TOIMINNAN KEHYKSET
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Toimitilat

Vuonna 2019 voimme tyytyväisinä todeta, että nyt meillä on tarkoituksenmukaiset tilat kunkin 
työmuodon erityistarpeet ja toiminnan laajuus huomioiden. Toimimme vuokratiloissa ja yhdis-
tyksen omistamat tilat Hatanpäällä olivat vuokrattuina Silta-Valmennus ry:lle. 

Nalkalan setlementtitalossa Nalkalankatu 12 G – Pyhäjärvenkatu 1 -kulmatalossa oli ensimmäi-
nen kokonainen toimintavuosi. Reilun 1500 m2 kokoiset tilat kolmessa eri kerroksessa olivat 
aktiivisessa käytössä. Nalkalan tilat ovat osoittautuneet toimiviksi ja suurilta osin palveluita 
vastaaviksi. Tosin jo lähitulevaisuudessa on tarpeita tilamuutoksille, jotta yhdistyksen laajentu-
va toiminta saadaan mahtumaan toimitiloihin.  

Nalkalan kiinteistön kokous- ja ryhmätyötilat ovat olleet aktiivisessa käytössä. Tiloissa on jär-
jestetty yhdistyksen sisäisiä koulutuksia ja tapahtumia. Yhdistyksessä työskenteli osan vuotta 
osa-aikainen kehittämiskoordinaattori, jonka yhtenä tehtävänä oli hakea toimintaa tiloihin. Ala-
kerran aulassa oli vuoden mittaan esillä NEO-OmaPolun taiteilijoiden näyttelyitä, Kuka Kuunte-
lee Köyhää -keskustelutilaisuuksia ja Siivouspäivä-kirpputori. Tiloja vuokrattiin myös ulkopuo-
lisille yhteistyökumppaneille. Vuokraamistoiminnassa on vielä kehittämisen mahdollisuuksia 
tilojen tunnettuutta lisäämällä. Samalla on kuitenkin pidettävä huoli, että tilojen vuokraaminen 
ulkopuolelle ei ala liikaa rajoittaa tilojen omaa käyttöä. 

Nalkalan setlementtitalossa tehtiin mittavan remontin 
(2018) jälkitöinä lämpöpattereiden ja koneellisen ilmastoin-
nin säätöjä ja tutkittiin sisäilman laatua. Sisäilman laatua 
selvitettiin yhteistyössä vuokranantajan kanssa ja mitään 
terveydelle haitallisia tekijöitä ei löytynyt.  Tilojen ilmas-
tointikanavien puhdistus tehdään alkuvuoden 2020 aikana. 

NEO-OmaPolku ja Voimavirta jatkoivat toimintaa Tullin toi-
mipisteessä (Yliopistonkatu 58 B). NEO-OmaPolun käytös-
sä oli myös Tampereen taiteilijaseuralta vuokrattua ateljee-
tilaa Takahuhdissa. Miesten kansalaistalo Mattila kotiutui 
Amuriin Sepänkadulle. Naistari jatkoi toimintaansa Hervan-
nassa. Tesoman hyvinvointikeskuksessa toimivan Yhteisö-
kahvila OmaNaapurin  keittiötiloihin saatiin teetettyä uusi 
oviaukko yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Tämä 
paransi keittiötilojen toimivuutta ja työergonomiaa. Yhtei-
sötalo Wihreä Puu toimi edelleen Ristimäenkadulla Teso-
malla. Toimintaa jalkautettiin myös hyvinvointikeskukseen 
ja hyödynnettiin yhteistyötä kahvilan kanssa.  

Kaikissa yhdistyksen tiloissa on pyritty esteettömyyteen, saavutettavuuteen (liikenneyhtey-
det) ja ympäristövastuullisuuteen (kalusteiden kierrätys, jätelajittelu). Myös työturvallisuuteen 
ja -ergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Työsuojelupäällikkö, -valtuutettu ja -toimikunta toimivat aktiivisesti. Koska useat yksiköt olivat 
muuttaneet edellisvuonna uusiin tiloihin, tehtiin työterveyshuollon toimesta useita lakisäätei-
siä työpaikkaselvityksiä. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto teki syksyllä 2019 työsuoje-
lutarkastuksen kaikissa yhdistyksen toimipisteissä.
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TEKIJÄT

Yhdistyksen hallitus 2019
Risto Karttunen, puheenjohtaja                                            
Tommi Nyman, varapuheenjohtaja                   
Tanja Koivumäki, jäsen           
Virpi Koskela, jäsen                 
Seppo Lind, jäsen                     
Juha Santala, jäsen
Marjatta Tammisto, jäsen      
Kirsi Günther, varajäsen     
Eeva Päivärinta, varajäsen          
Mervi Talvitie, henkilöstön edustaja    

Yhdistyksen hallitus koostui monenlaisesta asiantuntijuutta ja osaamista edustavista 
henkilöistä.  Hallituksella oli vuoden mittaan 11 kokousta, joista kaksi järjestettiin säh-
köpostikokouksina. 
 
Lisäksi hallitus kokoontui kerran nk. iltakouluun. Hallitus kantoi vastuuta strategisesta 
johtamisesta ja tuki yhdistyksen operatiivista johtamista. 

Hallituksen puheenjohtaja ja useat jäsenet olivat mukana mahdollisuuksiensa mukaan 
myös setlementtipäivillä, henkilöstölle suunnatuissa tilaisuuksissa ja erilaisissa tapah-
tumissa. Hallituksen sitoutuminen setlementtityöhön ja sen kehittämiseen oli yhdistyk-
selle tärkeä voimavara, samoin kuin se setlementtityön viesti, jota hallituksen jäsenet 
omissa verkostoissaan välittivät. 

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 92 (2018:79) 
osa- tai kokoaikaista työntekijää pysyvissä tai määräaikaisissa työsuhteissa.  
Henkilöstöluetteloon on merkitty kaikki kuukausipalkkaiset työntekijät – myös 
heidät, jotka ovat olleet koko vuoden opinto- tai vanhempainvapaalla. Lisäksi 
tuntityöntekijöinä, lyhyissä sijaisuuksissa tai palkkioperusteisesti ryhmänvetä-
jinä, työnohjaajina ym. vastaavissa tehtävissä toimi edelleen n. 40 henkilöä (v. 
2018: 37) henkilöä.

31.12.2019 yhdistykeen oli työsuhteessa 68 henkilöä (2018:73), joista 10 oli 
miehiä ja 58 naisia. Keski-ikä oli yli 40 vuotta (2018: 44 v 8 kk). 

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 yhteensä 64 ja kuntouttavassa työtoiminnassa 22 henkilöä.
 
Työhyvinvointiin panostettiin mm. kattavalla työterveyshuollolla ja laajalla ta-
paturmavakuutuksella. Työnohjauksella ja lisä- ja täydennyskoulutuksella tuet-
tiin osaamisen kehittämistä. Kehityskeskustelut käytiin liki kaikkien työntekijöi-
den kanssa. Henkilöstö sai tyky-seteleitä joululahjaksi. Yksiköillä ja toimialoilla 
oli kehittämispäiviä ja yksikkökohtaista tyky-toimintaa. Lisäksi oli kaksi koko 
yhdistyksen kehittämispäivää.

Perinteiset Urmas-juhlat järjestettiin 1.11.2019 Tampere-teemalla.

Joulukuussa palkitsimme pitkäaikaiset vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt Set-
lementtiliiton myöntämin ansiomerkein tai yhdistyksen kunniakirjoin. Yhdistyk-
sen työntekijöiden palkitseminen päätettiin tehdä vuoden 2020 alussa.
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 Henkilöstö 2019
Aaltonen Mikko 
Abbasi Fardin 
Aho Jukka 
Ajanki Marko 
Ala-Keskinen Hannele
Al-Arja Abbas
Asikainen Ville 
Bechinsky Karolina
Europaeus Maarit
Haapamäki Jenni
Halonen Auli
Hannila Kristiina 
Heikkilä Jenni
Heinonen Nina-Maria 
Hellsten Anne 
Hellsten Helvi 
Hemsut Phitsawong
Hintikka Satu
Hisso Samu 
Honkamäki Eveliina
Huhtala Satu
Itätalo Armi 
Janhunen-Ruusuvuori Mervi
Jantunen Marianne 
Jylhä Anu 
Järvinen Piia
Jäättelä Katja
Kaera Taru
Kallioluoma Hanna 
Kotilainen Raija 
Krishni Runak
Kukkonen Anu 
Kuninkala Sini-Satu 
Kuusinen Liisa 
Kyyrönen Joonas
Kärkkäinen Irja 
Kärkkäinen Niina
Lehti Leena 
Lehtinen Iina 
Leponiemi Minna 
Leppänen Sirpa
Mattila Sari 
McAlester Mari 
Merjokari Pirita 
Mikkola Päivi
Multanen Heidi

Myllylä Anne
Mäkinen Christine 
Neuvonen Sanna 
Niemi Outi
Nieminen Suvi 
Nikkanen Anna-Maija 
Nordlund Rea 
Pahkala Marjo
Peiponen Johanna 
Peltola Ville
Peltonen Tiina 
Pentikäinen Petri 
Pitko Veera 
Plihtari Tarja
Poussu Saila 
Pösö Merja 
Rajamäki Miia
Ranta Päivi
Rantala Ritvamarja 
Rantanen Valtteri 
Ratilainen Sanna-Mari
Rautakorpi Jaana 
Saldukene Jelena 
Santikko Saana
Sappinen Krisse
Savolainen Valentina 
Seppelin Sami 
Sinkkonen Päivi 
Sivill Katja 
Syrjä Marjaana
Talvitie Mervi 
Tikkanen Nina
Toijanen Maire
Trofast Mika 
Tukia Jukka
Tuovila Annukka
Turunen Tatiana
Uljas-Bärman Riikka
Untala Hanna Maria
Valkama Mariliina 
Valli Vuokko
Viiltola Tiia 
Viitanen Outi
Viljanen Kirsti 
Wadhwa Rebekka
Westman Katariina
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Vapaaehtoistoiminta

Vuonna 2019 yhdistyksessä toimi 200 vapaaehtoista erilaisissa tehtävissä. Osa tehtävistä edellytti 
ammatillista osaamista tai yksikön toimintaan perehdyttävää koulutusta, osaan toiminnasta voi vain 
tulla mukaan. Vapaaehtoisten nimikkeet olivat moninaisia: omakaveri, vertaisohjaaja, kokemusosaa-
ja, aktiivi, vapaaehtoinen. Vapaaehtoisille järjestettiin perehdytystä, peruskoulutusta, lisäkoulutusta, 
tarvittavaa tukea ml. työnohjausta tai työnohjauksellisia vertaisryhmiä, purkukeskusteluita ja vir-
kistystoimintaa. Vapaaehtoistoimintaan osallistuvat henkilöt perehdytettiin toimintaan setlement-
tityön arvojen pohjalta. Vapaaehtoisille korvattiin toiminnasta aiheutuneet kulut ja he olivat tapa-
turmavakuutuksen piirissä. Vapaaehtoisena toimimisesta sai halutessaan todistuksen. Yhdistyksen 
vapaaehtoisilta kerättiin palautetta ja kehittämisehdotuksia. 

Kansainvälisenä Vapaaehtoisten päivänä 5.12. järjestettiin Nalkalan setlementtitalossa kiitosjuhla, 
jossa pitkäaikaiset vapaaehtoiset palkittiin kunniakirjoin ja Setlementtiliiton ansiomerkein. Yhdistys 
ojensi myös lahjat ja kukat yhdistyksessä 20 tai 25 vuotta toimineille vapaaehtoisille.

Kansalaistoiminta ja yhteisötyön puolella merkittävä osa vapaaehtoistoimintaa oli aktiivista ja 
omaehtoista toimintaan osallistumista. Vapaaehtoistoiminnan ja yhteiseen toimintaan osallistu-
misen raja saattaa olla liukuva, eivätkä kaikki toimintaan sitoutuneet henkilöt edes miellä itseään 
vapaaehtoiseksi. Miesten kansalaistalo Mattilan 15 aktiivia ovat miehiä, jotka antavat osaamistaan ja 
panostaan Mattilaan ilman palkkiota. Voimavirran toiminnassa oli mukana 30 vapaaehtoista, joista 
27 toimi omakaverina kehitysvammaiselle nuorelle. Wihreän Puun ja Naistarin toiminnassa vapaaeh-
toiset olivat mukana vertaistuellisessa avoimessa toiminnassa. Yhteisökahvila OmaNaapurin toimin-
nassa oli mukana yksi vapaaehtoinen. Tesoman hyvinvointikeskuksessa kokoontui kuukausittain 8 
vapaaehtoisen muodostama Westerin tarinapiiri. Kansalaistoiminta ja yhteisötyön -toimialalla oli 
kaikkiaan 58 vapaaehtoista. 

Kohdennetun tuen -toimialalla vapaaehtoiset toimivat osittain ammattilaisten rinnalla tai rajatuis-
sa tehtävissä esimerkiksi ryhmänvetäjinä. Rikosuhripäivystyksen RIKU:n toiminnan perustana on 
ammatillisesti ohjattu vapaaehtoistyö. Vapaaehtoiset toimivat mm. puhelinpäivystäjinä, juristipäi-
vystäjinä ja tukihenkilöinä. RIKU:ssa toimi 66 koulutettua vapaaehtoista. Yhdistyksen Väkivalta- ja 
kriisityön yksikössä vapaaehtoiset toimivat esim. chat-ryhmien ohjaajina. Yksikön toiminnassa oli 
mukana 13 vapaaehtoista. Tyttöjen Talolla 20 vapaaehtoista olivat mukana talon arjessa kuunnellen 
ja keskustellen, ohjasivat ryhmiä ja antoivat läksyapua. Omavoiman arjessa oli mukana 27 vapaaeh-
toista: vertaisohjaajia, kokemusosaajia ja erilaisiin tehtäviin (esim. asiantuntijaluennointi) sovittuja 
vapaaehtoisia. Kiusatut hankkeen toiminnassa oli mukana 4 vapaaehtoista. Kohdennetun tuen -toi-
mialalla oli kaikkiaan 130 vapaaehtoista. 

Yhdistyksen hallintopalveluissa oli mukana kaksi vapaaehtoista – toinen yhteisövahtimestarina ja 
toinen taloushallinnon tehtävissä.
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Merkittävä osa yhdistyksen omaa vapaaehtoistoimintaa oli Kirje tuntemattomalle, jonka 
puitteissa vapaaehtoiset kirjoittavat ystävällisiä ja voimauttavia kirjeitä tuntemattomille 
ihmisille. Setlementti Tampere ry toimi myös ”postitoimistona” eli välitti kirjeet vastaan-
ottajille. Kirjeisiin liitettiin mukaan pieni tiedote, josta näkyi, että kirje on vapaaehtoisen 
kirjoittama ja osa yhdistyksen Kirje tuntemattomalle -toimintaa. Samalla varmistettiin, 
että kirje ei sisältänyt mitään uskonnollista tai poliittista sanomaa. Yhdistys välitti vuonna 
2019 noin 450 vapaaehtoisten kirjoittamaa kirjettä, joiden tarkoituksena oli ilahduttaa 
ja tuoda ystävällisiä sanoja ja rohkeutta ihmisten elämään. Jakelukanavina toimivat mm. 
Tampereen kaupungin kotihoito, Mielenterveyskahvila ja Nuorisoneuvola. Kirjepajoja 
järjestettiin lähes kuukausittain. Vakiintuneeksi käytännöksi on muodostunut yhteistyö 
Akateemisen kirjakaupan kanssa. Kirjakaupan tiloissa järjestettiin kirjepaja Tapahtumien 
yönä. Avoimia kirjepajoja järjestettiin vuoden aikana myös Tampere-talossa, Tesoman hy-
vinvointikeskuksessa, A-Killan tiloissa ja Väinö Linnan aukiolla Finlaysonilla. Toiminnassa 
oli mukana kertaluontoisesti noin 100 vapaaehtoista, joista valtaosa anonyymeinä. Kir-
jeitä ja kortteja tuli myös tuntemattomilta vapaaehtoisilta yhdistykselle. Kirjepajoista ja 
kirjeiden lajittelusta vastasi 5 toimintaan sitoutunutta vapaaehtoista. 

Tassukaverit on yhdistyksessä ideoitua eläinavusteista kaveritoimintaa. Toiminnassa va-
paaehtoiset eläimen omistajat ilahduttavat lemmikkiensä kanssa lapsia, nuoria ja lap-
siperheitä. Toistaiseksi mukana on ollut vain koiria omistajineen. Kaveritapaamiset pe-
rustuvat yksilöllisiin kaverisuhteisiin, joiden tavoite ja kesto sovitaan yhdessä perheen, 
vapaaehtoisen ja yhdistyksen työntekijän kanssa. Ryhmämuotoisena toimintana Tassuka-
verit sisältää esim. ulkoilua ja liikuntaa kannustaen yhteisölliseen arkiliikuntaan. Tassuka-
verit -kursseja pyritään järjestämään vuosittain. Vuonna 2019 Tassukaverit -toiminnassa 
oli mukana 6 vapaaehtoista. He toimivat tassukavereina lapselle, nuorelle tai kaveria kai-
vanneelle vanhemmalle. Toimintaa koordinoi Wihreän Puun yksikönjohtaja. 

Taulukko 2: Vapaaehtoisten sijoittuminen yhdistyksessä vuosina 2017–2019
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Kiitokset yhteistyökumppaneille

ADHD-liitto  
Ahjolan kannatusyhdistys ry 
Aitoon koulutuskeskus  
A-klinikkasäätiö  
Akateeminen kirjakauppa 
Amnesty International  
ASPA  asumispalvelusäätiö 
Autismi- ja aspergerliitto  
Citizen Network, England  
Ensi- ja turvakotien liitto  
Finnpark Oy  
Hamk, Hämeen ammattikorkeakoulu  
Harjulan Setlementti/Valopilkku 
Harjun srk 
Hämeen setlementti  
Ihmisoikeusliitto ry 
Inuti taidekeskus, Tukholma  
Jamk, Jyväskylän ammattikorkeakoulu  
Kehitysvammaliitto  
Kehitysvammaisten palvelusäätiö KVPS  
Kehitysvammaisten tukiliitto  
Kehitysvammaisten tuki ry  
Kettuki ry  
Kiipula, ammattiopisto 
Kotipirtti ry  
Kriisikeskus Osviitta  
Kuuselan palvelukeskus  
Kulturfonden för Sverige och Finland  
Kuopion seudun mielenterveysseura, Hyvä Mielen ry, 
Tukinet  
Mieli ry / Turvallinen perhe -hanke  
Käräjäoikeudet  
Liikuntakeskus GoGo  
Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry/ 
Luovi, ammattiopisto  
Lyhty ry  
Loisto Setlementti ry/ SOPU-työ, Helsingin Tyttöjen 
talo ja Poikien talo 
Maahanmuuttajainfo Mainio  
Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus 
MLL, Hämeen piiri ja Tampereen osasto
Maria-Akatemia  
Mehiläinen 
Mieli matkalla- hanke 
Miessakit ry  
Monika-Naiset liitto ry  
NMKY  
Nyyti ry  
Nääsville ry 
Oikeusaputoimistot 
Pakolaisnuorten Tuki ry
Pelastakaa Lapset ry 
Pioni ry 
Pirkkalan kunta

Pirkanmaan SETA ry, Tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi 
PSHP/ TAYS Seri-tukikeskus, Ensiapu Acuta ja Lasten 
oikeuspsykiatrinen yksikkö 
Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset
PolAMK  
Pro-tukipiste  
Puistokoulu, Kalevanpuiston koulutalo 
PSHP/ TAYS Ensiapu Acuta  
PSHP/TAYS Seri-keskus ja lasten oikeuspsykiatrian 
yksikkö 
Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry  
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus  
Rikosseuraamuslaitos, Tampereen yhdyskun-
taseuraamustoimisto 
SAMK/Vivien-hanke 
Selviydytään kiusaamisesta- hanke  
Sexpo-säätiö ja Krits ry/SeriE- hanke  
Silta-Valmennus ry/ Arki haltuun- hanke 
Sisä-Suomen poliisilaitos  
Sovittelutoiminta  
SPR, vastaanottokeskukset  
Suoja-Pirtti ry
Sydänyhdistys  
Tampereen aikuiskoulutuskeskus  
Tampereen ammattikorkeakoulu  
Tampereen ammattiopisto Tredu 
Taiteen edistämiskeskus TAIKE 
Tampereen ensi- ja turvakoti ry  
Tampereen kaupunki: 
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
- Sosiaali- ja terveyspalvelut 
- Nuorisopalvelut  
- Maahanmuuttajapalvelut 
- Kulttuuripalvelut 
- Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE 
- Etsivä työ 
- Ohjaamo – työtoiminta  
Tampereen kaupunkilähetys  
Tampereen sisu 
Tampereen Sosiaalipäivystys  
Tampereen taiteilijaseura ry  
Tampere-talo  
Tampereen voimistelijat 
Tampereen Yliopisto  
Tourette- ja OCD-yhdistys  
Tesoman kaupunginosaseura  
Tesoman miähet  
Tukilinja  
Tyttöjen Talojen verkosto  
THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
Turun kriisikeskus/ Koski-työ 
Tv-Glad, Tanska  
Vimmart  
Vincit Oy  
Vuolle Setlementti ry ja Oulun ensi- ja turvakoti/ Seri-
ta-hanke 
Westeri K-market  
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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. 
10 työntekijän (talous- ja hallintojohtaja, järjestösihteeri-ict-tuki, viestintäassistentti, toimistovahtimes-
tari, henkilöstösihteeri, taloussihteeri, toimistosihteeri, kaksi siistijää ja ohjaava toimitilahuoltaja) koko-
naisresurssi oli 6,45 henkilötyövuotta. Lisäksi yksikössä työskenteli osan aikaa kaksi kuntouttavan työtoi-
minnan asiakasta, työkokeilija ja kaksi vapaaehtoista. 

Hallintopalveluissa oli paineinen vuosi. Pitkäaikainen talous- ja hallintojohtaja siirtyi toisen työantajan 
palvelukseen huhtikuussa ja uusi talous- ja hallintojohtaja aloitti tehtävissään 1,5 kk:n kuluttua. Yhdis-
tyksen suurimman rahoittajan STEA:n rahoitustarkastus ajoittui juuri tähän ajankohtaan. Tarkastukseen 
vastaaminen oli suuritöinen prosessi. Se vei paljon aikaa ja kuormitti taloushallintoa. STEA:lta ei saatu 
päätöstä tarkastuksesta vaan prosessi jatkuu vielä v. 2020. 

Syksyllä taloussihteerin nimike vaihdettiin pääkirjanpitäjäksi muuttuneen toimenkuvan ja kasvaneiden 
vastuiden myötä ja osa-aikainen toimistosihteeri otti vastuuta osto- ja myyntilaskutuksesta. Vuoden ai-
kana hallintopalvelut-yksikkö laski palkkaa, palkkioita tai verottomia korvauksia kaikkiaan 161:lle (v. 2018 
162:lle) henkilölle tekemällä 1208 (v. 2018: 1173) palkkalaskelmaa. Ostolaskuja käsiteltiin vuoden aikana 
1959 kpl (v. 2018 2038 kpl). Myyntilaskuja tai kulujen edelleen veloituksia tehtiin 613 kpl (v. 2018: 583 
kpl). Kirjanpidossa kuluja ja tuottoja seurattiin kaikkiaan 36:lla eri kustannuspaikalla. 

Yhdistykseen saatiin palkattua STEA:n Paikka auki -rahoituksella vuodeksi viestintäassistentti.
Viestintäassistentin työpanos paransi yhdistyksen viestinnän tasoa merkittävästi. Vuoden aikana val-
misteltiin yhdistyksen ensimmäinen viestintäsuunnitelma ja uusi yleisesite sekä otettiin käyttöön uu-
tiskirjeet. Viestintäassistentti tuki yksiköiden viestintää ja valmisteli uusia materiaaleja sekä päivitti 
aktiivisesti yhdistyksen some-tilejä. Yhdistyksen näkyvyys sosiaalisessa mediassa kasvoi. Yleisessä 
Facebook-profiilissa tehtiin 170 julkaisua, Twitter-tilillä tehtiin 69 twiitti tai uudelleen twiittausta ja Ins-
tagram-tilillä tehtiin 54 julkaisua. Lisäksi kullakin yksiköllä oli omat sosiaalisen median kanavansa. Yh-
distyksen ja yksiköiden kotisivuja ylläpidettiin jatkuvasti sekä tehtiin muuta toimintaa tukevaa graafista 
materiaalia järjestösihteerin ja viestintäassistentin toimesta.

Syksyllä aloitettiin yhdistyksen tietohallinnon ja erityisesti toimisto-ohjelmistojen käytön tehostami-
nen Toimisto Lean -hankkeella. Kehittämistyöhön ei yhdistyksellä ollut riittävää henkilöresurssia eikä 
osaamista, joten kehittämistyöhön etsittiin ulkopuolinen kumppani. Kumppaniksi valikoitui TahtoGroup 
Helsingistä, jolla on aikaisempaa kokemusta vastaavista hankkeista ja järjestökentästä.

Ohjaava toimitilahuoltaja toimi toimitilahuollon tiimin työnjohtajana ja vastasi ulos myytävistä tila- ja 
kokouspalveluista. Toimitilahuoltajat huolehtivat Nalkalan setlementtitalon tilojen jatkuvasta siistey-
destä. Tullin tilojen sekä Miesten kansalaistalo Mattilan osalta työ painottui harvemmin tapahtuvaan 
perusteellisempaan siivoukseen ja yksiköt huolehtivat ylläpitosiivouksesta. Tullin toimipisteessä siivous 
ostettiin erityistä tukea tarvitsevien nuorten Omillaan-osuuskunnalta.
 
Vuoden 2019 tärkeimmät tulokset:
1. Perustehtävät hoidettiin: palkat, laskut, siisteys, viestintä, ICT
2. Toimisto-ohjelmistojen käytön tehostaminen aloitettiin ToimistoLean-hankkeella 
3. Nalkalan setlementtitalon kokoustilojen vuokraus: tiloihin saatiin ulkopuolisia toimijoita

Vuoden kohokohta: viestinnän tehostuminen
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Kansalaistoiminta ja yhteisötyö
Kansalaistoiminta ja yhteisötyö -toimialan muodostivat vuonna 2019 yhdistyksen kansalaistalot ja 
kohtaamispaikat Mattila, Naistari, Wihreä Puu sekä NEO-OmaPolku ja Voimavirta -toiminnat. Uusimpana 
tulokkaana oli Tesoman hyvinvointikeskuksessa sijaitseva yhteisökahvila OmaNaapuri, jolla oli nyt en-
simmäinen kokonainen toimintavuosi. Tesoman alueen toimintaa vahvistettiin Tesoman Hyvikset -hank-
keella, jota koordinoitiin Wihreästä Puusta. Toimialan johtaja vastasi osaltaan myös yhdistyksen vapaa-
ehtoistoiminnasta.

Toimialalla työskenteli 31 palkattua työntekijää (24,65 henkilötyövuotta) ja 8 tuntityöntekijää. Vuoden 
aikana yksiköissä oli työharjoittelussa eri oppilaitoksista yhteensä 46 opiskelijaa. Eripituisiin työkokei-
luihin osallistui 6 henkilöä. Yksiköiden toimintaan osallistui vuoden aikana 58 vapaaehtoista. Lisäksi 
toimialalla työskenteli STEA:n Paikka auki -avustusohjelman kautta rekrytoitu nuori järjestöavustajan 
nimikkeellä 7/2019 saakka. Naistarissa, Wihreässä Puussa ja yhteisökahvila OmaNaapurissa toteutettiin 
kuntouttavaa työtoimintaa avustusrahoitteisen toiminnan ulkopuolisena myyntipalveluna. Yhdistyksen 
kuntouttavassa työtoiminnassa oli toimialan yksiköissä mukana 20 henkilöä. Toimialan päärahoittajat 
olivat STEA ja Tampereen kaupunki. Lisäksi toimialalla käynnistyi oikeusministeriön rikoksia ennaltaeh-
käisevään työhön suunnatulla avustuksella Tesoman hyvikset -hanke (1.10.2019 – 30.4.2020). Hankkeen 
toimintaympäristö on Tesoman hyvinvointikeskus ja kohderyhmänä ovat 7–13 -vuotiaat nuoret.

Toimialalla ylläpidetään jatkuvaa keskustelua siitä, kuinka kansalaisuus eri yksiköissämme toteutuu. Asi-
akkaiden tarpeista johtuen työmuodoilla on toisistaan suurestikin poikkeavia toiminnan sisältöjä, mutta 
samaan aikaan niitä yhdistävät useat perustavanlaatuiset tekijät. Toimialan vuoden yhteisenä teemana 
oli Rikas elämä ja eriarvoisuuden vähentäminen. Lokakuussa 2019 järjestettiin koko toimialan työnteki-
jöiden yhteinen kehittämispäivä Miesten kansalaistalo Mattilan tiloissa. Päivän aikana pohdittiin oman 
työn kautta kansalaistoiminnan työtehtävien monipuolisuutta, osaamisen laaja-alaisuutta sekä omia 
arvoja ja asenteita suhteessa työhön. Samalla kartoitettiin toiminnallisia yhteistyömahdollisuuksia eri 
yksiköiden välillä.

Toimialan yksikönjohtajat kokoontuivat syyskuussa kaksipäiväisille kehittämispäiville pohtimaan kansa-
laistoimintalähtöistä työtä ja sen vaikutuksia ihmisten elämään. Ulkopuolisen kouluttajan ja työnohjaajan 
luotsaamana pohdittiin yhdessä, sitä mitä haluamme yksiköissämme tehtävällä työllä saada aikaan, mi-
ten arvioimme työmme vaikuttavuutta ja miten tämä vaikuttavuus todennetaan ja tehdään yhä parem-
min näkyväksi mm. rahoittajille. Toinen päivä vietettiin Vähäsillan koulutuskeskuksessa, jossa yhdessä 
ryhmätöitä tehden ideoitiin yksiköiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Samalla työstettiin tulevan 
vuoden toimintasuunnitelmia. 

Toimialan johdon tiimi kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.

Kansalaistoiminta ja yhteisötyön -toimialan tärkein perusta on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Yhtei-
sissä koko toimialan tapaamisissa korostui hyvä ilmapiiri, ammattitaito, innostus ja ylpeys omaa työtä 
kohtaan: huipputiimi, jonka oman osaamisen kehittämiseen, työnohjauksen mahdollistamiseen ja yhtei-
seen tykytoimintaan tulee jatkossakin kiinnittää suuri huomio. Yksikönjohtajien työtä tuettiin yhteisellä 
työnohjauksella vuoden 2019 aikana.

Toimialan yksiköt olivat mukana hyvien käytänteiden jakamisessa koulutusten ja verkostojen kautta. 
Yhdistyksellä on pitkä kokemus mm. erilaisten kohtaamispaikkojen käynnistämisestä, organisoinnista ja 
käytännön toteutuksesta. Kohtaamispaikoissa toteutuu sekä ihmisten osallisuus että setlementtiarvojen 
mukainen työ. Ihmiset kohdataan yksilöinä, ei ongelmina. Valtakunnallisen perhekeskussuunnitelman 
(LAPE) tavoitteena on kehittää perhekeskuksiin lasten ja nuorten näkökulmasta tarkoituksenmukainen ja 
toimiva lähipalveluiden kokonaisuus, joka sisältää kohtaamispaikan. Yhdistyksemme kohtaamispaikat/
kansalaistalot ovat tämän kohtaamispaikkatoiminnan edelläkävijöitä. 
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Kansalaistoiminnan ja yhteisöllisyyden varaan 
rakentuva Miesten kansalaistalo Mattila tarjoaa eri 
kulttuureista ja taustoista tuleville miehille luonte-
van paikan osallistumiselle ja vuorovaikutukselle. 
Avoimen vuorovaikutuksen tavoite on, että jokai-
nen osallistuva uskaltaa ilmaista itseään, identi-
teettiään, osaamistaan, toiveitaan, tarpeitaan ja 
halujaan ilman pelkoa nolaamisesta tai torjutuksi 
tulemisesta. 

Tuodessaan miehiä yhteen Mattila tarjoaa heille 
mahdollisuuden toimia yhtenä joukkona. Mie-
het ideoivat ja luovat toimintaa yhdessä. Tämä 
mahdollistaa dialogin. Rajanvedot varallisuuden, 
kansalaisuuden tms. suhteen hälvenevät. Miesten 
moninaiset taustat ja laaja ikäjakauma tuovat rik-
kautta toimintaan ja vuorovaikutukseen. Maahan-
muuttaneiden miesten osuus kävijöistä oli 50%.
 
Vuonna 2019 toiminta rakentui karkeasti kahdesta 
kokonaisuudesta: Avoimista Ovista sekä erilaisista 
Toimintaryhmistä. Mies osallistui omalla tavallaan 
ja aikataulullaan: kerran elämässä, päivittäin tai jo-
tain siltä väliltä. Kaikki toiminta oli lähtökohtaisesti 
maksutonta. 

Avoimet Ovet mahdollisti kynnyksettömän osal-
listumisen toimintaan ja kohdatuksi sekä kuulluksi 
tulemisen. Avointen ovien toimintaan osallistui 
350 miestä.

Toimintaryhmät toimivat hyvinä välineinä mies-
ten välisessä dialogissa ja madalsivat kynnystä 
lähteä tutustumaan esim. uusiin harrastuksiin.
Toimintaryhmät ovat itsenäisiä ryhmiä, joihin mies 
voi liittyä mielenkiintonsa ja tarpeidensa mukaan. 
Erilaisia toimintaryhmiä oli vuoden aikana 20 ja 
kokoontumiskertoja 259. Asiakaskäyntejä niihin 
kertyi 1730. Ryhmiin osallistui kaikkiaan 110 eri 
miestä.

Mattilan toimintaa rahoitti STEA, jonka Ak -toimin-
ta-avustus vuodelle 2019 oli 147 000 €. Tam-
pereen kaupungin toiminta-avustus oli 1700 €. 
Toiminnasta vastasi kaksi vakituista työntekijää 
ja määräaikaisella työsopimuksella 50 % työajal-
la yhteisövahtimestari (htv 2,5). Lisäksi vuoden 
mittaan käytettiin satunnaisesti palkkiopohjaisia 
työntekijöitä. Vapaaehtoisia Mattilan aktiiveja oli 
toiminnassa mukana 15. 

Kuluneena vuonna miesten kanssa panostettiin 
Mattilan toiminnan kehittämistyöhön. Strategis-
ten pohdintojen seurauksena Mattilan toiminnan 
painopistettä siirrettiin yhä enemmän Avointen 
Ovien aikaan tapahtuvaan toimintaan ja sen ke-
hittämiseen. Uusi toimitila mahdollisti samanaikai-
sesti toimintaryhmien tapaamiset.Toimintaryhmät 
ovat vahva osa dialogia edistävää työtä. Suomen 
kielen opiskelun edistämiseen perustettiin draa-
matyyppinen ryhmä yhdessä Ahjolan setlementin 
kanssa. Syntyi kaksi keskusteluryhmää. Toinen toi 
teema-iltamaisesti keskusteluun yhteiskunnassa 
tapahtuvia asioita. Toinen ns.”juttukuppi”-ryhmä 
johdatti keskustelijat menetelmällään moneen eri-
laiseen aiheiseen. Vuoden aikana dialogia edistet-
tiin monilla eri tasoilla. Oulun ja Helsingin raiskaus-
tapauksista pidettiin teemailta. Aiheesta haluttiin 
keskustella, koska raiskaustapaukset mietityttivät 
ja puhututtivat Mattilassa käyneitä miehiä. 

Avointen Ovien aikaan kokoontuneet keskus-
teluryhmä ja juttukuppi-ryhmä mahdollistivat 
kahvipöytäkeskusteluja. Yhteistyössä TAMK:n 
terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa keskuste-
luryhmissä pureuduttiin arkaluontoisiin aiheisiin 
liittyen miehen henkiseen hyvinvointiin, seksuaali-
suuteen ja isyyttä koskeviin teemoihin.

Kolme tärkeintä tulosta: 
1. Onnistuimme lisäämään foorumeita dialogille 
sekä syventämään miesten välistä keskustelua 
vaikeista ja aroista asioista (esim. seksuaalisuus ja 
ikääntyminen).
2. Onnistuimme verkostoyhteistyönä luomaan 
uudenlaisen Mikä Mies tapahtuman. Mikä Mies 
tapahtumaa tullaan jatkamaan miesten viikon 
yhteydessä.                                                                                                 
3. Kokemukset Mattilan ja NEO-OmaPolun työnte-
kijöiden välillä toteuteuneesta työnkierrosta olivat 
hyviä. 
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Naistari tukee maahanmuuttajanaisten ja heidän 
perheidensä kotoutumista, edistää heidän osal-
lisuuttaan yhteiskunnassa ja ehkäisee syrjäyty-
mistä. Toiminta tukee naisten omia voimavaroja 
ja sosiaalisten verkostojen syntymistä. Kotoutu-
minen nähdään kahdensuuntaisena prosessina, 
joten monikulttuurisuuden ymmärrystä pyritään 
edistämään myös laajemmin paikallisyhteisössä ja 
yhteiskunnassa. Naistari tarjoaa matalalla kynnyk-
sellä ja maksuttomasti hyvinvointia ja osallisuutta 
tukevia ryhmiä, retkiä ja tutustumiskäyntejä, suo-
men kielen kursseja, matalan kynnyksen palve-
luohjausta ja -neuvontaa, kriisi- ja traumatyötä 
sekä avoimessa toiminnassa mahdollisuuden 
vertaistukeen ja sosiaalisten verkostojen vahvista-
miseen. Naistari on avoinna ma-to klo 9–15, lisäksi 
ilta-aikaan on ryhmätoimintaa. 

Naistarin rahoitus tuli STEA:n kohdennetusta 
toiminta-avustuksesta Ak 133 358 €. Tampereen 
kaupunki tuki toimintaa 18 540 € kumppanuusa-
vustuksella. Naistarin pitkäaikainen yksikönjoh-
taja Kirsti Viljanen siirtyi eläkkeelle vuoden 2019 
lopussa. Uusi yksikönjohtaja aloitti työt syyskuun 
alussa. Perehdytysvaiheessa yksikönjohtajat työs-
kentelivät samanaikaisesti. Yksikössä työskenteli 
kaksi ohjaajaa, joista toinen oli venäjänkielen-
taitoinen ja lisäksi määräaikaisesti thainkielinen 
ohjaaja (htv 3,8). Vapaaehtoisia oli toiminnassa 
mukana 3–4 henkilöä.

Vuonna 2019 Naistarin avoimen toiminnan yksit-
täisten kävijöiden lukumäärä oli 250. Kävijöistä 
alle 18-vuotiaita oli 60. Erilaisia ryhmiä järjestettiin 
kaikkiaan 14 ja kokoontumiskertoja oli yhteensä 
191. Asiakaskäyntejä niihin oli 1965, joista lasten 
osuus oli 286. Työntekijöiden henkilökohtaisia 
tapaamisia (kontakteja) asiakkaiden kanssa oli 
3400. Naistarilla annettavan ohjauksen ja matalan 
kynnyksen neuvonnan lisäksi naiset kaipasivat 
apua ja tukea myös palveluasioimisessa. Naistarin 
toimintaa kohdennettiin loppuvuodesta entistä 
enemmän ydintehtävään: naisia osallistavaan ja 
voimauttavaan toimintaan. Palveluneuvonnassa 
kiinnitettiin suurta huomiota siihen, että naisia 
rohkaistaan ja opastetaan omatoimisuuteen 
omien asioidensa hoitamisessa. 

Erilaisten ryhmien, kurssien ja tapahtumien avulla 
tuettiin naisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä 
suunnitelmien mukaisesti. Keväällä 2019 toteutet-
tiin digiosaamisen kurssi yhdessä TAMK:in opet-
tajakoulutuksen kanssa Hervannan tietotorilla. 
Didarin kanssa yhteistyössä toteutettu kuntosali-
ryhmä oli edelleen hyvin suosittu. 

Vanhemmuuteen tarjottiin tukea pikkulapsiper-
heiden vanhemmille suunnatussa Niitty-vertais-
tukiryhmässä. Erilaisia tilaisuuksia ja juhlia jär-
jestettiin erityisesti syyskaudella. Kikka Viljasen 
läksiäisiä juhlittiin sekä Laikussa että Naistarilla. 
Naistarin naiset osallistuivat myös Tampereen 
kaupungin 30 vuotta pakolaistyötä -juhlaan sisus-
tamalla juhlaan afgaaniteltan sekä valmistamalla 
tarjoiluja. 
Perinteinen joulujuhla kruunasi syyskauden joulu-
kuussa. 

Naistarilla oli vuonna 2019 kuntouttavassa työtoi-
minnassa 15 asiakasta.Työkokeilussa oli 3 asiakas-
ta ja opiskelijoita eri oppilaitoksista työharjoitte-
lussa 16. Naistarin toiminnassa huomioitiin myös 
se, että Setlementti Tampere ry jatkoi yhteistyötä 
Tampereen maahanmuuttajaneuvonnan Mainion 
kanssa.

Kolme tärkeintä tulosta 2019:
1. Naistarilla tapahtui syksyllä suuri muutos pit-
käaikaisen yksikönjohtaja Kirsti Viljasen jäädessä 
eläkkeelle. Yksikönjohtajan vaihdos sujui kuitenkin 
ongelmitta ja  Naistarin käytännön toiminta jatkui 
sujuvasti. 
2. Työntekijäresurssin pienenemisestä huolimatta 
Naistari pystyi tarjoamaan laadukasta, perustehtä-
vän mukaista toimintaa ja palvelua. Tärkein tekijä 
onnistumisen takana oli ydintehtävän kirkastami-
nen.
 3. Naistari on onnistunut tavoittamaan hyvin 
haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuutta-
janaisia ja luomaan heihin luottamuksellisia suh-
teita. Asiakkaan sanoin: ”Jo pelkkä tieto siitä, että 
Naistari on olemassa, helpottaa.” 
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NEO-OmaPolun nuorten elämänhallintaa ja osal-
lisuutta tukevan toiminnan kohderyhmänä ovat 
kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat 
nuoret sekä heidän läheisensä. NEO-OmaPolun 
perustehtävä on kohderyhmän nuorten elämän-
hallinnan ja osallisuuden tukeminen sekä täysi-
valtaisena kansalaisena toimimisen edistäminen. 
Toiminta sisältää yksilöohjausta, kulttuuri- ja 
taidepainotteista pajatoimintaa, kansalaistaito-
ryhmiä sekä ammatillista ryhmätoimintaa. Työn 
lähtökohtana ovat sosiokulttuurinen innostami-
nen, elinikäisen oppimisen mahdollistaminen sekä 
ratkaisukeskeinen työote. 

Toimintaan osallistuvien nuorten perheet ja lä-
hi-ihmiset ovat yhteistyökumppaneina ja tärkeänä 
voimavarana suunniteltaessa nuoren tulevaisuutta 
ja tavoitteita. Perheyhteistyöhön kuuluu nuoren 
arjen ymmärrys ja tukeminen myös kotona il-
maantuvissa haasteissa. 

Vuoden 2019 aikana toimintaan osallistui sään-
nöllisesti 46 nuorta. Toimintavuonna yksikössä 
työskenteli 13 työntekijää (htv 10,35). STEA:n 
Paikka auki -rahoituksella palkattu kehitysvam-
mainen nuori työskenteli yksikössä järjestöavus-
tajan nimikkeellä 8/2019 saakka. Vuoden aikana 
toiminnassa oli mukana 16 eri alojen harjoittelijaa. 
Toiminnan päärahoituslähteet olivat Tampereen 
kaupungin kumppanuusavustus 436 130€ ja Pis-
palan Rukoushuoneyhdistyksen avustus, 
32 000€. Kumppanuushanke Tampereen kaupun-
gin kanssa jatkui. Kumppanuushankkeisiin kohdis-
tui kuitenkin tuntuvia leikkauksia. Tämän vuoksi 
toimintoja jouduttiin sopeuttamaan ja tampere-
laisten asiakkaiden asiakaspaikkoja vähennettiin.

NEO-OmaPolku on toiminut kehitysvammaisten 
ihmisten palveluiden tiennäyttäjänä ja pyrkinyt 
vaikuttamaan vammaispalveluiden toiminta-
kulttuurin uudistamiseen ja palveluiden kehittä-
miseen. Alalla vallitsevissa kehitysvammaisten 
ihmisten elämää koskevissa keskusteluissa ovat 
lisääntyneet NEO-OmaPolun jo vuosia esillä pi-
tämät teemat, kuten osallisuuden edistäminen, 
toimijuuden vahvistaminen ja ansaintamahdolli-
suuksien kehittäminen.

Toimintavuoden 2019 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.
3. Työelämäosallisuutta tukevan sosiaalipalvelun 
kehittäminen yhteistyössä Omillaan osuuskunnan 
kanssa. Varhaiset tulokset osoittavat, että tuetulla 
osuuskuntamallilla saattaa olla mullistava merkitys 
kehitysvammaisten ja osatyökykyisten henkilöi-
den työllistämisessä. Vuoden 2019 aikana on eri 
mittaisiin työsuhteisiin ja palkkatöihin päässyt yli 
20 kehitysvammaista henkilöä.

Vuoden kohokohdat:

Vuoden aikana toteutettiin erilaisia yhteistyö-
hankkeita monien eri tahojen kanssa, esimerkiksi 
Inuti (Ruotsi), TVGlad (Tanska), Apeirons (Latvia), 
monet oppilaitokset ja korkeakoulut. Breaking 
taboos by networking hankkeessa vierailtiin Tans-
kassa: siellä pohdittiin yhdessä yhteistyötahojen, 
TVGlad ja Aspeirons, kanssa vammaisten ihmis-
ten seksuaalisuuteen liittyviä teemoja. Hanketta 
rahoitti Nordplus Adult -ohjelma. 

Nuorten vaikuttamisryhmä luovutti lausunnon 
kansanedustaja Piia Viitaselle eduskuntavierai-
lun yhteydessä. Teemana oli kehitysvammaisten 
ihmisten työllistyminen ja Ei myytävänä kansalai-
saloite. Kaiken kaikkiaan arki, erilaiset projektit ja 
juhlan hetket koettiin vahvasti yhdessä toisiaan 
tukevana ja kannustavana yhteisönä.
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Voimavirta tarjoaa kehitysvammaisille ja erityistä 
tukea tarvitseville nuorille vapaa-ajan tekemistä, 
päiväleiritoimintaa sekä nuorten avoimen koh-
taamispaikan Olkkarin. Olkkaritoiminta sisältää 
avoimet Olkkari-aukiolot, kokki-iltapäivät, diskot, 
hip-hop-tanssiryhmän, nuorten osallistavat tapah-
tumat ja uutena somebody-ryhmän nuorille naisil-
le. Lisäksi Voimavirta järjestää vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa omakaveritoimintaa (nuorelle etsitään 
kaveri vapaa-ajalle).

Erityistä tukea tarvitsevien kehitysvammaisten 
nuorten vanhemmille mahdollistetaan vertaistu-
kea ryhmätoiminnan kautta. Toiminta on avointa 
matalan kynnyksen kansalaistoimintaa, joka eh-
käisee nuorten ja perheiden syrjäytymistä, lisää 
yhteisöllisyyttä sekä tarjoaa jakamisen ja tekemi-
sen mahdollisuuksia. Voimavirran työ perustuu 
ihmisten yhdenvertaisuutta edistäviin arvoihin, 
jotka eivät korosta vammaisuutta ja erilaisuutta. 
Toimintaa järjestetään siellä missä nuoret yleises-
tikin liikkuvat, eli Tampereen kaupungin nuoriso-
palveluiden toimintakeskus Monitoimitalo 13:ssa, 
Hiphop Housella Koskikeskuksessa, samalla leiri- ja 
retkitoimintaa ja kaupungin palveluja monipuoli-
sesti hyödyntäen.

Vuonna 2019 Voimavirran toimintaa rahoitti  STEA  
(134 376 € Ak). Tampereen kaupunkilta saatiin 
3500 € toiminta-avustusta. Voimavirrassa työsken-
teli kaksi palkattua työntekijää sekä 3 tuntityönte-
kijää (htv 2,25). Toiminnassa oli mukana 30 aktiivis-
ta vapaaehtoista.

Vuosi 2019 oli Voimavirrassa hyvin tapahtumarikas 
vuosi. Osallistujamäärät ylittyivät jälleen nuorten 
avoimessa toiminnassa. Osallistujamäärien kasvu 
kertoo siitä, että toiminta on helposti saavutetta-
vaa, tarpeellista ja ajankohtaista. Asiakaskontak-
teja oli vuonna 2019 kaikkiaan 4363. Käyttömer-
kintöjen määrä kasvoi edellisvuodesta noin 200 
merkinnällä. Tämä selittyy avoimen toiminnan 
osallistujamäärän kasvulla sekä Villiklubi-Tampe-
re -iltojen suosiolla. Voimavirran avoin toiminta 
tavoittaa runsaasti nuoria, ja se on juurtunut osaksi 
kohderyhmän nuorten arkea.

Yhteisöllisiä Villiklubi karaokeiltoja järjestettiin 
vuoden aikana yhdeksän kertaa ravintola Kivenhei-
ton tiloissa yhteistyössä Voimavirran, Kaupunkilä-
hetyksen Iltalinjalla -toiminnan ja Kehitysvammais-
ten Palvelusäätiön kanssa. Klubi-illat ovat kaikille 
avoimia kohtaamisen paikkoja. 

Vanhempien yksilöllisen tuen tarve nousi esiin 
työntekijöihin otetuissa lisääntyneissä yhteyden-
otoissa. Vanhempia tuettiin myös arkisissa kes-
kusteluissa ja tapaamisissa esimerkiksi Olkkarin 
yhteydessä.

Kuluneen vuoden kolme tärkeintä tulosta: 
1. Nuorten avoin toiminta tavoitti mukaan niitä 
nuoria, joiden on vaikea kiinnittyä muuhun toimin-
taan.
2. Voimavirran työntekijät kouluttautuivat kehotie-
toisuusmenetelmä Somebody-menetelmän ohjaa-
jiksi. Nuorille kehitysvammaisille naisille järjestet-
tiin syyskaudella 2019 oma Somebodyryhmä. 
3. Nuorten ideoima ja toteuttama Keskiviikko-klubi 
aloitti toimintansa. Klubilla nuoret esiintyivät itse 
sekä soittivat ja lauloivat. He myös kutsuvat klu-
bi-iltoihin muita nuoria artisteja esiintymään. 

Vuoden 2019 kohokohtia oli useita. Somebo-
dy-menetelmäkoulutuksen oppeja tuotiin käytän-
töön nuorten hyväksi. 
Nuorten naisten Somebody-ryhmä kokoontui 
syksyn aikana kuusi kertaa. Ryhmissä harjoiteltiin 
kehotietoisuus-, tunne- ja sosiaalisia taitoja. Tarve 
tämänkaltaiselle ryhmälle oli suuri. Voimavirran va-
paaehtoisille järjestettiin kesäretki Suomenlinnaan 
ja syyslomalla vierailtiin Turun linnassa. Retket 
olivat erityisen suosittuja ja edullinen omavastuu 
mahdollisti retkelle pääsyn myös vähävaraisille 
nuorille ja perheille. 
 
Nuorilta, vanhemmilta ja yhteistyökumppaneilta 
kerätyn palautteen mukaan Voimavirran toiminnas-
ta on muodostunut tärkeä osa monen nuoren ar-
kea. Voimavirran yhteisöllinen toiminta tuki laajasti 
nuorten ja perheiden arkea ja hyvinvointia.
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Tesomalla sijaitseva Wihreä Puu toimii alueelli-
sena kohtaamispaikkana kaikenikäisille ihmisille. 
Wihreän Puun toiminta perustuu yhteisöllisyyden 
vahvistamiseen sekä tasavertaisen osallisuuden 
lisäämiseen. Toiminta tarjoaa arjen tasoista, mata-
lakynnyksistä tukea, yhteistä tekemistä sekä tar-
velähtöisiä vertaisryhmiä alueen asukkaille. Työtä 
tehdään yhteisötyön viitekehyksestä, ennaltaeh-
käisevällä sosiaalisen työn otteella ja ihmisten vä-
listä kohtaamista ja vertaistukea edistäen. Tärkeää 
on kuulla ja toteuttaa kävijöiden ja alueen asuk-
kaiden tarpeita ja toiveita. Toiminnan ensisijaiset 
kohderyhmät ovat alueen lapsiperheet, lapset ja 
nuoret sekä ikäihmiset. 

Wihreässä Puussa työskenteli 3 vakituista työn-
tekijää (2,6 htv).Yksikkö tarjosi mahdollisuuden 
opiskelu-, harjoittelu- ja kuntouttavan työtoimin-
nan suorittamiseen. Toimintaa rahoitti Tampereen 
kaupunki, 81 860€, ja Pispalan rukoushuoneyh-
distys 35 000€. Taloudellinen tilanne oli erittäin 
haasteellinen, koska molempien rahoittajien avus-
tukset laskivat v. 2018 tasosta. Pienten avustus-
ten tuella tilannetta onnistuttiin tilapäisesti paik-
kamaan. Toiminnan laadukkaan toteutumisen ja 
uusiinkin avauksiin tarttumisen mahdollisti tiimin 
hyvä yhteistyö. 

Vuoden 2019 säännöllinen viikkotoiminta: 
- avoin perhetoiminta ja jalkautuva perhetoiminta
- kouluikäisten avoin toiminta ja pienryhmä- sekä 
harrastuskerhot
-  ikäihmisten harraste- ja vertaisryhmätoiminta

Valtakunnallisessa lapsiperheiden palvelujen ke-
hittämistyössä on viime vuodet rakennettu perhe-
keskus -toimintamallia. Painopiste on ennaltaeh-
käisevässä työssä ja eri toimijoiden alueellisessa 
yhteistyössä. Wihreä Puu oli aktiivisesti mukana 
alueverkostotyössä ja toimi perheille suunnattu-
na avoimena kohtaamispaikkana. Wihreän Puun 
avoin perhetyö jalkautui Tesoman hyvinvointikes-
kuksen tiloihin viikoittain. Toiminta tavoitti välit-
tömästi runsaasti lapsiperheitä. Vuoden loppuun 
mennessä toimintaan osallistuneita perheitä oli 
56 (61 aikuista ja 74 lasta). Vuoden aikana toimin-
ta tavoitti 46 uutta perhettä. Matalan kynnyksen 
avoimeen toimintaan osallistui n. 290 kävijää, jois-
ta n. 180 oli alle 18 v. Erilaisia ryhmiä oli vuoden 
aikana 8 ja niihin osallistui 122 henkilöä.

Vuoden 2019 toiminnan teemana oli ihmisten ar-
jen rikastuttaminen. Alueen asukkaiden ja yhteis-
työkumppaneiden kanssa järjestettiin runsaasti 
erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia ja tilaisuuksia. 
Joulukuussa 2019 kerätyn perhetoimintaan osallis-
tuvien vanhempien palautteen mukaan tärkeintä 
oli vertaistuki ja toisten ihmisten seura. Toimin-
nasta saatiin lisäksi uutta sosiaalista verkostoa, 
tukea ja keskusteluapua arjen haastaviin tilantei-
siin. Seurakunnan Ruokapankin kanssa käynnistet-
ty hävikkiruokajakelu jatkui ja muotoutui osaksi 
Wihreän Puun säännöllistä toimintaa. Ruoka-apua 
kävi noutamassa yli 70 taloutta/vko. 

Toimintavuoden 2019 kolme tärkeintä tulosta:
1.  Wihreän Puun yhteisötyö tavoitti toimintaan 
mukaan uusia perheitä ja lapsia. 
2. Jalkautuvan avoimen perhetyön käynnistymi-
nen toi uusia näkökulmia työhön. Tiimin työs-
kentely oli sitoutunutta, huolimatta haastavasta 
toimintaympäristöstä ja niukoista resursseista.
3. Avoimen perhetoiminnan palautekyselyn tu-
lokset osoittivat, että Wihreässä Puussa tehtiin 
ihmisten tarpeista lähtevää työtä. Perheet saivat 
toiminnasta voimavaroja arjessa selviytymiseen. 

Vuoden onnistumisen kokemus liittyy perhe-
toiminnan jalkautuvan työn käynnistymiseen. 
Työ tavoitti runsaasti uusia ihmisiä. Pitkän koke-
muksen ja kohtaamistyön ammattilaiset oppivat 
uutta. Työtapojen, toiminnan ja siihen osallistu-
vien osalta koettiin, että nyt oltiin aidosti kansa-
laistoiminnan ytimessä. Wihreä Puu työskenteli 
lokakuusta alkaen tiiviissä yhteistyössä Tesoman 
hyvinvointikeskuksen toimijoiden kanssa yhdis-
tyksen ”Tesoman hyvikset” -hankkeen puitteissa. 
Osa hankkeen ryhmätoiminnasta toteutui Wihre-
än Puun tiloissa.

WIHREÄ PUU
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Tesoman hyvinvointikeskus kokoaa kaupungin 
palveluja saman katon alle. Hyvinvointikeskuksen 
palvelut järjestetään uudenlaisella allianssimallilla. 
Palveluja tuottavat Tampereen kaupunki ja Mehi-
läinen. Setlementti Tampere vastaa hyvinvointi-
keskuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan 
yhteisökahvila OmaNaapurin kahvilatoiminnasta. 
Kahvilan emäntä / yhteisökoordinaattorin työhön 
kuuluu toiminnan ja tapahtumien koordinointi 
hyvinvointikeskuksen tiloihin, matalan kynnyksen 
neuvontapalvelu sekä kahvilan työkuntoutujien 
ohjaaminen. 

Yhteisökahvila oli avoinna maanantaista lauantai-
hin pääsääntöisesti klo 8 -17. Kahvilan valikoimiin 
kuuluivat kahvilatuotteet, keitto- ja salaattilou-
naat. Kahvilasta hoidettiin myös tarjoilut hyvin-
vointikeskuksen kokoustiloihin ja monitoimitilaan. 
Yhteisökoordinaattorin toimesta järjestöjen 
välistä yhteistyötä kehitettiin edelleen ja moni-
puolisia tapahtumia tuotiin yhteisökahvilan ja 
hyvinvointikeskuksen tiloihin yhdessä järjestöjen 
ja alueella asuvien ihmisten kanssa. Yhteisökahvi-
lasta muodostui nopeasti Tesoman alueen ihmis-
ten yhteinen olohuone, joka tarjosi paitsi rennon 
paikan oleilla ja tavata tuttuja, myös mahdolli-
suuden osallistua erilaisiin järjestettyihin harras-
tus- ja ryhmätoimintoihin. Sieltä sai myös tietoa 
ja vertaistukea samassa elämäntilanteessa oleville 
tai samoista asioista kiinnostuneille ihmisille. Yh-
teisökahvilassa luotiin yhteisöllisyyttä toiminnan 
kautta. 

Sekä kahvilan liike- että yhteisöllisestä toiminnas-
ta vastasi kahvilan emäntä, joka toimii samalla yh-
teisökoordinaattorina. Hänen lisäkseen kahvilassa 
työskenteli kaksi kahvilatyöntekijää ja yksi tun-
tityöntekijä. Kahvilan toimintaan osallistui kuusi 
harjoittelijaa, neljä kuntouttavan työtoiminnan asi-
akasta ja kaksi työkokeilijaa. Kahvilan toiminnassa 
oli mukana yksi vapaaehtoinen.

Yhteisökahvila OmaNaapurin tyyppiselle kokoon-
tumispaikalle oli alueella suuri tarve.  Asiakas-
määrät ja myynnit ovat olleet kasvavia ja matalan 
hintatason vuoksi kahvilassa voi kevyemmälläkin 
lompakolla nauttia hyvistä tuotteista. Yhteistyö 
muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 
on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Toimintaa ja 

tapahtumia on järjestetty runsaasti, ja sen myötä 
myös kahvilan kävijämäärät ovat koko ajan kas-
vaneet. Kahvilassa kävi vuonna 2019 noin 300 
asiakasta/päivä. 

Oman lisänsä asiakkaisiin on tuonut Tesoman 
alueen vilkas täydennysrakentaminen ja sen myö-
tä kymmenet rakennusmiehet poikkeavat päivit-
täin nauttimassa kahvilan tuotteista.  Asiakaskunta 
koostuu kaikenikäisistä ihmisistä. Tällä hetkellä 
suurimpana ryhmänä näkyvät lapset, nuoret ja 
ikäihmiset. Tiloissa vieraili vuoden aikana 40 ulko-
puolista ryhmää. Säännöllisiä eri ryhmien viikottai-
sia kokoontumiskertoja oli 1600. Isoja yksittäisiä 
tapahtumia järjestettiin 37. Lisäksi yhteisökoordi-
naattori järjesti tiloihin erilaisia jalkautuvia tapah-
tumia. 

Kolme tärkeintä tulosta 2019:
1. Palautteen mukaan alueen ihmisten yhteisöl-
linen elämä kahvilassa lisääntyi. Toiminnalla ja 
monipuolisilla tapahtumilla vaikutettiin positiivi-
sesti alueen ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. 
Ihmiset ottivat kahvilan omakseen. Kahvilaan oli 
helppo tulla.   
2. Kahvilan kulut onnistuttiin kattamaan myyn-
tituotoilla. Kahvilan tuotteiden hinnat pidettiin 
maltillisina.
3. Yhteistyökumppanit olivat tyytyväisiä yhdistyk-
sen toimintaan.

Onnistumisen kokemus ja vuoden kohokohta:
Yhteisöllisyydestä on tullut vankka perusta yhtei-
sökahvilan toiminnalle. Se ei ole vain kaunis aja-
tus, vaan todellinen kokemus asukkaiden elämäs-
sä. Tästä syystä myös työntekijät kokevat työnsä 
erittäin merkitykselliseksi. Tesomalaiset ovat 
ottaneet kahvilan omakseen ja siitä on muodostu-
nut paikka, jossa jokainen ihminen voi halutessaan 
vähentää toisen ihmisen yksinäisyyden tunnetta. 
Yhteisökahvila on aidosti alueen ihmisten olo-
huone, jossa moni viettää useita tunteja päivässä. 
Tärkeää on läsnäolo, yhteenkuuluvuuden tunne, 
hyvä tunnelma ja -mieli.
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Tesoman Hyvikset on oikeusministeriön Rikok-
sentorjuntaneuvoston ja Tesoman hyvinvointi-
keskuksen allianssin rahoittama hanke, joka alkoi 
syksyllä 2019 ja päättyy keväällä 2020. Hankkeen 
tavoitteena on näpistysten, ilkivallan ja häiriö-
käyttäytymisen ehkäisy sekä nopea puuttuminen 
ilmeneviin ongelmiin Tesoman hyvinvointikes-
kuksessa ja turvallisen tilan luominen kaikille. 
Kohderyhmänä ovat 7–13 -vuotiaat lapset ja 
varhaisnuoret. Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä 
hyvinvointikeskuksen muiden toimijoiden kanssa.

Tesoman Hyvinvointikeskus aloitti toimintansa 
vuonna 2018. Samaan aikaan keskuksen lähei-
syydessä aloitti toimintansa vuosiluokkien 1.-
9. oppilasmäärältään suuri yhtenäiskoulu. Osa 
koululaisista otti uuden hyvinvointikeskuksen ja 
liikekeskuksen vapaa-ajanviettopaikakseen ilta-
päivisin. Lasten ja varhaisnuorten käyttäytyminen 
aiheutti erilaisia ongelmia, joihin pyrittiin puut-
tumaan mahdollisimman ripeästi. Yhteistyöver-
kostot kokoontuivat ja lasten omia näkemyksiä 
kartoitettiin. Tarvittiin konkreettinen toimintamalli 
kokeiltavaksi ja ihmisiä sitä toteuttamaan. 

Wihreän Puun pitkäaikainen työntekijä siirtyi 
hankkeen työntekijäksi 40% työajalla. Hän sai no-
peasti luotua luottamuksellisen kontaktin nuoriin. 
Työntekijä kysyi nuorilta itseltään, mitä he toivo-
vat hankkeelta ja mitä he haluavat sen puitteissa 
tehdä. Kaikkein tärkein kysymys oli kuitenkin 
”mitä teille kuuluu?”.

Ensimmäisessä lokakuun tapaamisessa oli muka-
na noin 20 nuorta. Myöhemmin määrä vakiintui 
13 nuoreen. Iältään nuoret olivat 13–14 vuotiaita. 
Nuorista suurin osa oli poikia.  Kokoontumisia oli 
syksyn aikana 2 kertaa viikossa klo 17–20 välisenä 
aikana. Toinen viikottaisista kokoontumisista oli 
Wihreän Puun tiloissa. 

Syksyn aikana luotiin yhteisiä pelisääntöjä. Yhtei-
sissä tapaamisissa keskusteltiin paljon tekemisen 
ohella. Nuoret avautuivat omasta tilanteestaan. 
Tärkeää oli se, että luotettava aikuinen oli hei-
tä varten. Monen taustalla on koulukiusaamista, 
vaikeita perhetilanteita ja vähävaraisuutta. Har-
rastusmahdollisuudet olivat vähäiset ja nuorilla 
oli elämänhallinnan kanssa haasteita. Nuorten oli 
vaikea kiinnittyä Tesoman nuorisokeskuksen toi-
mintaan. Usealla nuorella on myös erityisen tuen 
tarvetta ja neuropsykiatrisia haasteita. Hankkeen 
työntekijä tavoitti myös nuorten vanhempia.

Hankkeen kokemukset näyttävät rohkaisevilta. 
Jo kolme ensimmäistä kuukautta osoittivat, että 
hanke pystyi vastaamaan haasteeseen. Lyhyessä 
hankeajassa ei voida odottaa ihmeitä tapahtu-
vaksi, mutta jo loppuvuonna 2019 voitiin tode-
ta, että meno hyvinvointikeskuksen tiloissa oli 
rauhoittunut. Nuoret olivat sitoutuneita yhteisiin 
tapaamisiin. Käytöksessä oli tapahtunut muutok-
sia parempaan suuntaan ja ennen kaikkea nuorten 
käytöksessä oli alkanut näkyä toisten huomioimi-
nen. 

Hankkeelle mietitään jatkoa ja uusia rahoitusmah-
dollisuuksia etsitään.

TESOMAN HYVIKSET
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Kohdennetun tuen palvelut
Toimialan muodosti vuonna 2019 kuusi yksikköä: Kiusatut, Nollalinja, Omavoima, Rikos-
uhripäivystys, Tyttöjen Talo ja Väkivalta- ja kriisityön yksikkö (DIDAR, Perheväkivaltakli-
nikka, Välitä!). Toiminta oli lähes kokonaan avustusrahoitteista. 

Kohdennetun tuen palveluissa työskenteli määräaikaisissa tai toistaiseksi voimassa 
olevissa osa- tai kokopäiväisissä työsuhteissa yhteensä 47 eri henkilöä. Heidän työpa-
noksensa oli yhteensä 33,61 henkilötyövuotta. Lisäresurssina oli 18 tuntipalkkaista tai 
palkkioperusteista työntekijää. Myös kaikki 130 vapaaehtoista ja 11 harjoittelijaa tai työ-
kokeilijaa oli tärkeässä roolissa toimialalla. 

Johdon tiimi kokoontui 10 kertaa, joista kaksi oli kokonaisia kehittämispäiviä. Toimialalla 
oli henkilöstömuutosten vuoksi oma toimialajohtaja vain 6 kk:n ajan. 

Yksiköt tekivät yhteistyötä eri kokoonpanoin. Toimialan seksuaaliväkivaltatyöhön saatiin 
lisää resurssia, kun Tyttöjen Talolle palkattiin oma seksuaaliväkivaltatyöntekijä ja tätä 
työtä tehtiinkin hyvässä yhteistyössä yli yksikkörajojen. Vuoden suurin ponnistus oli 
kaksipäiväinen valtakunnallinen Väkivaltatyön foorumi elokuussa. Foorumi järjestettiin 
yhteistyössä Tampereen Ensi- ja turvakotiyhdistyksen ja Ensi- ja turvakotien liiton kans-
sa. Foorumiin osallistui yli 300 henkilöä ja sen yhteydessä järjestetyistä työpajoista iso 
osa toteutettiin Nalkalan setlementtitalossa. Tässä yhteydessä toimialan väkivaltatyön 
osaaminen saatiin erinomaisesti myös yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden 
käyttöön. 

Kohdennetun tuen palvelujen toimialan eri yksiköt olivat laajasti edustettuna monenlai-
sissa asiantuntijaverkostoissa ja työryhmissä myös vuonna 2019 – esimerkiksi Amnesty 
Internationalin Joku raja! -työryhmässä. Toimialan yksiköt tekivät myös kansainvälistä 
yhteistyötä. Vuoden 2019 aikana Nalkalan setlementtitalossa vieraili mm. Kosovon oi-
keusministeriön edustajat sekä Bristolin yliopiston väkivaltatutkija. Yksiköiden edustajia 
puolestaan kävi opintomatkalla Libanonissa ja kansainvälisessä perheväkivaltakonferens-
sissa Oslossa. 

Loppuvuodesta toteutui Somebody-menetelmäkoulutus yhteistyössä SAMK:n ja EU:n 
Vivien-hankkeen kanssa. Tähän koulutukseen osallistui työntekijöitä useista eri yksiköistä 
ja myös molemmilta toimialoilta ja koska kysymyksessä on ryhmämuotoinen menetel-
mä, tulee yhteistyö jatkumaan ryhmien kokoamisen ja ohjaamisen osalta myös jatkossa.

Toimialan tärkein perusta oli osaava ja hyvinvoiva henkilöstö myös vuonna 2019. Työ-
kykyä ja työhyvinvointia vahvistettiin mm. työnohjauksella, koulutuksilla ja tyky-toimin-
nalla. Toimialan johdon tiimillä oli työn tueksi myös ulkopuolisen työyhteisökehittäjän 
vetämä viiden kerran tiimivalmennus.
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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.

Työmuotoja ovat yksilötyö, ryhmät, työpajat, 
matalan kynnyksen toiminta sekä osaamisen 
jakaminen. Yksilötyön ja ryhmien tavoitteena 
on asiakkaiden vakauttaminen, kiusaamisilmiön 
ja sen seuraamusten käsitteleminen, asiakkaan 
omien voimavarojen vahvistuminen sekä elämän-
hallinnan lisääntyminen. Työpajat, koulutukset ja 
esittelyt antavat tietoa kiusaamisilmiöstä ja te-
kevät palveluita tutuiksi. Puhelinneuvonta antaa 
mahdollisuuden kysyä neuvoa ja saada konsul-
taatiotukea.

Kiusatut on STEA:n rahoittama hanke, avustus-
summa vuonna 2019 oli 118 000 €. Vuosi 2019 
oli hankkeen toinen toimintavuosi. Eri toimin-
tamuodot olivat jo lähteneet hyvin vauhtiin, ja 
asiakkaat olivat alkaneet löytää palvelun, mistä 
syystä yhteydenottojen määrä kasvoi huomatta-
vasti. Yksilötyö tuplaantui, ryhmiä oli kolminker-
tainen ja työpajoja moninkertainen määrä ensim-
mäiseen vuoteen verrattuna. Työtä tehtiin myös 
jalkautuen esimerkiksi Tredun Kohtaamoihin ja 
Koskikeskukseen ja uutena toimintana avattiin 
chat-keskustelualusta Tukinetissä.

Kiusaamisasioiden parissa työskenteleviä am-
mattilaisia tavoitettiin osallistumalla puhujan tai 
kouluttajan roolissa seminaareihin ja koulutuk-
siin, esimerkiksi Sosiaalialan asiantuntijapäiville 
ja MLL:n nuorisoseminaariin sekä Väkivaltafooru-
miin. 

Hankkeen henkilöstörakenteessa tapahtui muu-
toksia. Helmikuusta 2019 lähtien hankkeessa oli 
kaksi kokoaikaista työntekijää – yksi vastaava 
kriisityöntekijä ja yksi kriisityöntekijä. Hanke-
työskentely jatkui läpinäkyvänä ja reflektoivaa 
työskentelytapaa noudattavana. Työparityösken-
tely mahdollisti myös molempien työntekijöiden 
vahvuuksien huomioimisen. Setlementti Tampere 
ry:n muiden yksiköiden kanssa jatkui luonteva yh-

teistyö. Oli yhteisiä asiakkaita sekä yhteistyöver-
kostoja ja esimerkiksi ryhmiä toteutettiin yhteis-
työssä eri yksiköiden kanssa. Valtakunnallisella 
tasolla perustettiin Kiusaamisasioiden valtakun-
nallinen verkosto (Kave).

Kiusatut – hankkeessa yksilötyötä tehtiin vuo-
den 2019 aikana 71 asiakkaan kanssa kasvokkain.  
Konsultaatio- ja neuvontapuheluita toteutui 
yhteensä 104. Puheluita soittivat sekä asiakkaat 
että yhteistyökumppanit. Ryhmiä järjestettiin 
seitsemän, joista kuusi oli vertaistukiryhmiä. 
Näihin ryhmiin osallistui yhteensä 27 henkilöä. 
Lisäksi chat-toiminta aloitettiin syksyllä 2019 ja 
ryhmächat-kertoja oli 5, joissa osallistujia oli yh-
teensä 21.Erilaisia työpajoja toteutettiin yhteen-
sä 33 ja näihin osallistui yhteensä 419 henkilöä. 
Kokemusasiantuntijatoiminta ja vapaaehtoistyö 
jatkui pienimuotoisesti vuonna 2019 – toiminnas-
sa oli mukana kaksi vapaaehtoista.

Vuoden 2019 aikana Kiusatut–hankkeessa ke-
rättiin myös systemaattisesti asiakaspalautetta 
toiminnan tulosten arvioimiseksi. Alku- ja lop-
puarvio saatiin kerättyä yhteensä 38 asiakkaal-
ta. Palautteiden perusteella yksilötyö vähensi 
merkittävästi kiusaamiskokemuksen vaikutuksia 
toimintakykyyn, hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin.

”En ole aikaisemmin käsitellyt vihaa, katkeruut-
ta ja epäoikeudenmukaisuuden tunnetta liit-
tyen kiusaamiskokemuksiini.”

Vuoden 2019 kolme tärkeintä tulosta olivat:
1. Chat-toiminnan käynnistäminen
2. Monipuoliset ryhmätoiminnot
3. Vaikuttamistyö: Kaven (Kisaamisasioiden valta-
kunnallinen verkosto) perustaminen
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Nollalinja on lähisuhdeväkivallan ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan auttava puhelin. Nol-
lalinja palvelee puhelimitse kaikkia lähisuh-
deväkivaltaa kokeneita ympäri vuorokauden, 
valtakunnallisesti, vuoden jokaisena päivänä. 
Nollalinjan kriisipäivystäjät ovat sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisia, joilla on pitkä työko-
kemus ja koulutus lähisuhdeväkivaltaa kohtaa-
vien auttamiseen. Nollalinjalle voivat soittaa 
myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset 
tarvitessaan konsultaatiota tai tietoa avoimista 
turvakotipaikoista eri puolilla Suomea. Nolla-
linjalla nähdään kaikkien Suomen turvakotien 
ajantasainen paikkatilanne. Nollalinjan nume-
roon 0800 005 005 voi soittaa nimettömänä. 
Puhelut ovat maksuttomia, soittajan numero ei 
näy vastaajalle eivätkä puhelut myöskään näy 
soittajan puhelulaskussa. Palvelua annetaan 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tiedottaminen kansalaisille on ollut keskeises-
sä roolissa Nollalinjan tunnetuksi tekemisessä 
myös vuonna 2019, joka oli palvelun kolmas 
kokonainen toimintavuosi. 

Nollalinjan toiminnan rahoittaa Oikeusministe-
riö – vuonna 2019 rahoitussumma oli 710 000 
€. THL vastaa Nollalinjan toiminnan järjestä-
misestä ja siitä tiedottamisesta sekä kokoaa 
määrällistä ja laadullista tutkimustietoa toi-
minnasta. Nollalinjan toiminnassa Setlementti 
Tampere on palvelun tuottajan roolissa. THL 
ylläpitää kotisivua www.nollalinja.fi ja Face-
book-sivua markkinointia varten.

Vuoden 2019 aikana Nollalinjalle soitettujen 
puhelujen määrä kohosi tasaisesti ja kulunee-
na vuonna saapuneiden puheluiden määrä oli 
suurin Nollalinjan toiminta-aikana. Saapuneita 
puheluita tuli palveluun 14 753. Kasvu puhelui-
den määrässä oli siis huomattava – 85 prosent-
tia! Edelleen pystyttiin kuitenkin vastaamaan 
yli 70 % puheluista eli 10 801 puheluun. Kol-
mas puhelinlinja on ollut satunnaisesti käytös-
sä työvoimaresurssin niin salliessa. Nollalinjan 
palvelu on pyörinyt keskeytymättä koko 
vuoden ajan: ympäri vuorokauden vuoden 
jokaisena päivänä. 

THL:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 
palvelua tuotetaan vähintään kymmenen tun-
tia vuorokaudessa kahdella linjalla. Keskeytyk-
siä palvelun toiminnassa ei ole vuoden aikana 
ollut.

Yksikössä työskenteli vuoden 2019 aikana 
yksikönjohtajan lisäksi yhdeksän vakituista 
kriisipäivystäjää. Muutaman lakisääteisen pois-
saolon ja loma-aikojen sijaistusten vuoksi ko-
konaishenkilömäärä vuoden mittaan oli 16 eri 
henkilöä. Työhyvinvointikyselyjen ja kehitys-
keskustelujen perusteella arvioituna Nollalinjan 
kriisipäivystäjien työviihtyvyys on erinomaista 
ja työn kuormitus siedettävällä tasolla. Kaikki 
työntekijät saavat työnohjausta.

Opiskelijoita, harjoittelijoita tai vapaaehtois-
työntekijöitä ei Nollalinjan toimintaan ole mah-
dollista ottaa mukaan työn erityisen luonteen 
vuoksi. Nollalinja on hyvin edustettuna valta-
kunnallisissa verkostoissa, kuten Puhelin- ja 
verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neu-
vottelukunnassa ja Amnestyn naisiin kohdistu-
van väkivallan vastaisessa työvaliokunnassa.

Vuoden 2019 kolme tärkeintä tulosta olivat:
1. Puhelujen määrällinen kasvu 85 % vuoteen 
2018 verrattuna
2. Vastausprosentti pysyi yli 70 %
3. Työtiimi toimi erinomaisesti ja palvelu oli 
laadukasta: kaikki vakituiset työntekijät ovat 
nyt käyneet trauma- ja kriisityön koulutuksen 
(20 op)
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Omavoima on elämänhallintaa ja osallisuutta 
vahvistavaa tukitoimintaa aikuisille ja yli 15-vuo-
tiaille neuropsykiatrisia piirteitä omaaville hen-
kilöille ja heidän lähipiirilleen. Tuen lähtökohtana 
on ihmisen oma kokemus avun tarpeesta – diag-
noosia tai lähetettä ei vaadita. Omavoima tarjoaa 
asiantuntemusta neuropsykiatrisista erityispiir-
teistä 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, avustussumma oli 142 000 € vuonna 
2019. Tampereen kaupungilta saatiin toimin-
ta-avustusta 7000 €.

Vuoden 2019 aikana Omavoiman toiminta jatkui 
työmuotojen osalta pitkälti samoin kuin aiem-
pinakin vuosina. Vakiintuneita toimintamuotoja 
kyettiin jatkamaan matalan kynnyksen periaat-
teella. Muutoksista merkittävin oli ikärajan nosto 
18 ikävuoteen syksyllä kaikissa toimintamuodois-
sa. Aikaisemmin ryhmävalmennus ja avoin toimin-
ta oli suunnattu yli 15 – vuotiaille. 

Yksilötyötä tehtiin vuoden 2019 aikana kaikkiaan 
118 asiakkaan kanssa kasvokkain. Ryhmävalmen-
nuksia toteutettiin kuluneena vuonna kaksi ja 
pienryhmiä kaksi. Muuta ryhmätoimintaa toteutui 
17 eri ryhmää, joissa tavoitettiin 270 asiakasta. 
Matalan kynnyksen toiminnassa kävi 456 henki-
löä. Vuoden 2019 aikana Omavoimassa on toimi-
nut yhdeksän erillistä vertaistukiryhmää, joissa 
kaikissa ohjaajina ovat toimineet vertaisvapaa-
ehtoiset. Vertaisryhmät ovat kokoontuneet 1–2 
kertaa kuukaudessa.

Yksikönjohtajan palattua opintovapaalta on 
Omavoimassa ollut pitkästä aikaa vakihenkilös-
töstä koostuva tiimi työssään. Kaikkiaan Oma-
voimassa työskenteli vuoden 2019 aikana neljä 
työntekijää (henkilötyövuodet 2,8), joista osa 
teki vuoden kuluessa sijaisuuksia. Vapaaehtoisia 
oli toiminnassa mukana 27 henkilöä, heistä 18 toi-
mi vertaisohjaajina. Omavoiman vastaava ohjaaja 
on vastannut vertaistyön koordinoinnista, virkis-
tystoiminnan järjestämisestä sekä ammatillisen 
tuen tarjoamisesta vertaisvapaaehtoisille.

Verkosto- ja asiantuntijatyötä on kuluneena 
toimintakautena tehty erilaisissa paikallisissa 
verkostoissa etenkin sosiaali-, terveys- ja opetus-
alan toimijoiden kanssa. Omavoiman työntekijät 
ovat antaneet konsultaatiota neuropsykiatrisen 
kohderyhmän asioissa ammattilaisille ja yhteis-
työkumppaneille ja toimineet asiantuntijoina 
erilaisissa tilaisuuksissa. Omavoiman koulutus-
työn erityispiirteenä on kohderyhmään kuuluvien 
kokemusosaajien mukanaolo.

Vuoden kolme tärkeinä tulosta olivat:
1. Omat toimitilat, jotka ovat mahdollistaneet 
työmuotojen laadukkaamman toteutumisen ja 
asiakkaiden osallisuuden lisääntymisen.  
2. Yhteistyö ja asiantuntijaosaamisen vaihto Set-
lementti Tampere ry:n eri toimintojen välillä niin 
työntekijä kuin myös asiakastasolla.
3. Omavoiman aloittaman työn tulokset ovat 
alkaneet näkyä monissa eri palveluissa. Neurokir-
jon ihmisten äänen kuuluviin saattaminen on ollut 
yksi ensimmäisiä tavoitteita koko Omavoiman 
toiminnassa. Ääni on kuultu ja hiljalleen alkaa 
erilaisissa palveluissa olla huomioituna myös neu-
rokirjon aikuiset.
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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 Ka-
sarmi 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 2019 rahoitussumma 
oli 479 450€.

Vuonna 2019 RIKU:n asiakasmäärien nopea kasvu 
jatkui, asiakkaita tavoitettiin kaikkiaan 2521. Hen-
kilökohtaisessa kontaktissa oltiin 620 asiakkaa-
seen. Näin suuri kasvu vaati monien toimintata-
pojen kehittämistä. Yhteistyötä eri toimijatahojen 
kanssa tiivistettiin ja sitä on edelleen tiivistettävä 
ja kehitettävä jatkossakin palveluketjujen paran-
tamiseksi. Verkossa tapahtuneet rikokset ovat 
lisääntyneet selvästi ja näiden rikosten uhrien on 
osittain vaikea saada palveluita, koska ilmiötä ei 
vielä ymmärretä tarpeeksi. 

Vuoden 2019 aikana RIKU:n Sisä-Suomen palvelu-
pisteissä oli työssä yhteensä yhdeksän eri henki-
löä eripituisissa työsuhteissa (henkilötyövuodet 
6,15). Tämä johtui erinäisten pitkien lakisääteisten 
poissaolojen sijaistamisesta. Henkilövaihdoksista 
huolimatta palvelupisteissä onnistuttiin pysymään 
varsin hyvin toimintasuunnitelmassa. 

Kuluneena vuonna RIKU:n toiminnassa oli mukana 
66 vapaaehtoista ja 33 opiskelijavapaaehtois-
ta käräjäoikeuspäivystyksessä. Koska toiminta 
perustuu ammatillisesti ohjattuun vapaaehtois-
työhön, tarjottiin vapaaehtoisille vuoden aikana 
myös työnohjausta, vuosikeskusteluja ja virkistys-
toimintaa. Toiminnassa oli mukana kuluneen vuo-
den aikana myös yksi opiskelija harjoittelujaksolla.
RIKU:n toiminnanohjaajat olivat vuoden 2019 
aikana hyvin laajasti mukana eri asiantuntijaver-
kostoissa ja toimivat kouluttajina seminaareissa ja 
koulutustapahtumissa. Koulutuksilla ja uhripalve-
luiden esittelyillä tavoitettiin 1900 ammattilaista 
vuonna 2019. RIKU:sta tehtiin myös erittäin tiivis-
tä yhteistyötä oppilaitosten, poliisin, sosiaalivi-
ranomaisten ja muiden järjestötoimijoiden kanssa.

Vuoden kolme tärkeintä tulosta RIKU:ssa olivat:
1. Vapaaehtoisten ammatillisen ohjaamisen kehit-
tämistä jatkettiin suunnitelmien mukaan ja siihen 
yhdistettiin myös vapaaehtoisille annettavan 
työnohjauksen ottaminen koulutetun RIKU-työn-
tekijän vastuulle.
2. Rikoksen uhrin aseman parantamiseksi panos-
tettiin oppilaitosyhteistyöhön sekä muuhun muille 
ammattilaistahoille annettuun koulutukseen.
3. Oikeusministeriön koordinoiman viharikos-
hankkeen puitteissa järjestetyt koulutukset, joilla 
saavutettiin noin 300 henkilöä.
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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. Avointa 
toimintaa on kolmena iltana viikossa ja ryhmiä 
järjestetään vuosittain 30. Kesäaikana järjestetään 
retkiä ja leiritoimintaa. Tyttöjen Talo tekee lisäksi 
alueellista ja valtakunnallista verkosto- ja vaikut-
tamistyötä liittyen tyttöjen ja naisten erityiskysy-
mysten esiin tuomiseen, sukupuolisensitiiviseen 
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 Talon seksuaaliväkivaltatyöhön saatiin 
maaliskuussa 2019 uusi työntekijä, jonka työnku-
vaan kuuluu seksuaalista väkivaltaa kokeneiden 
nuorten kanssa tehtävän yksilötyön lisäksi matalan 
kynnyksen seksuaalineuvonnan vastaanotto. Työtä 
on kehitetty yhteistyössä Seksuaaliväkivaltatyö 
Välitä!:n ja Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyöver-
koston kanssa. Tiivistä yhteistyötä on tehty myös 
yliopistosairaalan Seri-tukikeskuksen ja muiden 
terveydenhuollon viranomaisten kanssa. 

 

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä oli vaihtu-
vuutta, mikä liittyi pitkiin poissaoloihin ja niiden  
sijaistamiseen. Kaikkinensa toiminnassa oli mukana 
seitsemän kuukausipalkkaista työntekijää (henki-
lötyövuodet 2,8–3,8), palkkioperusteisia ryhmän-
ohjaajia viisi, harjoittelijoita kuusi ja vapaaehtoisia 
kaksikymmentä. 

Rahoitusta saatiin STEA:n, Tampereen kaupungin 
ja AVI:n avustuksina sekä muutamina pienempinä 
lahjoituksina yhteensä 179 661 €.

Tyttöjen Talolla kävi vuoden 2019 kuluessa 310 
tyttöä. Ryhmiä järjestettiin 31 ja niihin osallistui 
yhteensä 351 henkilöä. Avoimen toiminnan iltoja 
järjestettiin 64 kertaa ja ne tavoittivat lähes sata 
osallistujaa. Joidenkin tyttöjen kanssa tehtiin myös 
tiiviimpää yksilötyötä. 

Toiminnan tavoitteiden toteutumista mitattiin 
työntekijöiden havaintojen ja tytöiltä saadun kir-
jallisen palautteen perusteella. Saadun palautteen 
perusteella tytöt kokivat yksinäisyyden ja erilli-
syyden tunteiden vähentyneen sekä hyväksytyksi 
tulemisen tunteen, merkityksellisyyden ja luotta-
muksen tunteen lisääntyneen sosiaalisissa suh-
teissa. Kävijät kokivat löytäneensä omia olemassa 
olevia vahvuuksia ja voimavarojaan työntekijöiden 
kanssa käytyjen yksilökeskustelujen tai ryhmässä 
tapahtuneen keskustelun kautta. Kävijät kokivat 
toiveikkuuden ja luottamuksen lisääntyminen 
tulevaisuutta kohtaan erityisesti ryhmäprosessien 
aikana.

Vuoden 2019 kolme tärkeintä tulosta Tyttöjen 
Talolla olivat:
1. Tyttöjen ja nuorten naisten itsetuntemuksen ja 
-arvostuksen sekä kokonaisvaltaisen elämänhallin-
nan lisääntyminen 
2. Seksuaaliväkivaltatyöhön saatu resurssilisäys ja 
laadukkaan työn käynnistäminen
3. Laadukkaan perustyön turvaaminen työntekijä-
muutoksista huolimatta

”Tää on upea paikka ja minä olen niin onnellinen, 
että löysin sellaisen paikan, jossa voi puhua ihan 
rauhassa ja sain uusia kavereita. Kiitos paljon 
kaikille ohjaajille ja kaikille, jotka työskentelette 
täällä” 
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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 kas-
votusten ja verkossa sekä tekee väkivaltaa ennal-
taehkäisevää työtä ja vaikuttamistyötä. Yksikön 
toimintaa rahoittaa STEA, avustussumma vuonna 
2019 oli 472 280 €. Tampereen kaupunki avusti 
toimintaa 800 € summalla.

Yksikössä toimii kolme työryhmää: DIDAR - kun-
niaväkivaltatyö, Perheväkivaltaklinikka ja Välitä! 
-seksuaaliväkivaltatyö. Työryhmät tarjoavat ku-
hunkin väkivaltamuotoon sopivia palveluja, kuten 
kriisityötä ja konfliktien ratkaisua yksilöille, pa-
reille ja perheille (puhelimitse, netissä ja henkilö-
kohtaisissa tapaamisissa), kuntouttavia ja voima-
varaistavia tukiryhmiä, yksilö- ja ryhmämuotoisia 
väkivallan ehkäisyohjelmia, traumainfoja, kes-
kusteluryhmiä, dialogityöpajoja, toimintaryhmiä, 
tapahtumia ja leirejä.

Vuonna 2019 yksikön henkilöstössä tapahtui 
sekä ennakoituja että ennakoimattomia muutok-
sia. Perheväkivaltaklinikan työntekijöistä kaksi 
siirtyi vuoden aikana toiselle työnantajalle. Toisen 
tilalle ei rekrytoitu uutta osa-aikaista vaan osa-ai-
kaisen miestyöntekijän työaika nostettiin kokoai-
kaiseksi. Loppuvuodesta irtisanoutuneen tilalle 
saatiin rekrytoitua uusi työntekijä tammikuusta 
2020 alkaen. Välitä! -tiimistä syksyllä eläkkeelle 
siirtyneen työntekijän tilalle rekrytoitiin henkilö 
jo loppukeväästä, mutta hän ei voinutkaan jatkaa 
tehtävässä pysyvästi. Siksi rekrytointi jouduttiin 
uusimaan syksyllä, ja tehtävä saatiin täytettyä 
vasta joulukuussa.  Ajoittaista henkilöstövajetta 
saatiin osin paikattua osa-aikaisella työntekijällä. 
Henkilövaihdokset kuormittivat yksikön työtä, 
mutta asiakkaita pystyttiin palvelemaan silti hy-
vin.

Väkivalta- ja kriisityön yksikkö tavoitti kulunee-
na vuonna 605 asiakasta. Kasvotusten, yksilö-
tapaamisissa, kohdattiin asiakas 1575 kertaa ja 
puhelimitse tai sähköpostilla 1823 kertaa. Ryhmiä 
toteutettiin yhteensä 56 ja niissä oli osallistujia 
yhteensä 700. Asiakkuuksien laadussa ei tapahtu-
nut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen. Julkis-
ten palveluiden resurssivaje ja yhä vaikeampien 
tapausten ohjautuminen matalan kynnyksen pal-
veluihin näkyi edelleen, ja rajaamista jouduttiin 
tekemään entistä vahvemmin. 

Väkivalta- ja kriisityön yksikön työntekijät toimi-
vat erittäin aktiivisesti erilaisissa asiantuntijaver-
kostoissa ja järjestävät koulutuksia itse ja myös 
yhdessä muiden kanssa. Koulutuksilla tavoitettiin 
tänä vuonna huimat 2600 ammattilaista. Kansain-
välinen yhteistyö lisääntyi, yksikössä vieraili mm. 
Kosovon oikeusministeriön edustajat ja Bristolin 
yliopiston väkivaltatutkija, ja Didarin Libanonin 
opintomatkalla solmittiin suhteita siellä toimiviin 
samanhenkisiin järjestöihin.

Vuoden 2019 kolme tärkeitä tulosta Väkivalta- ja 
kriisityön yksikössä olivat:
1. Didarin ja Välitä!:n asiakasmäärät kasvoivat, 
vaikka yksittäisiksi jääneitä yhteydenottoja ei 
enää laskettu mukaan asiakasmääriin
2. Koulutuksilla tavoitettiin lähes 2600 ammatti-
laista, mikä on 44% enemmän kuin vuonna 2018, 
ja yli kuusi kertaa enemmän kuin tälle vuodelle oli 
tavoitteena.
3. Yhteistyö tiivistyi kansainvälisiin toimijoihin 
ja tuotti yksikölle lisää välineitä asiakastyöhön 
(EU:n Vivien-hanke/ Somebody sekä Libanonin 
KLV-toimijat)

Setlementti 
Tampere
VÄKIVALTA-  JA  KRI IS ITYÖ
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Muu toiminta

Kuka Kuuntelee Köyhää? -alueverkosto

Yhdistys toimi aktiivisesti Kuka kuuntelee köyhää -verkostossa ja Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa 
-hankkeen alueyhteistyökumppanina. STEA-rahoitteista valtakunnallista hanketta (2018–2020) hallinnoi 
Suoja-Pirtti ry. Yhdistys tarjosi hankkeen Tampereen aluekoordinaattorille työtilan Nalkalan setlementti-
talosta kolmen kuukauden ajan ja työyhteisön ja johtajan tuen toimintaan. Nalkalan setlementtitalossa 
järjestettiin Tampereen alueverkoston kokoontumisia ja kaksi 3K-keskustelutilaisuutta: Haluatko kansan-
edustajaksi? ja Kuka kuuntelee köyhiä lapsiperheitä?
Yhdistys toimi alueverkoston ”kotipesänä” ilman erikseen osoitettua resurssia koko vuoden. Aluever-
koston toiminnassa olivat mukana Setlementti Tampere ry, Sopimusvuori ry, Tampereen evankelisluteri-
lainen seurakunta, Tampereen Kaupunkilähetys ry, Pelastakaa Lapset ry ja Tampereen kaupunki.

Kuntouttava työtoiminta

Yhdistys tarjosi yksilöohjattua kuntouttavaa työtoimintaa yli 20 tamperelaiselle. Kuntouttavaa työtoi-
mintaa järjestettiin Naistarissa, Yhteisökahvilassa ja hallintopalveluissa. Tavoitteena oli edistää ja tukea 
henkilöiden työllistymistä. Toimintaa raamitti puitesopimus Tampereen kaupungin kanssa.
Setlementti Tampere jätti Tampereelle tarjouksen kuntouttavan työtoiminnan ryhmäpalvelusta avoi-
messa tarjouskilpailussa toukokuussa. Tavoitteena oli käynnistää syksyllä kuntouttavan työtoiminnan 
yksikkö ja tarjousta valmisteltiin huolellisesti solmien aiesopimuksia suunniteltujen yhteistyökumppa-
neiden kanssa. Sopimusta ei kuitenkaan saatu, sillä palveluntuottajia valittiin vain kolme ja jäimme hin-
takilpailussa täpärästi neljänneksi. 
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Kiitokset toimintaamme tukeneille

Glitternisti
Hiushuone Sahrami
Hiusstudio Joy
Kukkakauppa Hohto
Karkkipäivä
Koirakoulu Vuhuu
K-Supermarket Westeri
Lastentarvikekirppis Minipanda
Leipomo Sorttiina 
Liikuntakeskus GoGo
LVI-naiset Ry
Lännen Kiinteistöpalvelut
Maria-Akatemia
Nordplus Adult
Pirkanmaan Lasi- ja muovityöntekijäin AO 520
Rakennustoimisto T10 Oy
Rehtori Elvi Saaren Stipendirahasto
Salon Siru
Soroptimist International Tammerkoski
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden 
Säästöpankki
Tampereen Zonta-kerho
Tesoma-seura
TVA Oy
Tulevaisuuden Tekijät ry
Vegem
Yes Girl

Suuret kiitokset myös toimintaamme tuke-
neille yksityishenkilöille keräyslippaiden, 
Mesenaatti-kampanjan, tilisiirrolla tai Palanen 
elämää -verkkokaupan kautta tehdyistä lah-
joituksista.

Lopuksi haluamme kiittää vielä avustusta 
myöntäneille tahoille, joiden ansiosta rattaat 
pysyvät pyörimässä:
Aluehallintavirasto
Tampereen kaupunki
Taike
Veikkaus
Oikeusministeriö
Pispalan rukoushuoneyhdistys


