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SOSIAALISEN
NUORISOTYÖN
OSAAJA.
Kalliolan Nuoret on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys.
Toteutamme ennaltaehkäisevää ja korjaavaa, moniammatillista sosiaalista nuorisotyötä, jonka tavoitteena jokaisen nuoren yksilöllinen kohtaaminen ja
hänen tarpeidensa kokonaisvaltainen huomioiminen.
Toiminnot elävät ja kehittyvät yhteistyössä ja
aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten kanssa.
Nuoret ovat mukana toimintojen suunnittelussa ja
toteuttamisessa. Nuoria kannustetaan ottamaan osaa
ja vaikuttamaan itseään ja omaa elinympäristöään
koskeviin asioihin.

NUORISOTYÖN JOHTAJAN
KATSAUS VUOTEEN 2014
voitteesta huolimatta vielä laajentamaan, vaikka setlementtiarvoihin pohjautuvalle työlle lähiöissä on tarvetta.

Kalliolan Nuoret juhli 40. toimintavuottaan. Vuosien
aikana Kalliolan Nuoret on päässyt merkittävään asemaan nuorisotyön kentällä. Työllämme olemme kyenneet
tuomaan esille yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita, vaikka
paljon työstämme edelleen jää huomaamatta. Tästä syystä
vuoden aikana panostettiin työstä tiedottamiseen, ja se työ
jatkuu edelleen.
Vuosi 2014 alkoi taloudellisesti haastavassa tilanteessa.
Edellisen vuoden tappiosta johtuen toiminnassa keskityttiin talouden tasapainottamiseen, jossa onnistuttiin hyvin.
Suurin menetys oli pienryhmämuotoisesta iltapäiväkerhotoiminnasta luopuminen 14 toimintavuoden jälkeen. Jopa
15 työntekijän työsuhde Kalliolan Nuorissa päättyi, ja noin
100:lle lapselle jouduttiin etsimään uusi kerhopaikka.
Toiminnan lopettaminen johtui Helsingin kaupungin
opetusviraston päätöksestä leikata erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmäkohtaista avustusta.

Useat uudistukset saivat alkunsa kuluneena vuonna.
Suomen Setlementtiliiton liittohallitus antoi tehtäväksi uudistaa setlementtinuorisotyön rakennetta. Tässä uudistustyössä Kalliolan Nuoret on ollut aktiivinen toimija Setlementtiliiton uudenmaanpiirin kautta.
Kalliolan Nuorten keskeisin kumppani, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, tekee myös suunnantarkistustaan ja siihen liittyen kumppanuusstrategia uudistuu. Tämä
tuonee Kalliolan Nuorille uusia mahdollisuuksia tehdä sosiaalista nuorisotyötä Helsingissä. Vaikuttamistyötä on tehty
sekä yhdistyksen että Helsinki teamin kautta.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että haasteellisesta tilanteesta huolimatta Kalliolan Nuorten työtä edelleen tarvitaan. Suurin osa nuorista voi hyvin, mutta yhä suurempi
joukko tippuu kaikkien turvaverkkojen läpi.
Matalan kynnyksen paikkoja, jonne voi tulla aikaa varaamatta ja leimaantumatta ongelmanuoreksi tarvitaan. On
tärkeää, että nuorilla mahdollisuus viettää vapaa-aikaa turvallisesti, harrastaa, ja saada tukea kasvukipuihin.
Kalliolan Nuorten voimavara on osaava ja sitoutunut
henkilöstö, joka tekee työtä ihmiseltä ihmiselle, nuorta arvostaen ja kunnioittaen.

Vuoden 2014 aikana Saunalahden tukiasuntoyhteisön
toiminta nuorille vakiintui, kehittämishanke e-Talo:n verkkotoiminta pääsi kunnolla käyntiin, ja Poikien Talon toiminta sai pysyvän rahoituksen loppuvuodesta. Poikien Talo
sai loppuvuodesta sosiaali- ja terveysministeriön Miehen
Työ -tunnustuksen hyvin tehdystä työstä poikien ja nuorten
miesten parissa.
Kunniakonflikteja ennaltaehkäisevä Sopu -hanke löysi
oman paikkansa ennaltaehkäisevän ja kriisityön kentällä. Espoon Tyttöjen Talon toiminta käynnistyi todenteolla
vuoden 2014 aikana. Hanketoiminnoista loppui My W.A.Y
-nuorten työllistämishanke. Lähiötoimintoja ei päästy ta-

Kirsi Mäntyniemi-Sipilä

4

Juhlavuosi

Vuonna 2014 Kalliolan Nuoret vietti
40-vuotisjuhlavuotta.
Keväällä 2014 yhdistystä juhlittiin 70-luku-teemaisissa juhlissa henkilöstön kesken, ja kesällä 28.kesäkuuta
Kalliola Rockissa, joka keräsi satoja ihmisiä nauttimaan
musiikista ja hyvästä säästä. Kalliola Rockissa esiintyi yhdistyksen toiminnassa mukana olleita nuoria. Nuoret
toimivat tapahtumassa myös vapaaehtoisina.
Syyskuussa juhlittiin yhdessä nuorten ja perheiden kanssa Linnanmäellä. Juhla sisälsi Kalliolan Nuorten toiminnassa mukana olleiden nuorten musiikki- ja tanssiesitysten
lisäksi myös juhlapuheita. Juhlavuosi huipentui sukupuolisensitiivisen nuorisotyön seminaariin, joka järjestettiin yhteistyössä Suomen setlementtiliiton Me kaikki!
-hankkeen kanssa. Seminaari oli myös Poikien Talo
-hankkeen päätösseminaari. Seminaariin tuli yli
100 osallistujaa.
Juhlavuoden kunniaksi tuotettiin juhlavuoden tunnus ja video, jossa tuodaan esiin
erilaisia tunnelmia, toimintaperiaatteita
ja arvoja yhdistyksen toiminnassa.
Esittelyvideo on nähtävissä Kalliolan
Nuorten Facebook-sivuilla
www.facebook/kalliolannuoret.fi.

ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINNAN
LAKKAUTTAMINEN
Kalliolan Nuoret ennakoi vuoden 2014 olevan
kriittinen iltapäiväkerhotoiminnan jatkumisen
suhteen. Toiminnan toteuttaminen laadukkaasti
oli ollut jo vuosia haastavaa taloudellisista
syistä johtuen. Yhdistys halusi pitää kiinni
riittävästä määrästä ammattiohjaajia ja työntekijöiden tukirakenteista, kuten yhteisistä
kokouksista ja työnohjauksesta. Iltapäiväkerhotoiminnan jatkuminen riippui Helsingin kaupungin opetusviraston linjauksista. Toukokuussa Helsingin kaupungin opetuslautakunta päätti vähentää pienryhmäkohtaisia avustuksia 5000
euroa ryhmää kohden. Kalliolan Nuorten tapauksessa 20.000 euron pienennys johti yhdistyksen
koululaisten iltapäivkerhotoiminnan lopettamiseen. Kevään ryhmät jäivät viimeisiksi, ja yksi
yhdistyksen vanhimmista toiminnoista päättyi.

KESÄTOIMINTA
Kalliolan Nuoret järjesti kesätoimintaa eri toimintayksiköissä kesäkuun ajan erilaisin retkien,
leirien ja työpajojen muodossa. Heinäkuussa
kesätoimintaa järjestettiin Kalliolan kesäkodilla Laajasalossa kahtena päivänä viikossa. Kesätoimintaan olivat tervetulleita kaikki Kalliolan
Nuorten toiminnoissa mukana olevat nuoret sekä
uudet kävijät. Kesäpäiviä vietettiin yhdessä
jutellen, pelaillen, saunoen ja uiden. Yhdistyksen tarjoama kesätoiminta oli hyvä lisä helsinkiläisille nuorille, muutoin hiljaiseen kaupunkiin. Toimintaa aiotaan jatkaa ja kesällä 2015,
suunnitelmissa on muun muassa kaupunkiviljely.
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KALLIOLAN
NUORET

ARVOJAMME OVAT
- erilaisuuden kunnioittaminen

Kalliolan Nuoret ry on vuonna 1974 rekisteröitynyt, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys, jonka toiminta-aluetta on pääkaupunkiseutu. Toiminnassa mukana olevat lapset
ja nuoret ovat iältään 6–29 -vuotiaita. Myös
perheet ovat tärkeä yhdistyksen toiminnan
kohderyhmä.

- luottamus ihmisen ja hänen
yhteisönsä kykyyn ratkaista
itsenäisesti ongelmia
- yksilön oikeuksien
Kunnioittaminen

Kalliolan Nuoret on osa Kalliolan Setlementtiä sekä Setlementtinuorisotyön Uudenmaanpiiri ry:n jäsen. Kattojärjestönä toimii Suomen
Setlementtiliitto ry. Tehtävänsä mukaisesti Kalliolan Nuoret on aktiivisesti kehittämässä setlementtinuorisotyötä yhdessä muiden
paikallisjärjestöjen, piirijärjestön ja Suomen
Setlementtiliiton kanssa.

- tasa-arvoisuus

MISSIO
Yhdistyksen tehtävä on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten
sosiaalinen vahvistaminen.

Yhdistyksen perustehtävänä on tukea
toimintansa kautta lasten ja nuorten
kasvua yksilöinä ja yhteisön jäseninä.

VISIO
Kalliolan Nuoret saa aikaan konkreettisia muutoksia parempaan lasten ja nuorten elämässä. Kalliolan Nuorten sosiaalinen nuorisotyö antaa lapsille ja nuorille tarpeiden mukaista, yksilöllistä
tukea kasvuun ja elämänhallintaan. Tämä
tapahtuu ammatillisuuden, aikuisen läsnäolon ja yhteisöllisyyden kautta.

Yhdistyksen toiminta on sosiaalista nuorisotyötä, joka pohjautuu setlementtiarvoihin. Sosiaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan
lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet huomioivaa sosiaalista vahvistamista ja elämänhallinnan tukemista. Sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyy sekä syrjäytymisen ehkäisyä, että
korjaavaa työtä.

Kalliolan Nuorilla on kohdennetut työmuodot, selkeät työmenetelmät ja johtajuusrakenteet, jotka tukevat henkilöstön
työssä jaksamista.

Sosiaalisen nuorisotyön menetelmiä ovat muun
muassa erilaiset lasten ja nuorten vuorovaikutukselliset ryhmät, leirit ja retket, avoimet kohtaamispaikat, tapahtumat ja juhlat.
Painopistealueina toiminnassa on sukupuolisensitiivisyys, yhteisöllisyys, osallisuus sekä
kulttuurisensitiivisyys. Uusia hankkeita tai
toimintoja kehitetään toiminnan tai yhteistyöverkostojen kautta esiin nousseista nuorten tarpeista.
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OSALLISUUS, VAIKUTTAMINEN JA VAPAAEHTOISTOIMINTA
Kalliolan Nuorten toiminnot elävät ja kehittyvät nuorten kanssa yhteistyössä ja aktiivisessa
vuorovaikutuksessa. Lapset ja nuoret ovat osallisia eri toiminnoissa niin toimintojen suunnittelussa kuin toteuttamisessakin. Yhdistys kannustaa
nuoria ottamaan osaa ja vaikuttamaan itseään ja
omaa elinympäristöään koskeviin asioihin. Kalliolan Nuorissa osallisuus nähdään monitasoisesti
kokemuksellisena ja toiminnallisena elementtinä
nuoren elämässä, ei ainoastaan vaikuttamistoiminnan kautta.

että hän voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja hänen
mielipiteillään ja toiminnallaan on merkitystä,
voidaan tukea nuorta vaikuttamaan myös laajemmin
omassa ympäristössään. Tämä tapahtuu usein juuri
toimipisteiden omien vaikuttamiskanavien kautta
ja voi sitä kautta laajentua nuoren oman kiinnostuksen ja voimavarojen mukaan.
Vapaaehtoistoiminta koetaan hyvänä ja rikastuttavana voimavarana, joka monipuolistaa toimintaa
ammatillisesti tehdyn työn rinnalla.

Kalliolan Nuorten toiminnoissa mukana olevat lapset ja nuoret ovat usein erityisen tuen tarpeessa olevia. Tästä johtuen ensimmäinen askel osallisuus -toiminnassa on päästä osalliseksi omaan
elämäänsä. Nuoren kokemuksen vahvistuessa siitä,

Kalliolan Nuorissa toimi 153 vapaaehtoista vuonna 2014. Vapaaehtoisuuteen kannustetaan ja sitä
voi toteuttaa monella tapaa. Vapaaehtoisia toimi
esimerkiksi erilaisten nuorten ryhmien, työpajojen ja kurssien ohjaajina sekä lasten ja nuorten
läksykerhossa ja nuorten avoimissa illoissa.

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS
Kalliolan Nuorten keskeinen toimintatapa on kumppanuus ja verkostotyö. Yhdistyksellä on usean
vuoden kokemus kumppanuustyöstä julkisen organisaation kanssa. Helsingin Tyttöjen Talo on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen, Kalliolan
Nuorten ja Suomen Setlementtiliiton kumppanuustalo. Poikien Talo -hankkeessa, Itä-Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä ja Kivikon kumppanuusnuorisotalossa kumppanina on Helsingin kaupungin
nuorisoasiainkeskus. Espoon Tyttöjen Talon kumppanina toimii Espoon kaupungin nuorisopalvelut.
Ostopalvelusopimuksia on Espoon kaupungin kanssa
Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminnan tuottamisesta ja Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa
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nuorisotyöllisten palveluiden tuottamisesta Puistolassa. Lisäksi Kalliolan Nuorten eri hankkeet
tekevät laajaa verkostotyötä nuorisoasiainkeskuksen lisäksi muun muassa sosiaali- ja terveysviraston ja muiden järjestöjen kanssa.
Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä myös setlementtinuorisojärjestöjen kanssa esimerkiksi tyttö- ja poikatyöverkoston tiimoilta. Eri järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö ja vaikuttaminen
toteutuvat konkreettisimmin Helsinki Teamissa,
jossa on mukana useita nuorisoalan järjestöjä.
Kalliolan Nuoret on Helsinki Team ry:n aktiivinen jäsen. Yhteistyö toteutuu paikallisesti eri
toimipisteissä.

VUODEN 2014
TAVOITTEET JA
ARVIOINTI

yhteen paikkaan. Kalliolan Nuorten toimipisteiden sisäiseen
yhteistyöhön kiinnitettiin huomiota perustamalla erilaisia
yksiköt läpileikkaavia työryhmiä. Konkreettisesti yhteistyö
toteutui esimerkiksi 40-vuotisjuhlissa ja kesätoiminnassa. Yhteistyö, oman osaamisen jakaminen ja yhteisöllisyys
olivat vuoden kehittämispäivien sisältöjä. Koko henkilöstön
kehittämispäivä järjestettiin sekä keväällä että syksyllä.

SOSIAALINEN ARVIOINTI
Sosiaalisen arvioinnin prosessiin osallistuivat
Kivikon kumppanuusnuorisotalo, Itä-Pasilan sosiaalinen
nuorisotyö ja Puistolan nuorisotyö, jotka kuuluvat Kalliolan
Nuorten lähiötyön piiriin. Arviointiin osallistuivat myös
Helsingin Tyttöjen Talo, Espoon Tyttöjen Talo, ja Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminta, sekä kehittämishankkeista Poikien Talo, kunniakonflikteja ennaltaehkäisevä Sopu
-hanke ja sukupuolisensitiivinen nettiauttamishanke e-Talo.
Yhdistyksessä toteutetaan vuorovuosin sosiaalinen arviointi henkilöstön ja sidosryhmien näkökulmasta. Kuluneena
vuonna arvioitiin Kalliolan Nuorten työntekijöiden työhyvinvointia sekä setlementtiarvojen ja hyvän johtajuuden
toteutumista yhdistyksessä. Tietoa kerättiin sosiaalista arviointia varten erilaisilla kyselyillä sekä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden kirjallisilla kuvauksilla sekä
valokuvilla. Tiedonkeruuta varten tehtiin 13 asiakaskyselyä,
joihin vastasi yhteensä 389 ihmistä.
Sosiaaliset tavoitteet määriteltiin ja tulokset arvioitiin
toimintokohtaisesti työntekijöiden kanssa. Kalliolan Nuorten yhteisiä tuloksia arvioitiin sekä työntekijöiden että johtoryhmän toimesta.

Kalliolan Nuorten tavoitteena vuodelle 2014 oli
1. ylläpitää ja turvata perustoimintoja
2. toteuttaa sosiaalisesti vahvistavaa työtä
3. käynnistää kehittämishankkeita ja toimintoja
4. vakauttaa ja kehittää sisäisiä toimintoja ja
5. jäntevöittää ja kehittää lähiöissä tehtävää sosiaalista
nuorisotyötä.
Tärkeä tavoite oli myös lisätä henkilöstön työhyvinvointia. Työhyvinvointia mitattiin yhteistyössä koko Kalliolan
setlementin kanssa työhyvinvointikyselyllä. Yhdistyksen
strategiset painopistealueet vuonna 2014 olivat kilpailukyvyn vahvistaminen, talouden vakauttaminen, johtamisen
kehittäminen ja osaamisen näkyväksi tekeminen.
Kalliolan Nuoret onnistui ylläpitämään toimintojaan
lähes suunnitellulla tavalla. Iltapäiväkerhotoiminta lakkautettiin keväällä 2014, koska toimintaa ei olisi voitu ylläpitää
riittävän laadukkaasti. Talous kyettiin pitämään hallinnassa
ja johtoryhmä paneutui seminaareissa kilpailukyvyn parantamiseen kouluttautumalla ja pohtimalla erilaisia keinoja
nuorisotyöllisten palvelujen myymiseen sekä yhdistyksen
osaamisen tuotteistamiseen. Kalliolan Nuorten sosiaalisen
arvioinnin tulosten mukaan yhdistyksessä tehtiin laadukasta ja sosiaalisesti vahvistavaa nuorisotyötä. Lapset ja nuoret
ovat saaneet eri toimintojen myötä kokemuksen yhteisöön
kuulumisesta, hyväksytyksi tulemisesta, tuetuksi tulemisesta ja erilaisista vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuuksista.

Henkilöstön työhyvinvointia mitattiin työhyvinvointikyselyllä, joka toteutettiin yhteistyössä Kalliolan setlementin kanssa marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi lähes kaikki
sillä hetkellä päätoimisessa työsuhteessa olevat työntekijät.
Työhyvinvointi on ollut myös esillä kehityskeskusteluissa ja
muissa työyhteisön kokouksissa sekä työnohjauksissa.
Kalliolan Nuorten edelliset työhyvinvoinnin tulokset
olivat vuodelta 2012. Edellisiin tuloksiin verrattuna, vuoden
2014 tulokset olivat pääosin samassa linjassa. Työntekijät
viihtyvät työssään hyvin ja ovat tyytyväisiä työnsä sisältöön.
Lisäksi työhyvinvointia parantaa mahdollisuudet vaikuttaa
omaan työhönsä Kalliolan Nuorissa. Koettiin myös, että Kalliolan Nuorissa saa muilta helposti apua.
Kyselyn tulosten perusteella yhdistyksessä kiinnitetään
jatkossa entistä enemmän huomiota työntekijöiden kokemaan
arvostuksen, kunnioituksen ja hyväksytyksi tulemisen tunteeseen. Erityisessä tarkastelussa ovat myös johtamistavat.
Huolimatta siitä, että työntekijät kokevat työn vaikeiden
asioiden parissa psyykkisesti kuormittavaksi, stressiä he kokevat kuitenkin harvoin.

Vuodelle 2014 Kalliolan Nuoret sai rahoitusta Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki -ohjelmasta kahden nuoren
palkkaamiseen Helsingin Tyttöjen Talolle ja Poikien Talolle.
Työntekijät aloittivat työsuhteissa alkukeväästä. RAY:n projektiavustusta ei onnistuttu saamaan Espoon Tyttöjen Talolle. Siitä huolimatta Espoon Tyttöjen Talo tarjoaa toimintaa
espoolaisille nuorille kahden työntekijän voimin. Toimintaa
rahoittaa kumppanuussopimuksella Espoon kaupunki.
Lähiötyön kehittämiseen ei myöskään saatu tarvittavaa avustusta. Lisäksi Helsingin nuorisoasiainkeskuksen
suunnantarkistus ja uusi kumppanuusstrategia viivästytti
neuvotteluja lähiötyön kehittämismahdollisuuksista.
Kalliolan Nuorten sisäisiä toimintoja pyrittiin kehittämään parantamalla yhdistyksen viestintää. Yhdistyksen
yhteiseen imagoa nostettiin teettämällä juhlatunnus, esittelyvideo. Näkyvyyttä lisättiin avaamalla Kalliolan Nuorille
omat Facebook-sivut, jotka kokoavat yhdistyksen toiminnot
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vuonna 2014 kalliolan nuorten toimintoihin osallistui
säännöllisesti 1397 lasta ja nuorta. Käyntikertoja kertyi
45 811. Vapaaehtoisia mukana toiminnassa oli 154.

LUKUJA

käyntikerrat

yksilöllisesti ja
ryhmätoiminnassa
kohdatut nuoret

8961

620

431

605

57

15 588

222

32

734

10

itä-pasilan
sosiaalinen nuorisotyö

3384

114

58

550

23

puistolan nuorisotyö
(olkkari)

5325

51

2

188

2

poikien
talo

3884

173

216

697

11

Helsingin
tyttöjen talo
kivikon
kumppanuus nuorisotalo

3

221

NUORTEN
RYHMÄÄ

TUETTUA
NUORTA

RYHMÄÄ

ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA

21

64

5

399
KOULUTETTUA
AMMATTILAISTA

AUTETTUA KUNNIAKONFLIKTI- JA
KRIISIASIAKASTA

ILTAPÄIVÄKERHOLAISTA

MY W.A.Y

TYÖLLISTÄMISKURSSIA

TUETTUA
VANHEMPAA,
LASTA
JA NUORTA

E-TALO -HANKE

ILTAPÄIVÄKERHOA

2

ryhmät

19

17

YKSILÖLLISTÄ
TUKITAPAAMISTA

verkossa
kohdatut
nuoret

SOPU -HANKE

SAUNALAHDEN TUKIASUNTOYHTEISÖ

724

suunnitelmallisesti
tuetut nuoret

20
TUETTUA
NUORTA

629

14 030

9000

VERKKOSIVUKÄYNTIÄ

ERI KÄYTTÄJÄÄ

595
TYTTÖJEN
KYSYMYKSET/
VASTAUKSET

VASTAUSTA KYSY
-VASTAA -PALSTAN
KAUTTA

9

44
POIKIEN
KYSYMYKSET/
VASTAUKSET

121
CHATKESKUSTELUA

2014 TOIMINNOT &
SOSIAALISET TULOKSET

ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA
Kalliolan Nuorten pienten koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan periaatteena on tarjota
virikkeellinen, toiminnallinen ja turvallinen iltapäivä aikuisen seurassa.
tapahtumia, juhlia ja retkiä. Kerhoissa juhlittiin esimerkiksi
laskiaista, vappua, kevättä. Retkiä tehtiin muun muassa kirjastoihin, puistoihin, museoihin, nuorisotaloille ja kerhojen
lähialueiden maastoihin. Iltapäiväkerhotoiminnanohjaajien
rakenteisiin kuuluivat ohjaajille suunnatut kuukausittaiset aamupäivätapaamiset, vastaavien ohjaajien kokoukset,
työnohjaus pienryhmien ohjaajille sekä viikoittaiset tiimien
työkokoukset.

Henkilöstö: 14 ohjaajaa
Rahoitus: Helsingin kaupungin opetusviraston avustus.

Vuoden 2014 kevätlukukaudella oli viisi iltapäiväkerhoryhmää eri puolilla Helsinkiä: Kannelmäen peruskoululla,
Pihkapuiston ala-asteella, Toivolan koululla ja Punakiventiellä Vuosaaressa. Viidestä iltapäiväkerhosta neljä oli suunnattu pienryhmätarpeita tarvitseville lapsille.
Kaikissa ryhmissä oli kaksi tai kolme ohjaajaa. Lisäksi
ryhmissä oli opiskelija- tai työharjoittelijoita. Toiminnan
piirissä oli vuonna 2014 yhteensä 64 lasta.

Ilman pitkäaikaistyöttömien palkkaamista apuohjaajiksi palkkatuella toimintaa ei olisi voitu toteuttaa. Toukokuussa Helsingin kaupungin opetuslautakunta päätti
vähentää pienryhmäkohtaisia avustuksia 5000 euroa ryhmää kohden. Kalliolan Nuorten tapauksessa tämä tarkoitti
20.000 euron vähennystä iltapäiväkerhotoiminnan avustukseen.
Jo ennestään haastavassa taloudellisessa tilanteessa
avustusten leikkaus johti iltapäiväkerhojen lakkauttamiseen.
Kevään ryhmät jäivät viimeisiksi. Sosiaalinen arviointiprosessi jäi kesken eikä ole sosiaalisia tuloksia vuodesta 2014.

Toimintavuoden tavoitteena oli jatkaa erityistä tukea tarvitsevien lasten iltapäiväkerhotoimintaa tukemalla
lapsen kasvua yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Huomiota
kiinnitettiin itsetunnon ja omatoimisuuden kehittymiseen,
sosiaaliseen kasvuun ja itsenäistymiseen lapsen omien edellytysten mukaisesti. Kerhojen toiminta oli monipuolista.
Jokainen ohjaajapari suunnitteli kerhonsa ohjelman ja toiminnan sisällöt omista vahvuuksistaan, ja ryhmän toiveista
ja tarpeista käsin. Kaikissa kerhoissa toimintaan sisältyivät
läksyjen tekeminen, mahdollisuus hiljentymiseen ja rentoutumiseen, liikuntaa ja ulkoilua, kädentaitoja, musiikkia,
10
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KIVIKON KUMPPANUUSNUORISOTALO
Kivikon kumppanuusnuorisotalo tarjoaa alueen 7–18 -vuotiaille lapsille ja nuorille turvallisen ja mukavan vapaa-ajanviettopaikan. Nuorilla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa
mielekästä tekemistä nuorisotalolla. Kivikon kumppanuusnuorisotalo tarjoaa avoimen toiminnan lisäksi pienryhmä- sekä loma-ajan toimintaa.
hin, pienryhmiin sekä tapahtumiin, ja olivat mukana järjestämässä niitä. Nuoret halusivat avoimeen toimintaan enemmän
turnauksia ja niitä pyrittiin järjestämään mahdollisuuksien
mukaan. Nuorten toiveesta ensi kaudella alkavat isojen kokkikerho, pienten poikien kerho sekä yläasteikäisille järjestetään disco ja hiihtolomalla yönuorisotalo. Kivikon kumppanuusnuorisotalolla tuetaan nuorten osallisuutta ja oppimista
pienryhmien, tapahtumien järjestämisen sekä nuorten omien
vastuualueiden kautta.

Henkilöstö: Neljän hengen tiimi, jossa työskentelee kaksi Kalliolan Nuorten ja kaksi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen työntekijää.
Rahoitus: Toimintaa toteutetaan kumppanuudessa Helsingin
kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

Syksyn 2014 aikana kävijämäärät kasvoivat tasaiseen tahtiin ja erityisesti 13–18 -vuotiaiden määrä lisääntyi kevääseen
nähden. Syksyn 2014 aikana kiinnitettiin huomiota verkkonuorisotyöhön ja perustettiin Kivikon kumppanuusnuorisotalon Instagram -tili sekä luotiin uudet Mun stadi -sivut.
Pienryhmiä toteutui vuoden aikana 10. Kuvataidekerho,
fudiskerho, teatterikerho sekä tyttökerho olivat pitkäkestoisia
ryhmiä, jotka kokoontuivat säännöllisesti läpi vuoden. Näiden
kerhojen lisäksi varhaisnuorille järjestettiin lyhytkestoisia
kokkikerhoja sekä leffakerho. Yläasteikäiset nuoret kokoontuivat tunneryhmään, jossa käsiteltiin erilaisia tunteita. Kalliolan Nuorten Sopu -hanke järjesti somalitaustaisten tyttöjen
kokkiryhmän, jota ohjasivat kaksi somaliyhteisön naista. Kokkikerhon tarkoituksena oli avata nuorisotalolla käyntiä myös
yläasteikäisille ja sitä vanhemmille alueen somalitaustaisille
tytöille. Vuonna 2014 talolla järjestettiin myös tyttöjen ilta ja
poikien ilta.

SOSIAALISET TULOKSET
Sosiaalisia tavoitteita mitattiin kyselyn avulla marras-joulukuussa ja siihen vastasi 33 nuorta. Vastaajista 12
oli tyttöjä ja 22 poikia, iältään he olivat 13–17 -vuotiaita.
Kyselyyn vastasivat ne nuoret, jotka kävivät talolla säännöllisesti. Kivikon kumppanuusnuorisotalolla keskityttiin
vakaan perustoiminnan ylläpitämiseen, jotta nuorille olisi
turvallinen tila viettää vapaa-aikaa, yhteisö johon kuulua
sekä erilaisia toimintamahdollisuuksia.
Sosiaalisista tuloksista käy ilmi, että Kivikon kumppanuusnuorisotalolla käyvät nuoret kokevat talon turvallisena
ja että he voivat luottaa ohjaajiin. Nuoret kokevat vahvasti
kuuluvansa Kivikon talon porukkaan ja ovat saaneet toiminnan myötä uusia ystävyyssuhteita ja rohkeutta.

Osallisuus näkyi Kivikon kumppanuusnuorisotalon arjessa siten, että nuoret vaikuttivat avoimen toiminnan sisältöi-

”Parasta Kivikon kumppanuusnuorisotalolla on yhteisöllisyys!”
Nuorten yhteisöllisyyden kokemukset vahvistuvat erityisesti kokemuksesta, että kaikki ovat
tervetulleita, ohjaajiin voi luottaa ja talolla on turvallinen olo.

Oletko saanut vahvistusta / apua / tukea seuraaviin asioihin. Voit valita useamman
vaihtoehdon.
kaverisuhteet (13)
koulunkäynti (5)
onnistumisen kokemukset (4)
uskallus tulla esille / olla esillä (8)
rohkeus (13)
sosiaaliset taidot (9)
johonkin kuulumisen tunne (11)
esiintymistaidot (4)
aikuiseksi kasvaminen (4)
seksuaalisuus (4)
jokin muu, mikä (4)
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ITÄ-PASILAN
SOSIAALINEN NUORISOTYÖ
Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö on alueen lapsia, nuoria sekä perheitä yksilöllisesti
ja yhteisöllisesti kohtaavaa ja vahvistavaa toimintaa. Toiminnan keskiössä ovat voimaannuttavat, vuorovaikutteiset ja vertaistuelliset tyttö- ja poikaryhmät, yksilötuki, retket,
leirit ja alueelliset tapahtumat.
harrastusohjelma Avartti jatkui osana toimintaa, jonka tiimoilta järjestettiin kaksi seikkailuleiriä Nuuksiossa.
Ehkäisevän päihdetyön malli Skarppi toteutettiin sekä
keväällä että syksyllä Alppilan yläasteella ja alueen naapuruuspiirissä. Osana ehkäisevää päihdetyötä osallistuttiin
myös kuudesluokkalaisille suunnattuun Valintojen stoori
-viikon toteutukseen.
Heinäkuussa toteutettiin Kalliolan Nuorten yhteisen
kesätoiminnan lisäksi päiväleiriviikko Helsingin kaupungin
maahanmuuttoyksikön asiakasnuorille, joka koettiin soveltuvan luontevaksi osaksi Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön
toimintaa. Leirin tarkoituksena oli tarjota juuri maahan
tulleille nuorille mielekästä toimintaa ja suomen kielen harjoittelua ennen koulun alkua.

Henkilöstö: Kaksi kokopäiväistä työntekijää. Vuonna 2014
tuntipohjaisia työntekijöitä oli kolme, vapaaehtoisia
seitsemän ja harjoittelijoita neljä.
Rahoitus: Toimintaa toteutetaan kumppanuudessa Helsingin
nuorisoasiainkeskuksen kanssa ja sosiaali- ja terveysviraston avustuksella.

Toimintaa toteutettiin vuonna 2014 tyttö- ja poikaryhmien sekä harrastustoiminnan kautta. Sukupuolisensitiivisiä pienryhmiä toteutettiin yhteensä 14. Lisäksi järjestettiin
tyttöjen ja poikien iltoja. Erilaisia harrastusryhmiä järjestettiin teatterin, tanssin ja jalkapallon merkeissä. Ryhmätoimintoja oli yhteensä 23, ja yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitettiin yhteensä 114 lasta ja nuorta. ”Läxäri” eli
läksyapu keräsi viikoittain 10–20 lasta ja nuorta, ja yhteensä kuusi vapaaehtoista kotitehtävien pariin. Toimintaan
osallistui 9–18 -vuotiaita lapsia ja nuoria pääosin Pasilan
alueelta.

SOSIAALISET TULOKSET
Itä-Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä mitattiin
sosiaalisia tavoitteita kyselyn, nuorten kuvausten, tilastojen,
ja valokuvien avulla. Painopiste sosiaalisissa tavoitteissa
oli nuorten tukeminen heidän omissa elämäntilanteissaan
ja sosiaalinen vahvistuminen harrastusten myötä. Nuorten
kyselyyn vastasivat suurin osa ryhmätoiminnassa mukana

Monikulttuuristen nuorten sosiaalisia ja elämänhallinnallisia taitoja tuettiin ohjaamalla heitä harrastustoimintaan. Yhteistyötä eri järjestöjen kanssa tehtiin erityisesti
jalkapalloilun (Pohjois-Haagan Urheilijat ry ja Walter ry)
ja teatterin (Kassandra ry) parissa. Myös kansainvälinen

PUISTOLAN OLKKARI
Puistolan Olkkari tarjoaa alueen 13–18 -vuotiaille nuorille päihteettömän ja turvallisen
tilan viettää vapaa-aikaa. Puistolan Olkkarissa nuoret tulevat kohdatuksi ja kuulluksi oman
itsensä ja omien asioidensa kanssa. Puistolassa toteutetaan nuorisotyöllisiä iltoja neljä
kertaa viikossa.
ria. Avointen iltojen ohella toteutettiin ryhmätoimintaa ja
retkiä. Erityisesti kokkiryhmä ja uusi musiikkiryhmä olivat
nuorten keskuudessa suosittuja. Nuoret lähtivät innokkaasti
retkille mukaan. Liikunnallisia retkiä järjestettiin nuorten
tarpeita ja toiveita kuunnellen. Liikunnallista toimintaa oli
mahdollista järjestää pääsääntöisesti koululaisten loma-aikoina.
Yhteistyö Puistolan alueella toimi hyvin. Nuorten keskuudessa tapahtuvista ilmiöistä keskusteltiin avoimesti
alueella toimivien tahojen kanssa. Tiivistä vuoropuhelua oli
erityisesti alueen koulujen kanssa.

Henkilöstö: Viisi työntekijää, jotka toimivat työpareina nuorten illoissa.
Rahoitus: Toiminnan rahoitus tuli ostopalveluna Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskukselta.

Vuonna 2014 Käyntikerrat kasvoivat. Käyntikertoja
kertyi 5325. Toimintaa toteutettiin neljänä iltana viikossa
maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 17.00-20.30 ja
perjantaisin kello 18.00-22.00. Toimintaan osallistui pääosin 96- ja 98- syntyneitä Puistolan alueella asuvia nuo-
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”Olen saanut muun muassa apua työnhaussa, työhakemuksien teossa ja harrastushaussa. Heidän tuella ja avunannolla sain töitä ja harrastuksia — huomatkaa monikossa. Olen myös saanut opiskelussakin paljon apua, jolloin olen
pärjännyt mielestäni huomattavasti paremmin. Eli paljon kiitoksia ihanasta
tuesta ja avunannosta, vaikka en sano usein, tietäkää olen kiitollinen.”
Olen kokenut ryhmässä tärkeäksi... Voit valita useamman vaihtoehdon tai vastata vapaasti
kysymykseen.
toiset ryhmäläiset (16)
säännöllisyyden (19)
yhdessä tekemisen (24)
välipalan (15)
mahdollisuuden oppia uutta (22)
uudet kokemukset (24)
luottamuksellisuuden (15)
ohjaajat (21)
turvallisen ilmapiirin (19)
jokin muu, mikä (3)

olevista nuorista. 42 vastanneista 17 oli poikia ja 25 tyttöjä.
Nuoret olivat 8–17 -vuotiaita.

N = 38

ja kesätöihin liittyvissä asioissa sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Valtaosa kyselyyn vastanneista koki, että ohjaajille on helppo kertoa jos elämässä on ongelmia tai huolia.
Ryhmätoimintaan osallistuminen koettiin tärkeäksi osaksi
elämää. Erityisen tärkeänä koettiin yhdessä tekeminen,
mahdollisuus oppia uusia asioita ja kokea uutta. Myös ryhmän säännöllisyys ja turvallinen ilmapiiri koettiin tärkeäksi.

Yleisesti voidaan todeta, että sosiaaliset tavoitteet täyttyivät lähes odotusten mukaisesti. Lapset ja nuoret kokivat
saavansa tukea, neuvoa ja opastusta niin yksilö- kuin ryhmätasolla etenkin koulunkäyntiin, opiskeluun, harrastuksiin

”Olkkari on erittäin mukava paikka.
Olkkarissa on luotu monia hyviä
ihmissuhteita ja kavereita.”

Nuoret kokevat, että ohjaajat ovat
Olkkarissa heitä varten.

ka:

”Arkipäivät olis tylsiä ja hengattais
vaan ulkona ilman Olkkaria.”

Koen että ohjaajien kanssa
voi jutella riittävästi.

9,42

SOSIAALISET TULOKSET
Puistolan Olkkarin sosiaalisia tavoitteita mitattiin
nuorten kyselyllä, joka toteutettiin marras-joulukuussa. Kyselyyn vastasi 24 nuorta ja heistä yli puolet oli ollut mukana
toiminnassa yli kaksi vuotta.
Sosiaalisten tavoitteiden painopiste oli nuoren kuulluksi
ja kohdatuksi tulemisessa sekä luottamuksen kokemisena
suhteessa ohjaajiin. Tavoitteet toteutuivat hyvin. Nuoret kokevat erityisesti, että heillä on lupa olla oma itsensä Olkkarissa ja, että he voivat jutella ohjaajien kanssa riittävästi.

Jos minulla olisi
huolia, koen että voin
kertoa niistä ohjaajille
luottamuksellisesti.

ka:

8,88

[Asteikolla 1-10. 10 = toteutuu hyvin,
1 = ei toteudu lainkaan.]
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LÄHIÖRYHMÄTOIMINTA
Lähiöryhmätoiminta kohtaa nuoria heidän omalla asuinalueellaan. Ryhmätoiminnan kautta nuori voi osallistua vapaa-ajan toimintaan, joka vahvistaa nuoren osallisuutta
omaan elämäänsä. Lähiöryhmissä korostuvat nuorten kohtaaminen ja aikuisen aktiivinen
läsnäolo.
Yhdessä ryhmistä toteutettiin Avartti-toimintaa. Kansainvälinen nuorten harrastusohjelma Avartti on tarkoitettu
14–25 -vuotiaille nuorille.
Avartissa nuori kehittää taitojaan ja asettaa itse tavoitteensa, joita arvioidaan yhdessä ohjaajan kanssa. Ohjelmassa nuori valitsee jonkin liikunta- taito- ja palveluharrastuksen, joita hän toteuttaa 3-6 kuukauden ajan.
Lisäksi ohjelmaan kuuluu leiritoiminta luonnossa eli elämyksellinen seikkailu. Saavutettuaan asettamansa tavoitteet,
osallistuja saa tunnustuksen. Se on pronssinen, hopeinen tai
kultainen merkki sekä todistus Avartti-ohjelmaan osallistumisesta. Ryhmän avarttinuorista kolme tyttöä saivat pronssisen tunnustuksen, jonka prinssi Edward jakoi Säätytalolla
helmikuussa 2015.

Henkilöstö: Lähiöryhmätoimintoja ohjasi kuusi ohjaajaa.
Rahoitus: Lähiöryhmätoimintaa rahoitettiin Helsingin
sosiaali- ja terveysviraston avustuksella.

Vuonna 2014 Kalliolan Nuoret toteutti seitsemän ryhmää, joista kolme oli koko lukuvuoden mittaisia ja kolme
lukukauden mittaisia ryhmiä.
Ryhmät tavoittivat 51 nuorta. Ryhmiä toteutettiiin ala- ja
yläkoululaisille nuorille Kontulassa, Myllypurossa, Kivikossa, Puistolassa ja Itä-Pasilassa.
Ryhmät olivat luonteeltaan toiminnallisia ja niiden kautta lapset ja nuoret saivat erilaisia kokemuksia ja mahdollisuuden harrastaa erilaisia asioita, kuten ratsastusta, musiikin tekemistä, retkeilyä ja pallopelejä.
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HELSINGIN TYTTÖJEN TALO®
Helsingin Tyttöjen Talon toiminta on matalan kynnyksen tukea pääkaupunkiseudun 10–28
-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Perustehtävänä on tukea tyttöjen ja nuorten
naisten kasvua kohti oman itsensä näköistä naiseutta, naistietoisessa ja yhteisöllisessä
ilmapiirissä, sukupuolen moninaisuus huomioiden. Toimintamuotoja ovat avoin ja ryhmätoiminta, monikulttuurinen tyttötyö, seksuaalineuvonta, nuoret äidit -toiminta ja seksuaalinen väkivaltatyö. Näiden ryhmien lisäksi tuen piiriin hakeutuvat erityisesti yksinäiset,
masentuneet ja syrjäytymisvaarassa olevat tytöt ja nuoret naiset.

Syksyllä 11.10.2014 juhlittiin Kansainvälistä Tyttöjen päivää.
Jo perinteeksi muodostuneita Miten minusta tuli minä
-teemailtoja järjestettiin vuoden aikana viisi. Jokaisessa illassa yksi nainen kertoi itsestään ja elämänpolustaan oman ammattinsa ja osaamisensa löytämiseen. Mukana oli tunnettuja
vaikuttajia ja taiteilijoita.

Henkilöstö: Yhdeksän kokopäiväistä työntekijää. Lisäksi kävi n.20 tuntityöntekijää ohjaamassa ryhmiä, 25 vapaaehtoista naista, ja kuusi opiskelijaa pitkissä työharjoitteluissa.
Rahoitus: Toimintaa rahoittivat Raha-automaattiyhdistys,
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Ryhmät saivat rahoitusta mm. sosiaali- ja terveysvirastolta, Zonta-järjestöiltä, ja Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä. Lisäksi saatiin pienempiä lahjoituksia
ryhmätoiminnan tueksi.

Tyttöjen Talo osallistui nuorten kanssa jo neljännen
kerran Naisten 10 -urheilutapahtumaan, oli osaltaan järjestämässä Kalliola Rockia, ja mukana Hakaniemen Hallin piparipäivässä. Nämä toiminnot edesauttoivat nuorten osallisuutta
ja toivat esille nuorten osaamista. Monikulttuuristen ryhmien
tytöt olivat aktiivisia ja osallistuivat erilaisiin tapahtumiin
vuonna 2014. Eye opener -koulutus Portugalissa oli tytöille
voimaannuttava kokemus.

Tyttöjen Talon toimintaa toteutettiin avoimen toiminnan, ryhmätuen ja yksilötuen keinoin Tyttöjen Talon eri työmuodoissa. Lisäksi talolla järjestettiin tapahtumia ja juhlia.
Vuonna 2014 Tyttöjen Talolla toteutui 54 ryhmää. Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnan kautta tuettuja nuoria oli 620, joista
pitkäkestoisesti ja suunnitelmallisesti tuettuja oli 412 tyttöä
ja nuorta naista. Tyttöjen Talon toiminta tuki tyttöjen ja
nuorten naisten elämää monipuolisesti. Tarjolla oli mahdollisuuksia osallistua erilaiseen mielekkääseen toimintaan ja
säännöllisiin harrastuksiin, kevyempää tukea haavoittuvassa
asemassa oleville tytöille, ja tiivistä tukea elämän erilaisissa
kriisi- ja haastekohdissa.

Vapaaehtoistoimintaa toteutettiin OKM:n rahoituksella
ja se oli tärkeä osa Helsingin Tyttöjen Talon avointa toimintaa. Vuonna 2014 toimintaan osallistui eri tavoin 25 vapaaehtoista naista. Teemallisiin ryhmätoiminnanohjauksiin
olivat tervetulleita myös talon tuntityöntekijät sekä Espoon
Tyttöjen Talon vapaaehtoiset.
Vanupa (Vapaaehtoiset nuorten parissa -verkosto) järjesti vapaaehtoisille kaksi koulutusta teemoilla Kosketuksen
voima ja vaikeus sekä Sosiaalinen media -uhat ja mahdollisuudet. Virkistäytymistä tuki keväällä kauden päättäjäiset ja
joulukuussa pikkujoulut.

Tapahtumat ja teemaillat rytmittivät Tyttöjen Talon
perustana toimivaa avointa toimintaa ja loivat tasapainoa
vapaan oleskelun, yhdessäolon ja toiminnallisuuden välille.
Naisten päivän juhlaan 8.3.2014 saapui 99 tyttöä ja naista.
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Nuoret äidit -toiminta on tarkoitettu alle 21-vuotiaille lasta odottaville ja jo synnyttäneille äideille lapsineen.
Viikoittain kokoontui sekä suljettuja että avoimia ryhmiä
odottaville äideille sekä äideille vauvoineen.
Yksilötukea tarjottiin kaikille toiminnan piirissä oleville
äideille tarpeen mukaan. Vuonna 2014 toimintaan osallistui 86 äitiä ja 92 lasta. Loppuvuodesta järjestettiin nuorten
äitien 10-vuotisjuhla, johon osallistui entisiä ja nykyisiä asiakasäitejä perheineen, sekä yhteistyöverkostoja.

Tytöt ovat saaneet tukea kasvaakseen
itsensä näköiseksi naisiksi.

ka:

Koen saaneeni tukea
kasvuuni.

Seksuaalisen väkivaltatyön tavoitteena on matalan
kynnyksen tuki 13–28 -vuotiaille seksuaalista väkivaltaa
ja kaltoinkohtelua kokeneille tytöille ja nuorille naisille.
Toiminta on ohjaavaa ja vakauttavaa yksilö- ja vertaisryhmätukea. Väkivaltaa kokeneita tyttöjä tuettiin vuonna 2014
yhteensä 123, joista ryhmätukeen osallistui 26. Muita tuettiin yksilötuen keinoin.
Toimintaan ohjautuvien tyttöjen ja nuorten naisten määrä kasvoi noin kolmasosan kuluneena vuonna vuoteen 2013
verrattuna. Avunsaanti ja palvelunohjaus toteutui hyvin
Tyttöjen Talon oman toiminnan kautta.
Toimintakauden aikana Tyttöjen Talo koulutti ja konsultoi paljon eri tahoja. Myös muut kuin lastensuojelun tai
oppilashuollon ryhmät halusivat lisätietoa kuinka kohdata ja
tukea seksuaalista väkivaltaa kokenut nuori.

Tunne siitä, että olen
hyvä ja arvokas juuri
sellaisena kuin olen,
on vahvistunut.

4,17

ka:

4,29

[Väittämien keskiarvo 4,23. Asteikko 1-5,
N=81/94]

”Olen saanut rohkeutta olla
sellainen kuin olen. Olen saanut
rohkeutta olla muiden kanssa ja
saanut itsetuntoani vahvistettua.
Olen saanut purkaa pahaa oloani
ja se on helpottanut paljon.”

SOSIAALISET TULOKSET
Sosiaalisia tavoitteita mitattiin tilastojen, kyselyn
sekä tyttöjen ja työntekijöiden kuvausten avulla. Kyselyyn
vastasi 94 tyttöä tai nuorta naista.
Sosiaalisen arvioinnin perusteella sukupuolisensitiivinen kohtaava työote toteutui erinomaisesti ja tytöt kokevat
saavana apua haastaviin elämäntilanteisiin. Asiakaskyselyn
perusteella avoimen toiminnan työote palveli kiitettävästi
perustoimintaa ja työssä näkyi arvopohjainen toiminta. Tuloksista kävi myös ilmi, että sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys toteutuiniin, että tytöt kokivat että heitä arvostetaan
Tyttöjen Talolla omana itsenään.
Kyselyn perusteella lähes kaikki vastaajat kokivat vapaaehtoiset naiset helposti lähestyttävinä ja kokivat, että heidän
kanssa on mukava jutella erilaisista asioista.
Nuoret äidit kokivat saaneensa tukea sekä itselleen että
lapselleen toiminnasta. Äidit kokivat saaneensa tukea muun
muassa raskauteen, synnytykseen, vauvanhoitoon ja lapsen
kehitysvaiheisiin sekä että vertaistukea, joka piristää arkea,
lisää sosiaalista verkostoa ja vähentää yksinäisyyttä.

”Kun aloitin Talolla käymisen
minulla oli keskivaikea masennus,
jonka vuoksi olin jättänyt koulun
kesken. Psykiatri suositteli
Tyttöjen Talolla käyntiä. Kävin,
ja tämä oli heti tosi mukava
paikka jossa sain oleskella.
Ryhmässä sain itsetuntoa takaisin
ja Talo on ollut hyvä verkko
paranemisprosessissa. Kiitos.”
”Olen saanut perspektiiviä, tukea
ja ymmärrystä. Yksilötapaamiset
ovat olleet henkireikä, olen
saanut käsiteltyä kaikenlaista.”
”Tyttöjen Talo on ihana paikka
missä voi olla my self.”
”Tyttöjen Talo on ollut se
paikka, jossa minua on autettu
aina nousemaan, kun olen
kaatunut.”
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Tytöt ovat tulleet kohdatuksi ja
voimaantuvat Tyttöjen Talolla.

Tyttöjen saamalla yksilöllisellä ja
ryhmämuotoisella tuella on
merkitystä seksuaalisesta traumasta
selviytymiseen.

ka:

4,36

”Olen pystynyt käymään
tapahtumia läpi ja miettimään
omia tunteita.”

Koen tulleeni nähdyksi.

”Käydessäni juttelemassa seksuaalisen väkivaltaan liittyvistä
asioista. Sain apua, joka muutti
elämäni suuntaa suuresti. Sain
juteltua todella haastavista
teemoista.”

ka:

Koen tulleeni kuulluksi.

Koen saaneeni uusia
voimavaroja käyttööni
Tyttöjen Talossa.

4,34

”Täällä on muitakin saman kokeneita. Täällä on helpompi puhua
kuin kotona tai muualla mis mä
käyn. Täällä ei oo paineita”.

ka:

4,38

Äidit saavat tukea sekä itselleen että
lapselleen nuoret äidit -toiminnasta.

[Väittämien keskiarvo:4,36. Asteikko 1-5,
N=81/94]

Toimintaan osallistuvien nuorten
äitien kuvauksia siitä, millaista
tukea he ovat saaneet itselleen:

”Alan tuntea oloni täällä turvalliseksi, kun koen muutoin jatkuvaa turvattomuutta. Olen tullut
nähdyksi ja kuulluksi, saanut
tukee. Olen vasta alussa... Olen
todella kiitollinen aitoudesta,
tuesta, vapaudesta, lämmöstä.”

”Esimerkiksi synnytysvalmennus
oli hyvä kokemus ja se
oli mukava saada tehtyä
henkilökohtaisesti.”
”Olen saanut tukea
verkostoitumiseen, vauvanhoitoon
ja raskauteen.”

”Tyttöjen Talon ansiosta olen
ehjempi ja iloisempi tyttö.
Minusta pidetään hyvää huolta.”

Toimintaan osallistuvien äitien
kuvauksia siitä, miten he kokevat
lapsensa hyötyneen toiminnasta:

”Olen päässyt persoonana
harppauksen harmoniaa kohti.”

”Lapseni on hyötynyt toiminnasta
siten, että hän on saanut olla
muiden vauvojen seurassa. Ja olen
pystynyt huolehtimaan hänestä
entistä paremmin saamieni
neuvojen avulla.”

”Olen saanut tutustua ihaniin
ihmisiin ja saanut mielekästä
tekemistä arki-iltoihin. Ryhmässä
olen saanut tukea vaikeisiin
elämäntilanteisiin ja kokemuksia
onnistumisesta. On tärkeää että on
tällainen paikka, jonne on aina
tervetullut sellaisena kuin on.”

”Äiti on ollut sosiaalisempi eikä
vain yksin kotona.”
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ESPOON TYTTÖJEN TALO
Espoon Tyttöjen Talo on 10–28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille tarkoitettu
matalan kynnyksen toimintamuoto, jossa tuetaan kasvua kohti omannäköistä naiseutta.
Toimintamuotoja ovat avoimet illat, erilaiset ryhmät, yksilötapaamiset, tapahtumat
sekä verkostojen kanssa tehtävä työ.
kulttuurisia tyttöjä. Avajaispäivän 120 vierasta kertoi siitä,
että Tyttöjen Taloa oli odotettu kaupunkiin, ja yhteistyö
tyttöjen asioissa kiinnosti monia niin kunnallisella kuin järjestöpuolellakin. Runsas tutustujamäärä sekä yhteydenotot
pitkin vuotta tekivät Espoon Tyttöjen Taloa tunnetuksi ja
uusia tyttöjä tuli mukaan toimintaan.

Henkilöstö: Kolme työntekijää, viisi ryhmänohjaajaa ja
kuusi vapaaehtoista. Kolme opiskelijaa suoritti vähintään kolmen kuukauden harjoittelujakson, minkä lisäksi
kuusi opiskelijaa ohjasi lyhytkestoisia ryhmiä ja osallistui tapahtumien järjestämiseen.
Rahoitus: Toimintaa rahoittaa Espoon kaupungin nuorisopalvelut.

Monikulttuurisia tyttöjä oli mukana toiminnassa,
mutta määrällisesti heitä olisi voinut tavoittaa enemmänkin. Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen tavoittamiseksi olisi tarve jalkautuvalle työlle. Erityisesti tuen piiriin
löysivät seksuaalista väkivaltaa kokeneet tytöt ja nuoret
äidit. Seksuaalista väkivaltaa kokeneille tytöille ei ole muuta
paikkaa Espoosssa, johon heidät voi ohjata, joten tuki on
ensiarvoisen tärkeää.

Espoon Tyttöjen Talon ensimmäinen toimintavuosi
piti sisällään avoimia iltoja, erilaisia ryhmiä, yksilötyötä,
seksuaalikasvatuksia ja -neuvontaa, tapahtumia, vapaaehtoistoimintaa, oppilaitoskontakteja sekä yhteistyön käynnistämistä eri toimijoiden kanssa. Asiakkaille suunnattu
toiminta käynnistyi helmikuussa ja erityisesti 10–15 -vuotiaista tytöistä tuli avoimien iltojen aktiivisia kävijöitä. Ammattilaisryhmiä ja verkoston kautta tulleita tyttöjä kävi tutustumassa toimintaan viikoittain koko vuoden ajan.

Vuoden aikana järjestettiin omia tapahtumia sekä osallistuttiin erilaisiin yhteistyötilaisuuksiin. Omia tapahtumia
oli ammattilaisille suunnatut avoimet ovet, tytöille järjestetyt avajaiset, naistenpäivä, kevätjuhla, tyttöjenpäivän juhla
sekä joulujuhla.

Tavoitteena oli tulla tunnetuksi Espoossa uutena toimijana, käynnistää yhteistyötä ja liittyä toiminnan kannalta
merkittäviin verkostoihin. Lisäksi haluttiin tavoittaa moni-

”Olen puhunut luottamuksellisista asioista erään työntekijän kanssa,
ja se on helpottanut paljon elämääni.”
”Tyttöjen Talolla on mukavat ihmiset ja tulin oppimaan vauvan hoitoa,
ja vauva saa kasvaa toisten vauvojen kanssa.”
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Espoon Tyttöjen Talon toiminta on vaikuttanut myönteisesti nuoriin siksi, että tytöillä
on enemmän tekemistä kuin ennen, luottamus työntekijöihin on lisääntynyt ja tytöt ovat
tutustuneet toisiin tyttöihin ja nuoriin naisiin toiminnan kautta.

Onko Espoon Tyttöjen Talon toiminta vaikuttanut myöteisesti esimerkiksi joihinkin
seuraavista asioista elämässäsi? Voit hautessasi valita alla olevista vaihtoehdoista
yhden tai useamman väitteen, jonka kanssa olet samaa mieltä ja/tai kirjoittaa oman
vastauksesi.
minun on helpompi olla itseni kanssa (17)

N = 45

uskallan olla enemmän oma itseni (22)
muiden kanssa on helpompi olla (24)
olen tutustunut uusiin tyttöihin ja nuoriin naisiin (26)
osaan/uskallan kertoa helpommin mitä minulle kuuluu (24)
minulla on enemmän tekemistä kuin ennen (31)
koen tulleeni kuulluksi ja nähdyksi (23)
olen saanut tukea naiseksi kasvuun (12)
olen saanut tukea seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa (6)
luottamus työntekijöihin on lisääntynyt (28)
toiveikkuuteni tulevaisuutta kohtaan on lisääntynyt (21)
muu mikä? (2)

”Suhtautuminen omaan seksuaalisuuteen ja oma käyttäytyminen sen
saralla on ollut ongelmallista. Täällä olen saanut tukea ongelmiini
ja voin siksi paremmin.”
”Olen tutustunut uusiin ihaniin naisiin joista olen saanut ystäviä.”
”Olen oppinut Tyttöjen Talon avulla, että tytöt ovat tärkeitä ja että
esimerkiksi kuukautisia ei tarvitse hävetä.”

Espoon Tyttöjen Talolla on helppo olla erityisesti siksi, että siellä huomioidaan
kaikki tervehtimällä, siellä löytää mielekästä tekemistä ja kaikenlaiset tytöt ovat
tervetulleita Tyttöjen Taloon.

Mitkä alla olevista vaihtoehdoista toteutuvat sinun kohdallasi Espoon Tyttöjen
Talolla ollessasi?
minut huomioidaan tervehtimällä (39)

N = 47

koen itseni tervetulleeksi (41)
löydän mielekästä tekemistä (39)
Tyttöjen Talolla on riittävästi työntekijöitä (35)
työntekijöillä on aikaa minulle (30)
minulle annetaan mahdollisuuksia osallistua toimintaan (35)
voin halutessa viettää aikaa ilman ohjattua toimintaa
Tyttöjen Talolla on kotoisaa (40)
kaikenlaiset tytöt ovat tervetulleita (36)
jokin muu, mikä (7)
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SAUNALAHDEN
TUKIASUNTOYHTEISÖ
Espoossa sijaitsevassa Saunalahden tukiasuntoyhteisössä on 12 paikkaa (asuntoa). Palvelu on
tarkoitettu 16–20 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea itsenäistymisvaiheessa. Nuoret ovat joko lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon tai jälkihuollon asiakkaita.
Toiminta on sukupuolisensitiivistä ja yhteisöllistä. Ryhmissä on mahdollista saada vahvistusta
aikuiseksi kasvuun erityisellä tavalla.
Nuoret asuvat Saunalahden Setlementtiasunnot -nimisessä vuokrakerrostalossa omissa yksiöissään
ja omilla vuokrasopimuksillaan joko suoraan Setlementtiasuntojen vuokralaisina tai välivuokralla Kalliolan Nuorten kautta. Vuokranantajana toimii Setlementtiliiton ja Kalliolan setlementin
omistama yleishyödyllinen yritys Setlementtiasunnot Oy.
muassa lasten maskeerauspaja, yhteisruokailua, improvisaatioteatteria ja musiikkia.

Henkilöstö: Saunalahden tukiasuntoyhteisössä työskenteli
kolme päätoimista työntekijää sekä tuntityöntekijä poikien ryhmässä.
Rahoitus: Espoon kaupunki ostaa tuetun asumisen palvelut.

Merkittävä osa Saunalahden tukiasuntoyhteisötoimintaa olivat nuorten ryhmät. Tyttöjen ja poikien ryhmillä oli
vuoden mittaan yhteensä 78 kokoontumista ja avoimia
kokkausryhmiä ja pizzaperjantai -ryhmiä oli viikoittain.
Aktiivisin ryhmä oli tytöillä, jonka ryhmän osallistumisprosentti oli koko vuoden osalta 77%. Yhteiselle jouluaterialle
kokoonnuttiin SaTussa 17.12.2014.
Vuokranantajan kanssa yhteys oli säännöllistä sekä arjen että johdon tasolla – huolimatta Setlementtiasuntojen
organisaatio- ja linjamuutoksista sekä työntekijävaihdoksista. Yhdistyksen sisäistä synergiaa etsittiin Espoon Tyttöjen
Talon kanssa molemminpuolisilla vierailuilla ja yhteistyöstä.
SaTun tyttöjen ryhmän itsepuolustustaitojen vahvistamisek-

Vuoden aikana Saunalahden tukiasuntoyhteisön
asunnoissa asui kaikkiaan 18 nuorta. Nuorten tuen tarpeet
liikkuivat monenlaisissa maastoissa: arjen taitojen opettelu, ammatinvalinta-asiat, opiskelun haasteet, psyykkiset
vaikeudet ja päihteiden käyttöön liittyvä problematiikka ja
ryhmässä olemisen vaikeus.
Yhteistoiminnallisuus vuokranantaja Saunalahden setlementtiasuntojen ja talon muiden palvelutuottajien kanssa
toteutui säännöllisissä toimijapalavereissa. Nuorten kanssa
järjestettiin keväällä pihajuhla, jonka ohjelmassa oli muun

SaTun nuoret ovat saaneet eniten tukea arjen hallintaan, opiskeluun ja ammatinvalintaan
liittyvissä asioissa sekä oman mielipiteen ilmaisemisessa.

Mihin seuraavista koet saaneesi apu/vahvistusta SaTussa? (Voit valita useita.)
N = 10

arjenhallinta (kodinhoito, rahankäyttö, asiointi...) (7)
opiskelu,ammatinvalinta kysymykset ja työnhaku (7)
taloyhteisöön kuuluminen (2)
oman mielipiteen ilmaiseminen (3)
itsensä hyväksyminen (2)
avun vastaanottaminen (3)
tunteet (2)
sosiaaliset suhteet (perhe, suku, ystävät, seurustelu...) (4)
unelmoiminen ja haaveilu (1)
toiveikkuus tulevaisuutta kohtaan (3)
pettymysten sietäminen (2)
luottamus kanssaihmisiin (2)
ryhmässä oleminen (4)
jokin muu, mikä? (2)
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si Espoon Tyttöjen Talo järjesti SaTun nuorille naisille teemaryhmäillan ennen varsinaista itsepuolustuskurssia, joka
pidettiin läheisellä nuorisotilalla Saunalahden koululla.

SOSIAALISET TULOKSET
Päätavoitteena oli tarjota yksilöllistä ja yhteisöllistä tukea 16–20 -vuotiaille lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon nuorille. Sosiaalisia tavoitteita mitattiin
nuorten kyselyllä, johon nuoret vastasivat joulukuussa
2014. Kyselyyn vastasi 10 nuorta. Tavoitteina olivat: Nuoren kasvua ja itsenäistymistä tuetaan kokonaisvaltaisesti ,
yhteisöllisyyttä ja nuoren osallisuutta tuetaan ryhmätoiminnan kautta, ja Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminta on
sukupuolisensitiivistä. Tavoitteet toteutuivat hyvin. Kyselyn
tulokset ja tilastot puhuvat edelleen sen puolesta, että ryhmässä olemisella on suuri vaikutus nuoren hyvinvointiin ja
että oman sukupuolen mukaisissa ryhmissä on mahdollista
saada vahvistusta erityisellä tavalla.

”Mielestäni on tärkeää, että
ryhmät ovat erillään. Jokainen
voi tuntea olonsa mukavaksi ja
ilmaista omat kokemuksensa ja
mielipiteensä ilman, että joutuu
pelkäämään toisen sukupuolen
reaktiota. Itse tyttönä koen,
että joistain asioista on helpompi puhua tyttöjen kesken.”
”Ryhmä on tosi hyvä juttu,
näkee muitakin nuoria ja ryhmä
on kodin lähellä. Asut yksin,
mutta et ole silti yksin. Sinua
autetaan ja saat neuvoa muilta,
jotka ovat samanlaisessa tilanteessa kuin itse. Kaikilla on
huonoja ja hyviä päiviä, ja siitä
voi avoimesti kertoa. Ryhmässä
ei tuomita eikä syrjitä ketään.”

Nuoret kokevat ryhmätoiminnan tärkeäksi
oman elämänsä kannalta.

Miten tärkeänä koet
SaTun ryhmätoiminnan
oman elämäsi
kannalta?

ka:

7,30

[Asteikolla 1-10. 10 = erittäin tärkeänä,
1 = en lainkaan tärkeänä.]
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POIKIEN TALO
Poikien Talo on vuonna 2011 alkanut nelivuotinen kehittämishanke,
jonka kohderyhmänä ovat 10–28 -vuotiaat pojat ja nuoret miehet.
Toiminta tukee poikien ja nuorten miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä.
Poikien Talo on turvallinen tila, missä voi pohtia avoimesti luotettavien
aikuisten ja muiden poikien kanssa sitä, millaista on kasvaa mieheksi tässä ajassa.
sin oli avoimen yhteisötoiminnan kanssa samanaikaisesti
Talolla ollut myös matalankynnyksen seksuaalineuvontavastaanotto ”SexInfo”.
Seksuaalineuvonnan vastaanotolla nuori kohdattiin
pääsääntöisesti 1-5 kertaa. Nuorten esille tuomia aiheita
olivat esimerkiksi seurustelun aloitus, yksinäisyys, ensimmäiseen seksikontaktiin valmistautuminen ja oma seksuaalinen suuntautuneisuus. Poikien Talo toteutti kohdennettua
ja sosiaalisesti tukevaa ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnassa
tärkeää oli tarjota kävijöille mahdollisuus käsitellä itselle
merkittäviä asioita yhdessä toisten nuorten kanssa turvallisessa ympäristössä. Poikien Talolla toteutui 11 ryhmää
vuonna 2014.

Henkilöstö: 4 kokopäiväistä työntekijää, 1 osa-aikainen
työntekijä ja neljä ryhmänohjaajaa. Yksi työntekijöistä
oli palkattu RAY:n paikka auki-ohjelman puitteissa.
Rahoitus: Toimintaa rahoittivat Raha-automaattiyhdistys, opetus- ja kulttuuriministeriö (seksuaalineuvontaja kasvatus) ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto (monikulttuurinen poikatyö). Lisäksi pienempiä rahoituksia tuli Myrsky-hankkeen kautta Kuka mä oon
-valokuvausprojektille sekä Helsingin kaupungin työllistämistoimikunnalta nuorten miesten työllistymisen edistämiseen. Poikien Talon toimintaa toteutetaan kumppanuudessa Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

vuosi 2014 oli Poikien Talon viimeinen hankevuosi. Vuosi
oli Talolla kiireinen ja mukaan mahtui monenlaisia vaiheita.
Hankekauden aikana tuli selvästi esille, että Poikien Talon
toiminnalle on tarvetta, joten keskeistä vuoden aikana oli
selkeyttää Poikien Talolla tehtävän työn ydintä ja toimintamallia sekä juurruttaa toiminta pysyväksi osaksi kolmannen
sektorin palvelujärjestelmää.
Avointa yhteisötoimintaa oli Poikien Talolla kevätkaudella kolmena iltana viikossa ja syyskaudella kahtena iltana
viikossa. Toiminta oli kuitenkin kohdennettu pojille, ketkä
eivät ole löytäneet omaa paikkaansa tai vertaisryhmäänsä
muualta, esimerkiksi tavalliselta nuorisotalolta. Maanantai-

Seksuaalikasvatuksissa Poikien Talolla oli vuonna
2014 yhteensä yli 1900 käyntikertaa. Kasvatustuokioita
järjestettiin talolla, ja myös oppilaitoksissa, nuorisotaloilla
sekä nuorten tapahtumissa. Poikien Talon seksuaalikasvatus tavoitti kantasuomalaisten poikien ja nuorten miesten
lisäksi myös maahanmuuttajataustaisia ja monikulttuurisia
poikia ja nuoria miehiä.
Monikulttuurinen poikatyö oli Poikien Talolla kaiken
toiminnan kattavaa kulttuurisensitiivistä työtä. Vuoden 2014
aikana toiminnan painopiste oli maahanmuuttajapojissa,

Nuori kokee olevansa hyväksytty Poikien Talolla. Suurin osa kyselyyn vastanneista
nuorista kokee, että heitä ymmärretään, he voivat olla oma itsensä ja kaikenlaiset
pojat ovat tervetulleita Poikien Talolle.

Poikien Talolla ollessasi sinulla on olo että...
N = 22
sinua ymmärretään (15)
mielipiteelläsi on merkitystä (6)
kaikenlaiset pojat ovat tervetulleita (13)
voit olla oma itsesi (13)
Poikien Talolla on turvallinen ilmapiiri (10)
voit osallistua toimintaan haluamallasi tavalla (12)
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jotka tarvitsevat tukea osallistuakseen itselleen mielekkäisiin
yhteisöihin ja vapaa-ajan toimintoihin.

SOSIAALISET TULOKSET
Poikien Talon sosiaalisissa tavoitteissa tuotiin esille
turvallisen tilan merkitys, yhdessä oleminen ja jakaminen
muiden kanssa sekä itsetuntemuksen ja osallisuuden kokemusten lisääntyminen poikien elämässä. Sosiaalisia tavoitteita mitattiin nuorten kyselyllä, johon vastasi 22 poikaa ja
nuorta miestä, jotka olivat 10–28 -vuotiaita, suurimmat ikäryhmät vastanneista olivat 13–15 -vuotiaat pojat ja 22–25
-vuotiaat nuoret miehet.
Tuloksista käy ilmi, että nuoret kokevat Poikien Talon
työntekijät luotettaviksi, ja että tärkeintä nuorille on mahdollisuus jakaa omia fiiliksiään yhdessä toisten kanssa sekä
keskustella yksilöllisesti työntekijän kanssa.

Poikien Talo on sai kunnian olla mukana työskentelemässä eri asiantuntijaverkostoissa, kuten Tasa-arvoasiain
neuvottelukunnan (TANE) miesjaostossa, sosiaali- ja terveysministeriön miesten tasa-arvokysymyksiä pohtivaan
työryhmässä sekä sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden järjestöyhteistyöryhmässä. Poikien Talo sai tasa-arvoasiainneuvottelukunnan myöntämän Miehen työ -palkinnon
loppuvuodesta.
Loppuvuoden huipennus oli Poikien Talon toiminnan
jatkuminen Raha-automaattiyhdistykseltä saadun avustuksen turvin myös tulevina vuosina.

Nuorten itsetuntemus lisääntyy Poikien Talolla.

Nuorten kuvauksia siitä, mitä muutoksia he ovat huomanneet itsessään
Poikien Talolla käymisen myötä:

”Suhtaudun toiveikkaammin itseeni, elämääni ja tulevaisuuteni.”
”On ollut hyvä käydä puhumassa jollekin.”
”Uskallan vaatia kunnioittavaa kohtelua itselleni ja olla ylpeä
itsestäni. Ongelmatilanteissa en välttämättä enää käperry itseeni vaan
uskallan ilmaista myös negatiivisia tunteita. Ymmärrän etten voi elää
elämääni jotta tekisin muut onnelliseksi vaan minun tulisi elää niin
että olen itse onnellinen.”
”Olen kasvattanut seksuaalista identiteettiäni ja olen
saanut itsevarmuutta sen ilmaisemisessa.”
”Olen oppinut olemaan enemmän oma itseni, enkä se,
joksi muut haluavat minun olevan.”
”Käyn Poikien Talolla sen takia, koska mulla ei ole paljoa
kavereita, ja olen saanut Poikien Talolla ystäviä.”
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SOPU –HANKE
SOPU- hankkeen toiminnan päätavoitteena on kunniakäsityksiin liittyvien konfliktien ennaltaehkäisy. Toiminnan tavoitteena on luoda
järjestölähtöinen matalan kynnyksen toimintamalli, joka on suunnattu
monikulttuuristen nuorten sekä heidän perheidensä tueksi.
Toiminnalla tuetaan perheitä kokonaisvaltaisesti ja edistetään heidän kotoutumistaan. Yhteisötyön keinoin tuetaan maahan muuttaneiden
vanhemmuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Toiminta on kohdennettu
erityisesti kunniakulttuurin näkökulmasta riskiolosuhteissa eläville perheille.
teensä 399. Koulutuksia pidettiin muun muassa Amiedussa,
Sexpossa ja opetusvirastossa. Koulutuksia järjestettiin myös
Keinutien ala-asteen henkilökunnalle, Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijoille, Kalliolan Nuorille sekä Vantaan turvakodin työntekijöille. Lisäksi kunniaan liittyvistä
teemoista kerrottiin Vantaan Helminauhaseminaarissa sekä
African Caren järjestämässä seminaarissa.

Henkilöstö: Kaksi kokopäiväistä projektityöntekijää.
Projektityöntekijöiden lisäksi hankkeessa työskenteli 10
vertaisohjaajaa tuntiperusteisesti.
Rahoitus: Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Toimintaa toteutettiin avoimen toiminnan, vertaisryhmien, tyttöjen harrastusryhmien, perheleirin keinoin.
Työhön kuului myös nuorten ja perheiden tukeminen kriisija konfliktitilanteissa. Hankkeessa autettiin kriisi- ja konfliktitilanteessa yhteensä 21 nuorta, valtaosassa tapauksista
työskenneltiin koko perheen ja yhteisön kanssa.
Vuoden aikana kumppaneiden kanssa järjestettiin 16
eri keskusteluryhmää äideille, isille, tytöille, ja pojille, sekä
yksi ryhmä tytöille, jotka olivat kokeneet kunniaan littyvää
väkivaltaa. Keskusteluryhmistä 14 oli omakielisiä, ja kaksi
toteutettiin suomen kielellä.
Tyttöjen harrastusmahdollisuuksia lisättiin järjestämällä tytöille kohdennettua toimintaa heidän omilla asuinalueillaan. Kivikon kumppanuusnuorisotalolle perustettiin
kokkiryhmä, jonka vetäjinä toimivat kaksi äitiä yhteisöstä,
ja Ruoholahden nuorisotalolle perustettiin äiti-tytärkerho
somalinkielisille äideille ja tytöille. Lisäksi Nallin koulun
tyttöjen kulttuurikerhoa jatkettiin yhdessä Nallin koulun
henkilökunnan kanssa.

Yhdessä asiakkaiden kanssa remontoidut tilat otettiin
käyttöön tammikuussa. Yhdessä tekemällä luotiin yhteinen
tila – Soputila. Hankkeen verkkosivut avattiin syyskuussa.
Sisältöä tuotettiin niin nuorille, vanhemmille kuin ammattilaisillekin. Nuorten kunniakulttuurikoulutus -materiaalin
tekoon haettiin oppia Tukholman Origosta (Resurscentrum
mot hedersrelaterat förtryck och våld). Hankkeen työntekijät osallistuivat Origon Hedra-koulutukseen loppuvuodesta.
Tämän pohjalta kehitettiin sukupuolisensitiivinen toiminnallinen Anna arvoo -koulutus yli 13 -vuotiaille nuorille.
Vuosi 2014 oli tämän hetkisellä rahoituksella hankkeen
toiseksi viimeinen vuosi. Hankkeessa kehitettiin toimivia
tapoja kohdata kunniaan liittyviä haitallisia perinteitä. Sopu
työlle on edelleen tarvetta, koska kunniaproblematiikan syvällinen ymmärtäminen ja sen kanssa työskentely vaativat
erityisosaamista.

Hankkeen työntekijät kouluttivat yhteensä 14 eri tilaisuudessa niin viranomaisia, sosiaalialan opiskelijoita kuin
muita nuorten kanssa työskenteleviä. Osallistujia oli yh-

SOSIAALISET TULOKSET
Sopu -hankkeen sosiaaliset tavoitteet liittyivät toiminnassa mukana olevien perheiden tietoisuuden lisääntymiseen omista kunniakäsityksistä ja perheen sisäisestä vuorovaikutuksesta. Tavoitteena oli myös lisätä ammattilaisten
osaamista ja nuorten – erityisesti maahanmuuttajataustaisten tyttöjen, osallistumismahdollisuuksien parantamista
omalla asuinalueellaan.
Tavoitteita mitattiin työntekijöiden kuvauksilla ja yhteenvedoilla, tilastoilla, vertaisohjaajien ja yhteistyökumppanien kyselyillä sekä vanhempien ja nuorten haastatteluilla.
Sekä toimintaan osallistuneet vanhemmat että nuoret, ja
koulutetut ammattilaiset olivat käsitelleet omia kunniakäsityksiään sekä elämää suomalaisessa yhteiskunnassa, oivaltaneet uusia asioita.
Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen vapaa-ajanviettomahdollisuudet lisääntyivät Sopu-toiminnan myötä Kivikossa ja Ruoholahdessa.
24

kehittämishankkeet

Vanhempien tieto nuorten
kasvattamisesta Suomessa on
lisääntynyt.

Koulutuksiin osallistujat
kokivat saavansa uutta tietoa
kunniakulttuurista.

Työntekijän kuvaus:

Koulutukseen osallistuneen kuvaus:

”Vanhempien keskusteluryhmissä
puhumme kasvatuksesta Suomessa
ja siitä, millaisia taitoja
nuoret tarvitsevat menestyäkseen
täällä. Hiljalleen rohkaisemme
vanhempia kuuntelemaan omien
nuorten toiveita ja ryhmissä
pohdimme, mitä nuorten erilaiset
ratkaisut merkitsevät perheelle
ja yhteisölle.”

”Parasta olivat erilaiset esimerkkitapaukset, joiden kautta
sain kattavan kuvan siitä,
millaisia eri tekijöitä kunniaväkivaltaan liittyy ja miten
hankala asia se on”.
Koulutuksen tilaajan

kuvaus:

”Sopu-hankkeen tuottama koulutussisältö sosiaali- ja terveysalan
opiskelijoille oli erittäin asiantuntevaa ja pedagogisesti pätevästi esitetty, jatkamme erittäin
mielellämme yhteistyötä”.

Vertaisohjaajan kuvaus:

”Ryhmäläiset oppivat miten lapsia
kasvatetaan Suomessa, miten
huolehditaan itsestä vanhempana,
miten käytetään kalenteria, mitkä
ovat pyhäpäivät ja niiden tarkoitus, eri vierailijat kertoivat
naistentaudeista, lasten suuhygieniasta, Helsingin ilmaisista
nähtävyyksistä, ryhmään
tutustumisesta ja ystävyydestä.”

Työntekijän kuvaus:

Koulutuksiin osallistujat kokivat saavansa konkreettista
ymmärrystä kunnia-ajattelusta.
Monille aihepiiri oli vieras eikä
heillä ollut tietoa kunniaan
liittyvästä väkivallasta. Tietoa
saatiin myös kunniaan liittyvän
väkivallan ilmenemismuodoista ja
vaikutuksista sekä kahden kulttuurin ja sukupolven haasteista.
Monet saivat myös työvälineitä
tunnistamiseen sekä työskentelyyn
teeman parissa.

Ryhmäläisen kuvaus:

”Olen oppinut naisten asemasta
Suomessa sekä lasten asioista,
kuten koulukiusaamisesta.
Olemme käyneet myös omia
kokemuksia läpi”.

Nuoret kokevat, että voivat itse vaikuttaa tulevaisuuteensa.

Nuorten kanssa työskentely sekä ryhmissä että yksilötasolla on painottunut
tämän hetkisen tilanteen lisäksi tulevaisuuden suunnitteluun. On pohdittu
vaihtoehtoja, joilla nuori voi toteuttaa omia haaveitaan, kuten opiskella
ennen avioitumista tai valita oman puolison. Toiminnassa on rohkaistu
nuoria tekemään päätöksiä omassa elämässä ja tuettu koko perhettä tämän
hyväksymisessä.

”Aina kun lähden täältä (Soputilasta), ajattelen, että minulla on
sittenkin tulevaisuus. En ajattele enää itsemurhaa ratkaisuna”
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E-TALO
E-Talo on Tyttöjen ja Poikien Talot verkossa. Sivustolla on perustietoa eri teemoista kuten; monikulttuurisuus, media ja pelaaminen,
sosiaaliset suhteet ja seksuaalisuus. Lisäksi e-Taloon tuotetaan
materiaalia teemoista joista nuoret kysyvät paljon.
Työssä toteutetaan sukupuolisensitiivistä työotetta. Nuorilla on mahdollisuus valita lähettävätkö he kysymyksensä nais- vai miestyöntekijälle, ja myös chat-palvelussa on mahdollista
keskustella valitsemansa henkilön kanssa.
Henkilöstö: Kaksi työntekijää. Lisäksi vuoden aikana toimintaa oli toteuttamassa viisi vapaaehtoista ja
useampi opiskelija.
Rahoitus: Hanketta rahoittaa RAY. Lisäksi Zonta ry:n Supersiskot -hanke on rahoittanut markkinointia ja vapaaehtoisten koulutusta.

Nuoret hyötyvät e-Talon chatista.

”Tässä saa mukavasti tietoo, kun
nää asiat kiinnostaa aika paljon.
Tosi mukava keskustelu ja kiitos.

Nuorten nettipalvelu e-Taloa käytti 9000 nuorta.
Käyntikertoja oli verkkosivuilla 14030, ja työntekijät vastasivat 629 nuoren kysymykseen. Kysymykset käsittelivät
laaja-alaisesti muun muassa murrosikää, seksuaalisuutta,
terveyttä, mielenterveyttä ja sosiaalisia suhteita. Kysyjien
iät vaihtelivat 10–24 –vuotiaiden välillä. Aihepiirit kysymyksissä käsittelivät pääosin kehonkuvaa ja seurustelua.
Chat-palvelu oli auki alkuvuonna keskiviikkoisin klo 18–19
ja syksyllä aikaa pidennettiin tunnilla. Palvelussa käytiin
vuoden aikana 121 keskustelua.
Esimerkiksi sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus
näkyi yhteydenotoissa. Niinpä HeSetan kanssa aloitettiin
yhteistyö jonka tavoitteena oli lisätä e-Talon sivuille Sateenkaari-e-Talo, josta nuoret löytävät tietoa seksuaalisuuden ja
sukupuolen moninaisuudesta.
Etsivää työtä toteuttettiin verkossa ja nuorten tapahtumissa. E-talon työntekijät vierailivat muiden verkkotoimijoiden chateissa, kuten Habbo-Hotellissa ja GoSuperModel
-palvelun ryhmä-chatissa. Vierailut olivat onnistuneita ja
niitä jatketaan.

”Mulla tulee kohta itku... kun
tulee sellainen fiilis, että
sä välität”
”Kiitos paljon sinulle neuvoista.
Minä tutkinkin tuota pop juttua,
hyvää illan jatkoa ja kiitos
oikeesti todella paljon. Tulen
varmaan uudelleen :D”
”Kiitos kun neuvoit. Minä juttelen jollekin siellä talolla
(ohjattu Tyttöjen Talolle). Nyt ei
enää ahdista niin kovasti.”
”Tässä on niin mukava jutella,
kun asia kuitenkin nolottava.
Kaikkii asioita jonkun verran
mielessä”.

SOSIAALISET TULOKSET
tavoitteita mitattiin tilastojen, asiakaskyselyjen, spontaanin palautteen sekä e-Talon työntekijöiden kuvausten
avulla. Kyseessä oli e-Talon ensimmäinen täysi toimintavuosi, ja haasteeksi muodostui luotettavien ja kattavien arviointimenetelmien löytäminen, sillä verkkotyön anonyymi
luonne, ajoittain arkaluontoiset aiheet, sekä palvelun kertakäyttömahdollisuus asettivat omat rajoitteensa arvioinnille.
Nuorten kyselyyn vastasi 48 nuorta, joista 41 oli tyttöjä ja 7
poikia. Eniten vastaajia oli ikäryhmässä 13–16-vuotiaat (24
vastaajaa), joka kertoo e-talon suurimmasta kohderyhmästä.
Vuoden 2014 sosiaalisissa tuloksissa arvioinnin painopisteenä ovat olleet palvelun käytettävyys ja saavutettavuus.
Lisäksi arvioitiin nuorten kokemusta saadun tuen riittävyydestä ja laadusta. Kävijätilastojen jatkuvan kasvun, sekä
nuorilta tulleen palautteen kautta voidaan todeta että e-Talo
on vakiinnuttanut asemansa valtakunnallisena, nuorten hyvinvointia tukevana palveluna.

Nuoret ovat tyytyväisiä kysymyksiä–
vastauksia -palstalta saamiinsa
vastauksiin.

”Moi, ihanaa että tällainen
sivusto on olemassa, nuoret
tarvitsevat juuri
tällaista toimintaa”
”Kiitos vastauksestanne jo etukäteen. Etenkin minulle
olette usein pelastus”
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Nuoret ovat tyytyväisiä kysymyksiä–vastauksia -palstalta saamiinsa vastauksiin.

Jos et kysynyt itse mitään, saitko silti tietoa tai apua sinua kiinnostaviin asioihin?

kyllä (21)
jonkin verran (15)
en tarpeeksi (2)
en lainkaan (2)
N = 40

Hain vastauksen e-Talosta, koska asian voi kirjoittaa heti, kun se on
päällimmäisenä mielessä. Psykiatrille meneminen kestää aina.

MY W.A.Y
My W.A.Y -hanketta toteuttiin vuosina 2011-2013, ja jatkorahoituksen turvin vuonna 2014. Tavoitteena oli tarjota nuorille
positiivinen kokemus työelämästä koulutus- ja ohjausmallin kautta.
Kohderyhmänä olivat 17–25 -vuotiaat nuoret, jotka ovat vaarassa
syrjäytyä työmarkkinoilta esimerkiksi elämänhallintataidoissa
olevien puutteiden takia.
kemusten vuoksi. Kurssilla käsiteltiin voimavaroja, mielenkiinnon kohteita, unelmia, ihmissuhteita, ajankäyttöä, ja
urheilun ja terveellisten elämäntapojen merkitystä. Nuorten
kanssa pohdittiin omaa identiteettiä ja itsetuntoa. Elämänhallinnan tukemiseksi käytiin kuntosalilla, keilaamassa,
pelaamassa biljardia, ja elokuvissa sekä tehtiin ruokaa ja
leivottiin pipareita. Toiminnat tukivat myös päihteetöntä elämää. Kurssin aikana mietittiin aktiivisesti jokaiselle
nuorelle omaa jatkopolkua työ- tai opiskeluelämään, jotka
selkiintyivät kurssin aikana.

Henkilöstö: Projektista vastasi projektipäällikkö. Työelämävalmennus ja mallinnus ostettiin Riihenaika Oy:ltä.
Rahoitus: Projektia rahoitti Ely-keskus

My W.A.Y- toimintaan osallistui 15 nuorta. Vuoden 2014
ensimmäiseen valmennukseen osallistui kahdeksan nuorta. Menetelminä käytettiin liikuntaa, tutustumiskäyntejä,
yksilökeskusteluita, rentoutusta ja osallistavia luentoja.
Tausta-ajatuksena oli nuorten roolin muuttaminen passiivisesta oman elämän sivustaseuraajasta aktiivisiksi toimijoiksi. Valmennuksen aikana nuoria kannustettiin ottamaan
itse yhteyttä erilaisiin vierailupaikkoihin, oppilaitoksiin ja
työnantajiin. Nuoret osallistuivat myös ryhmätoiminnan
suunnitteluun.
Syksyn 2014 ryhmä aloitti lokakuun alussa. Ennakkoon
ilmoittautuneesta kahdeksasta nuoresta seitsemän aloitti
valmennuksen. Kurssin aikana käytiin läpi työhön ja opiskeluun liittyviä asioita. Nuoria motivoitiin oman paikan löytämiseen työelämässä. Kurssilla käsiteltyjä aiheita olivat muun
muassa oppimistyylit, työnhaku, työhaastattelu, työelämän
pelisäännöt ja -valmiudet sekä sosiaaliset taidot. Lisäksi
nuoret tekivät osaamisen- ja ammatinvalintatestit, työhakemukset ja CV:t, ja etsivät itseään kiinnostavia työpaikkoja.

Hankkeen tavoitteena oli, että puolelle valmennuksen
osallistujamäärästä järjestyisi jatkotoimenpide. Yksikään ei
päässyt heti valmennuksen jälkeen työkokeiluun eikä palkkatyöhön. Osalle nuorista järjestettiin tukihenkilöpalvelu tai
jonkin muun tahon tukipalvelu. Niille, joille ei saatu jatkopaikkaa, lopettivat valmennuksen kesken, johtuen omasta
elämäntilanteesta, kiinnostuksen puutteesta tai alhaisesta
motivaatiosta.
Vuoden aikana osoittautui, että My W.A.Y -hankkeen tapaisilla, matalan kynnyksen projekteilla on paikkansa nuorten elämänhallintaan, opiskeluun ja työllistymiseen liittyvien haasteiden parissa. Kahden kuukauden valmennusaika,
koettiin kuitenkin aivan liian lyhyeksi, jotta tuloksia syntyisi.
Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret tarvitsevat huomattavasti
pidemmän ajan selvittääkseen oman elämän kiemuroita.

Elämänhallinnan tukeminen muodostui tärkeäksi
osaksi kurssin sisältöä nuorten vaikeiden taustojen ja ko27
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HALLINTO JA TALOUS
TALOUS

Kalliolan Nuorten hallinnossa työskentelee nuorisotyönjohtajan lisäksi kehittämisjohtaja sekä taloudesta vastaavat
henkilöt, joita ovat taloushallinnon kehittämispäällikkö ja
palkanlaskija.
Kalliolan Nuorten ylin päättävä taho on yhdeksänjäseninen johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja
Nasima Razmyar, varapuheenjohtaja John Kermann, Timo
Lemmetyinen, Marjukka Liikala, Annina Hirvonen, Maarit
Kivistö, Mikko Salasuo, Saila Kuikka ja Mikko Mäkelä. Johtokunta kokoontui vuonna 2014 viisi kertaa. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin maaliskuussa ja syyskokous joulukuussa.

Kalliolan Nuorten sisään tulevasta rahasta kului
73,11% henkilöstökuluihin. Toimintojen toteuttamiseen
jäävä raha on siten suhteellisen vähäistä henkilöstökuluihin
verrattuna.
Vuosi 2014 oli taloudellisesti ylijäämäinen 938 €. Oman
pääoman alijäämä on 93 385 €. Tähän tulee kiinnittää
erityistä huomiota tulevien vuosien aikana. Jotta oman
pääoman alijäämä tulevina vuosina voidaan korjata, tulee
vähentää kuluja, talouden seurantaan tulee kiinnittää entistä
enemmän huomiota ja kehittää uusia palvelujen muotoja
tasapainottamaan taloutta.

Yhdistyksen johtoryhmässä on seitsemän jäsentä.
Johtoryhmään kuuluivat nuorisotyön johtajan lisäksi eri toimintayksiköiden johtajat, Kalliolan Nuorten kehittämisjohtaja sekä Kalliolan kannatusyhdistyksen Lapsi- ja perhepalvelujen johtaja. Johtoryhmä kokoontui 10 kertaa ja kokoontui
lisäksi kehittämisseminaareihin viitenä päivänä. Kalliolan
Nuorten nuorisotyön johtaja on myös Kalliolan Setlementin
johtoryhmän jäsen.

Tukea Kalliolan Nuoret sai vuoden 2014 aikana
seuraavilta tahoilta: Raha-automaattiyhdistys, Helsingin
kaupunki, Espoon kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö,
Ely-keskus, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Lasten ja
nuorten säätiön Myrsky-hanke, sekä useilta lahjoittajilta.

TASEET
VASTAAVAA

31.12.2014

31.12.2013

VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Lyhytaikaiset saamiset			
		 Myyntisaamiset
28 058,07
38 953,53
		 Avustussaamiset
31 619,08
94 831,66
		 Muut saamiset
9 461,89
11 203,35
		 Siirtosaamiset
22 407,10
2 118,71
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
91 546,14
147 107,25
Rahat ja pankkisaamiset
197 241,52
170 969,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
288 787,66
318 076,69
VASTAAVA YHTEENSÄ
288 787,66
318 076,69
		

VASTATTAVAA								
OMA PÄÄOMA
		 Lahjoitusten rahasto
18 792,68
		 Edellisten tilikausien yli/alijäämä
-113 116,99
		 Tilikauden yli/alijäämä
938,44
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
-93 385,87
		
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
		 Ennakkomaksut
94 836,06
		 Ostovelat
16 815,75
		 Siirtovelat
181 743,49
		 Muut lyhytaikaiset velat
88 778,23
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
382 173,53
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
288 787,66
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18
-47
-65
-94

792,68
554,58
562,41
324,31

61
47
212
90
412
318

975,37
520,73
671,65
233,25
401,00
076,69

tuloslaskelmat

TULOSLASKELMAT
Varsinainen toiminta

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013						

TUOTOT 				
		 Avustukset
1 691 775,70
1 758 212,26
		 Korvaukset
289 475,01
279 496,08
		 Maksut
28 871,79
69 826,66
		
Henkilökunnan sos.korvaukset
84 206,25
90 362,96
		 Sisäiset hallinnon tuotot
142 063,55
139 849,90
		 Muut tuotot
7 232,81
1 334,23		
TUOTOT YHTEENSÄ
2 243 625,11
2 339 082,09
KULUT			
		 Palkat
-1 345 030,13
		 Eläkekulut
-242 893,63
		 Muut lakisääteiset henkilöstökulut
-52 394,29
		 Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut
-128 815,57
		 Vuokrat
-45 823,89
		 Matkakulut
-23 221,66
		 Tarvikkeet
-86 618,52
		 Ostetut palvelut
-229 973,20
		 Huoneistokulut
-7 858,90
		 Sisäiset hallinnon kulut
-142 063,55
		 Muut kulut
-27 420,51
KULUT YHTEENSÄ
-2 332 113,85
TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
		 Tuotot
		 Kulut
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

-1 409
-248
-56
-190
-48
-37
-133
-222
-8
-139
-44
-2 539

082,65
843,94 		
230,27
088,81
787,08
345,22
074,67
982,59
975,50
849,90
104,58
365,21

-88 488,74

-200 283,12

27 653,40

71 855,99

27 653,40

71 855,99

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
		 Tuotot
33,78
		 Kulut		
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ
33,78

9,08
-119,36
-110,28

TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ
		 YLEISAVUSTUKSET
		 Yleisavustukset
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ

-60 801,56

-128 537,41

61 740,00
61 740,00

62 975,00
62 975,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

938,44

-65 562,41
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YHTEYSTIEDOT
KALLIOLAN NUORET RY
Toinen linja 3, 3.krs.
00530 Helsinki
www.facebook.com/kalliolannuoret
www.kalliolannuoret.fi

nuorisotyönjohtaja
puh. 040 500 7928
kehittämisjohtaja
puh. 040 027 3046

helsingin tyttöjen talo

itä-pasilan sosiaalinen nuorisotyö

Toinen linja 3, 2 ½.krs.
00530 Helsinki

Pasilan Asukastalo
Topparikuja 2
00520 Helsinki

www.tyttojentalo.fi
tyttojentalo@tyttojentalo.fi

vastaava ohjaaja
puh. 040 504 6869

Helsingin Tyttöjen Talon johtaja
puh. 050 363 8563

kivikon kumppanuusnuorisotalo
espoon tyttöjen talo

Leppävaarankatu 24 D 2, 3. krs.
02600 Espoo (Ruusutorpan koulun yhteydessä)
www.espoontyttojentalo.fi
espoontyttojentalo@tyttojentalo.fi

Kivikonkaari 21
00940 Helsinki
puh. 040 500 8402

Puistolan nuorisotyö

Puistolanraitti 18
00760 Helsinki

Espoon Tyttöjen Talon johtaja
puh. 050 442 2173

vastaava ohjaaja
puh. 046 850 7590

poikien talo

Kangasalantie 11
00550 Helsinki

saunalahden tukiasuntoyhteisö

Itäviitta 5 A 25
02330 Espoo

www.poikientalo.fi
poikientalo@poikientalo.fi

yksikön johtaja
puh. 040 825 6009

Poikien Talon johtaja
puh. 040 775 1748

sopu - kunniakonFlikteja
ennaltaehkäisevä yhteisötyö

e-talo

Toinen linja 3, 3.krs.
00530 Helsinki

Kinaporinkatu 2 C (sisäpiha)
00500 Helsinki

www.e-talo.fi

www.soputila.fi

projektivastaava
puh. 040 562 4187

vastaava projektityöntekjä
puh. 040 192 0815
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