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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.
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kalliolan nuoret

tukee lasten ja nuorten kasvua yksilöinä ja yhteisön jäseninä.

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.
Sosiaalisen nuorisotyön menetelmiä ovat muun muassa erilaiset 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.

Arvojamme ovat:

Missio:

Tehtävämme on haavoittuvassa
asemassa olevien lasten ja nuorten sosiaalinen
vahvistaminen.

erilaisuuden kunnioittaminen

Visio:

luottamus ihmisen ja hänen yhteisönsä
kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia

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

yksilön oikeuksien kunnioittaminen
tasa-arvoisuus

Toimintatapoina yhteistyö ja vahva kumppanuus
nuorisotyöllisten palveluiden tuottamisesta Puistolassa. Lisäksi Kalliolan Nuoret ry:n eri hankkeet tekevät laajaa verkostotyötä Nuorisoasiainkeskuksen lisäksi muun muassa Sosiaali- ja terveysviraston ja eri järjestöjen kanssa.
Kalliolan Nuoret 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.

Kalliolan Nuorten keskeiset toimintatavat ovat
kumppanuus ja verkostotyö. Yhdistyksellä on usean vuoden kokemus kumppanuustyöstä julkisen
organisaation kanssa. Tyttöjen Talo on Helsingin
kaupungin nuorisoasiainkeskuksen, Kalliolan Nuoret ry:n ja Suomen Setlementtiliitto ry:n kumppanuustalo. Poikien Talolla, Itä-Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä ja Kivikon kumppanuusnuorisotalossa kumppanina on Helsingin kaupungin
nuorisoasiainkeskus.
Ostopalvelusopimuksia on Espoon kaupungin kanssa
Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminnan tuottamisesta ja Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa

Osallisuuden askeleet ja vaikuttamiseen kasvaminen
Kalliolan Nuorten toiminnot elävät ja kehittyvät
yhteistyössä ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa
nuorten kanssa. 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. Yhdistyksen toiminnoissa muka-

na olevat lapset ja nuoret ovat usein erityisen
tuen tarpeessa olevia. Tästä johtuen ensimmäinen
askel osallisuustoiminnassa on päästä osalliseksi
omaan elämäänsä. Nuoren kokemuksen vahvistuessa
siitä, 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.
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puheenjohtajan
puheenvuoro
niitä nuoria, jotka astuvat Talolle ensimmäistä kertaa.
Nuorelle paras tuki on kuitenkin toinen nuori, joka ymmärtää
vielä paremmin ne haasteet, joita he kohtaavat päivittäin arjessaan.
Takaisin antaminen ja vertaisuuden voima näkyy hienosti Marjo
Sanchezin henkilökuvassa tässä vuosikertomuksessa, jossa hän kertoo kokemuksistaan nuorena äitinä ja nykyisenä ammattilaisena.

Kalliolan Nuoret on tehnyt erinomaista työtä vuonna
2015. Kaiken ydin on se, että nuoret voivat hyvin ja nuoret voivat
paremmin. Tämä näkyy päivittäin kaikkien työntekijöiden, vapaaehtoisten, jäsenten ja muiden toimijoiden työssä. Se näkyy myös
lämpimässä ilmapiirissä, joka on omaleimaista Kalliolan Nuorten
toiminnassa ja tiloissa.
Nuoret ovat yhteiskunnan tulevaisuus. Nykyinen tilanne työllisyyden ja koulutuspaikkojen kanssa on kuitenkin omiaan lisäämään epävarmuutta. Meillä on yhä enemmän nuoria, joiden lähtökohdat ovat muita heikommat. Samalla meillä on kasvava määrä
esimerkiksi maahanmuuttajanuoria tai nuoria, joiden perhe on
muuttanut tänne konfliktialueilta mutta he ovat itse kasvaneet Suomessa. On myös monta nuorta, joilla ei vain ole esimerkiksi säännöllistä harrastusta tai muuta luontevaa paikkaa, jossa olla muiden
ikäistensä kanssa koulun ulkopuolella.

Kiitos kaikille, jotka olette toiminnassa mukana. Kiitos myös
kaikille toiminnan tukijoille. Edellinen vuosi on ollut Kalliolan
Nuorille ja toiminnalle hyvä ja olen varma, että se jatkuu myös
tulevina vuosina. Tilaa on myös uusille toimijoille, jäsenille ja
nuorille. Toiminnasta kiinnostuneet toivotan lämpimästi tervetulleeksi mukaan.

Nasima Razmyar

Meidän on tarjottava kaikille mahdollisuudet toteuttaa
omaa potentiaaliaan täysin riippumatta siitä, millaiset lähtökohdat
heillä on. Ei ole nuoren oma vika, jos vanhemmilla ei ole aikaa
pysähtyä kuuntelemaan ja kysymään, mitä nuorelle kuuluu. Ei ole
nuoren oma vika, jos vanhemmat ovat jääneet työttömäksi ja vaikea tilanne on tuonut mukanaan muitakin ongelmia. Tai nuoren
vika, jos ympäristö yrittää pakottaa tiettyyn muottiin, vaikka hän
ei siihen millään tavalla mahdu. Pahimmillaan nuori saattaa joutua elämään perheen asettamien odotuksien ja uuden yhteiskunnan ristipaineessa.
Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden olla oma itsensä. Tätä varten tarvitaan paikkoja, joissa viettää vapaa-aikaa
turvallisessa ilmapiirissä. Paikkoja, joihin on helppo mennä ja
sinut vastaanotetaan juuri sellaisena kuin olet. Näissä paikoissa on
myös mahdollista järjestää nuorten näköistä toimintaa, jolla etsiä uusia kiinnostuksen kohteita ja saada uusia taitoja. Se voi olla
esimerkiksi teatteria ja itseilmaisua, jonka kautta rakentaa omaa
identiteettiä. Voi myös olla liikunnallista toimintaa tai ihan vain
keskustelua tietystä aiheesta.
Kalliolan Nuorten toiminnassa on vahvasti mukana ajatus kokonaisvaltaisuudesta ja ennen kaikkea aitoudesta. Samalla toimintaa tehdään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisesti. Tämä yhdistelmä
on läsnä siinä arkisessa toiminnassa, jota pyöritetään eri puolilla
pääkaupunkiseutua eri lähiöissä. Tarpeet ja toiveet eri puolilla ovat
erilaisia mutta kaikkea toimintaa yhdistää ja sen keskiössä ovat nimenomaan nuoret itse.
Itse olen aina ihaillut sitä tunnelmaa, joka vallitsee esimerkiksi Tyttöjen ja Poikien Taloilla. Niin moni on löytänyt siellä
oman paikkansa ja saanut lisää uskoa itseensä. Kun ympäristö antaa mahdollisuuden rauhassa pohtia ja olla, samalla tukien eteenpäin, siitä saa voimaa tehdä omia päätöksiä. Tämän vaikutus näkyy myös siinä, että moni toiminnasta voimaa saanut nuori haluaa
antaa toiminnalle takaisin. He haluavat olla mukana tukemassa
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sosiaalinen nuorisotyö lähiöissä

Nuorisotyön johtajan
katsaus vuoteen 2015
Vuosi 2015 oli Kalliolan Nuorten 41. toimintavuosi. Tuona
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 2015 oli kaikella
tavalla historiallinen yhteiskunnallisesti katsottuna. Pakolaistilanne tuli selvemmin näkyväksi syksyn 2015 aikana ja haastoi myös
Kalliolan Nuoria miettimään omaa toimintaansa. Tarjosimme jo
syksyllä mahdollisuutta liittyä erilaisiin yhteisöihin, muun muassa
Poikien Talon intercultural evening-toimintaan.
Tulemme tulevina vuosina miettimään nykyisiä palvelujamme myös pakolaisina maahan tulleiden näkökulmasta katsottuna.
Vuosi alkoi taloudellisesti haastavassa tilanteessa.Taloutta jouduttiin edelleen tasapainottamaan erityisesti Helsingin Tyttöjen Talon
osalta supistamalla henkilöstöresurssia perustoiminnasta. Onneksemme hartiamme ovat jo sen verran leveämmät, ettei työntekijöitä
jouduttu irtisanomaan. Liikkumavara talouden osalta on edelleen
kaventunut, kun tuet toiminnalle eivät ole nousseet kustannustason
nousun myötä.

neljään alueeseen ja jokaiselle alueelle tulee oma aluepäällikkönsä
kehittämään setlementtinuorisotyötä. Tästä johtuen piiritoiminnalle ei enää ole roolia. Näin ollen Setlementtiliiton Uudenmaanpiiri
lakkautettiin vuoden 2015 lopussa ja sen myötä Kalliolan Nuoret ry
on Suomen Setlementtiliiton jäsen vuoden 2016 alusta.
Kalliolan Nuorten yksi keskeisin kumppani, Helsingin
kaupungin nuorisoasiainkeskus tekee myös suunnantarkistustaan ja siihen liittyen kumppanuusstrategia uudistuu. Strategian
johdosta nuorisoasiainkeskus irtisanoi nykyisiä kumppanuussopimuksiaan järjestöjen kanssa. Kalliolan Nuoret ry:n kumppanuussopimukset Kivikon kumppanuusnuorisotalon ja Itä-Pasilan
sosiaalisen nuorisotyön osalta loppuu kesäkuun lopussa 2016. Tyttöjen Talon osalta sopimus loppuu vuoden 2016 lopussa. Itä-Pasilan ja Tyttöjen Talon toiminnan tukeminen siirtyy avustuksiin.
Kivikon nuorisotalon osalta Kalliolan Nuoret ry:n 16 vuotinen työ
päättyy. Toivomme, että muutostyön läpikäynti tuo tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia tehdä laadukasta sosiaalista nuorisotyötä
Helsingissä.
Espoon kaupungissa olemme vakiinnuttaneet asemamme
Saunalahden tukiasuntoyhteisön toiminnassa ja Espoon Tyttöjen
Talo toiminnassa. Loppuvuodesta saimme tietää, että Espoon Tyttöjen Talon Sorella-hanke sai rahoituksen RAY:lta ja näin jalkautuva Tyttöjen Talon monikulttuurinen työ pääsee käyntiin. Lisäksi
konkreettisesta yhteistyöstä on sovittu Espoon sosiaali- ja terveysviraston kanssa ja neuvottelut rahoituksesta on aloitettu.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että haasteellisesta tilanteesta
huolimatta Kalliolan Nuoret ry:n työtä edelleen tarvitaan. Suurin
osa nuorista voi hyvin, mutta yhä suurempi joukko tippuu kaikkien
turvaverkkojen läpi. Matalankynnyksen paikkoja siis tarvitaan,
jonne voi tulla aikaa varaamatta ja leimaantumatta saamaan tukea ja apua kasvuunsa. Kalliolan Nuorten voimavara on osaava ja
sitoutunut henkilöstö. Työtä tehdään ihmiseltä ihmiselle, nuorta
arvostaen ja kunnioittaen.

Aloitimme myös uuden hankkeen jalkautuvan seksuaalikasvatuksen OKM:n rahoittamana sekä palkkasimme kaksi nuorisotyön oppisopimusopiskelijaa. Kehittämishanke e- Talon verkkotoiminta löysi oman paikkansa nuorten verkkopalveluissa ja löysi hyvin kohderyhmänsä. Poikien Talo vakiinnutti toimintansa vuoden
2015 aikana pysyvän rahoituksen myötä. Sopu- hanke (kunniakonflikteja ennaltaehkäisevä yhteisötyön hanke) sai loppuvuodesta kahden vuoden jatkorahoituksen RAY:lta. Tämän rahoituksen
myötä kunniakonfliktityön paikka kirkastuu edelleen järjestön toteuttamana työnä. Lähiötoimintoja ei päästy tavoitteesta huolimatta vielä laajentamaan, vaikka setlementtiarvoihin pohjautuvalle
työlle lähiöissä olisikin tarvetta.
Käynnistimme myös useita uudistuksia. Suomen Setlementtiliiton liittohallitus antoi tehtäväksi uudistaa setlementtinuorisotyön
rakennetta. Tässä uudistustyössä Kalliolan Nuoret on ollut aktiivinen toimija Setlementtiliiton uudenmaanpiirin kautta. Uuden
organisaatiorakenteen mukaan setlementtinuorisotyö jakautuu

kIRSI MÄNTYNIEMI-Sipilä
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Tapahtunutta 2015
Sopu-hankkeen loppuseminaari Nuoruus ja Kunnia
sai innostuneen vastaanoton
Sopu-hankkeen loppuseminaari toi yhteen lokakuun loppupuolella ammattilaiset, opiskelijat ja
muut kunniatematiikasta kiinnostuneet. Sali täyttyi 113 kuulijasta. Seminaarin avasi Kalliolan Nuorten puheenjohtaja ja kansanedustaja Nasima Razmyar, joka korosti perheen merkitystä
nuoren tukena. Razmyarin mukaan vanhemmat toivovat lapsilleen hyvää, mutta patriarkaalisessa
ajattelutavassa tytöt ja pojat ovat eriarvoisessa asemassa. Sopu-hankkeen tekemä työ perheiden
parissa on hänen mukaansa tärkeää, jotta perheet tulevat tietoisiksi kunnia-ajattelustaan ja
saavat välineitä kasvattaa lapsistaan samanarvoisia.
Tukholmalainen kunnia-asiantuntija Dilek Baladiz pureutui luennossaan erityisesti kunnia-ajattelun varjopuoliin nuoren elämässä ja nuoriin jotka ovat jääneet kahden kulttuurin väliin.
Hän korosti perheen kanssa työskentelyä aina kun se on mahdollista. Yhteistyö perheen tasolla
luo toivoa konfliktien ratkaisemiseen kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Käytännönläheinen ja monipuolinen esitys innosti kuulijoita, ja osallistuja kommentoi luennon antia seminaarin jälkeen: ”Tällaista kansainvälistä kokemusta en ole ennen kuullut. Puhuja oli todella mielenkiintoinen ja käytännönläheinen joten tämä avasi todella hyvin teemaa ja antoi aivan uusia
näkökulmia! Nyt ymmärrän asian laajemmin ja ehkä ensi kertaa ymmärrän mistä on kysymys.”
Iltapäiväksi seminaariväki jakaantui monipuolisiin työpajoihin. Lontoon Forced Marriage Unitin
Sophie Lott johdatteli kuulijansa pakkoavioliittoihin Isossa-Britanniassa. Sopu-hankeen työntekijät esittelivät toiminnallisia menetelmiä nuorten parissa työskentelyyn. Johanna Aapakallio vei kuulijat kunnian alkulähteille seksuaalisuuteen ja sen kontrollointiin. Didar-hankkeen
työntekijät puolestaan esittelivät kunniaan liittyvän väkivallan vastaista työtä Turkissa ja
Jordaniassa dokumenttifilmien keinoin. Osallistujat kehuivat erityisesti draaman käyttöä, joka
toi kunniateeman henkilökohtaiselle tasolle ja sai osallistujat kokemaan konkreettisesti kunniatematiikan eri näkökulmia.

Kalliola Rock täytti Alppipuiston
Jo kesäiseksi perinteeksi muodostunut kaikille avoin Kalliola Rock järjestettiin
kerran kesäkuun lopulla. Kesäinen sää, monipuolinen musiikkitarjonta, hyvä ruoka
tunnelma kokosivat Alppipuiston täyteen kaikenikäisiä festarivieraita. Päälavalle
vän aikana muun muassa Stefan Piesnack band, Viitasen Piia, Lasten Haustausmaa,
nen ja Ruudolf.

seitsemännen
ja loistava
nousivat päiSamae Koski-

Paviljonki-lavalla nähtiin koko päivä nuorten kykyjen taidonnäytteitä, musiikki- ja tanssiesityksiä. Myös Kalliolan Nuorten sosiaalinen nuorisotyö ja osaaminen olivat päivän aikana esillä
eri muodoissaan. Lapset viihtyivät omissa ohjelmanumeroissaan, puisto täyttyi piknikvilteistä
ja festarivieraat tutustuivat Kalliolan Nuorten eri työmuotoihin ja työntekijöihin festaritunnelman lomassa.

Nuorille elämyksiä Kalliolan kesäkodilta
Kesällä yhdistys järjesti kesätoimintaa Kalliolan kesäkodilla kahdesti viikossa aamupäivästä alkuiltaan. Toiminnan toteuttamiseen osallistuivat kaikki Kalliolan Nuorten toimipisteet,
Saunalahden tukiasuntoyhteisötoimintaa lukuun ottamatta. Kesätoimintaan olivat tervetulleita
kaikki Kalliolan Nuorten toiminnoissa mukana olevat nuoret sekä uudet kävijät. Kesäpäiviä vietettiin yhdessä jutellen, pelaillen, saunoen ja uiden. Yhdistyksen kesätoiminta oli hyvä lisä
helsinkiläisille nuorille, muutoin hiljaiseen kaupunkiin.
Kesäkotitoiminnan lisäksi eri toimipisteillä oli myös omaa kesä- ja leiritoimintaa koko kesän
ajan. Käyntikertoja kesätoiminnalle kertyi heinäkuun ajalta lähes 80. Kesätoiminta koettiin
hyvänä niin nuorten kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Kesätoiminnassa toteutuivat onnistuneella tavalla osallisuus ja yhteisöllisyys. Luonnolla todettiin olevan positiivinen ja rauhoittava vaikutus nuoriin. Kesätoimintaa tullaan toteuttamaan myös kesällä 2016.
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kalliolan nuorten kasvot

UUSI TULOKAS &
VANHA TEKIJÄ
Tyttöjen Talon Maikku aloitti Kalliolan Nuorissa lähes kymmenkunta vuotta sitten ja
Poikien Talon Kimmo saatiin joukkoon lokakuun alussa. Minkälaisia ajatuksia heillä on
työstään, arvoista ja Kalliolan Nuorista juuri nyt?

Ammattiroolin taakse
piiloutuminen ei toimi
nuorisotyössä
Kimmo Saastamoinen huomasi kesällä 2015 työpaikkailmoituksen Poikien Talon ohjaajan paikasta. Sosionomiksi
opiskellutta Kimmoa puhutteli sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote, joka oli keskeistä myös hänen edellisessä työssään Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -hankkeessa.
Kimmo aloitti Poikien Talolla lokakuussa ja on viihtynyt.

Kunnioitus ja läsnäolo
sysäävät kiireen taka-alalle

Poikien Talon ohjaajana työtehtävät ovat olleet jo
moninaiset. Välillä Kimmo on istunut paneelikeskusteluissa, käynyt perustamassa yhteispohjoismaista verkostoa
Tukholmassa ja toisena hetkenä keittänyt spagettia nuorten kanssa. Hän kokee, ettei työtä ohjaa tulosvastuu tai
suorituskeskeisyys.
”On todettu, että nuorisotyön lopputulos on usein ennalta määrittelemätön ja ettei erilaisilla asiakasprosesseilla ole selkeää päättymispäivämäärää. Työssä on olennaista
ei-muodollinen oppiminen asiakaskohtaamisten, tunteiden
ja vuorovaikutuksen välityksellä. Tärkeää on myös, että on
mahdollisuuksia kasvaa ihmisenä ja haastaa omia käsityksiä.
”Ammattiroolin taakse piiloutuminen ei toimi tässä työssä, joka vaatii välitöntä läsnäoloa. Nuorten esiin nostamat
kysymykset poikana olemisesta ja seksuaalisuudesta ovat siinä määrin ajattomia, että huoliin ja murheisiin voi samaistua myös oman nuoruuden välityksellä. Nuorten tilanteissa
havaitut edistysaskeleet, esimerkiksi rohkaistuminen ja yksilötapaamisista ryhmätoimintaan osallistujaksi siirtyminen,
ovat konkreettisia onnistumisia työssä.”

Espoon Tyttöjen Talon johtajana toimiva Maria
Wikberg tuli taloon lähes kymmenen vuotta sitten sosiaalisen nuorisotyön käynnistyessä Itä-Pasilassa. Taustaltaan
sosionomi (amk), yhteisöpedagogi (yamk) sekä kulttuurinharrastaja Maria eli Maikku, tuli valituksi vastaavan
ohjaajan työtehtäviin. Vuosien kuluessa työt ovat siirtyneet Espoon Tyttöjen Talolle. Sen sijaan pohdinnat siitä
miten sukupuolisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä voisi
tehdä tyttöjen ja nuorten tarpeita vastaavasti on pysynyt
ajankohtaisena.
”Työssä motivoi tytöiltä, heidän läheisiltään ja yhteistyökumppaneilta saatu palaute, yhdessä tekeminen ja onnistuminen, toiminnan kehittäminen sekä tasa-arvon ja feminismin edistäminen.”
Maikku on tehnyt uransa nuorten ja lasten sekä monikulttuurisuusteemojen parissa. Hän kokee viihtyneensä
Kalliolan Nuorissa hyvin, koska yhdistyksessä on mahdollista tehdä töitä omalla arvopohjalla ja kehittyä ammatillisesti
hyvässä ilmapiirissä. Arvopohja tuo työhön tärkeän lisän.
Setlementtiarvojen ääreen on hänen mukaansa pysähdytty
yhdistyksessä monella eri tasolla.
”Yhteiskunnassamme väreilevä tehokkuusajattelu ja kiire
asettuvat taka-alalle, kun havahdun siihen, miten merkityksellistä on toisen kunnioittaminen, rinnalla kulkeminen, läsnäolo ja yhteisöllisyys”, hän pohtii.

Setlementtiarvot kuten ihmisten keskellä toimiminen,
ovat Kimmon mukaan tärkeitä ajassa, jossa ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa erillään toisistaan. Toisaalta omassa työssä on vaikeaa erottaa, mikä perustuu puhtaasti setlementtiarvoihin, ja mikä sosiaali- ja terveysalan yleissitovaan
ammattietiikkaan. Alkuperästä riippumatta arvot edustavat
hänelle universaalia hyvää.
Oma vapaaehtoistoiminta muun muassa Vieraasta veljeksi toiminnassa täydentää päivätyötä Poikien Talolla. Kohtaamiset ovat tarjonneet hänelle erilaisia näkökulmia ihmiselämän haavoittuvuuteen ja sattumanvaraisuuteen. Samalla
luottamus ihmisissä itsessään olevaan potentiaaliin löytää
ratkaisuja, on vahvistunut.
”Empatiassa on oikein kohdennettuna uskomatonta voimaa.” Kimmo toteaa.

Maikku nauttii työstä, jossa voi tuoda tyttöjen elämään toivekkuutta. Pienikin askel voi olla merkittävä.
Viime aikoina hän on pohtinut erityisesti turvapaikanhakijoiden osallistumista toimintaan, jossa yhteistä kieltä ei
ole. Kohdatakseen nuori, on jatkuvasti kehitettävä omaa
ammattitaitoaan.
”Olen oppinut kollegoiltani uusia keinoja yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi.”
8
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vuoden 2015
Tavoitteet ja
arviointi

voitiin palkata oppisopimuksella kaksi nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjaajaksi opiskelevaa nuorta. Heistä toinen aloitti työskentelyn Espoon Tyttöjen Talolla ja toinen Kivikon kumppanuusnuorisotalolla. Espoon Tyttöjen Talo sai loppuvuodesta RAY:lta
projektiavustuksen monikulttuurisen jalkautuvan tyttötyön
toteuttamiseen.
Sisäinen yhteistyö toteutui esimerkiksi Kalliolan Nuorten kesätoiminnassa Kalliolan kesäkodilla, Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön ja Espoon Tyttöjen Talon yhteisellä leirillä,
Sopun sekä e-Talon yhdessä järjestämillä kunniateemaisilla
chateilla. E-Talon chat-toimintaan tutustui ja sitä oli toteuttamassa myös muita Kalliolan Nuorten työntekijöitä. Tyttöjen
ja Poikien Talot ja e-Talo tapasivat säännöllisesti ja miettivät
työn yhteisiä rajapintoja yhteisissä kokoontumisissa. Sisäinen
yhteistyö toteutui onnistuneesti myös kesäkuisessa Kalliola
Rockissa.
Yhdistyksen ulkoista viestintää kehitettiin luomalla yhteinen sosiaalisen median strategia ja kouluttautumalla aiheesta.
Vuosikertomuksen tekemiseen panostettiin ja vuosikertomus
sijoittuikin Liikkeenjohto- ja konsulttitoimisto PricewaterhouseCoopers Oy:n vuosikertomuskilpailussa finaaliin saakka.
Osana vuosikertomusta julkaistiin sosiaalisen arvioinnin tuloksia. Vuonna 2015 luotiin myös Kalliolan Nuorille oma tunnus.

Kalliolan nuorten tavoitteet olivat perustoimintojen ylläpito ja turvaaminen, palveluiden kehittäminen ja synergiaetujen parempi hyödyntäminen Kalliolan Nuoret ry:n ja Kalliolan setlementin sisällä.
Kalliolan Nuorten toiminnat toteutuivat laadukkaasti ja
suunnitelmien mukaisesti. Raha-automaattiyhdistyksen jatkorahoituksen sai kunniakonflikteja ennaltaehkäisevä toiminta
Sopu ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin rahoitus jalkautuvaan matalankynnyksen seksuaalikasvatustoimintaan.
Kalliolan Nuoret sai RAY:n yleisavustuksen vuodelle 2016,
joka omalta osaltaan lisää vakautta ja laadukkaan toiminnan
toteutumista ja edelleen kehittymistä myös tulevina vuosina.
E-Talo jatkaa vielä projektirahoituksen turvin, ja yritysyhteistyön mahdollisuuksia edistettiin osana rahoituspohjaa vuoden
2015 aikana. RAY:n Paikka auki -työllistämishankkeen kautta

lukuja

Vuonna 2015 Kalliolan Nuorten toimintoihin osallistui
säännöllisesti 1397 lasta ja nuorta. Käyntikertoja
kertyi 38 001. Vapaaehtoisia mukana toiminnassa oli 75.

yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa kohdatut
käyntikerrat

Tyttöjen Talo
Espoon Tyttöjen Talo
Kivikon kumppanuusnuorisotalo
Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö
Puistolan nuorisotyö
Poikien Talo

9148
2234
12 296
2151
4196
2892

e-Talo -hanke

34 231

9000

verkkosivukäyntiä

eri käyttäjää

suunnitelmallisesti
ryhmät
tuetut

535
220
222
114
51
567

431
78
2
58
2
182

856
vastausta kysymysvastaus -palstan kautta

10

58
16
38
25
2
12

786 70
tyttöjen
kysymystä

poikien
kysymystä

Sosiaaliset tavoitteet määriteltiin ja tulokset arvioitiin toimintakohtaisesti työntekijöiden kanssa. Kalliolan Nuorten yhteisiä tuloksia arvioitiin johtoryhmässä. Yhteistyötä ja
arvojen toteutumista yhdistyksessä mitattiin sidosryhmäkyselyllä. Kysely lähetettiin marraskuussa 135 keskeiselle yhteistyökumppanille. Keskeiseksi yhteistyökumppaniksi valittiin toimintojen ohjausryhmäläiset ja rahoittajatahojen avainhenkilöt.
Kyselyyn vastasi 53 henkilöä ja vastausprosentti oli 39.

Sosiaalinen arviointi
Kalliolan Nuoret on kehittänyt pitkäjänteisesti
toimintojensa vaikutusten arviointia ja näkyväksi
tekemistä. Yhdistys kokoaa tulokset vuosittain erilliseen
sosiaaliseen arviointiraporttiin ja niistä raportoidaan
myös osana vuosikertomusta. Vuonna 2015 sosiaalisen
arvioinnin prosessiin osallistuivat lähiötyöstä Kivikon
kumppanuusnuorisotalo ja Itä-Pasilan sosiaalinen
nuorisotyö, Helsingin ja Espoon Tyttöjen Talot sekä
Poikien Talo ja Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminta.
Kehittämishankkeista mukana olivat kunniaväkivalta-hanke
Sopu, sukupuolisensitiivinen nettiauttamishanke e-Talo ja
monikulttuurinen jalkautuva seksuaalikasvatushanke.

Kalliolan Nuoret on tärkeimpien sidosryhmiensä mukaan
luotettava yhteistyökumppani, joka täydentää toiminnallaan
lasten ja nuorten tukipalveluja. Toiminnassa toteutuvat setlementtiarvot kiitettävästi. Setlementtiarvot, kuten luottamus
ihmisen omiin voimavaroihin, moninaisuuden kunnioittaminen, osallisuus ja yhteisöllisyys välittyvät vastaajien mukaan
toimintaan ja vastaajista yli 90 % kokee, että arvot toteutuvat
toiminnassa hyvin tai erittäin hyvin.
Vaikka suoraan vertailu edellisvuoden tuloksiin ei ole mahdollista erilaisten asteikkojen takia, on järjestö saavuttanut
kiitettävät arviot nyt jo useasti perättäin, ja edellisistä arvioista on havaittavissa myös selkeää nousua. Kehittämiskohdiksi
yhteistyökumppanit osoittivat viestinnän. Erityisesti toiminnan
arvioinnista toivottiin selkeää ja koottua tietoa, jotta tärkeä työ
saadaan näkyvämmäksi. Vuoden 2015 sosiaalinen arviointikertomus saikin uuden muodon, jossa toiminnan vaikutuksia pyritään esittämään entistä tehokkaammin ja selkeämmin.

Yhdistyksessä toteutetaan vuorovuosin sosiaalinen
arviointi henkilöstön ja sidosryhmien näkökulmasta. Kuluneena vuonna arvioitiin järjestön osaamista, yhteistyösuhteita ja
setlementtiarvojen toteutumista sidosryhmäkyselyllä. Toimintojen tasolla sosiaalista arviointia varten tietoa kerättiin
erilaisilla kyselyillä ja haastatteluilla sekä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden kirjallisilla kuvauksilla.
Lisäksi hyödynnettiin toiminnoista valmistuneita opinnäytetöitä. Tiedonkeruuta varten toteutettiin 13 kyselyä, joihin vastasi yhteensä 410 toimintoihin osallistunutta. Haastatteluihin
osallistui 15 ihmistä.

Saunalahden
tukiasuntoyhteisö

3
säännöllistä
ryhmää

106
kokoontumiskertaa

sopu-hanke

tuettua kunniakonflikti- ja
kriisiasiakasta

18

681

11

tuettua nuorta

yksilöllistä
tukitapaamista

ryhmää

jalkautuva
seksuaalineuvonta
ja -kasvatus -hanke

684

25

nuorelle tietoisuuskasvatus
koulutusta

koulutettua
ammattilaista

131
ryhmätoiminnan kautta tuettua
vanhempaa, lasta ja nuorta

2141

484
yksilöllistä
tukitapaamista

nuorelle
seksuaalikasvatusta

11

494

11
koulutusta
ammattilaisille

2015 toiminnoT &
sosiaaliset tulokset

kalliola nuorten eri
toiminnot vuonna 2015

helsingin
tyttöjen
talo

espoon
tyttöjen
talo

saunalahden
tukiasuntoyhteisö

poikien
talo

sopu

Lähiötyö
itä-pasila

kivikko

puistola

lähiöryhmätoiminta

kehittämishankkeet
e-talo

seksuaalineuvonta ja
-kasvatus

lähiöryhmätoiminta
Lähiöryhmätoiminta kohtaa nuoria heidän omilla asuinalueillaan. Se tarjoaa mahdollisuuden
mielekkääseen tekemiseen nuorten omaa osallisuutta ja vahvuuksia tukien. Lähiöryhmissä
korostuvat ohjaajien aktiivinen läsnäolo ja nuoren saama turvallinen aikuiskontakti.
toiminnassa Itä-Pasilassa ja Kivikossa. Toimintaan osallistui nuoria, jotka eivät syystä tai toisesta ole sitoutuneet
tai saaneet tarpeilleen vastaavaa tukea alueen avoimista
nuorisopalveluista.
Mielekkään toiminnan tarjoaminen mahdollisimman
matalakynnyksisesti mahdollisti nuorille oikea-aikaisen
tuen. Ryhmät olivat luonteeltaan toiminnallisia ja niiden
kautta lapset ja nuoret saivat erilaisia kokemuksia ja mahdollisuuden harrastaa erilaisia asioita. Toiminnassa tehtiin
muun muassa retkiä uimahalliin, elokuviin ja muihin erilaisiin harrastustoimintoihin.

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

Lähiöryhmiä toteutui viisi ja niihin osallistui yhteensä 46 nuorta. Ryhmät toteutettiin sosiaalisen nuorisotyön
viitekehyksessä, jossa huomioidaan myös sukupuolisensitiivisyys ja kulttuurisensitiivinen työtapa. Neljä ryhmistä
jatkoi koko vuoden. Suurin osa osallistujista oli maahanmuuttajataustaisia. Ryhmiä toteutettiin pienryhmämuotoisesti mm. Ruoholahden, Kivikko-Kontulan, Jakomäki-Puistolan ja Itä-Pasilan alueilla. Lisäksi nuoria tuettiin tarjoamalla kesätyömahdollisuus apuohjaajana varhaisnuorten
12
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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 kumppanuustalo tarjoaa lapsille ja nuorille
avoimen toiminnan lisäksi aktiviteettia pienryhmille sekä koulujen lomakausille.
la myös retkien ja tutustumiskäyntien rooli oli iso. Vuoden
aikana osallistuttiin mm. harrastemessuille, käytiin uimastadionilla sekä järjestettiin diskoja, nuorisotalojen välinen fudis-turnaus ja koko perheen vapputapahtuma. Lisäksi talolla
järjestettiin tyttöjen ja poikien illat sekä fifa-turnauksia.
Hiihtolomalla tehtiin pulkkaretki, käytiin Fazerin tehtaalla ja Reaktori-tapahtumassa sekä järjestettiin Master
chef-kilpailu. Hiihtolomalla järjestettiin myös nuorten toivoma yönuorisotalo. Kesätoimintana järjestettiin avoimen
toiminnan lisäksi kuvataideleiri ja kokkisleiri.

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

Nuorisotalon kävijämäärät ja pienryhmätoiminta
kasvoivat merkittävästi vuonna 2015. Kivikon kumppanuusnuorisotalolla toteutettiin avointa toimintaa, pienryhmätoimintaa sekä tapahtumia ja lomatoimintaa. Tärkein painopiste oli niin sanotussa perustoiminnassa, jossa tärkeimpinä
tekijöinä ovat olleet joustavat aukioloajat, yhteistyö perheiden kanssa sekä harrastustoimintojen mahdollistaminen ja
edesauttaminen.
Pienryhmätoiminta kasvoi ja ryhmiä toteutui vuoden aikana 38. Vuoden aikana kokoontui leikkikerho nuoremmille
alaluokkalaisille, pienten kokkikerho sekä näytelmäkerho.
Lisäksi toteutettiin nuorten ohjaamat askartelukerho, liikuntakerho, poikakerho sekä liikuntakerho muslimitytöille yhdessä SOPU-hankkeen kanssa. Uudeksi suosikkitoiminnoksi
muodostui pienten Pärinäperjantai, joka kokosi viikottain
20–30 osallistujaa kisailemaan eri lajeissa. Nuorisotalol-

Nuorten osallisuus vahvistui ja nousi tärkeään rooliin vuonna 2015. Helsingin kaupungin luotsaama RUUTI- toiminnan myötä nuoret saivat itse vaikuttaa toiminnan
sisältöön ja hankintoihin merkittävämmin kuin koskaan ennen. Nuorille järjestettiin kaksi apuohjaajakoulutusta, joihin
olisi ollut osallistujia enemmän kuin voitiin ottaa. Myös yhteistyö perheiden kanssa lisääntyi vuoden aikana. Nuorisotalolla järjestettiin nuorten vanhemmille avoimia tilaisuuksia, jonka kautta vanhemmat tutustuivat talon toimintaan.

”Täällä kaikki pitää yhtä.
Ystävää ei jätetä pulaan.”

Sosiaaliset tulokset
Sosiaalisia päätavoitteita toimintavuodelle olivat
vahva perustoiminta sekä nuorten osallisuuden lisääminen.
Tavoitteita mitattiin asiakaskyselyn ja kahden haastattelun
avulla. Kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2015 ja siihen vastasi 33 nuorta, jotka olivat 13–17-vuotiaita.
Kyselyyn vastasi seitsemän tyttöä ja 26 poikaa. Vastaajat
olivat talolla säännöllisiä kävijöitä, suurin osa nuorista oli
käynyt talolla noin vuodesta kahteen vuoteen, mutta reilu
neljännes yli neljä vuotta. Kahteen toteutettuun haastatteluun osallistui viisi talolla usein käyvää nuorta, joista kolme
oli poikia ja kaksi tyttöä. Sosiaaliset tavoitteet täyttyivät kiitettävästi ja kaikissa tavoitteissa tapahtui myönteistä kehitystä edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti nuorten kokemus
saadusta sosiaalisesta tuesta on ollut merkittävää. Yli 60
prosenttia antoi korkeimman arvosanan, eli kympin, itselle
saadusta tuesta ja avusta, mikä oli myös huomattava korotus
edellisvuosien jo hyviin arvioihin.
Nuoret ovat saaneet tukea erityisesti kaverisuhteisiin,
koulunkäyntiin ja itsevarmuuteen. Nuoret kokivat myös
edellistä vuotta vahvemmin, että he voivat vaikuttaa talon
toimintaan ja kokivat että kumppanuusnuorisotalo mahdollisti heille kokemuksia, kuten yhteisiä retkiä, jotka eivät
muutoin olisi olleet mahdollisia.

96
96
90
80

% Kivikon nuorista oli sitä
mieltä, että kaikki nuoret ovat
tervetulleita talolle.
% nuorista koki, että heidät
hyväksyttiin toiminnassa juuri
sellaisena kuin he ovat.
% nuorista kokee että Kivikon
nuorisotalo on turvallinen
paikka viettää aikaa
% nuorista Kivikon
kumppanuusnuorisotalo on
mahdollistanut kokemuksia,
joita heidän ei olisi ollut muuten
mahdollista kokea
(N=33)
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ITÄ-PASILAN
SOSIAALINEN NUORISOTYÖ
Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö on alueen lapsia, nuoria sekä perheitä
yksilöllisesti ja yhteisöllisesti kohtaavaa toimintaa. Toiminnan ytimessä
ovat vuorovaikutteiset ja vertaistuelliset tyttö- ja poikaryhmät, yksilötuki,
retket ja leirit.

Henkilöstö: Kaksi kokopäiväistä työntekijää. Vuonna
2015 toiminnassa oli myös kaksi nuorta kesätyöntekijää,
kolme opiskelijaa ja seitsemän vapaaehtoista.
Rahoitus: Toimintaa toteutetaan kumppanuudessa Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa ja sosiaali- ja terveysviraston avustuksella.

Toimintavuonna Itä-pasilassa toteutettiin 25 ryhmää,
johon osallistui säännöllisesti lähes 120 lasta ja nuorta.
Toiminnan keskiössä olivat tyttö- ja poikaryhmät. Myös jalkapallokerhot, tapahtumat sekä koulujen loma-aikoihin painottuvat retket ja leirit rytmittivät Itä-Pasilan vuotta.
Uutena toimintona järjestettiin äiti-tytärryhmä yhteistyössä koulun ja leikkipuistojen kanssa. Koulunkäyntiä tuettiin järjestämällä läksyjentekoapua vapaaehtoisten aikuisten
voimin. Läxäri kokosi viikottain asukastalolle 10–20 koululaista ja neljä vapaaehtoista. Vanhempien toiveesta syksyllä
käynnistettiin myös toinen läksyryhmä.
Kuluneen vuoden yksi sosiaalinen tavoite oli nuorten
kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin sekä nuorten
terveen seksuaalisen kehityksen tukeminen. Pitkin vuotta
ryhmissä ja vanhempainilloissa keskusteltiin elämäntapojen
merkityksestä hyvinvoinnille. Lisäksi järjestettiin päihdekasvatusta ja nuoria kannustettiin liikunnallisuuteen.
Suljetuissa pienryhmissä nuorten on helppo kysyä ja
ottaa asioita seksuaalisuudesta esiin ja seksuaalineuvontaa

85
78

% kokee, että toimintaa
suunnitellaan ja toteutetaan
yhdessä
% kokee kuuluvansa
yhteisöön tai Itä-Pasilan
porukkaan.

Kannustaminen liikuntaharrastuksiin
on onnistunut hyvin ja yli

60

% kokee, että on saanut ItäPasilasta elämäänsä lisää
liikunnallisuutta.
(N=45)

jatketaan myös jatkossa tyttö- ja poikaryhmissä. Keväällä
järjestettiin nuorten naisten leiri 17–19-vuotiaille, jossa käsiteltiin laajasti naiseuden ja seksuaalisuuden teemoja.
Nuorten osallisuuden kokemuksia vahvistettiin tapahtumien ja vertaisohjaajuuden kautta. Keväällä nuoret olivat
toteuttamassa alueellista Urbaaniviikko-tapahtumaa, jonka
lisäksi tyttöryhmät osallistuivat Kalliolan kansanjuhlaan ja
Pasilan asukastalon joulumyyjäisiin keräten rahaa matkakassaan. Nuoret saivat toimia myös vertaisvalistajina, kun
ehkäisevän päihdetyön malli Skarppi toteutettiin Alppilan
yläasteella sekä asukastalolla. Kaksi nuorta saivat kesäkuussa kesätyön nuorisotyöstä.

Sosiaaliset tulokset
Sosiaalisia tuloksia arvioitiin asiakaskyselyn ja työntekijöiden kuvausten avulla. Kyselyyn vastasi loppuvuodesta
45 vastaajaa, 26 tyttöä ja 17 poikaa. Vastaajat olivat iältään
pääosin 10–15 –vuotiaita. He olivat olleet toiminnassa mukana noin yhdestä viiteen vuotta.
Tavoite lasten ja nuorten tukemisesta ryhmätoiminnan
ja yksilötuen kautta on toteutunut toiminnassa hyvin. Nuoret kokivat saaneensa tarvitessaan tukea ja he olivat saaneet
toiminnasta elämäänsä ennen kaikkea iloa, ystäviä, liikunnallisuutta, hyvää mieltä sekä uusia kokemuksia. Osallisuuden kokemukset ovat mahdollistuneet esimerkiksi vertaisohjaajina tai -valistajina, ja lähes 80 % vastaajista koki että oli
saanut halutessaan toiminnoissa vastuuta.
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”Olen käynyt tyttökerhossa
3 vuotta. Parasta oli kun
kävimme elokuvissa ja Raxissa.
Olen saanut tyttökerhosta
iloa, itsevarmuutta,
mukavuutta ja kivoja päiviä!”

”Olen käynyt poikaryhmässä
kaksi tai kolme vuotta.
Parasta oli viime vuonna
kaupunkiseikkailu,
kierrettiin kaupunkia
kartan kanssa.”

-Sumaya-

-amin-

”Olen saanut tyttökerhosta
ystäviä ja itsevarmuutta.
Tyttökerhossa minua on
piristetty monta kertaa.”
-salma-

ITÄ-PASILAN NUORET OVAT SAANEET TOIMINNASTA MONIPUOLISIA OSALLISUUDEN KOKEMUKSIA
TOIMIMALLA ESIMERKIKSI VERTAISPÄIHDEVALISTAJINA TAI APUOHJAAJINA

”Sain enemmän itsetuntoa ja tuntui hyvältä puhua aikuisille
päihteistä ja niiden vaikutuksista”
”Olen auttanut kun minulta on pyydetty apua. Tärkeintä on ollut että
olen saanut haluamaani vastuuta ja parasta on ollut että, joka työpäivä
on ollut erilainen ja ilmapiiri on ollut mahtava. Esimerkiksi olen
suunnitellut kaupunkiseikkailua, ostanu kaupasta eväät retkelle, kantanu
tavaroita ja pitäny meidän järjestämään toimintaan osallistuneista
huolta. Olen oppinut tasapainottelemaan työn ja hauskanpidon välillä.”

PUISTOLAN nuorisotyö
Puistolan nuorisotyö tarjoaa alueen 13–17-vuotiaille nuorille päihteettömän ja turvallisen tilan viettää vapaa-aikaa. Illoissa nuoret tulevat kohdatuksi ja kuulluksi oman itsensä ja omien
asioidensa kanssa. Puistolassa toteutetaan nuorisotyöllisiä iltoja neljä kertaa viikossa.
peli-illat turnauksineen ja palkintoineen vuoroviikoin.

Nuorisotyötoiminta alkoi Puistolan peruskoulun tiloissa lokakuussa 2015. Toiminta aloitettiin loppusyksystä
tiedottamalla nuorille koululla nuorisotyön aloittamisesta koulun nuorisokahvilan tiloissa. Toimintaa järjestettiin
neljänä iltana viikossa. Varhaisnuorille toiminta keskitettiin tiistai-iltapäivään. Varhaisnuorten kanssa on heidän
toiveidensa mukaisesti vietetty iltapäiviä elokuvien parissa,
askarrellen ja karaokea laulaen. Nuorten kanssa paistettiin
myös vohveleita ja pelattiin lautapelejä ja pingistä.

Paikalliset yhteistyökumppanit kuten kirjasto, nuorisotalo sekä peruskoulu ja MLL:n ovat olleet tiiviitä yhteistyökumppaneita. Jakaminen on rikastuttanut toimintaa eri
tavoin. Nuoret ovat saaneet muun muassa kirjastolta säännöllisesti vinkkejä uusista nuortenkirjoista ja varhaisnuorten toiminnassa oli aktiivisesti mukana MLL:n kylävaari.
Henkilöstö: Yksi työntekijä, kolme tuntityöntekijää.
Rahoitus: Toiminnan rahoitus tuli ostopalveluna Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskukselta

Isompien nuorten tavoittaminen onnistui yli odotusten.
Illoissa on ollut kävijöitä 20–65. Nuorten toiveita kuullen
järjestettiin kolme ryhmää; kokkiryhmä sekä leffaryhmä ja
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helsingin
tyttöjen talo
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.
Henkilöstö: Seitsemän kokopäiväistä työntekijää ja yksi osa-aikainen. Lisäksi Tyttöjen Talolla oli n. 20 tuntityöntekijää ohjaamassa ryhmiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön jalkautuvan seksuaalikasvatuksen ja -neuvonnan
hankkeessa työskenteli 1,2 työntekijää niin, että työntekijäpanos jakautui sekä Helsingin että Espoon Tyttöjen
Talon toimintaan. Vapaaehtoisia naisia talolla toimi 25.
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 Talon toimintaa toteutettiin avoimen toiminnan, ryhmätuen ja yksilötuen keinoin Tyttöjen Talon eri
työmuodoissa. Lisäksi talolla järjestettiin yhteisiä tapahtumia ja juhlia. Vuonna 2015 Tyttöjen Talolla toteutui 58
ryhmää. Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnan kautta tuettuja
nuoria oli 535, joista pitkäkestoisesti ja suunnitelmallisesti
tuettuja tyttöjä ja nuoria naisia oli 416. Yksilötukea sai 233
tyttöä ja nuorta naista.
Tyttöjen Talo tuki tyttöjen ja nuorten naisten elämää
monipuolisesti. Tarjolla on ollut mahdollisuuksia erilaiseen
mielekkääseen toimintaan ja säännöllisiin harrastuksiin

sekä kevyempää tukea haavoittuvassa asemassa oleville tytöille. Lisäksi tarjolla on ollut tukea erilaisissa elämän kriisi- ja haastekohdissa.
Monikulttuurinen tyttötyö osana Tyttöjen Talon
avointa toimintaa tarjosi erityistä tukea monikulttuurisille
tytöille, vahvisti heidän kulttuuri-identiteettiään sekä tarjosi väyliä ennakkoluulojen vähentämiseen ja moninaisuuden kunnioittamiseen. Eri kulttuuritaustaisia tyttöjä ohjataan Tyttöjen Talolle jatkuvasti sosiaali- ja terveyspuolelta,
kouluilta, poliisista, perheen ja tuttavien sekä verkostojen
kautta. Vuonna 2015 yksilötarve on noussut huomattavasti,
samoin kuin tarve jalkautua lähiöihin.
Vuoden aikana järjestettiin monikulttuurisuusteemaa
olevat ryhmät kuten taideterapiaryhmä, väkivaltaa kokeneet
ja vaikuttajat, Maailman timantit, Nuoret vaikuttajat, Sopu-ryhmä afganistanilaistaustaisille nuorille.
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Vapaaehtoistoimintaa toteutettiin OKM:n rahoituksella ja se oli tärkeä osa Helsingin Tyttöjen Talon avointa
toimintaa. Toiminnassa on ollut mukana eri tavoin 25 vapaaehtoista. Vapaaehtoisten ryhmänohjauksia järjestettiin
kahdeksan, minkä lisäksi vapaaehtoisia tavattiin yksilöllisesti tarpeiden mukaan. Vanupa eli Vapaaehtoiset nuorten
parissa-verkosto järjesti vapaaehtoisille kaksi koulutusta
teemoilla itsetunto ja häpeä. Lisäksi Tyttöjen Talo järjesti
erilaisia työpajoja ja kaksi virkistysiltaa vapaaehtoisille.

TYTÖT OVAT SAANEET TOIMINNASTA
ITSETUNTEMUKSEEN LIITTYVIÄ OIVALLUKSIA,
JOTKA HALUAVAT SÄILYTTÄÄ ELÄMÄSSÄÄN.

”Kyllä; tytöt ovat vahvoja ja
ansaitsen hyvää.”

Nuoret äidit-toiminta on kohdennettu alle 21-vuotiaille lastan odottaville ja synnyttäneille äideille lapsineen.
Viikoittain kokoontui sekä suljettuja että avoimia ryhmiä
odottaville sekä äideille vauvoineen. Yksilötukea tarjottiin
kaikille toiminnan piirissä oleville äideille tarpeen mukaan.
Toimintavuonna toteutettiin viisitoista ryhmäprosessia
yhteensä noin 80 äidille lapsineen. Kesällä toteutettiin kaksi leiriä, joista toinen oli yksinhuoltajaäideille lapsineen ja
toinen oli perheleiri, joka toteutettiin yhteistyössä Poikien
Talon kanssa.

”Olen oppinut arvostamaan itseäni
enemmän ja saanut
rohkeutta muutokseen elämässä.”
”Olen oppinut että olen tärkeä ja
hyvä juuri tällaisena kuin olen.
Olen oppinut myös ettei
yksin tarvitse pärjätä. Olen
saanut tärkeitä ja hyviä ystäviä.”

Seksuaalisen väkivaltatyön tavoitteena on matalan
kynnyksen tuki 12–28 –vuotiaille seksuaalista väkivaltaa ja
kaltoinkohtelua kokeneille tytöille ja nuorille naisille. Työ
oli terapeuttista yksilö- ja ryhmätoimintaa. Toimintakautena toteutettiin kahdeksan ammatillisesti ohjattua vertaistukiryhmää sekä autettiin yhteensä 130 seksuaalista väkivaltaa kohdannutta tyttöä.
Maahanmuuttajataustaisille tytöille toteutettiin oma
ryhmä. Lisäksi järjestettiin leiritoimintaaja ja syksyllä toteutettiin huoltajille kohdennettu vertaisryhmä, joka jatkoi
toimintaansa keväälle. Keskeinen osa työtä oli myös verkostotyö sekä koulutus ja konsultaatio muille nuorten kanssa
työskenteleville ammattilaisille.

TYTÖT SAAVAT TUKEA JA HYVÄKSYNTÄÄ
ELÄMÄÄNSÄ TALON AVOIMESTA TOIMINNASTA
JA SULJETUISTA VUOROVAIKUTUKSELLISISTA
TYTTÖRYHMISTÄ

”Sain tarvitsemaani keskusteluapua. Mitä apua toiminnalla tai
avulla on? Tuki on tuonut turvaa
sillä olen ymmärtänyt että yksin
ei tarvitse yrittää, on ihmisiä
jotka ovat valmiita auttamaan.
Olen saanut selvennystä tunteisiini, ajatuksiini ja käytökseeni.
Ihmiskäsitykseni ja maailmankäsitykseni on laajentunut.”

Sosiaaliset tulokset
Tavoitteita mitattiin kuluneena vuonna asiakaskyselyn
avulla. Tiedonhaun monipuolistamiseksi kysely toteutettiin
toimintavuonna avoimilla kysymyksillä. Kyselyyn vastasi
vuoden kuluessa 50 tyttöä. Materiaali oli runsas ja monipuolinen, ja nuoret sanoittivat tarkasti kokemuksiaan erilaisista ryhmistä, yksilötuesta ja tapahtumista sekä niiden
vaikutuksista elämäänsä.
Vuoden sosiaalinen tavoite, eli tyttöjen ja nuorten naisten Talolta saama hyväksyntä ja tuki, toteutui arvioinnin
perusteella kiitettävästi. Tytöt kokevat tulevansa kohdatuiksi eri toiminnoissa erittäin hyvin. Avoimista sekä suljetuista
ryhmistä oli saatu erityisesti rytmiä arkeen, parempaa itsetuntemusta ja kehittyneitä tunnetaitoja.

”Ryhmän kuluessa mietin,
että asettamani tavoitteet tai
odotukset olivat melko suuria.
Koin, että on tarve hellittää
niiden suhteen.
Ryhmä on ollut minulle valtavan
suuri tuki elämässä. Ryhmässä
rohkaistuin ja uskaltauduin
puhumaan hyvin vaikeista tunteista. Sain ryhmästä myös apua
tunne-elämän vaikeuksiini: aggressiossa on voimaa
ja sen voi purkaa
positiivisessa mielessä!
Hahmotan myös rajat hiukan
paremmin. Ryhmä on tuonut apua
myös yksinäisyyteen.”

Harrastustoiminta oli mahdollistanut monelle harrastuksen lisäten näin osallisuuden kokemuksia. Nuoret äidit
olivat saaneet odottamaansa vertaistukea ja äitikavereita sekä keskustelutukea uudessa elämäntilanteessa. Seksuaalisen
väkivaltatyön ryhmäläiset ja yksilötukea saaneet kuvailivat
toiminnan kannattelevaa tukea, jonka vaikutuksia kuvattiin
elämää helpottaneeksi ja toivoa.
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Tyttöjen Talon
johtoryhmäläinen uskoo
ammattitaitoon ja suureen
sydämeen

ÄIDIT SAAVAT VERTAISTUKEA JA
ÄITIKAVEREITA SEKÄ KESKUSTELUTUKEA
UUDESSA ELÄMÄNTILANTEESSA NUORET ÄIDIT
-TOIMINNASTA

”Tyttöjen talolla käyminen on
auttanut jaksamaan arjessa ja on
ollut ihanaa saada vertaistukea
sekä uusia äitikavereita. Toiminta
on ollut mielestäni todella hyvää
ja monipuolista.”

Helsingin keskitetty ehkäisyneuvonta sijaitsee kivenheiton päässä Tyttöjen Talosta Hakaniemessä. Siellä vastaavana lääkärinä toimii Satu Suhonen, joka on myös
pitkäaikainen Tyttöjen Talon johtoryhmän jäsen. Johtoryhmässä eri alan ammattilaiset antavat oman asiantuntemuksensa Tyttöjen Talon toimintaan liittyvissä kysymyksissä ja kehittämisessä.
Verkoston avulla luodaan monipuolista kuvaa asiakkaiden eli pääkaupungin tyttöjen tilanteesta ja tarpeista.
Johtoryhmässä Satu edustaa terveydenhuollon puolta seksuaali- ja lisääntymisterveyden kysymyksissä.

”On ihanaa käydä ryhmässä ja se
on viikon kohokohta. Olen saanut
paljon neuvoja ja
uusia tuttavuuksia Tyttöjen talolta. Jatkakaa samaan malliin,
tämä tyytyväinen äiti jatkaa myös
käymistä <3”
”Hyvin on vastannut! Olen saanut
uusia ystäviä, apua ja tukea
arjen jutuissa. Olen varmaankin
hieman itsevarmempi nuorena äitinä ja
koen että ulkopuolisten ajatuksilla ei ole väliä. Olen ylpeämpi
äitiydestäni ja koen olevani
onnellisempi.”

Pitkän uran naistentautien ja synnytysten erikoislääkärinä tehnyt Satu pohti jo vuosia sitten silloisella
työpaikallaan Kätilöopistolla miten tuoda ammatillisesti
lähemmäksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden ilmiöiden
suhdetta sosiaalisiin tekijöihin. Esimerkiksi suunnittelemattomien raskauksien kohdalla hän kohtasi paljon naisia, joita elämä ei ollut päästänyt helpolla. Samalla tavalla tämä näkyi nuorilla erilaisissa ehkäisytilanteissa.

”Olen oppinut hurjasti lastenhoidosta ja nuoresta äitiydestä
sekä
saanut vertaistukea kun elämä
on tuntunut rankalta. Olen myös
oppinut että apua saa ja kuuluukin pyytää kun sitä tarvitsee.
Kiitos!”

Motivaatio Tyttöjen Talon johtoryhmätyöskentelyyn syntyikin nuorista ja heidän tarpeistaan sekä matalankynnyksen palveluiden mahdollistamisesta. Kun
Sadun kollega siirtyi eläkkeelle, avautui tilaisuus työskennellä osana johtoryhmää. Johtoryhmävuodet ovat
antaneet syvällisen kuvan Tyttöjen talon toiminnasta ja
funktiosta.
”Tyttöjen Taloa todellakin tarvitaan. Se on palvelu,
jota julkinen terveydenhuolto ei pysty - tuskin
koskaan tarjoamaan. Niin laaja-alaista, syvällistä tukea ja
apua mitä nuoret saavat
Tyttöjen kuin Poikien
Talolla.”
Tyttöjen Talon
toiminnan erityisyys on Sadun mukaan se, että siellä
ammattimaisuus ja
välittäminen kohtaavat tasapainoisesti ja että ammatillisuus kantaa
nuorten tukemisessa.

TYTTÖJEN SAAMALLA YKSILÖLLISELLÄ
JA RYHMÄMUOTOISELLA TUELLA ON
MERKITYSTÄ SEKSUAALISESTA TRAUMASTA
SELVIYTYMISEEN

”Tyttöjen Talolla on ekoja kertoja
tullut luottavainen fiilis, että
täällä mua oikeasti osataan
ja halutaan auttaa eikä
käännytetä pois.”
”Se on vaikuttanut todella paljon. En seisoisi tässä tänään
ilman Tyttöjen Talon tukea.”
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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.
Talon vuotta rytmittivät erilaiset tapahtumat kuten
naistenpäiväjuhla, Ruusun päivä, kevätjuhla, tyttöjenpäivän
juhla sekä joulujuhla. Espoon Tyttöjen Talo oli mukana myös
talon ulkopuolella erilaisissa tilaisuuksissa. Lomatoimintaa
järjestettiin erilaisten työpajojen muodossa ja kesällä kohdattiin Itä-Pasilan nuorisotyön nuoret yhteisellä leirillä.

Henkilöstö: Kaksi työntekijää, oppisopimusopiskelija ja
seitsemän vapaaehtoista. Ryhmänohjaajia oli toiminnassa kuusi.
Rahoitus: Toimintaa rahoittaa Espoon kaupungin nuorisopalvelut.

Toimintavuosi täyttyi avoimista illoista, ryhmistä, yksilötapaamisista, seksuaalikasvatuksesta ja -neuvonnasta,
leireistä, tapahtumista ja vapaaehtoistoiminnasta. Avoimia
iltoja järjestettiin kerran viikossa ja syksyllä aloitettiin yli
16 -vuotiaille tarkoitetut torstai-illat. Harrastusryhmät ovat
olleet monelle tytölle luonteva väylä osallistua toimintaan ja
ryhmätoiminta oli toimintavuoden aikana aktiivista. Vuorovaikutuksellisia suljettuja tyttöryhmiä toteutettiin 16.

Sosiaaliset tulokset
Espoon Tyttöjen Talon sosiaalisissa tavoitteissa korostuivat vahva perustoiminta, toiminnan saavutettavuus ja matalakynnyksisyys sekä tarjotun tuen tarpeenmukaisuus. Tavoitteiden onnistumista mitattiin asiakaskyselyllä. Kyselyyn
vastasi 46 talolla käyvää tyttöä.
Asiakaskyselyn mukaan tytöt ovat kokeneet talon ja sieltä
saatavan tuen omakseen ja toimintaan liittyminen oli koettu
sujuvaksi. Toimintamuodot koettiin itselle aikaisempaa tärkeämmäksi. Tuki on auttanut erityisesti uusien ystävyys- ja
kaverisuhteiden luomisessa ja syventämisessä sekä lisännyt
vapaa-ajanmahdollisuuksia. Avoimissa vastauksissa kuvattiin,
että tuki on vaikuttanut myönteisesti muun muassa itsetuntemukseen ja parantanut mielialaa.

Nuorten äitien toiminta jatkui kahdessa ryhmässä
yhteistyössä seurakunnan työntekijän sekä kaupungin lastensuojelun ja neuvolan kanssa. Äideille järjestettiin lisäksi
yksilötapaamisia sekä kevätleiri. Seksuaaliterveyttä pystyttiin edistämään aiottua enemmän seksuaalikasvatus- ja
neuvontahankkeen puitteissa. Seksuaalikasvatukseen osallistui vuoden kuluessa 625 nuorta ja seksuaalineuvonnassa
kävi 53 tyttöä.
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TYTTÖJEN TALO ON VAIKUTTANUT MYÖNTEISESTI ERILAISISSA ELÄMÄNTILANTEISSA OLEVIEN
TYTTÖJEN ELÄMÄÄN.

”Olen syventänyt Tyttöjen Talolla kaveri- ja ystävyyssuhteita. Olen myös
oppinut olemaan enemmän oma itseni kavereiden kanssa. Tyttöjen talo on
antanut minulle tekemistä vapaa-ajalle.”
”Tyttöjen talon toiminnan kautta olen kulkenut omaa itseäni kohti. Minun
on myös paljon helpompaa olla muiden ihmisten kanssa, olla sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa. Olen tutustunut uusiin ihmisiin ja saanut uusia
kavereita, jopa ystäviä. Olen oppinut paljon itsestäni”
”Olen parempi äiti pojalleni tyttöjen talon tuen takia”
”Olen saanut tukea, jota en ole saanut mistään muualta. Arvostava ja
kuunteleva ilmapiiri on ollut todella tärkeää.”

TYTÖT OVAT TULLEET KOHDATUIKSI JA VOIMAANTUVAT
ESPOON TYTTÖJEN TALOLLA.

90
80
80

% oli kokemus, että he olivat
tulleet nähdyiksi espoon
tyttöjen talolla.
% oli kokenut tulleensa myös
kuulluksi espoon tyttöjen
talolla.
% koki, että on saanut Espoon
Tyttöjen Talolta tukea tyttönä
olemiseen ja naiseksi kasvuun.
(N=46)
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poikien talo
Poikien Talolla tehdään sosiaalista nuorisotyötä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella. Kohderyhmänä
ovat 10–28 -vuotiaat pojat ja nuoret miehet. Toiminta tukee
poikien ja nuorten miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
ennaltaehkäisee syrjäytymistä.
Poikien Talo tarjoaa matalankynnyksen periaatteella monitasoista ja tarkoituksenmukaista tukea, jossa nuori voi itse määritellä
osallistumisensa tason. Toimintamuotoja ovat avoin ja ryhmätoiminta,
yksilötuki, seksuaalineuvonta- ja kasvatus ja monikulttuurinen työ sekä
seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden poikien tuki.
jossa toimitaan poikien luonnollisissa ympäristöissä
positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi. Kuluneena
vuonna Poikien Talolla toteutui 12 ryhmää ja yksilötukea tarvitsevia poikia kohdattiin 169 kertaa. Yksilötyö
oli usein kannattelevaa tukea esimerkiksi terapian tai
psykiatrisen hoitokontaktin alkua odotettaessa.

Henkilöstö: Neljä kokopäiväistä, yksi osa-aikainen
työntekijä ja viisi tuntiperusteista ryhmänohjaajaa.
Rahoitus: Toimintaa rahoittivat Raha-automaattiyhdistys, Opetus- ja kulttuuriministeriö (seksuaalineuvonta- ja kasvatus) ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveysvirasto (monikulttuurinen poikatyö). Tilat on
saatu käyttöön Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen puolesta.

Seksuaalisen väkivallan kysymyksissä matalankynnyksen tukipalveluille on erityinen tilaus poikien
keskuudessa. Näissä kysymyksissä pojat kohdattiin erityisesti kannattelevan, vakauttavan ja ohjaavan yksilötuen kautta. Kuluneen vuoden aikana monikulttuurisessa poikatyössä painopiste oli alaikäisissä turvapaikanhakijoissa sekä maahanmuuttajapojissa, jotka tarvitsevat
tukea osallistuakseen itselleen mielekkäisiin yhteisöihin
ja vapaa-ajan toimintoihin.
Kesätoiminnan nuoret suunnittelivat lähes kokonaan
itse. Heinäkuun ajan Poikien Talo oli mukana Kalliolan
Nuorten yhteisessä kesätoiminnassa. Kesällä järjestettiin
myös Tyttöjen Talon Nuoret äidit –toiminnan kanssa yhteinen leiri nuorille vanhemmille. Joululomalla järjestettiin muun muassa Yötalo sekä kävijöiden omasta toimesta järjestetty peliturnaus.

Poikien Talo alkoi kehittämishankkeena ja sai pysyväisluonteisen rahoituksen vuoden 2015 alusta. Vuoden
aikana nuoret kävivät talolla 2892 kertaa.
Kahdesti viikossa talolla järjestettiin avointa yhteisötoimintaa. Sitä kohdennettiin erityisesti pojille, joiden
on vaikea löytää omaa paikkaansa tai vertaisryhmäänsä
muualta, esimerkiksi tavalliselta nuorisotalolta. Keskeinen osa yhteisötoimintaa oli erilaisten projektien
ja työpajojen toteuttaminen. Kuluneen vuoden aikana
piirrettiin sarjakuvia, kokattiin, toteutettiin vaatekeräys
turvapaikanhakijoille, entisöitiin ja kunnostettiin huonekaluja sekä järjestettiin ennakkoluulottoman pukeutumisen päivä.
Yhteisötoiminnan kanssa samanaikaisesti talolla toimi myös matalankynnyksen seksuaalineuvontavastaaanotto ”SexInfo”, jossa nuorta kohdattiin pääsääntöisesti
1-5 kertaa. Seksuaaliskasvatuksilla tavoitettiin 775 nuorta ja niitä toteutettiin Poikien Talon ja Tyttöjen Talon yhteisen jalkautuvan seksuaalikasvatus ja -neuvontahankkeen puitteissa.

Sosiaaliset tulokset
Kyselyyn vastanneet 21 poikaa ja nuorta miestä
kokivat Poikien Talon turvalliseksi tilaksi, jossa tärkeimpinä asioina pidettiin ystävyyssuhteita ja yhdessäoloa, ilmapiiriä ja saatua tukea.
He kokivat saaneensa toiminnasta elämäänsä eniten
muutosta itsetuntemukseen ja vapaa-ajan viettoon. Kävijät kokivat että voivat kertoa omia ajatuksiaan Poikien
Talolla ja tulevat toiminnassa kuulluiksi.

Vuoden aikana toteutettiin myös kohdennettua
ryhmätoimintaa ja kannattelevaa yksilötukea. Ryhmätoiminnassa kävijöillä on mahdollisuus käsitellä itselle merkittäviä asioita yhdessä toisten nuorten kanssa
turvallisessa ympäristössä. Ryhmätoiminnan rinnalle
on kehitetty myös ryhmämuotoisten projektien ajatus,
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POIKIEN TALOLLA KÄYVÄT POJAT JA NUORET MIEHET KOKEVAT TALON TURVALLISEKSI TILAKSI,
JOSSA VOI OLLA OMANA ITSENÄÄN.
kaikki vastaajat n=21

Koetko että Poikien Talolla...

81%

90%

86%
62%

76%

...voit olla oma
itsesi

...sinua ymmärretään

...mielipiteilläsi
on merkitystä

...on turvallinen
ilmapiiri

...kaikkia kohdellaan
tasa-arvoisesti

POJAT OVAT TULLEET KOHDATUIKSI JA VOIMAANTUVAT POIKIEN TALOLLA.

”En ole enää se surkea rätti, jonka sydän on imetty kuiviin.
Minulla on oma tahto ja arvostan sitä.”
”Olen huomannut olevani täällä kuin ystävien seurassa. Se tuntuu
hyvältä ja haluan olla jatkossa isoveli-roolissa muille asiakkaille.”
”Olen saanut Poikien Talosta lisää rohkeutta ja uusia kavereita.”
”Voin olla Poikien Talolla oma itseni. Ei tarvitse
esittää kovaa jätkää vaan voin olla soma pehmo itseni.”
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äitien ystävyys
on kantanut pitkälle
Nuoret äidit ovat kohdanneet Helsingin Tyttöjen Talolla kahden ohjaajan kanssa jo yli
kymmenen vuoden ajan. Vanhemmaksi tulevat nuoret ovat yhtäkkiä kaksoishaasteen edessä;
miten sovittaa yhteen oma kesken oleva kasvu ja vanhemmuuus.
vauvasta ja siitä hetkestä, että se on tosi tärkeää. Että keskittyisi siihen lapseen kun se on kuitenkin niin lyhyt aika, että
nauttisi siitä. Että kaikki järjestyy.”
Kun Marjon lapsi oli lähes kaksi vuotta, hän haki ja pääsi
sosionomiopintoihin. Nyt kädessä ovat tuoreet sosionomin
paperit ja Marjo erikoistui opinnoissaan lastensuojeluun ja
monikulttuuriseen työhön.
”Nyt kun mä katson, sosionominkin näkökulmasta sitä
Nuoret äidit -ryhmää, niin mä näen siinä tosi vahvan ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen merkityksen.

Helsinkiläinen Marjo Sanchez tuli raskaaksi ollessaan 19-vuotias. Raskaus osui samaan kohtaan lähihoitajakoulun keskeyttämisen ja rakoilevan parisuhdetilanteen
kanssa. Vanhat ystävät olivat yhtäkkiä erilaisessa elämänkohdassa kuin itse. Marjo löysi Tyttöjen Talolle ja aloitti
suljetussa odottavien äitien ryhmässä ja jatkoi lapsen synnyttyä nuorten äitien ryhmään.
”Se oli tosi tosi ihanaa, että löytyi samanikäisiä äitejä
koska neuvolan perhevalmennuksissa, synnytysvalmennuksissa ja puistoissa kaikki äidit olivat mua noin 15 vuotta vanhempia ja heillä oli tosi erilainen elämäntilanne kuin mulla.”
Marjo sanoo ja jatkaa:
”Muistan, että jos puhui puistossa lapsista niin ei niistä
koskaan muodostunut sellaista suhdetta että oltaisiin vaihdettu numeroita tai menty kahville. Täältä löytyi heti sellaisia ihmisiä.”

Omassa elämässä vanhojen äitiryhmäläisten tuki on pysynyt, vaikka elämäntilanteissa on tapahtunut myllerryksiä
moneen suuntaan. Marjo itse opiskeli sosionomiksi ollessaan kaksin esikoisensa kanssa. Sittemmin Marjo avioitui ja
sai toisen, nyt jo puolitoistavuotiaan pojan.
”Me ollaan kyllä tuettu toisiamme kaikki nämä vuodet,
lasten päiväkodin aloitukset ja on ollut avioeroja, parisuhteen päättymisiä ja opiskeluiden ja töiden aloituksia niin me
ollaan oltu kyllä toistemme tukena. Se on kantanut pitkälle
se ystävyys. ”
Vielä hoitovapaalla oleva Marjo on tullut Tyttöjen Talolle
toisen poikansa, Ivanin kanssa ohjaamaan nuorille odottaville ja synnyttäneille äideille vauvatanssia. Haave on myös
tulevaisuuden työssä päästä yhdistämään varhaisen vuorovaikutuksen tukemista, luovia menetelmiä ja fyysistä
hyvinvointia.
”Nyt tuntuu, että ympyrä sulkeutuu, kun esikoisen
kanssa kävin täällä samoissa tiloissa. Tuntuu hurjan
nostalgiselta olla toisen lapsen kanssa täällä taas.”

Ensimmäistä synnytystään jännityksellä odottava
Marjo koki turvallisena ja helpottavana, että ohjaajat olivat
kätilöitä ja heidän kanssa pystyi käsittelemään kaikkea mitä
odotukseen ja synnytykseen liittyi. Synnytys meni hyvin ja
äitikavereiden kanssa tavattiin säännöllisesti myös Tyttöjen

Talon ulkopuolella.
Marjo tunnistaa että äitiys muutti elämää paljon jo itsessään, mutta päälle
tulivat myös pohdinnat omasta
paikasta yhteiskunnassa, taloudelliset huolet ja mietteet elämästä äitiysloman jälkeen. Samalla oli kuitenkin halu todistaa
sukulaisille, neuvolalle, puistolle,
olevansahyvä ja pärjäävä äiti.
”Ja täällä kuitenkin muistutetaan paljon sitä, että nauti
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SAUNALAHDEN
TUKIASUNTOYHTEISÖ
Espoossa sijaitsevassa Saunalahden tukiasuntoyhteisössä on 12 asuntoa. Palvelu on tarkoitettu 16–20-vuotiaille nuorille jotka tarvitsevat tukea itsenäistymisvaiheessa. He ovat
joko lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon tai jälkihuollon asiakkaita. Toiminnassa
painotetaan sukupuolisensitiivisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Nuorella on mahdollisuus saada
kasvunsa tueksi sekä yhteisöllistä ryhmätukea että kohtaavaa yksilötukea.
Nuoret asuvat Saunalahden Setlementtiasunnot -nimisessä vuokrakerrostalossa yksiöissä omilla vuokrasopimuksillaan joko suoraan Setlementtiasuntojen vuokralaisina tai välivuokralla
Kalliolan Nuorten kautta. Vuokranantajana toimii Setlementtiliitto ry:n ja Kalliolan setlementin omistama yleishyödyllinen yritys Setlementtiasunnot Oy.
Nuoret saivat mahdollisuuden saada vahvistusta aikuiseksi
kasvuun yhteisöllisestä toiminnasta ja erityisesti tytöt olivat
aktiivisia ryhmissä kävijöitä.

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

Yhteistoiminnallisuus vuokranantajan kanssa sujui
hyvin ja nuoret olivat osallisina myös Setlementtiasuntojen
asukaskokouksissa ja toimikuntaan valittiinkin edustaja SaTun nuorista. Nuorten kanssa järjestettiin syyskuussa Popita
pihajuhlaa ja paikalla oli myös Espoon Tyttöjen Talo omalla
työpajallaan.
Vuoden aikana yhteistyötä tiivistettiin setlementtipoikatyön
toimijoiden kanssa ja kunniaväkivaltateemoissa SOPU -hankkeen kanssa sekä tyttötyön osalta Espoon Tyttöjen Talon kanssa. Vuoden aikana järjestettiin kaksi leiriä, talvileiri helmikuus-

Saunalahden tukiasuntoyhteisössä asui toimintavuoden aikana yhteensä 18 nuorta. He saivat tukea itsenäistymisen ja kasvun erilaisissa haasteissa; arjen taitojen opettelu, ammatinvalinta ja opiskelu-asiat, psyykkiset vaikeudet
ja päihteisiin liittyvä problematiikka.
Nuoria kohdattiin säännöllisesti yksilötapaamisissa ja
yhteisöllisissä ryhmätapaamisissa läpi vuoden. Toiminnassa keskiössä olivat sukupuolisensitiiviset tyttö- ja poikaryhmät, jotka kokoontuivat vuoden aikana yhteensä 62 kertaa.

Asumisyhteisöstä tukiverkko
itsenäistymiseen
mä olisi pärjännyt yhtään niin hyvin.”
Christina opiskelee autoalaa. Opiskelumotivaatio loppui
ensimmäisen lukiovuoden jälkeen ja SaTun ohjaajan kanssa
mietittiin, mihin suuntaan hän voisi jatkaa. Omaohjaajasta on
ollut apua, kun Christinan äiti menehtyi ja siihen on liittynyt
paljon konkreettista hoidettavaa ja järjesteltävää. Luottamus
ohjaajaan rakentui pikkuhiljaa ja nykyään suhde on mutkaton
ja luottamuksellinen kumpaankin suuntaan.

Espoon Saunalahtelainen Christina Brandt on asunut
yhteisössä puolitoista vuotta ja on yhteisön pitkäaikaisimpia
asukkaita. Asuessaan vielä nuorisokodissa hän kuuli sosiaalityöntekijältään mahdollisuudesta tukiasumiseen ja kiinnostui
heti, sillä haaveissa oli oma asunto ja oma rauha.
”Tästä on ollut kyllä hyötyä. Jos mä vertaan, että olisin
muuttanut nyt 18 vuotta täyttäessäni omaan asuntoon niin en

Christina kokee itsenäistyneensä ja oppineensa kantamaan vastuuta asumisen aikana. Uutena on tullut esimerkiksi vastuu kauppa-asioissa ja muissa arjen asioissa. Christinan
arkea täyttää myös talon asukastoimikunnassa toiminen ja
autokoulu. Haaveena on saada koulu kunnialla päätökseen ja
sen jälkeen opiskella vielä lisää. Christina on laittanut ensimmäiset asuntohakemukset jo matkaan, ja ennemmin tai myöhemmin edessä on muutto SaTusta uuteen kotiin.
”Parasta on ollut oma työntekijä ja sen tuki ja apu. Ne jää
eniten mieleen kun muuttaa pois. Ja tietenkin toiset nuoret
joiden kanssa on ystävystynyt. Kyllä ne tuo vähän sellaista tukiverkkoa kun muuttaa pois.”

26

tukiasuminen

”Olen saanut hyvän alun omillaan
asumiseen ja riittävästi
opastusta tarvittaessa”

sa Karjalohjalla ja poikien leiri Pikku-Syötteellä alkukesästä.

”Tuki on tarpeen, että saan
tiettyjä asioita hoidettua”

Sosiaaliset tulokset
Sosiaalisena tavoitteena oli tarjota yksilöllistä ja yhteisöllistä tukea 16–20 -vuotiaille lastensuojelun nuorille. Tavoitteita
mitattiin asiakaskyselyllä, joka toteutettiin marraskuussa 2015.
Kyselyyn vastasivat lähes kaikki asukkaat eli 11 asuntoyhteisössä asuvaa nuorta.
Tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin, kuten aikaisempinakin vuosina. Asukkaiden luottamus ohjaajiin on syvä. Nuoret
olivat saaneet aikuistumisen ja itsenäistymisen vaiheessa monipuolista tukea ja vastaajat kokivat, että asuminen yhteisössä oli
sujuvoittanut arkea oman tilan, rytmin löytämisen ja arkirutiinien syntymisen kautta.
Ryhmätoiminta koettiin tärkeänä ja yli puolet vastaajista koki tärkeäksi sukupuolisensitiiviset tyttö- ja poikaryhmät.
Nuoret kokivat, että yksilötuki oli tärkeää, koska sen avulla
saattoi paneutua yhdessä ohjaajan kanssa omaan tilanteeseen
ja saada tukea ja neuvoja henkilökohtaisesti asioiden hoidossa,
kuten virallisten papereiden täyttämisessä.
Nuoret kokivat saaneensa tukea itsenäistymiseen erityisesti etuushakemuksissa, asioinnissa ja rahankäytössä. Kasvuun
saatiin tukea yhteisöön kuulumisessa ja avun vastaanottamisessa. Lähes puolet vastaajista oli saanut toiveikkuutta tulevaisuutta kohtaan. Kolmasosa vastaajista sai vahvistusta ryhmässä
olemiseen ja neljännes ihmissuhteisiin.

NUORET KOKEVAT SATUN ERILAISET TUEN MUODOT
TÄRKEIKSI OMAN ELÄMÄNSÄ KANNALTA.

91
75
90

% koki SaTun ryhmätoiminnan
tärkeäksi oman elämänsä
kannalta.
% koki ohjauksen ja yksilötuen
erittäin tärkeänä tai tärkeänä.

% Koki suhteensa ohjaajan
kanssa hyvänä, kiitettävänä tai
erinomaisena.
(N=11)
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SOPU –HANKE
SOPU-hankkeen päätavoitteena on kunniakäsityksiin liittyvien
konfliktien ennaltaehkäisy ja luoda järjestölähtöistä matalan
kynnyksen toimintaa, joka on suunnattu monikulttuuristen nuorten
sekä heidän perheidensä tueksi.
Perheitä tuetaan kokonaisvaltaisesti ja edistetään heidän
kotoutumistaan. Yhteisötyön keinoin tuetaan maahan muuttaneiden
vanhemmuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Toiminta on kohdennettu
erityisesti kunnia-ajattelun näkökulmasta riskiolosuhteissa
eläville perheille.
kerrottiin perusoikeuksista ja lasten ja nuorten oikeuksista Suomessa vasta pakolaisstatuksen saaneille. Vuosi 2015
oli hankkeen viimeinen vuosi ja hankkeen loppuseminaari Nuoruus ja kunnia sai lokakuussa paikalle ison salillisen
kuulijoita.

Henkilöstö: Kaksi kokopäiväistä työntekijää. Lisäksi
hankkeessa työskenteli viisi tuntityöntekijää vertaisohjaajina, kolme opiskelijaa sekä seitsemän vapaaehtoista.
Rahoitus: Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Toimintaa toteutettiin vertaisryhmien, tyttöjen harrastusryhmien, perhekohtaisen tuen sekä tietoisuuskasvatuksen keinoin.
Vuoden aikana järjestettiin kumppaneiden kanssa kuusi eri keskusteluryhmää äideille, tytöille ja pojille sekä kolme harrastusryhmää tytöille.
Tytöille järjestettiin kokkikerho Kivikossa, jonka vetäjinä toimivat kaksi äitiä yhteisöstä. Lisäksi loppusyksystä järjestettiin kaksi
tyttöjen koripallokerhoa, joiden vapaaehtoisena vetäjänä toimivat
kolme äitiä somaliyhteisöstä. Keinutien tyttöjen kerhoa jatkettiin
yhdessä Keinutien koulun henkilökunnan kanssa. Ruoholahden
nuorisotalolle perustettu tyttöjen ryhmä ”Tyttöjen aika” jatkoi
toimintaansa läpi vuoden. Järjestämällä nuorille toimintaa heidän
omalla asuinalueellaan, lisättiin nuorten mahdollisuuksia päästä
osaksi kodin ulkopuolista harrastustoimintaa. Ryhmien lisäksi järjestettiin 13 iltaa nuorten vanhemmille, joissa käsiteltiin nuorten
asioita sekä ajankohtaisia teemoja.

Sosiaaliset tavoitteet
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 osallistumismahdollisuuksia omalla asuinalueellaan. Tavoitteita mitattiin vanhempien
ja ryhmään osallistuvien nuorten haastatteluilla. Anna Arvoo!tietoisuuskasvatuksista kerättiin suullinen palaute oppilailta oppitunnin jälkeen. Koulutuksista kerättiin kirjallinen palaute joko
sähköisesti tai paperiversiona.
Toimintaan osallistuneet vanhemmat, nuoret sekä koulutetut ammattilaiset olivat käsitelleet kunniakäsityksiään sekä elämää
suomalaisessa yhteiskunnassa ja oivaltaneet uutta. Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen vapaa-ajanviettomahdollisuudet lisääntyivät
Sopu-toiminnan myötä Kivikossa ja Ruoholahdessa.

Hankkeen kriisi- ja konFliktityössä työskenneltiin yhteensä 25 kriisi- ja konfliktitilanteessa olevan henkilön tai
ryhmän kanssa. Tietoisuuskasvatustunti toteutettiin lähes 700
nuorelle sekä 31 nuorten parissa työskentelevälle ammattilaiselle.
Sukupuolisensitiivinen Anna Arvoo! tietoisuuskasvatuskokonaisuuden tavoitteena on nostaa esiin nuorten omia elämänvalintoja
koskevia kysymyksiä ja lisätä tietoisuutta kunnia-ajattelun vaikutuksista nuorten elämässä. Työntekijät kouluttivat lisäksi 13
eri tilaisuudessa niin viranomaisia, sosiaalialan opiskelijoita kuin muita nuoren kanssa työskenteleviä. Hanke vieraili
myös kolmeen otteeseen Vertaiskoto-koulutuksessa, jossa

13

iltaa
vanhemmille

143

31

2

yhteensä
kävijää
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nuorten parissa
työskentelevää aikuista sai
tietoisuuskasvatuskoulutusta

teematapahtumaa

99

yhteensä
henkilöä
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VANHEMPIEN RYHMISSÄ OSALLISTUJAT OVAT TULLEET TIETOISIKSI OMISTA
KUNNIAKÄSITYKSISTÄÄN

Äitien ryhmässä on ollut mahdollista jakaa ja peilata kokemuksia
kasvatuksesta ja kunniasta jokapäiväisessä elämässä.

”Naisten on helppo tulla tänne, tämä on turvallinen paikka, omista
salaisuuksista voi puhua täällä.”

KOULUTUKSIIN OSALLISTUJAT KOKIVAT SAAVANSA UUTTA TIETOA KUNNIAKULTTUURISTA.

Nuoret tiedostavat toiminnallisilla oppitunneilla omia arvokäsityksiään
ja voivat peilata niitä ikätovereidensa kanssa.

”Pisti miettimään, mitä on omassa perheessä ja miten
itse ajattelee näistä asioista.”
”Jos pojat olisivat täällä, ei uskaltaisi kertoa omien
mielipiteiden syitä”
”Kuulin uusia näkökulmia asioihin.”
”En ole koskaan puhunut seksiin liittyvistä asioista omasta
kulttuurista tulevan miehen kanssa. Tai ylipäätänsä keskustellut
siitä kenenkään aikuisen kanssa. ”

SOPU ON LISÄNNYT AMMATTILAISTEN OSAAMISTA KUNNIAKYSYMYKSISSÄ.

”Nyt ymmärrän asiaa laajemmin ja ehkä ensi kertaa ymmärrän mistä
on kysymys. Enemmän tällaista työskentelyä Suomeen!
Erityisesti poikanäkökulmaa ei ole aiemmin tuotu esiin.”
”Sain valtavan määrän oivalluksia, jotka ovat hyödyllisiä työssäni.
Tämän myötä olen varmempi ammattilaisena ottamaan puheeksi
kunniakulttuuriin liittyviä asioita asiakkaitteni kanssa.”
”Jos työssäni epäilen kunniaväkivaltaa tapahtuvan, tiedän
että voin hakea apua Sopusta.”

AMMATTILAISET OVAT SAANEET KONKREETTISTA APUA JA TUKEA KUNNIAKYSYMYSTEN
KÄSITTELYYN YHTEISTYÖSTÄ SOPUN KANSSA.

”Koin saavani apua ja vahvistusta Sopu-hankkeelta. Sopun
työntekijät ymmärsivät mistä oli kyse, kun olin turhaan yrittänyt
selittää tapausta lastensuojeluun ja poliisiin.
Sopun työntekijät ottivat kopin. Tuli helpottunut olo.”
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e-talo
E-Talo on Tyttöjen Talojen ja Poikien Talojen rinnalla toimiva
verkkopalvelu nuorille, joka tarjoaa kohtaavaa tukea verkossa.
Tarpeen mukaan nuoria ohjataan myös Tyttöjen Taloille, Poikien
Talolle sekä muiden tukipalvelujen piiriin. E-Talo pyrkii
tavoittamaan myös nuoria, joilla ei ole pääsyä livepalvelujen
pariin ja markkinointia on suunnattu näin pääkaupunkiseudun
ulkopuolelle.
Hankkeessa kehitetään sukupuolisensitiivisiä verkkoauttamisen muotoja. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti tukipalvelujen ulkopuolella olevat
10–28 –vuotiaat nuoret. Toiminnassa pyritään tavoittamaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia nuoria, kuten yksinäisiä, syrjäytymisvaarassa olevia, verkkoon ja tietokonemaailmaan sulkeutuneita, sekä kunniaan liittyvien konfliktien uhan alla eläviä nuoria.
käyttäjinä. Osana kampanjaa toteutettiin nuorten ryhmiä,
joissa suunniteltiin ja toteutettiin kampanjalle tunnuskappale ja musiikkivideo. Lisäksi Oranssi ry:n ja nuorten kanssa toteutettiin #LupaKysyä klubi-ilta.

Henkilöstö: Kaksi työntekijää. Lisäksi vuoden aikana
toimintaa on ollut toteuttamassa viisi vapaaehtoista ja
useampi opiskelija.
Rahoitus: Hanketta rahoittaa RAY.
Lisäksi Zonta ry:n Supersiskot -hanke on rahoittanut sekä markkinointia että vapaaehtoisten koulutusta.

sosiaaliset tulokset

Toimintavuonna ylläpidettiin ja vahvistettiin e-Talon verkkoauttamisen menetelmiä kuten kysymys&vastaus
-palstaa ja chatia. Vuoden 2015 kävijämäärät kasvoivat huomattavasti; chatissa oli yli puolet enemmän käyntikertoja
edellisvuoteen verrattuna ja kysymys&vastaus -palstalle tuli
yli 200 kysymystä enemmän kuin edellisenä vuonna.
Yhteensä verkkopalvelu e-Taloa käytti 9000 nuorta.
Markkinointia kohdennettiin toimintavuoden aikana erityisesti pojille, koska pojat eivät ole löytäneet toivotulla tavalla
palvelun piiriin. Kysymys&vastaus –palstalle tuli vuoden aikana pojilta kysymyksiä 70 ja tytöiltä 786.

Sosiaalisia tuloksia mitattiin tilastojen, asiakaskyselyjen, spontaanin palautteen sekä e-Talon työntekijöiden kuvausten avulla. Lisäksi hyödynnettiin sekä Nancy Osazeen
että Emilia Rönnbergin vuonna 2015 e-Talosta valmistuneita opinnäytetöitä. E-Talon tasaiset kävijämäärät kertovat palvelun toimivuudesta – kolmannes käyttäjistä palaa
takaisin palvelun pariin. Kävijätilastojen tasaisuuden sekä
nuorilta tulleen palautteen kautta voidaan todeta, että e-Talo on vakiinnuttanut asemansa valtakunnallisena nuorten
hyvinvointia tukevana palveluna.

Chat-palvelu toimi yhtenä iltana viikossa ja palvelussa
käytiin 290 keskustelua vuoden aikana. Keskustelujen kestot vaihtelivat muutamasta minuutista yli tunnin kohtaamisiin. Koska kyseessä on virtuaalinen palvelu, on toimintojen
uudistuminen nopeaa ja jatkuvan palautteen saanti auttaa
kehittämään palvelua nuorten toiveet huomioivaksi.
Vuonna 2015 e-Talon verkkosivut uusittiin täysin ja samalla sivuille lisättiin nuorten tarpeisiin vastaava Sateenkaari-tila yhteistyössä HeSetan kanssa. Sateenkaaritilasta nuori
saa tukea seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden
pohdinnoissa.
Lisäksi nuorten palautteisiin reagoitiin lisäämällä teematietoihin tietoa mm. itsetunnosta. Toiveena oli myös pelillisyyttä, jota lisättiin tuottamalla e-Talon oma peli.

Nuoret käyttävät palvelua erityisesti luotettavuuden takia ja pitävät sisältöjä itselleen hyödyllisinä. Vuoden aikana
nuorten osallisuus on näkynyt erityisesti heidän toiveista ja
tarpeista syntyneinä uusina sisältöinä, kuten teemaosioina
ja pelillisyytenä. Poikien tavoittamisessa on jo onnistuttu ja
pojat löytävät yhä enemmän e-Talon palvelujen pariin. Poikien chat -määrät kolminkertaistuivat edellisvuodesta.

290

Vuoden aikana toteutettiin #LupaKysyä –kampanja, jonka tavoitteena oli tuoda esille puhumattomuuden
kulttuuria, joka vallitsee yhä poikien keskuudessa. Kampanjan tavoitteena oli myös lisätä poikien osuutta palvelun

chat-keskustelua
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167 tyttöä
108 poikaa
32 ei määritellyt
sukupuoltaan

kehittämishankkeet

NUORET OVAT TYYTYVÄISIÄ KYSYMYS-VASTAUKSIA –PALSTALTA SAAMIINSA VASTAUKSIIN

”Kiitos vastauksesta. Te teette kyllä tosi tärkeää työtä. Olo on
kyllä jo helpottanut aika paljon.”
”Kun pelottaa tai nolottaa kysyä, on helpompi kysyä nimettömänä. Tiedän
myös, että saan hyvän ja hyödyllisen vastauksen.”
”Jos joku painaa mieltä, voi kirjoittaa kysymys & vastaus -palstalle/
tulla chattiin/lukea tietoaluetta. Todella hyvä palvelu! :)”
“Pidän kysymys&vastaus –palstasta, koska se on julkinen. Voimme kaikki
oppia toistemme ongelmista”

E-TALOSTA SAAMALLA TUELLA ON MERKITYSTÄ JA POSITIIVISIA VAIKUTUKSIA NUOREN ELÄMÄSSÄ

”Kiitos Tero että sain puhua sun kaa, auttoi paljon
sain asiat pois mielestä.”
”Täällä niin helppo puhua asiat pois, se auttaa paljon ja sen
takia puhunkin kaikki tänne.”
“e-Talon myötä olen tullut avoimemmaksi seksuaalisuudestani, enkä
koe enää tarvetta kerjätä ihmisten hyväksyntää.”
”Oli mukava jutella, minun täytyy nyt mennä, sain kyllä todella hyviä
neuvoja ja kannustusta jatkaa, kiitos suuresti!”
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Matalankynnyksen
seksuaalineuvonta- ja
kasvatus
Matalankynnyksen jalkautuva seksuaalineuvonta- ja kasvatus hanke on Helsingin ja Espoon Tyttöjen Talojen sekä Poikien Talon yhteishanke, jolla edistetään ja vahvistetaan
10–28 vuotiaiden nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.
Toiminnalla vahvistetaan nuorten voimavaroja, seksuaalioikeuksia ja seksuaalista
itsetuntemusta sekä lisätään mahdollisuuksia ennaltaehkäistä ja tunnistaa seksuaalista
kaltoinkohtelua ja väkivaltaa. Hanke tarjoaa palveluita myös aikuisille oppilaitoksissa, seksuaalikasvatuksellista tukea vanhemmuuden kysymyksissä sekä ammattilaisille
konsultaatiota ja täydennyskoulutusta.

nuoria myös Tyttöjen Taloilla ja Poikien Talolla, joista osa
tavoitettiin jalkautuvan työn kautta.

Henkilöstö: 1,8 työntekijän resurssi jakautui niin, että
Espoon ja Helsingin Tyttöjen Taloilla oli yhteensä 1,2
työntekijää ja Poikien Talolla 0,6 työntekijää.
Rahoitus: Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Seksuaalineuvonnan vastaanotto tarjosi matalankynnyksen palvelun nuorille. Vastaanotolle saattoi tulla
juttelemaan päivystysluonteisesti ja saamaan tukea, tietoa,
neuvontaa ja ohjausta erilaisiin kysymyksiin seksuaalisuudesta. Palvelua toteutettiin Helsingin ja Espoon Tyttöjen
Taloilla.
Tukea on annettu muun muassa sukupuolitauteihin ja
testeihin liittyen, seksuaali- ja ehkäisyneuvontaan sekä jälkiehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä. Seksuaalineuvonnassa kohdattiin haavoittuvassa asemassa olevia, sekä nuoria,
joilla oli seksuaalista riskikäyttäytymistä ja seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksia.

Ensimmäisenä hankevuonna toteutettiin seksuaalikasvatusta ammatillisissa oppilaitoksissa ja erityistä tukea
antavissa ryhmätoiminnoissa. Osallistujien ikäjakauma oli
peruskouluikäisistä nuoriin aikuisiin. Kasvatuksia kohdennettiin peruskoulun luokille, joiden oppilailla on erityisiä
haasteita liittyen esimerkiksi sosiaalisiin taitoihin.
Toisen asteen ammattioppilaitoksissa seksuaalikasvatusta kohdistettiin valmentaviin, valmistaviin ja ohjaaviin
koulutuksiin. Seksuaalikasvatusryhmissä kohdattiin satoja

YKSILÖLLISIIN TUKITAPAAMISIIN OSALLISTUVAN NUOREN YMMÄRRYS JA TIETOISUUS LISÄÄNTYY
SEKSUAALISUUTEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA JA HÄN SAA TUKEA SEKSUAALISUUTEEN LIITTYVIEN
KYSYMYSTEN JA KOKEMUSTEN KÄSITTELYSSÄ.

”Merkityksellistä minulle on, että tapaamisilla minut kohdataan yksilönä,
eikä verrata muihin saman kokemuksen läpikäyviin ja ajatella, että minun
tulisi reagoida samalla tavalla ja jos reagoin eri tavalla niin jokin on
ongelmana. Ja että tapaamiset ovat rentoja, enemmän keskusteluja kuin
terapeutti-istuntoja. Positiivisesti vaikuttaa myös se, että on sohvia ja
tyynyjä, tämä ympäristö rentouttaa.
”Luotettavan ja asiantuntevan henkilön kohtaaminen ja omien
tunteiden jäsentäminen. Seksuaalineuvoja on tukenut minua kasvamaan
seksuaalisena nuorena naisena ja olen löytänyt
yksilökeskusteluista apua ajoittaiseen ahdinkooni.”
”Henkilökohtainen tuki ja tunne, että joku ihan oikeasti kuuntelee ja
on läsnä. Ongelmia ei väheksytä ja olo ei ole sellainen, että sinut
halutaan mahdollisimman nopeasti pois. Kiitos.”
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SEKSUAALIKASVATUKSIIN OSALLISTUNEET NUORET OVAT
SAANEET VAHVISTUSTA JA TIETOA OMIIN RAJOIHINSA JA
SEKSUAALISUUTEEN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ

78%
kyllä

Tiedän kenen puoleen kääntyä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

78%
kyllä

72%

Minulla oli mahdollisuus kysyä itseäni
kiinnostavista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

kyllä

Sain riittävästi tietoa ja vahvistusta
omien rajojeni tunnistamiseen.

”Hyvät keskustelut ja sain uutta ja kiinnostavaa infoa.”
”Oli kiva puhua avoimesti.”
Hankeen puitteissa tehtiin myös yksilötyötä. Yksilötyössä nuoria kohdattiin pääsääntöisesti yhdestä viiteen kertaa
yhtä nuorta kohti ja tarvittaessa nuori ohjattiin eteenpäin.
Nuoren oli yksilötyössä mahdollista käsitellä häntä askarruttavia aiheita seksuaalisuuden alueella ja saada apua
mahdollisiin ongelmiin. Nuoria kohdattiin yksilötapaamisissa ensimmäisenä hankevuonna yhteensä lähes 500 kertaa.
Vuoden aikana toteutettiin 11 koulutusta ja konsultaatiota ammattilaisille. Nuorten kanssa töitä tekevät ammattilaiset työstivät koulutuksissa seksuaalisuuden kohtaamista, puheeksi ottamista sekä seksuaalisen häirinnän tematiikkaa.

Sosiaaliset tulokset
Ensimmäisen toimintavuoden sosiaalisissa tavoitteissa keskityttiin päätehtäviin eli nuorten seksuaaliterveyden
ja itsemääräämisoikeuden tukemiseen ja edistämiseen. Tavoitteiden täyttymistä mitattiin kyselyillä, jotka toteutettiin
lokakuussa 2015. Arviointiin vastasi 23 seksuaalineuvonnassa käynyttä nuorta, seitsemän yksilötukea saanutta ja

116 seksuaalikasvatukseen osallistunutta nuorta. Ammattilaisten kyselyyn vastasi viisi.
Kyselyiden perusteella hanke on onnistunut palvelemaan
eri tavoin nuoria seksuaaliterveyden kysymyksissä. Päivystävässä seksuaalineuvonnassa käyneet nuoret olivat saaneet
vastauksen itseä askarruttaneisiin asioihin.
Yksilötyössä nuoret kokivat merkityksellisenä kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen, kokemuksen välittämisestä sekä työntekijöiden asiantuntevuuden ja luotettavuuden.
Seksuaalikasvatushetkissä nuoret saivat vahvistusta omien
rajojen tunnistamiseen.
Ammattilaiset kokivat, että koulutus tuki heidän ammatillista osaamistaan nuorten kanssa. Koulutusta kiitettiin erityisesti uusista tiedoista liittyen seksuaalisuuteen ja
kaltoinkohteluun, sekä palveluihin. He kuvailivat olevansa
nyt varmempia ottamaan seksuaalisuuden teemoja puheeksi
nuorten kanssa yksilö- ja ryhmätoiminnassa.

SEKSUAALIKASVATUSKOULUTUKSEEN OSALLISTUNEIDEN AMMATTILAISTEN TIETO JA YMMÄRRYS ON
LISÄÄNTYNYT NUOREN SEKSUAALISUUDEN KOHTAAMISESTA.

”Asioiden keskustelu auki työporukalle tuo itselleni
luottavaisemman olon ottaa näitä teemoja puheeksi vaikkapa ryhmää
ohjatessa tai yksilökeskusteluissa + tietoa esimerkiksi ehkäisyn
saatavuudesta ja tahoista jonne nuoria ohjata avun tarpeessa.”
”Sain uutta tietoa aiheesta seksuaalisuus. Lähtien ilmaisista ehkäisymahdollisuuksista. Lisäksi arvokasta tietoa sain siitä, kuinka tukea nuorta,
joka on kokenut seksuaalista väkivaltaa tai kaltoinkohtelua ja mistä hän
saa lisää apua. Näitä nuoria kohtaamme viikottain.”

Kalliolan Nuorten kasvot

VapaaehtoisET
rikastuttavat
yhdistyksen toimintaa
Vapaaehtoistoiminta on Kalliolan Nuorissa voimavara, joka monipuolistaa toimintaa ammatillisesti tehdyn työn rinnalla. Vapaaehtoisuuteen kannustetaan ja sitä voi toteuttaa
monella tapaa. Vuonna 2015 toimi 75 vapaaehtoista esimerkiksi erilaisten nuorten ryhmien, työpajojen ja kurssien ohjaajina sekä läksykerhossa ja nuorten avoimissa illoissa. Nettityössä vapaaehtoiset vastasivat nuorten kysymyksiin ja yhteydenottoihin.

Merkityksellinen vapaaehtoisuus
palkitsee nettineuvojaa
toisten auttamisesta ja kokee, että toiminnassa pystyy kehittymään ja oppimaan ammatillisesti koko ajan, sillä kysymykset tulevat niin monenlaisista aihepiireistä.
”Joskus tulee mietittyä, mitenköhän jollakulla kysyjällä
nyt menee, mutta nämäkin tulevat vain hyvällä tavalla mieleeni. Ikimuistoisia asioita ovat, kun nuori on tullut kiittämään myöhemmin joko lähettämällä uuden viestin tai kertomalla chatissa. Silloin tulee hyvä mieli.”

Tamperelainen Maija kuuli e-Talosta ensimmäisen kerran ollessaan vapaaehtoisten tapaamisessa Sexpo-säätiöllä.
Kun Maija sai tietää, että nettineuvonnassa tarvittiin vapaaehtoisia, haudutteli hän muutaman viikon päätöstään ja
lähti mukaan.
Aloittaessaan e-Talolla Maija opiskeli ja pystyi hyödyntämään vapaaehtoistöitä myös opinnoissaan. Nykyään hän
on sosionomi (amk) ja seksuaalineuvoja, ja toiminut vapaaehtoisena e-Talossa jo pari vuotta. Hän vastaa kysymyksiin
nettineuvonnassa ja osallistuu välillä myös chatiin. Maijan
mukaan e-Talo on vapaaehtoiselle sopivan rento ja joustava; nuorten kysymyksiin voi vastata niin paljon kuin haluaa.
Myös vastauksen syvyyden voi harkita itse ja kysymyksiin
saa vastata välittävällä ja lämpimällä otteella.
”Koen vapaaehtoistyön olevan minulle sopiva keino auttaa nuoria. Kun välillä kuulee palautetta nuorelta, kuinka
jokin asia on mennyt, tuntee tekevänsä tärkeää työtä.”

Paljon vapaaehtoistyötä tehnyt Maija kokee, että
e-Talo on ollut yksi parhaista yhteisöistä tehdä vapaaehtoistyötä. Viihtyvyyteen ovat vaikuttaneet mukavat työntekijät
ja työn mielekkyys.
Maija uskoo, että nuoret palaavat yhä uudelleen e-Taloon, koska työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja heiltä
saa välittävän ja kannustavan vastauksen.
”Koen e-Talon olevan yksi parhaimmista vapaaehtoistyön paikoista, joissa olen ollut.”

Kaikista motivoivinta vapaaehtoisuudessa on ollut
e-Talossa tehtävän työn merkityksellisyys. Maija nauttii

Vapaaehtoistoimintaa kehitetään jatkuvasti muun
muassa koulutusten kautta. Syksyllä Helsingin
ja Espoon Tyttöjen Talot yhdessä e-Talon kanssa
toteuttivat sukupuolisensitiivisen vapaaehtoistyön
koulutuksen innokkaille uusille vapaaehtoisille.
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Tyttöjen Talolla sukupuolisensitiivinen vapaaehtoistoiminta on ollut jo pitkään
tärkeä osa Talon toimintaa. Vapaaehtoiset tuovat läsnäolollaan oman kokemuksensa naiseksi kasvusta ja naisena olemisesta tyttöjen tueksi ammattilaisten rinnalle. Vapaaehtoiset toimivat Talolla juttuseurana, lautapelikaverina, läksyapuna tai
ohjaamassa kokkailua, kädentaitoja, liikuntaa tai vaikka pyörän korjausta.

Parasta on, kun saa nauraa vatsa kippurassa
Nina Enebäck on yksi Kalliolan Nuorten vapaaehtoistyön
konkareita, joka on osallistunut toimintaan jo kahdeksan
vuotta. Viimeiset kuusi vuotta Nina on toiminut Itä-Pasilan
sosiaalisen nuorisotyön läksyapuryhmä Läxärissä.
Radion lähetyssuunnittelijana toimiva Nina siirtyy joka
maanantai jatkamaan iltapäiväänsä kivenheiton töistään
Itä-Pasilan asukastalolle, jossa järjestetään alueen nuorille läksyapua. Toiminnalla tuetaan nuoria, joiden kotona ei
ole riittävästi mahdollisuuksia auttaa koulutehtävien kanssa. Idean vapaaehtoistyöhön Nina sai ystävältään. Muistot
läksyjen avustamisessa oman, nyt jo aikuisen, kummipojan
kanssa innoittivat hakeutumaan läksyapuun.
”Totesin että opettaminen on minusta hauskaa ja olen
mielestäni melko hyvä siinä.”

Nina on myös innokas uuden oppija. Toimimisesta lasten
ja nuorten koulutehtävien äärellä on konkreettista hyötyä
myös siinä, että jo unohtuneet tiedot ja taidot saavat kertausta. Vaikka läxärissä puurretaan koulutehtävien parissa,
ihan parasta iltapäivissä ovat hetket kun läksyjen äärellä
nauretaan yhdessä vatsa kippurassa.
Pitkän vapaaehtoispolun kulkenut Nina kokee, että
Itä-Pasilan tunnelma on mutkaton ja työtekijöiltä ja muilta
vapaaehtoisilta on saanut kullanarvoista tukea. Nina kuvaa
motivaationsa syntyvän toiminnan vaikutusten näkemisestä, kun konkreettisesti voi nähdä nuoren auttamisen hyödyt. Lämpimin muisto toiminnasta tuli eräältä vanhemmalta, joka lähetti kiitokset läksyapuun.
”Hänen lapsensa, joka yleensä oli saanut viitosia ruotsinkielenkokeissa, oli nostanut numeronsa kahdeksaan. Se oli
huippu-uutinen!”, Maija ilakoi.

Nuorten kanssa Nina muun muassa kuulustelee kieliaineiden sanoja ja kyselee historian tapahtumista. Koska lähipiirin ja suvun lapset ovat varttuneet jo aikuisiksi, on läksyapu mahdollisuus viettää samalla aikaa lasten ja nuorten
seurassa ja saada samalla päivitystä heidän maailmaansa.
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Hallinto ja talous
päivänä. Kalliolan Nuoret ry:n nuorisotyön johtaja on myös
Kalliolan Setlementin johtoryhmän jäsen.

Kalliolan Nuorten hallinnossa työskentelee nuorisotyönjohtajan lisäksi kehittämispäällikkö sekä taloudesta
vastaavat henkilöt, joita ovat taloushallinnon kehittämispäällikkö ja palkanlaskija. Marraskuusta lähtien yhdistyksen hallinnossa on toiminut myös toinen kehittämispäällikkö, jonka jatko mahdollistui joulukuun RAY-päätösten
myötä.
Kalliolan Nuorten ylin päättävä taho on yhdeksänjäseninen johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja
Nasima Razmyar, varapuheenjohtaja John Kermann, Timo
Lemmetyinen, Marjukka Liikala, Sanna Väyrynen, Maarit
Kivistö, Mikko Salasuo, Saila Kuikka ja Liisa Ojala. Johtokunta kokoontui vuonna 2015 viisi kertaa. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin maaliskuussa ja syyskokous joulukuussa.

Talous
Sisään tulevasta rahasta kului 82,9 % henkilöstökuluihin. Toimintojen toteuttamiseen jäävä raha on siten suhteellisen vähäistä henkilöstökuluihin verrattuna.
Vuosi 2015 oli taloudellisesti ylijäämäinen 53 833 eurolla. Oman pääoman alijäämä on 4 2267 €. 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.
Kalliolan Nuoret sai vuoden 2015 aikana tukea seuraavilta tahoilta: RAY, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Ely-keskus sekä useilta
lahjoittajilta.

Yhdistyksen johtoryhmässä on kuusi jäsentä. Johtoryhmään kuuluivat nuorisotyön johtajan lisäksi eri toimintayksiköiden johtajat ja Kalliolan Nuoret ry:n kehittämisjohtaja. Johtoryhmä kokoontui vuonna 2015 kymmenen
kertaa ja kokoontui lisäksi kehittämisseminaareihin viitenä

Taseet	
VASTAAVAA

31.12.2015

31.12.2014

VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Lyhytaikaiset saamiset			
		 Myyntisaamiset
25 592,34
28 058,07
		 Avustussaamiset
31 619,08
		 Muut saamiset
7 579,92
9 461,89
		 Siirtosaamiset
155 360,28
22 407,10
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
188 532,54
91 546,14
Rahat ja pankkisaamiset
126 750,81
197 241,52
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
315 283,35
288 787,66
VASTAAVA YHTEENSÄ
315 283,35
288 787,66
		

VASTATTAVAA								
OMA PÄÄOMA
		 Lahjoitusten rahasto
18 792,68
		 Edellisten tilikausien yli/alijäämä
-112 178,55
		 Tilikauden yli/alijäämä
51 118,58
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
-42 267,29
		
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
		 Ennakkomaksut
83 653,19
		 Ostovelat
12 359,05
		 Siirtovelat
17 3461,16
		 Muut lyhytaikaiset velat
88 077,24
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
357 550,64
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
315 283,35
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18 792,68
-113 116,99
938,44
-93 385,87

94
16
181
88
382
288

836.06
815,75
743,49
778,23
173,53
787,66

tuloslaskelma
VARSINAINEN TOIMINTA

1.1.–31.12.2015

1.1.- 31.12.2014

TUOTOT			
Avustukset
1 524 789,99
1 691 775,70
Korvaukset
286 464,13
289 475,01
Maksut
14 114,01
28 871,79
Henkilökunnan sos.korvaukset
35 609,19
84 206,25
		 Sisäiset hallinnon tuotot
142 063,55
		 Muut tuotot
6 421,22
7 232,81
TUOTOT YHTEENSÄ
1 867 398,54
2 243 625,11
			
KULUT			
		 Palkat
-1 171 061,68
-1 345 030,13
		 Eläkekulut
-213 786,01
-242 893,63
		 Muut lakisääteiset henkilöstökulut
-46 435,44
-52 394,29
		 Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut
-117 773,21
-128 815,57
		 Vuokrat
-49 060,89
-45 823,89
		 Matkakulut
-27 306,30
-23 221,66
		 Tarvikkeet
-73 219,94
-86 618,52
		 Ostetut palvelut
-154 118,46
-229 973,20
		 Huoneistokulut
-6 066,34
-7 858,90
		 Sisäiset hallinnon kulut
-142 063,55
		 Muut kulut
-27 905,35
-27 420,51
KULUT YHTEENSÄ
-1 886 733,62
-2 332 113,85
			
TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ
-19 335,08
-88 488,74
			
VARAINHANKINTA			
		 Tuotot
7 896,71
27 653,40
		 Kulut			
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ
7 896,71
27 653,40
			
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA			
		 Tuotot
206,95
33,78
		 Kulut			
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ
206,95
33,78
			
TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ
-11 231,42
-60 801,56
YLEISAVUSTUKSET			
		 Yleisavustukset
62 350,00
61 740,00
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ
62 350,00
61 740,00
			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄMÄ
51 118,58
938,44
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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. 050 387 2672

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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