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Olemme saaneet monia projekteja eteenpäin
sekä juurtumaan niitä osaksi toimintaamme.
Kalliolan Nuorten toiminnan peruspilarina on
vahva sosiaalinen nuorisotyö, johon myös
rahoittajat ja yhteistyökumppanit
luottavat. Tuon peruspilarin tehtävänä on vastata yhä nuorten
kipeimpiin kysymyksiin yhteiskunnassamme. Viime ainoina esillä on ollut nuorten
syrjäytyminen. Esillä on ollut
erityisesti nuorten miesten
huono-osaisuus ja syrjäytyminen. Tähän olemme Kalliolan
Nuorissa pyrkineet myös toiminnallamme vaikuttamaan yhä enemmän.
Joulukuussa Stea myönsi Kalliolan Nuorille uuden Triadi-hankkeen, jonka erityisenä kohderyhmänä on nuoret isät muun perheen ohella.
Työn näyttäväksi tekeminen vaatii suunnitelmallista ja vankkaa toimintaa. Kalliolan

Nuoret pyrkii vastaamaan paremmin yhteiskunnassa vallitseviin kysymyksiin sekä viemään toimintaa nuorten pariin yhä enemmän.
Vaikka viime vuoden mittaan joistakin toiminnoista jouduttiin luopumaan, on
myös uusia toimintoja syntynyt ja
Kalliolan Nuorten työn suunta ja
osaaminen vahvistunut.
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Kalliolan Nuoret ry.
Sosiaalisen nuorisotyön moniosaaja
Kalliolan Nuoret on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton varhaisnuorisoja nuorisoyhdistys. Yhdistyksessä tehdään ennaltaehkäisevää ja korjaavaa,
moniammatillista sosiaalista nuorisotyötä, jonka tavoitteena on jokaisen nuoren
yksilöllinen kohtaaminen ja hänen tarpeidensa kokonaisvaltainen huomioiminen.
Toiminnot elävät ja kehittyvät yhteistyössä ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa
nuorten kanssa.
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Nuoret ovat mukana toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Nuoria kannustetaan ottamaan osaa ja vaikuttamaan itseään ja omaa elinympäristöään
koskeviin asioihin.

Kalliolan Nuoret tukee
lasten ja nuorten yksilöinä ja yhteisön
jäseninä
Kalliolan Nuoret ry:n perustehtävä on sosiaalinen nuorisotyö, jolla tarkoitetaan lasten
ja nuorten yksilölliset tarpeet huomioivaa
sosiaalista vahvistamista ja elämänhallinnan
tukemista. Sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyy
sekä syrjäytymisen ehkäisyä, että korjaavaa
työtä. Toiminta perustuu setlementtiarvoihin.
Sosiaalisen nuorisotyön menetelmiä ovat
mm. erilaiset vuorovaikutukselliset ryhmät, leirit
ja retket, avoimet kohtaamispaikat, tapahtumat
ja juhlat. Painopistealueina toiminnassa on su-
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V I S I O

Visio

Missio

Kalliolan ry. saa aikaan konkreettisia muutoksia parempaan lasten ja nuorten elämässä. Kalliolan Nuorten sosiaalinen nuorisotyö antaa lapsille ja nuorille tarpeiden mukaista, yksilöllistä tukea kasvuun ja
elämänhallintaan. Tämä tapahtuu ammatillisuuden,
aikuisen läsnäolon ja yhteisöllisyyden kautta.
Kalliolan Nuoret ry:llä on kohdennetut työmuodot ja selkeät työmenetelmät ja johtajuusrakenteet,
jotka tukevat henkilöstön työssä jaksamista.

Kalliolan Nuoret ry:n tehtävänä on haavoittuvassa asemassa
olevien lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen.

Arvomme
•
•
•
•
•

Yhdenvertaisuus ja moninaisuuden arvostaminen
Luottamus yksilön ja yhteisön voimavaroihin
Yhteisöllisyys
Yksilön oikeuksien kunnioittaminen
Sitoutuminen heikommassa asemassa olevien ihmisten tilanteen parantamiseen.
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kupuolisensitiivisyys, yhteisöllisyys, osallisuus
sekä kulttuurisensitiivisyys. Uusia hankkeita tai
toimintoja kehitetään toiminnan tai yhteistyöverkostojen kautta nousseista nuorten tarpeista.

Ostopalvelusopimuksia oli vuonna 2016 Espoon
kaupungin kanssa Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminnan tuottamisesta sekä nuorisotyöllisten palveluiden tuottamisesta Puistolan koululla.

Toimintatapoina
yhteistyö ja vahva
kumppanuus

Osallisuuden askeleet
ja vaikuttamiseen
kasvaminen

Kalliolan Nuoret ry:n keskeiset toimintatavat
ovat kumppanuus ja verkostotyö. Yhdistyksellä
on usean vuoden kokemus kumppanuudesta
julkisen sektorin kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat jo useiden vuosien ajan olleet Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus,
sosiaali- ja terveysvirasto sekä eri järjestöt.

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 kos-

keviin asioihin. Kalliolan Nuorissa osallisuus
nähdään monitasoisesti kokemuksellisena ja
toiminnallisena elementtinä nuoren elämässä,
ei ainoastaan vaikuttamistoiminnan kautta.
Yhdistyksen toiminnoissa mukana 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.

T O I M I N N A N J O H T A J A

Toiminnanjohtajan
katsaus
Kirsi MäntyniemiSipilä uskoo,
että tarvitaan
lisää matalankynnyksen
paikkoja nuorten
hyvinvoinnin
tukemiseksi.
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Vuosi 2016 oli Kalliolan Nuoret ry:n 42. toimintavuosi. Tuona aikana Kalliolan Nuoret on
päässyt merkittävään asemaan nuorisotyön
kentällä. Olemme kyenneet tuomaan esille yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita, vaikka paljon
työstämme jääkin vielä huomaamatta.
Vuosi 2016 oli kaikella tavalla historiallinen yhteiskunnallisesti katsottuna. Suomi on
yhä enemmän kahtia jakautunut erilaisine mielipiteineen. Syksyllä 2015
alkanut pakolaistilanne haastoi Kalliolan Nuoria käynnistämään erilaisia toimintoja
ottamaan huomioon juuri
maahan tulleet nuoret. Vuoden 2016 aikana kehitimme
Muruseni- seksuaalikasvatuspaketin vastaanottokeskuksiin sekä tarjosimme mahdollisuutta liittyä mukaan toimintaan.
Osallistuimme myös Helsingin kaupungin
Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen
ideakilpailuun ja voitimme 10 000€ palkinnon
vertaisvierailijamallilla, jonka tavoitteena on
maahanmuuttaja vanhempien tukeminen nuorten päihde- ja mielenterveyden kysymyksissä.
Vuosi 2016 alkoi taloudellisesti tasapainoisemmassa tilanteessa kuin aikaisempina
vuosina. Suuri muutos sekä taloudellisesti että
toiminnallisesti oli se, että Kalliolan Nuoret
ry sai yleisavustuksen RAY:lta vuodelle 2016,
jonka turvin Kalliolan Nuorten kehittämisresurssi kaksinkertaistui. Vuoden 2016 keväällä
uutena hankkeena alkoi Espoon Tyttöjen Talon
jalkautuva monikulttuurinen tyttötyö Sorella

ja loppuvuodesta Osallistava ja liikunnallinen teatteri-hanke yhteistyössä useiden eri
toimijoiden kesken. Vuoden lopussa saimme
STEA:lta rahoituksen nuorten perheiden ja erityisesti nuorten isien tukemiseen. Voitimme
myös Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Safe stadi-kilpailutuksen ja sen puitteissa käynnistämme vuonna 2017 jalkautuvaa
monikulttuurista työtä helsinkiläisissä
lähiöissä. Nuorten verkkotukipalveluun sen sijaan e-Taloon ei saatu
jatkorahoitusta STEA:lta.
Kevätkauden lopulla Kalliolan Nuoret jätti taakseen
nuorisotyön Kivikon kumppanuusnuorisotalolla lähes
15 vuoden jälkeen. Toiminta
siirtyi nuorisoasiainkeskuksen
toteuttamaksi toiminnaksi. Kalliolan Nuoret ei myöskään enää tuota
nuorisotyöllisiä palveluita Puistolan koululla.
Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että uusi sivu
kumppanuuksissa on kääntynyt ja uutta tapaa
toteuttaa kumppanuutta etsitään.
Kalliolan Nuoret ry:n työtä tarvitaan edelleen. Suurin osa nuorista voi hyvin, mutta yhä
suurempi joukko tippuu kaikkien turvaverkkojen läpi. Matalankynnyksen paikkoja, joihin
voi tulla aikaa varaamatta ja leimaantumatta
tarvitaan edelleen. Kalliolan Nuoret ry:n työtä
tehdään ihmiseltä ihmiselle, nuorta arvostaen
ja kunnioittaen.
Kirsi Mäntyniemi-Sipilä

A R T I K K E L I T

”Kalliolan Nuoret ry:n

työtä tehdään ihmiseltä
ihmiselle, nuorta arvostaen ja kunnioittaen.”
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S E K S U A A L I K A S V A T U S

Kalliolan
Nuorilla
on nyt oma
Murunen!
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Vuonna 2016 suunniteltiin ja toteutettiin Muruseni-seksuaalikasvatuksellinen koulutuspaketti sekä hiljattain maahan tulleille nuorille
että heidän kanssaan työskenteleville työntekijöille. Tavoitteena oli vastata koulutuspaketin avulla yhteiskunnalliseen tilanteeseen,
jossa turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi
huomattavasti lyhyen aikavälin aikana Suomessa. Suurin osa maahantulijoista oli poikia ja nuoria miehiä. Seksuaalikasvatuksissa
nuoret saavat tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista sekä oman itsensä että uuden ympäröivän yhteiskunnan näkökulmista.
Seksuaalikasvatuksissa tarjotaan turvallinen
tila, jossa erilaiset kulttuurikäsitykset voivat
elää rinnakkain. Työntekijöiden koulutus puolestaan antaa välineitä ja varmuutta kohdata
monikulttuuristen nuorten seksuaalisuuteen
liittyviä asioita arjen tasolla.
Seksuaalikasvatusta tarjottiin pilottivaiheessa Kalliolan kannatusyhdistyksen nuorten
turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksiköihin ja
ryhmäkoteihin sekä Setlementtiliiton Viittakivi
Oy:n vastaanottokeskuksiin. Kokemukset seksuaalikasvatuksista olivat kerätyn palautteen
osalta hyviä ja kannustavia. Pilotointityö jatkuu
vielä kevään 2017 ajan, jonka jälkeen Muruseni-tuote arvioidaan ja sitä voidaan myydä myös
setlementin ulkopuolelle.

S E K S U A A L I K A S V A T U S

Kaikkia ihmisiä
yhdistää tarve olla
turvassa ja tulla
rakastetuksi.
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S O P U - H A N K E

S O P U - H A N K E

Johanna ja Majid
luottavat toisiinsa
työparina.

Työparin jaettu
käsitys kunniasta
lystä ja hänen lähestymistapaansa ihmisiin.
”Mielestäni Johanna on parhaimmillaan kuin
äiti työskennellessään asiakkaiden kanssa.” hän
kertoo Johannasta. Aina ei edes riittäviä sanoja
ole edes olemassa, silloin halaus, huolenpito
ja silittävä lämmin käsi tuovat toivoa ja lohtua
asiakkaille.
Johanna puolestaan arvostaa Majidin kykyä ja rohkeutta tuoda vaikeiltakin tuntuvia
asioita esiin suoraan ja kursailematta. ”Kun
joskus itse en näe metsää puilta, Majid näkee
ja ymmärtää asiat kirkkaasti ja sanoittaa ne
selkeästi. Mietimme aina yhdessä asiakkaan
etua. Se tekee yhdessä työskentelystä helppoa
ja joustavaa. Väkivallan parissa työskennellessä Majidin huumori ja mutkattomuus auttavat
löytämään iloa ja positiivisuutta päivään.”
Nuoria, jotka kipuilevat kunniaan liittyvien
teemojen kanssa elämässään Johanna ja Majid
haluavat kannustaa tekemään omia ratkaisuja
elämässään, mutta vaalimaan yhteyttä perheisiinsä mahdollisuuksien mukaan. ”Maailma
on täynnä normeja ja sääntöjä. Kyseenalaista
niitä kunnioittavasti.” Majid sanoo ja Johanna
jatkaa, ” Vaikeillekin asioille löytyy usein hyvä
ratkaisu ja aina on toivoa.”
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KUVA: Rami Lappalainen
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Sopu-hankkeessa työparina toimivat Johanna Aapakallio ja Majid Allahyari. Sopu tekee
ennaltaehkäisevää ja konflikteja ratkaisevaa
työtä kunniakäsitysten ja kunniaan liittyvän
väkivallan parissa. Konfliktien taustalla voi olla
erilaisia syitä, eivätkä Johanna ja Majid tarjoa
asiakkaille valmiita ratkaisuja. Tärkeintä on,
että osapuolet tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi ja konfliktin taustalla olevat syyt tulevat
mahdollisuuksien mukaan selvitetyksi.
Johanna ja Majid kokevat, että työparina
työskentelyssä tärkeäintä on luottaa toiseen.
Kriisissä olevassa perheessä liikkuu paljon tunteita. Luja luottamus työpariin luo turvallisuutta niin työntekijälle itselle kuin asiakkaillekin.
Työpari antaa myös lohtua ja auttaa jaksamaan,
kun työ tuntuu raskaalta ja perheen tilanteen
selkiytyminen antaa vielä odottaa itseään. ”Joskus on niin tärkeää saada työparin keittämä
kuppi kahvia eteensä ja puhua hetki ihan jostain
muusta ” kertoo Johanna. Työpari iloitsee ja juhlistaa myös työssä onnistumisia yhdessä. Palkitsevinta on, kun saadaan konfliktin osapuolet
ymmärtämään toistensa näkökulmia. ”Iloitsen
kun näen ihmisessä muutoksen.” Majid sanoo.
Majid kertoo arvostavansa Johannan kokemusta kunniakäsitysten kanssa työskente-

P O I K I E N

T A L O

P O I K I E N

T A L O

”Oma reitti ei ole
aina se, mitä muut

Poikien Talon
kävijältä

12

Olin elämässäni risteyskohdassa ja ymmärsin,
ettei tällä tavalla pärjää – joko menen tästä
alaspäin tai minun täytyy hakea apua. Kuulin
Poikien Talosta ensimmäisen kerran yhdessä virastossa käydessäni: huomasin seinällä
julisteen ja laitoin ylös tiedon paikasta varmuuden vuoksi.
En muista tarkalleen ajatuksiani siltä
ajalta, kun tulin ensimmäistä kertaa Poikien
Talolle. Kaikki muistot ja tunteet olivat niin
pinnassa silloin. Itsetuntemus ja -luottamus
ovat kuitenkin lisääntyneet talolla käydessäni.
Alitajuisesti ei ole varmaankaan tapahtunut
muutoksia, mutta tietoisesti olen huomannut, että elämässäni on vaihtoehtoja ja että
niiden avulla voi tapahtua muutosta. Kaverini ovat kysyneet Poikien Talosta, koska ovat
huomanneet, että Poikien Talossa täytyy olla
jotain erityistä, kun jopa minä olen lähtenyt
hakemaan tukea sieltä. Kaverini tietävät, että
aiemmin olen pitänyt ongelmani sisälläni, enkä
ole halunnut satuttaa niillä muita.
Tärkeintä toiminnassa on ollut se, että
on havainnut ulkopuolisen maailman vastakohtaisuuden verrattuna siihen, mitä talolla

tapahtuu. Itsensä kokeminen tärkeäksi ja arvokkaaksi on tuottanut helpotusta eikä elämässä ole ollut samanlaista epätoivoa kuin
aiemmin. Minun ei enää tarvitse epäillä itseäni.
Poikien Talolla ei tarvitse muuttaa omia arvojaan, mielipiteitään ja näkemystään maailmasta. Vastapainoksi on hyvä tietää rajansa
ja pyrkiä oppimaan lukemaan tilanteita, jotta
itsensä ja maailmankuvansa ilmaiseminen ei
rajoittaisi muita ja ilmapiiri säilyisi turvallisena ja avoimena. Joistain asioista, esimerkiksi
väkivallasta, on edelleen vaikea puhua, koska
omat tunteet ja ajatukset nousevat herkästi
pintaan, ja ajattelen, että niiden sanominen
ääneen muiden seurassa tekee tilanteesta
epämukavan ja uhkaavan.
Kun yhteiskunnassa puhutaan, että omaa
persoonaa pitäisi mukauttaa ja ettei muuten
kuulu tänne, se saa ihmisen helposti masentumaan ja lamaantumaan. Oikea ja sopiva asenne
tulee löytää itse, ei muiden sanelemana. Oma
reitti ei ole aina se, mitä muut vaativat sinulta.
”Papillon”

vaativat sinulta.”
- sanoo Poikien
Talon kävijä

13

S A U N A L A H D E N

T U K I A S U N T O Y H T E I S Ö

Henkinen tuki oli
kaikkein tärkeintä –
entisen asukkaan kirje
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Olen todella tyytyväinen elämääni juuri nyt.
Valmistuin hiljattain ammattiin ja minulla on vakituinen työpaikka. Haluaisin jatkaa tästä opintoja vielä sairaanhoitajaksi ja päästä sairaalaan
töihin. Se on se minun unelma. Ja onhan tässä
itsevarmuuttakin tullut, että uskallan unelmoida isommistakin asioista ja tulevaisuudesta.
Asun tällä hetkellä kotona äidin ja isän luona.
Sain korjattua välit isän ja äidin kanssa, joten
päätin muuttaa takaisin kotiin. Tällä hetkellä en
voisi edes kuvitella asuvani yksin, sillä viihdyn
kotona. Minulla on paljon sisaruksia ja olen tottunut siihen, että on paljon ihmisiä ympärillä.
Kun olin 17-vuotias, minulle tuli mahdollisuus muuttaa laitoksesta SaTuun. Suhteet
vanhempiin oli hankalat mutta yksin asuminen
tuntui vielä hurjalta ajatukselta. Muuttaessa
tärkeintä oli ajatus omasta asunnosta ja ohjaajien tuesta. Oli helpottavaa tietää, että ei
tarvinnut selvitä ihan yksin ja että saisin apua,
jos sitä tarvitsen. Se oli oikeastaan kaikista
tärkein juttu. Kuitenkin minua jännitti, sisimmässäni mietin, että kuinka tulen pärjäämään,
ihan pienissäkin jutuissa. Kun omat välit äitiin
ja isään eivät olleet hyvät niin oli todella merkittävää, että SaTussa oli ohjaajat auttamassa.
Henkinen tuki oli kaikkein tärkein.
Alussa ryhmätoimintaan osallistuminen
jännitti, vaikka olenkin sosiaalinen ihminen. Oli

tosi hyvä, että maanantaisin piti tulla ryhmään.
Siitä oli paljon hyötyä, vaikka enhän itse sitä
silloin tajunnut. Ryhmästä lähti aina tyytyväisenä, iloisena ja paremmin mielin kotiin. Se
oli sellaista yhdessä vietettyä vapaa-aikaa,
eikä mikään terapiaistunto mitä aluksi pelkäsin sen olevan. Koin että me oltiin kaikki
nuoret aika erilaisia, mutta hyväksyttiin kaikki
toisemme juuri sellaisina, kun oltiin. Me oltiin
hyvä porukka.
Kasvoin sinä vuonna ihan hirveästi, kun
asuin SaTussa. Minulla oli ekaa kertaa oma
kämppä ja vapautta ensimmäistä kertaa elämässä. Totta kai siinä kohtaa meni hetken vähän lujaa, mutta kyllä sitten lopulta rauhoituin.
Sen jälkeen aloin miettimään asioita, kuten
koulua ja duunia ja miten oikeasti voisin parantaa omaa elämääni. Oman ohjaajan kanssa
käytiin kaikkia asioita läpi. Hän oli sellainen,
jolle pystyi sanomaan kaiken mitä ajattelin.
Olin tosi rehellinen. Aikuistuin SaTussa ja sain
itseluottamusta ja itsevarmuutta. Pois muuttaessani olin 19 – vuotias. Vaikka olin SaTussa vain vuoden elämästäni, koen että muutin
sieltä pois henkisesti paljon kypsempänä ihmisenä.
Maryam

S A U N A L A H D E N

T U K I A S U N T O Y H T E I S Ö

”Unelmanani
on päästä
sairaalaan töihin.” kertoo Maryam
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I T Ä - P A S I L A N

S O S I A A L I N E N

Breaking
barriers
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Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö teki elokuun
ensimmäisellä viikolla vuonna 2016 nuorisovaihdon 15 nuoren sekä kolmen ohjaajan voimin
Espanjan Olianaan, jossa tapasimme espanjalaisia nuoria ja ohjaajia. Olimme siellä viikon
ja vaihtomme teemana oli ennakkoluulot sekä
terveelliset elämäntavat, vaikka ensimmäinen
ateriamme olikin Burger Kingissä.
Pidimme espanjalaisten kanssa työpajoja ja tutustuimme toisiimme. Työpajoissa
pohdimme esimerkiksi sitä, miten helposti
määritellään toinen ihminen vain ulkonäön
perusteella. Niin ei kannata todellakaan tehdä! Yhtenä päivänä haastattelimme ihmisiä
puistossa. Kysyimme millaisia ennakkoluuloja
he ovat kohdanneet.
Nuoret opettivat meille katalonialaisesta
sekä espanjalaisesta kulttuurista ja me opetimme heille suomalaista sekä somalialaista
kulttuuria. Maalasimme myös yhdessä todella
hienon muraalin. Pelasimme jalkapalloa, opetimme heille pesäpalloa, uimme ja söimme.
Teimme myös päiväretken Barcelonaan, jossa meille annettiin erilaisia tehtäviä liittyen
ennakkoluulot teemaan. Vierailimme myös FC
Barcelonan kotikentällä eli Camp Noulla. Parasta oli uudet ystävät ja unohtumattomat
muistot. Toivottavasti espanjalaiset ystävämme tulevat pian meidän vieraiksemme.
Ayuub & Abdullahi

N U O R I S O T Y Ö

I T Ä - P A S I L A N

S O S I A A L I N E N

N U O R I S O T Y Ö

Itä-Pasilan
nuoria Kataloniassa
nuorisovaihdossa
elokuussa 2016.
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I D E A K I L P A I L U

Maahanmuuttajanuorten
Helsinki -ideakilpailun
voitto Kalliolan Nuoriin
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Pääkaupunkiseutu muuttuu monikulttuurisemmaksi vuosi vuodelta ja
Kalliolan Nuorilla on tässä kehityksessä oma paikkansa nuorisotyön
kentässä. Vuoden aikana Kalliolan Nuoret olivat aktiivisena toimijana
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja me-säätiön Maahanmuuttajanuorten Helsinki –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on
saavuttaa merkittäviä parannuksia maahanmuuttajanuorten asemaan
palvelusuunnittelun ja palvelukokeilujen avulla. Kalliolan Nuorista
Kunniaan liittyvän väkivaltahankkeen Sopu projektityöntekijä Majid
Allahyari ja Tyttöjen Talon kulttuurisensitiivisen työn vastaava Sophia
Wekesa osallistuivat hankkeen ideakilpailuun ja heidän ideansa voitti
kilpailun. Voitto poiki 10 000 € palkkion ja idean pohjalta järjestetään
kilpailutus palveluntuottajille vuoden 2017 aikana.
Ideakilpailussa he loivat vertaisvierailijamallin, jossa vertaisuuden
avulla mahdollistetaan maahanmuuttajavanhempien päihdetietoisuus
ja kyky käsitellä mielenterveysongelmia perheen sisällä. Sophian ja
Majidin mallissa oli kilpailuraadin mukaan parasta idean asiakasarvo- ja lähtöisyys, idean jalostuminen prosessin aikana, ratkaisun
tavoitettavuus ja monistettavuus sekä maahanmuuttajataustaisten
nuorten, vanhempien ja yhteisöjen aktiivisen toimijan rooli.

T O I M I N T A

”Toimintatapoina
yhteistyö ja vahva
kumppanuus”
Helsingin

Tyttöjen Talo

Espoon

Tyttöjen Talo

Poikien
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Helsingin
Tyttöjen Talo
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T A L O

Tyttöjen Talon
työntekijöitä
uuden talon
kynnyksellä
syksyllä 2016.

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. Toiminnassa huomioidaan sukupuolen moninaisuus. Tyttöjen
Talon toimintamuotoja ovat avoin ja ryhmätoiminta, monikulttuurinen tyttötyö,
seksuaalineuvonta, nuoret äidit- toiminta ja seksuaalinen väkivaltatyö.
Tyttöjen Talolla työskenteli vuonna 2016 kahdeksan kokopäiväistä työntekijää
sekä n. 20 tuntityöntekijää ryhmänohjaajana. Vapaaehtoisia naisia talolla toimi 29.
Toimintaa rahoittivat Raha-automaattiyhdistys, Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi rahoitusta toimintaan saatiin mm. Zonta-järjestöiltä ja Hartwall
Stiftelseniltä.

äiti-vauvaryhmät ja avoimet ryhmät) lisäksi lyhytkestoisten kohdennettujen ryhmien
muodossa. Nuorille äideille aloitettiin myös
oma chat, joka tavoitti kohderyhmää hyvin.
Seksuaaliväkivaltaa kokeneet tytöt ja
nuoret naiset saivat tukea yksilötapaamisten, vertaisryhmien, leirien sekä verkostotyön
kautta. Myös huoltajille toteutettiin vertaisryhmiä. Keskeinen osa työtä oli myös koulutus
ja konsultaatio muille nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.
Toimintavuotta leimasi muutto uusiin
tiloihin Hämeentielle. Muutto laski hieman
tunnuslukuja, mutta toimintaan osallistuvat
tytöt löysivät kuitenkin uusiin tiloihin hyvin.
Lisäksi muuton myötä avoitettiin myös uutta
kohderyhmää Tyttöjen Talolle.

Toimintaan osallistumisessa tärkeää oli tutustuminen uusiin ihmisiin, vertaistuki, omien
kokemusten jakaminen ja yhteisöllisyyden kokemukset.
Toiminta vaikutti positiivisesti tyttöjen mielialaan, vahvisti uskoa itseensä sekä tulevaisuuteen.
Toiminnan kautta saatu tuki omaan elämäntilanteeseen sekä mielekäs tekeminen lisäsi
tyttöjen voimavaroja arjessa.
Nuorille äideille toiminta antoi lisää uskoa itseensä äitinä, vertaistukea muilta äideiltä sekä ammattitaitoista tukea uudessa elämäntilanteessa.
Seksuaaliväkivaltatyön kautta tuen piirissä
olleet tytöt saivat elämäänsä vakautta, tukea
ja välineitä siirtyä elämässä eteenpäin traumaattisen kokemuksen jälkeen.

”Ilman ryhmää en olisi saanut mahtavia ystäviä
muista äideistä, en välttämättä olisi uskaltanut
lähteä muihin äiti-lapsiryhmiin.”
”Kaikkialla muualla apu tuntui ahdistavalta,
ja itsessään negatiiviselta, todellisuudesta
etäännyttävän ilmapiirinsä vuoksi. Tyttöjen
Talolla todellisuus tuntui olevan läsnä ja käsiteltävissä positiivisen, turvallisen ja kotoisan
ilmapiirinsä vuoksi.”
”Täällä kohdataan ihmiset ihmisinä, kukaan ei
arvostele, syrji tai kiusaa. Täällä saan ja uskallan puhua asioistani, minua kuunnellaan eikä
kertomiani asioita säikähdetä.”
”Olen saanut vertaistukea ja turvaa Tyttöjen
Talolla. Voin olla oma itseni eikä menneisyyteni
paina mieltäni enää niin paljon.”

Sosiaaliset tulokset

Tyttöjen Talon perustoiminta tarjosi vuonna
2016 monen tasoista virikettä, tukea ja yhteisöllisyyden kokemuksia toimintaan osallistuville tytöille ja nuorille naisille. Toimintaa
toteutettiin avoimen kahvilatoiminnan sekä
avointen ja harrastusryhmien ja kurssien muodossa. Vahvemman tuen muodosti vuorovaikutteiset kasvua tukevat ryhmät ja yksilötyö.
Lisäksi talolla järjestettiin yhteisiä tapahtumia
ja juhlia.
Kulttuurisensitiivinen toiminta tarjosi
nuorille turvallisen tilan kasvulle ja itsereflektiolle, vertaistukea, esikuvia ja representaatiota sekä uusia kokemuksia.
Nuoret äidit-toiminta, jonka tavoitteena
on tukea nuoria äitejä aikuisuuteen ja vanhemmuuteen kasvun kaksoishaasteessa, toteutui
erilaisten perusryhmien (odottajien ryhmät,

21

E S P O O N

T Y T T Ö J E N

T A L O

Espoon Tyttöjen Talo on 10-28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille tarkoitettu
matalan kynnyksen toimintamuoto, jossa tuetaan kasvua kohti omannäköistä
naiseutta. Tavoitteena on tyttöjen ja nuorten naisten hyvinvoinnin lisääminen
tarjoamalla heidän tarpeidensa mukaista tukea.
Tyttöjen Talolla työskenteli vuonna 2016 kuusi työntekijää, oppisopimusopiskelija, työkokeilija ja tuntityöntekijöitä. Kaksi työntekijää työskenteli jalkautuvassa
Sorella-projektissa. Opiskelijoita oli 4 ja vapaaehtoisia 14.

T Y T T Ö J E N

Tytöt kokivat Espoon Tyttöjen Talon tuoneen
tilaisuuksia tutustua muihin tyttöihin sekä saada positiivisia kokemuksia ryhmätoiminnasta.
Kävijät kokivat Tyttöjen Talon tunnelman turvallisena ja toisia kunnioittavana, mikä mahdollisti sen, että muiden kanssa oli helppo olla
ja tutustua.
Kävijät myös kokivat saaneensa tukea erilaisten
tunteiden käsittelyyn sekä voimia arkeensa.

T A L O

lisuuksia sekä turvallisen tilan, jossa ketään ei
kiusata ihonvärin, uskonnon ym. takia.
”Ryhmä on ollut tärkeä osa arkea ja se on tarjonnut paikan, jossa olla oma itsensä ja tunnistaa omia tunteita ja tarpeita. Se on ollut
säännöllinen tsekkaus ja paluu itsensä äärelle,
paikka jossa voi olla ja tuntea vapaasti.”’
”Tärkeää minulle oli yhteenkuuluvuus ja yhdessä tekeminen. Hyväksyntää omaa kehoa
ja itseä kohtaan. Tällaisia ryhmiä tarvitaan!”

Monikulttuuriset tytöt kokivat Espoon Tyttöjen
Talon tuoneen elämän lisää harrastusmahdol-

Sosiaaliset tulokset

Espoon
Tyttöjen Talo

E S P O O N

Toimintaa rahoittaa Espoon kaupungin nuorisopalvelut, STEA (RAY) sekä Espoon
kaupungin lasten ja nuorten elinvoimaisuusohjelma.
S O R E L L A - H A N K E
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Espoon Tyttöjen Talon toiminta toteutui avoimissa illoissa, erilaisten ryhmien ja yksilötapaamisten kautta. Avoimia olkkari-iltoja järjestettiin keskiviikkoisin ja niihin hakeutui
erityisesti 10-16-vuotiaita tyttöjä. Harrastus-

Vuoden aikana
järjestettiin myös
tapahtumia kuten naistenpäivä, Ruusun päivä,
kevätjuhla, tyttöjenpäivän juhla
sekä joulujuhla.

ryhmät olivat monelle tytölle luonteva väylä
osallistua toimintaan. Myös suljettuja vuorovaikutuksellisia tyttöryhmiä pidettiin.
Nuorten äitien toiminta jatkui seurakunnan, neuvolan ja lastensuojelun työntekijöiden
kanssa yhteistyössä. Seksuaalikasvatus- ja
neuvontahankkeen puitteissa järjestettiin seksuaalikasvatusta ja -neuvontaa sekä koulutusta ja konsultointeja. Vuoden aikana järjestettiin
myös tapahtumia kuten naistenpäivä, Ruusun
päivä, kevätjuhla, tyttöjenpäivän juhla sekä
joulujuhla. Myös talon ulkopuolella oltiin mukana erilaisissa tilaisuuksissa.
Monikulttuuristen kävijöiden määrä kasvoi STEA:n myönnettyä rahoituksen jalkautuvalle tyttötyölle.
Tyttöjen Talo liittyi keväällä yli 16-vuotiaille tarkoitettujen nuortenpalveluiden kehittämisryhmään. Näköpiirissä on eri toimijoiden
yhteiset tilat, jossa Tyttöjen Talolla on oma
erillinen paikkansa.

Sorella-hanke
Sorella -hanke on STEA:n rahoittama kolmivuotinen (2016-2018) kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää työmuotoja, joiden avulla
tuetaan monikulttuuristen tyttöjen ja nuorten
naisten kasvua ja elämänhallintaa Espoon lähiöissä. Ensimmäisen vuoden kokemus osoitti,
että jalkautuvan ja useaan eri lähiöön suuntautuvan tyttötyön onnistumisen edellytyksenä
ovat hyvät verkostot ja alueellinen tuntemus.
Hankkeen toimintamuotoina ovat alueellinen ryhmätoiminta, avoin kahvilatoiminta, kohdennetut kouluryhmät sekä retket. Yli
85 % ryhmiin osallistujien kotikielistä on muu
kuin suomen kieli. Vuonna 2016 on toteutettu
kokkis- ja kädentaitoryhmiä sekä avointa ryhmätoimintaa yhteistyössä kirjaston sekä alueellisen nuorisopalveluiden kanssa. Samojen

kumppaneiden kanssa käynnistetiin syksyllä
myös pop up- tyyppinen tyttöjen Candy-kahvila
Espoon keskuksessa.
Kahdella yhtenäiskoululla toteutettiin
yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa
kohdennetut tyttöryhmät. Koulun opettajat
valikoivat osallistujat ja ryhmien ohjaajapari
tuli toisella koululla koulun henkilökunnasta
ja toisella alueen nuorisotilalta. Ryhmät kokoontuivat kuusi kertaa. Kouluilla tapahtuvalle
tyttöryhmätoiminnalle on suuri tarve ja sitä
kehitetään jatkuvasti.
Kesätoimintana järjestettiin retkiä ja kaksi
yön yli kestänyttä leiriä. Yhden yön leirille osallistui neljä nuorta ja kahden yön leirille viisi.
Leireistä pidempi järjestettiin yhdessä Itä-Pasilan nuorisotyön kanssa.
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Poikien Talolla tehdään sosiaalista nuorisotyötä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella. Kohderyhmänä ovat 10–28 -vuotiaat pojat ja nuoret miehet. Poikien
Talo tarjoaa matalankynnyksen periaatteella monitasoista ja tarkoituksenmukaista
tukea, jossa nuori voi itse määritellä osallistumisensa tason. Temaattisesti erityisinä
toimintamuotoina olivat monikulttuurinen poikatyö, seksuaalineuvonta, seksuaaliväkivaltatyö, seksuaalikasvatukset, lähiöissä toteutettava sosiaalinen nuorisotyö,
verkossa toteutettava sukupuolisensitiivinen työ ja vertaisvetoinen toiminta.
Poikien Talolla työskenteli vuonna 2016 viisi kokopäiväistä ja kaksi osa-aikaista
työntekijää sekä neljä tuntityöntekijää. Vuoden aikana Talolla toimi viisi opiskelijaa.
Lisäksi vuoden 2016 aikana Poikien Talo työllisti tuetusti yhteensä neljä kävijää
toimitilojen siivoustehtäviin (2h/vko).
Toimintaa rahoittivat vuonna 2016 STEA (Raha-automaattiyhdistys), Helsingin
kaupungin Nuorisoasiainkeskus, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto,
Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Euroopan Sosiaalirahasto
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Poikien Talon viidettä toimintavuotta kuvaa
identiteettityö ja Poikien Talon ytimeen syventyminen. Vuonna 2016 toiminta rakentui avoimesta
yhteisötoiminnasta, yksilötyöstä, ryhmämuotoisesta toiminnasta, erilaisista ryhmämuotoisista
projekteista ja yhteisistä tapahtumista.
Vuoden 2016 teemana yhteisötoiminnassa oli ystävyys ja sen mahdollisuudet. Teeman
puitteissa toteutettiin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä keskusteluja sekä erilaisia toiminnan sisällä toteutettuja oheisprojekteja. Poikien Talon
kohdennettu, sosiaalisesti voimaannuttavissa ja
toimintakykyä vahvistavissa ryhmätoiminnoissa
menetelminä käytettiin esimerkiksi liikunnallisia ja kehollisia, kulttuurien välisen oppimisen
ja pelaamisen menetelmiä, ruoanlaittoa sekä
taidemenetelmiä. Vuoden aikana toteutuneita ryhmiä olivat esimerkiksi Liikkeelle-ryhmä,
Kiusaamisproggis, Kulttuuriklubi, Our Saturday
Adventures, Nuoret isät- ryhmä ja Transmaskuliinien äänityöpaja.
Monikulttuurinen poikatyö on Poikien Talolla kaiken toiminnan kattavaa kulttuurisensitiivistä työtä. Kulttuurisensitiivisessä työssä
huomioidaan mm. nuoren kulttuurinen tausta,

kotoutumisen erityishaasteet, perheen ja lähiverkostojen merkitys sekä mahdolliset kodin ja
yhteiskunnan väliset arvoristiriidat. Kohdennetummin kulttuurisensitiivistä työtä toteutettiin Intercultural Evening -yhteisötoiminnassa ja
osallistujien kielitaidon kehittymistä tukevassa
Homework Club -läksykerhotoiminnassa.
Lähiöissä toteutettava sosiaalinen nuorisotyö käynnistettiin Poikien Talon uutena työmuotona syyskauden alussa. Toiminnan tarkoituksena
on toimia ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä syrjäytymistä ja raskaita lastensuojelun toimenpiteitä kohtaan. Lähiötyössä painottuvat erityisesti
jalkautuminen ja toiminnan joustavuus.
Poikien Talon Olohuonedialogi oli uusi
asiantuntijatyön muoto, jonka tarkoituksena on
käydä keskustelua pojista, heidän elämäänsä
koskettavista teemoista, tarpeista ja haasteista. Olohuonedialogi on foorumi ammattilaisten,
asiantuntijoiden, tutkijoiden, päättäjien ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien kohtaamiselle. Olohuonedialogeja järjestettiin kaksi. Ensimmäisessä dialogissa teemana pohdittiin poika- ja
mieskuvia ja normiodotuksia, toisessa dialogissa
teemana olivat pojat ja miehet väkivallan uhreina.

Poikien Talo Talo mahdollisti nuorille sosiaalisia suhteita muiden poikien kanssa yhteisen
tekemisen kautta, antoi paikan pohtia itseään
ja ajatuksiaan ja tarjosi ystävällisen ilmapiirin
kautta mieluisan oleskelupaikan.
Kävijät kuvailivat Poikien Talolla käymisen
tuoneen muutosta erityisesti sosiaalisiin suhteisiin, itsetuntemukseen ja henkiseen hyvinvointiin.
Poikien Talon kävijät kokivat saaneensa erityisesti kohtaavaa keskustelutukea, vertaistukea
ja yleistä kannustusta.

”Saan olla vapaasti oma itseni ja ympärilläni
olevat ihmiset hyväksyvät minut ja ottavat minut sellaisenaan vastaan. Tämä on loistavaa.”
”Olen saanut tutkia itseäni suhteessa muihin
sekä rohkaistunut olemaan oma itseni.”
”Itsevarmuuteni ja työkalun omassa elämänhallinassa on lisääntynyt.. Pelkoni ovat rauhoittuneet.”
”Olen saanut uusia ystäviä, ja olen oppinut hyväksymään enemmän itseäni.”

Sosiaaliset tulokset

Poikien Talo

T A L O

Poikien Talo on
turvallinen tila.
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SOPU-hankkeen toiminnan päätavoitteena on kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy. Sopu on järjestölähtöistä matalan kynnyksen toimintaa, joka on suunnattu
monikulttuuristen nuorten ja sekä heidän perheidensä tueksi. Toiminnan keskiössä
on perheiden kokonaisvaltainen tukeminen sekä kotoutumisen edistäminen. Yhteisötyön keinoin tuetaan maahan muuttaneiden vanhemmuutta suomalaisessa yhteiskunnassa keskustelemalla sekä tarpeellista tietoa antamalla. Toiminta on kohdennettu erityisesti kunnia-ajattelun näkökulmasta riskiolosuhteissa eläville perheille.
Hankkeessa työskenteli kaksi työntekijää, joista yksi 100% toinen 70%. Tämän
lisäksi hankkeessa työskenteli kaksi tuntiohjaajaa, kaksi tuntityöntekijää ja yksi
opiskelija. Hanketta rahoittaa STEA (RAY).

Vanhemmat olivat saaneet ryhmistä vanhemmuuteen liittyvää tietoa ja taitoa sekä mahdollisuuden keskustella vanhemmuudesta sekä
omasta roolista perheessä.
Ryhmissä, perhekohtaisessaja yksilöllisessä
tuessa on ratkottu perheen vuorovaikutuksen
ongelmia.
SOPU onnistui yhteistyöllä tavoittamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia
nuoria ryhmätoimintaan ja osallistujat olivat
saaneet ryhmätoiminnasta lisää itsetuntemusta ja –arvostusta ja vahvisti heidän omaa
identiteettiään.
Ammattilaiset saivat omaan työhönsä taustatietoja ja työkaluja, erityisesti liittyen kun-

niakäsityksiin ja yhteisöllisen ja yksilöllisen
kulttuurin erityispiirteisiin.
”Kyllä tästä ryhmästä tulee niin paljon oivalluksia. Opin ratkaisemaan perheen ongelmat.
Tässä ryhmässä puhutaan paljon sukupuolista
ja perheestä”
”Emme ole pystynyt aikoihin puhumaan tyttöni
kanssa mistään. Haluaisi vain muuttaa pois,
eikä olla tekemisissä perheen kanssa. Nyt tiedän mistä hän tykkää ja mitä vaatii minulta.
Ei meillä ole vieläkään ihanteellista suhdetta,
mutta suunta on oikein. ”

Sosiaaliset tulokset

Sopu – kunniaan
liittyvän väkivaltatyön hanke

”SOPU has helped me psychological to understand that I´m not possesed or sick.”
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SOPU-hankkeen

Sopun toiminta toteutui vuonna 2016 jo vakiintuneiden ja hyviksi osoittautuneiden toimintamuotojen kautta, jotka ovat ennaltaehkäisevä
ryhmätoiminta, yksilöllisestä ja perhekohtaisesta kriisi- ja konfliktityötä ja ammattilaisten
kouluttamisesta. Kuluneena vuonna tavoitettiin toiminnan piiriin myös seksuaali– ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia maahanmuuttajia,
jotka ovat kunniakäsitysten näkökulmasta erityisen haavoittuvassa asemassa. Kunniaan liittyviä konfliktitapauksia ratkaistiin hankkeessa
huomattavasti aikaisempaa vuotta enemmän.
Konfliktien aiheet koskivat yleisimmin nuorten
seurusteluun, vapaa-ajanviettoon ja itsenäistymiseen liittyviä ristiriitoja sekä pakko-avioliittoa.
Naisten ja miesten ryhmät olivat somalin-,
turkin-, darin- ja arabiankielisiä ja niissä käsiteltiin mm. vanhempana olemiseen ja naisena
ja miehenä elämiseen liittyviä teemoja. Lisäksi
naisten ryhmissä käytiin läpi seksuaalisuutta, seksuaalikasvatukseen liittyviä asioita ja

kunnian merkitystä seksuaalisuuden kannalta.
Naisten ryhmissä käsiteltiin myös lastenkasvatukseen liittyviä haasteita. Naisten ja miesten
ryhmien lisäksi toteutettiin yhteistyössä HeSetan kanssa Sateenkaariryhmä, jossa käsiteltiin perheen, yhteisön ja kunnian merkitystä
seksuaali –ja sukupuoli-identiteettiin liittyen.
Tytöille, jotka eivät saa viettää kodin ja koulun
ulkopuolella vapaa-aikaansa, järjestettiin kaksi
ryhmää yhteistyössä nuorisotalojen kanssa.
Sopu koulutti kunniaan liittyvästä väkivallasta viranomaisia vastaanottokeskusten
tai tukiasumisyksikköjen työntekijöitä ja asiakkaita, opettajia, kriisityöntekijöitä, järjestötyöntekijöitä ja opiskelijoita. Marraskuussa toteutettiin yhteistyössä Setlementti Tampereen
Didar-hankkeen kanssa irakilaisen kirjailijan ja
ihmisoikeusaktivistin vierailu Suomeen. Hän
puhui kunniasta ja väkivallasta ammattilaisille ja kurdinkielisille erikseen toteutetuissa
tilaisuuksissa Helsingissä.

toiminnan päätavoitteena on
kunniaan liittyvän väkivallan
ennaltaehkäisy.

S E K S U A A L I K A S V A T U S

E - T A L O

Matalankynnyksen
seksuaalineuvonnan
ja -kasvatuksen hanke

e-Talo -hanke
e-Talo -hankkeen tavoitteena oli toimia verkossa 10-28 -vuotiaiden nuorten matalankynnyksen tukipalveluna sekä kehittää verkossa tapahtuvaa, nuorten sukupuolisensitiivistä kohtaamista. Hankkeessa oli vuoden aikana kaksi kokopäiväistä
työntekijäresurssia, jonka lisäksi toiminnassa oli mukana kolme opiskelijaa sekä
yksi vapaaehtoinen.
Vuosi 2016 oli hankkeen viimeinen toimintavuosi. Toimintaa rahoitti STEA (RAY.)
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Nuoret kuvasivat saatua tukea lisääntyneenä itseymmärryksenä, uusina näkökulmina ja tietona sekä omien rajojen tunnistamisena ja vahvistumisena.
Ammattilaiset kertoivat koulutuksen
tukeneen heidän ammatillista osaamistaan ja tuoneen hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa heidän työhönsä.
”Menin yksilötapaamiselle kuraattorin kautta. Sain kertoa rauhassa tilanteestani. Työntekijä ei sanonut mitään
pahaa toiminnastani, vaan hän antoi
minulle pohdittavaksi eri vaihtoehtoja
joiden avulla voin jatkossa ymmärtää
paremmin riippuvuuttani ja päästä siitä sitä kautta eroon.” (nuoren palaute)
”Parasta koulutuksessa oli Hyvä ilmapiiri, asiallista keskustelua tärkeistä
aiheista. Hyviä näkökulmia ja vinkkejä
kysymysten kysymiseen sekä nuorten
kannalta ajatteluun.” (koulutukseen
osallistunut ammattilainen)

Vuosi 2016 oli e-Talo -hankkeen (2013-2016) viimeinen vuosi. Nuoret saivat palvelun kautta
tukea kasvuunsa kysymys&vastaus -palstan,
chat-palvelun sekä tietopankin muodossa. Kysymys&vastaus -palsta tavoitti erityisesti tyttöjä. Teemoina palstalla ja chatissa näkyivät ja
fyysiseen, että henkiseen terveyteen liittyvät
kysymykset ja sosiaaliset suhteet. Tietopankkiin lisättiin vuoden aikana tietoa jaksamisesta,
haluttomuudesta ja seksuaalisesta kaltoinkohtelusta nuorten toiveiden mukaisesti.
Syksyn aikana chatin kävijämäärät kasvoivat ja poikia onnistuttiin tavoittamaan aiempaa
enemmän palveluun. Vuoden aikana pyrittiin

takaamaan toiminnan jatkuvuutta yritysyhteistyön ja lahjoitustoiminnan kautta, mm. perustamalla lahjoitussivu.
Toiminnan juurruttamistyötä tehtiin
kouluttamalla Kalliolan Nuorten työntekijöitä
chat-työhön. Chat otettiin käyttöön esimerkiksi
Nuoret äidit-toiminnassa sekä Tyttöjen Taloilla.
Lisäksi eri toiminnoissa mahdollistettiin nuorille ajanvarauksella toimiva chat.
Syksyllä järjestettiin loppuseminaari, jonka tavoitteena oli lisätä ammattilaisten tietoisuutta sukupuolisensitiivisestä, kohtaavasta
verkkotyöstä.

Nuoret kokivat saaneensa e-Talon kautta luotettavia vastauksia kysymyksiinsä sekä neuvoja
jatkon kannalta.
Nuoret kokivat tärkeänä sen, että heidät otettiin tosissaan ja sen, että joku välittää.
e-Talon tapaa tehdä verkkotyötä pidettiin kohtaavana ja yksilöllisenä, jolloin nuorella oli tieto
siitä, kuka palvelussa hänelle vastaa.

“Moikka! (…) Oon nyt ens viikon tiistaina menos
puhuu kuraattorin kaa mun masennuksesta! En
ois uskaltanu tähän ilman teitä! <3 Tuntuu jo
nyt nii paljon helpommalta ku tiiän jo et tuun
saamaa apua!” - tyttö 14
“Kiva lukee muiden viestejä, kun näkee että en
oo ainoo kun pohtii näitä!” -tyttö 13
“On ihanaa jutella sun kanssa kun sä kuuntelet!”
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Sosiaaliset tulokset

Hankkeen toiminta toteutui seksuaalikasvatusten, seksuaalineuvontavastaanoton sekä
koulutusten ja konsultaatioiden kautta. Seksuaalikasvatukset kohdennettiin toisen asteen
oppilaitoksiin ja kouluihin, valmentaviin luokkiin
sekä joustavan opetuksen ryhmiin. Kasvatukset
kohdennettiin ryhmiin, joissa oli ajankohtainen
tarve käsitellä seksuaalisuuden teemoja ja kysymyksiä ammattilaisen kanssa.
Seksuaalineuvontavastaanotto toteutui
Helsingin Tyttöjen Talolla, Poikien Talolla siirryttiin ajanvarauskäytäntöön. Helsingin säännöllinen Pop In – seksuaalineuvontapäivystys
toteutui kolme kertaa viikossa. Vastaanotolla
oli mahdollisuus raskaus- ja seksitautitesteihin,
jälkiehkäisyyn sekä kondomeihin. Yksilötyössä
nuoren oli mahdollista käsitellä häntä askarruttavia aiheita seksuaalisuuden alueella ja saada
apua mahdollisiin ongelmiin.
Koulutusta ja konsultaatioita toteutettiin
opetus- ja nuorisotoimen sekä vastaanottokeskusten ammattilaisille.

Seksuaalikasvatuksiin ja -neuvontaan
osallistuneet kokivat saaneensa tukea
ja tietoa seksuaaliterveydestä ja itsemääräämisoikeudesta.

Sosiaaliset tulokset

Hankkeen tavoitteena on lisätä 10-28
-vuotiaiden nuorten tietoja ja taitoja
seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.
Tavoitteena on nuorten voimavarojen,
seksuaalioikeuksien ja seksuaalisen itsetuntemuksen vahvistaminen.
Hanke käynnistyi vuonna 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella
Tyttöjen ja Poikien Talon yhteishankkeena.
Hankkeessa työskentelee 1,8 työntekijää.

S A U N A L A H D E N

T U K I A S U N T O Y H T E I S Ö

Espoossa sijaitsevassa Saunalahden tukiasuntoyhteisössä on 12 asuntoa. Vuonna
2016 asuntokanta laajeni yhdellä asunnolla. Palvelu on tarkoitettu 16–20-vuotiaille
lastensuojelun nuorille, jotka tarvitsevat tukea itsenäistymisvaiheessa. Toiminnassa painotetaan sukupuolisensitiivisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Nuoret saavat
kasvunsa tueksi sekä yhteisöllistä ryhmätukea että kohtaavaa yksilötukea.
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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.
Saunalahdessa työskenteli vuonna 2016 kolme kokopäiväistä ja yksi vakituinen
tuntityöntekijä. Vuoden aikana toiminnassa oli mukana myös sosionomiharjoittelija. Espoon kaupunki ostaa tuetun asumisen palvelun Kalliolan Nuorilta.

T U K I A S U N T O Y H T E I S Ö

Asukasnuoret kuvasivat SATU:ssa asumisen
myötä arkensa helpottuneen. He kertoivat saaneensa tukea mm. itsenäistymiseen, sosiaalisiin taitoihin ja jaksamiseensa.
Suhteet ohjaajiin koettiin hyvin luottamuksellisina ja ryhmätoimintaa sekä yksilötukea
pidettiin tärkeinä.
Asumisyhteisöstä poismuuttaneet nuoret kuvasivat saaneensa SATUsta ryhmätoiminnan
taitoja, joista oli ollut hyötyä poismuuton jälkeen muissa ryhmätilanteissa.
Ilman asumisyhteisön tukea nuoret kokivat,
että heidän mielenterveytensä olisi heikompi

ja suhteet läheisiin mahdollisesti etäisemmät.
Itsenäisen elämän oppiminen olisi ollut työläämpää tai jopa mahdotonta.
”(…) Että olin niin huonossa pisteessä, tosi
vaikea miettiä missä olisin nyt (ilman SaTua),
mutta ainakin paljon huonommassa kunnossa
henkisesti. (…) Mutta tosi vaikea sanoa. En usko
ainakaan että asuisin kotona tällä hetkellä ja
mulla olisi samat välit isän ja äidin kanssa. Ja
että olisin saanut elämäni näin raiteille.”
”Olisin varmaan syrjäytynyt.”

Sosiaaliset tulokset

Saunalahden tukiasuntoyhteisö – SaTu

S A U N A L A H D E N

Espoossa sijaitsevassa Saunalahden tukiasuntoyhteisössä
on 12 asuntoa ja
yhteisötila.

Yhteisössä asui vuoden aikana 15 eri nuorta,
jotka olivat iältään 17–20-vuotiaita. Toiminnan
keskiössä ovat sukupuolisensitiiviset tyttö- ja
poikaryhmät, jotka kokoontuivat viikoittain
koko toimintavuoden ajan. Uutena yhteisötoiminnan muotona aloitettiin kuukausittaiset
yhteisöillat. Nuoret saivat tukea säännöllisesti
myös yksilötuen muodossa esimerkiksi arjen
taitoihin, ammatinvalintaan, opiskeluasioihin,
psyykkisiin vaikeuksiin sekä päihteisiin liittyen. Toimintavuoteen kuului myös erilaisia
retkiä, yhteisökokouksia, vuodenaikajuhlia,
syntymäpäiväjuhlia sekä tutustumista erilaisiin harrastuksiin, kuten kartingiin ja ampumarataan. Syksyllä osallistuttiin Saunalahden

setlementtiasuntojen taloyhteisön pihajuhlan
Popitän suunnitteluun ja toteutukseen.
Nuoret olivat mukana kaikkien ryhmien ja
yhteisöllisten toimintojen ideoimisessa ja järjestämisessä. He osallistuivat myös toiminnan
arviointiin ja kehittämiseen. Nuoria kannustettiin aktivoitumaan vuokralaistoimintaan ja yksi
heistä liittyikin asukastoimikuntaan. Yhdessä
osallistuttiin myös keväällä vuokranantajan
järjestämään naapurisovittelu-infoon.
Tähän asti Espoon lastensuojelu on ostanut kaikki tarjolla olevat tukiasuntopaikat ja
käyttöaste on pysynyt erittäin hyvänä. Tulevan
vuoden aikana tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa toimintaa eri alueille ja asiakasryhmiin.
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I T Ä - P A S I L A N

S O S I A A L I N E N

Itä-Pasilan
sosiaalinen
nuorisotyö
Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö on
alueen lapsia, nuoria sekä perheitä yksilöllisesti ja yhteisöllisesti kohtaavaa ja
vahvistavaa toimintaa. Toiminnan keskiössä ovat voimaannuttavat, vuorovaikutteiset ja vertaistuelliset tyttö- ja poikaryhmät.
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Itä-Pasilan
nuoret toteuttivat Pasilan asukastalolla
valokuvanäyttelyn matkastaan

N U O R I S O T Y Ö

P U I S T O L A N

Vuonna 2016 toiminta sisälsi kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviset tyttö- ja poikaryhmät, harrastusryhmät, tapahtumia sekä loma-aikoihin painottuvaa
retki- ja leiritoimintaa. Yksilöllistä tukityötä toteutettiin erityisesti jatko-opiskeluihin ja kesätöihin liittyvissä asioissa. Koulunkäyntiä tuettiin
järjestämällä läksyjentekoapua vapaaehtoisten
aikuisten voimin Läxärissä. Vanhempien toiveesta
syksyllä käynnistettiin myös toinen läksyryhmä.
Vanhempaintapaamiset lisäsivät vuorovaikutusta
koko perheen kanssa onnistuneesti.
Kesällä järjestettiin retkiä muun muassa
Kalliolan kesäkodille ja Itä-Pasilan tytöt tekivät vaelluksen Nuuksioon. Kesätoiminnan ja
koko toimintavuoden kohokohta oli nuorille
ja ohjaajille Erasmus-nuorisovaihto Espanjaan
elokuussa. Mukana reissussa oli kuusi poikaa ja
yhdeksän tyttöä. Nuoret toteuttivat myös valokuvanäyttelyn matkasta Pasilan asukastalolla.

Vuonna 2016 Itä-Pasilan nuorten kanssa t yöskenteli kak si kokopäiväistä
työntekijää ja oppisopimusopiskelija,
viisi tuntiohjaajaa ja kaksi opiskelijaa.
Vapaaehtoisia oli toiminnassa mukana
kymmenen.

Espanjaan.

Työntekijöiden hyvä ja luottamuksellinen suh-

Suurin osa nuorista koki, että toiminnan kautta
oma liikunnallisuus oli lisääntynyt. Toiminta oli
mahdollistanut suurimmalle osalle nuorista
uusien liikuntalajien kokeilun.
“Hyvä tunnelma näkyy siinä, että vaikka voitaisiin koulun jälkeen käydä kotona ennen ryhmää,
niin me juostaan täysillä koululta tänne.”

Sosiaaliset tulokset

Nuoret olivat vuoden aikana pohtineet ja oivaltaneet yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen
liittyviä kysymyksiä ja oppineet myös konkreettisia taitoja, kuten kuinka sopia erimielisyyksiä
ja toimia ryhmässä.

de nuorten vanhempiin mahdollisti myös toiminnassa mukana olevien tyttöjen osallistumisen Espanjan matkaan.

K I V I K O N

N U O R I S O T Y Ö

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.
Puistolan nuorisotyössä työskenteli 1.5 työntekijää sekä tuntityöntekijä.
Toimintaa rahoitti ostopalveluna Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus.

Keväällä nuorisotyötä toteutettiin Puistolan
peruskoulun tiloissa neljänä iltana viikossa.
Varhaisnuorten toiminta keskitettiin viikossa
yhteen iltapäivään ja ryhmässä askarreltiin,

leivottiin ja toteutettiin nuorten toivomaa ohjelmaa. Yläkoululaisten nuorten kanssa toimintaa suunniteltiin yhdessä ja illat täyttyivätkin
pingis- ja biljardipeleistä sekä turnauksista,
leffailloista, nuorten järjestämästä kahvilatoiminnasta sekä erilaisista juhlista ja retkistä.
Hiihtolomalla nuoret olivat Kalliolan Nuorten
järjestämällä lasketteluretkellä Pikku Syötteellä. Tanssia kevääseen toi tyttöjen suljettu
tanssiryhmä, jonka ohjaajaksi palkattiin kaksi tanssia harrastavaa nuorta. Nuoret saivat
toiminnasta tukea esimerkiksi työnhakuun ja
asunnonhakuun.
Paikalliset yhteistyökumppanit kuten peruskoulu, nuorisotalo ja kirjasto olivat toiminnassa tiiviisti mukana eri tavoin ja MLL:n kylävaari
rikastutti iltapäiviä nuorten kanssa koko kevään.

Kivikon kumppanuusnuorisotalo

Toimintaa rahoittavat Helsingin nuorisoasiainkeskus ja sosiaali- ja terveysvirasto.

Asukastalo on nuorille tärkeä paikka. Nuorten
kokevat, että talo on turvallinen ja sinne on
mukava tulla viettämään aikaa, koska toisiin
suhtaudutaan kunnioittavasti.

J A

Kivikon kumppanuusnuorisotalo tarjoaa
7-18 – vuotiaille lapsille ja nuorille turvallisen ja mukavan ajanviettopaikan.
Kivikossa työskenteli kesäkuun loppuun asti neljän hengen tiimi, jossa oli
kaksi Kalliolan Nuorten työntekijää ja
kaksi Helsingin nuorisoasiankeskuksen
työntekijää. Vapaaehtoisia oli toiminnassa mukana 17.
Toimintaa toteutettiin kumppanuudessa Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen kanssa.

Kevään toiminta painottui avoimen talo-toiminnan ohella monipuoliseen ryhmätoimintaan.
Ryhmiä toteutettiin esimerkiksi seuraavilla
teemoilla; kuvataide, vegekokkaus, tyttöjen
liikunta.
Ryhmätoiminnan toteuttamiseen osallistettiin Kivikon kumppanuusnuorisotalon vanhempia nuoria, jotka olivat valmiita ottamaan
vastuuta talon toiminnasta. Nuoret ohjasivat
mm. tanssiryhmää, kokkausryhmää ja askarteluryhmää. Kevään onnistumiseksi nouseekin
juuri nuorten ohjaamat ryhmät ja tätä kautta
nuorten työelämätaitojen tukeminen.
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T O I M I N T A

L U K U I N A

T O I M I N T A

Itä-Pasilan sosiaalisessa
nuorisotyössä

Lukuja

Vuonna 2016 Kalliolan
Nuoret ry:n toiminnassa
oli säännöllisesti mukana

984 lasta ja nuorta.

3363 käyntikertaa
104 yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa
tuettua nuorta

oli mukana
toiminnassa

76
kertyi yhteensä

33 388

Saunalahden
tukiasuntoyhteisössä

Kivikon
kumppanuusnuorisotalolla (kevät)

5403 käyntikertaa
16 ryhmää

Sopussa

628 käyntikertaa
9 ryhmää
Koulutuksia 15
Koulutuksissa osallistujia

Puistolan
nuorisotyössä (kevät)

390

2992 käyntikertaa
2 ryhmää

autettua asiakasta, jotka olivat

kohdanneet kunniaan liittyvää väkivaltaa

Helsingin Tyttöjen Talolla

432 suunnitelmallisesti tuettua nuorta
61 ryhmää

tuettua nuorta

12 ryhmää

21

kohdattua nuorta

3591 käyntikertaa
190 suunnitelmallisesti
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Käyntikertoja

6050 käyntikertaa
672 yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa

Poikien Talolla

23 ryhmää

819 käyntikertaa
Vuoden aikana 15 asukasta
3 säännöllistä ryhmää
ryhmissä käyntikertoja 395
Yksilötapaamisia 722

Vapaaehtoisia
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L U K U I N A

Espoon
Tyttöjen Talolla

5383 käyntikertaa
67 yksilöllisesti tuettua nuorta
40 ryhmää

Sorellahankkeessa

e-Talossa
Kävijöitä

13938

Kysymys&vastaus –palstalla

519 chat-kontaktia

981 kohdattua nuorta

508 käyntikertaa
8 ryhmää
2 yöleiriä

Vuosi 2016 oli taloudellisesti ylijäämäinen 49
734 €. Oman pääoman alijäämä on korjaantunut viime vuosien aikana ja omapääoma on
nyt 7 466 € ja Kalliolan Nuoret ry on pystynyt
vakauttamaan taloudellisen asemansa. Kalli-

olan Nuoret ry on saanut tukea vuoden 2016
aikana seuraavilta tahoilta: RAY, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Aluehallintovirasto sekä useita
lahjoittajia.

Tuloslaskelma

Talous

VARSINAINEN TOIMINTA

31.12.2016

31.12.2015

Avustukset

1 692 940,83

1 524 789,99

Korvaukset

284 093,09

268 464,13

TUOTOT

Maksut

21 296,44

14 114,01

Henkilökunnan sos. korvaukset

31 902,05

35 609,19

Vuokratuotot

300,00

-

5 481,05

6 421,22

2 036 013,46

1 867 398,54

-1 260 259,02

-1 171 061,68

-227 349,00

-213 786,01

Muut lakisääteiset henkilöstökulut

-53 391,20

-46 435,44

Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut

-107 211,59

-117 773,21

Vuokrat

-59 282,86

-49 060,89

Matkakulut

-33 482,46

-27 306,30

Muut tuotot
TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT
Palkat

Taseet

Eläkekulut
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VASTAAVAA

31.12.2016

31.12.2015

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saatavat
Myyntisaamiset
Avustussaamiset
Muut saamiset

38 647,68

25 592,34

-

-

4 891,25

7 579,92

Tarvikkeet
Ostetut palvelut
Autokulut

-90 087,92

-73 219,94

-186 623,37

-154 118,46

-9 997,27

-

Siirtosaamiset

11 155,98

155 360,28

Huoneistokulut

-5 916,25

-6 066,34

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

54 694,91

188 532,54

Sisäiset hallinnon kulut

-4 685,00

-

564 930,79

126 750,81

Rahat ja pankkisaamiset

Muut kulut
KULUT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

619 625,70

315 283,35

VASTAAVA YHTEENSÄ

619 625,70

315 283,35

-27 905,35
-1 886 733,62

-60 277,77

-19 335,08

47 237,07

7 896,71

-

-

47 237,07

7 896,71

239,64

206,95

5,37

-

234,27

206,95

-12 806,43

-11 231,42

62 540,00

62 350,00

VARAINHANKINTA

VASTATTAVAA

Tuotot
Kulut

OMA PÄÄOMA
Lahjoitusten rahasto

18 792,68

18 792,68

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

61 059,97

-112 178,55

Tilikauden yli-/alijäämä

49 733,57

51 118,58

7 466,28

-42 267,29

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ

-58 005,29
-2 096 291,23

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ennakkomaksut

TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ

270 646,74

83 653,19

Ostovelat

33 391,44

12 359,05

Siirtovelat

222 772,54

173 461,16

85 348,70

88 077,24

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

612 159,42

357 550,64

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ

62 540,00

62 350,00

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

619 625,70

315 283,35

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

49 733,57

51 118,58

Muut lyhytaikaiset velat

YLEISAVUSTUKSET
Yleisavustukset
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Hallinto
ja Viitakivi Oy:n kehittämispäällikkö Liisa Ojala.
Johtokunta kokoontui vuonna 2016 viisi kertaa.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin maaliskuussa ja syyskokous joulukuussa.
Kalliolan Nuoret ry:n johtoryhmässä on kuusi
jäsentä. Johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtajan lisäksi eri toimintayksiköiden johtajat
ja Kalliolan Nuoret ry:n kehittämispäälliköt.
Johtoryhmä kokoontui vuonna 2016 kymmenen
kertaa ja kokoontui lisäksi kehittämisseminaareihin viitenä päivänä. Kalliolan Nuoret ry:n toiminnanjohtaja on myös Kalliolan Setlementin
johtoryhmän jäsen.

Kirsi Mäntyniemi-Sipilä

Henna Kolehmainen

toiminnanjohtaja

kehittämispäällikkö

Milla Holmberg

Tuire Halonen

kehittämispäällikkö

talouspäällikkö

Anna-Leena Saari
palkanlaskija

Johtokunta
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Hallinto

Kalliolan Nuoret ry:n hallinnossa työskentelee
toiminnanjohtajan lisäksi kaksi kehittämispäällikköä sekä taloudesta vastaavat henkilöt, joita
ovat taloushallinnon kehittämispäällikkö ja palkanlaskija. Kalliolan Nuoret ry:n ylin päättävä
taho on yhdeksänjäseninen johtokunta. Johtokunnan puheenjohtaja on kansanedustaja Nasima Razmyar, varapuheenjohtajana toimii Lasten
sijaishuollon palvelujohtaja John Kermann ja
muut jäsenet ovat Kalliolan toiminnanjohtaja
Timo Lemmetyinen, nuorisotyöntekijä Ujuni Ahmed, sosiaalityön professori Sanna Väyrynen,
vietintäyrittäjä Maarit Kivistö, Nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija Mikko Salasuo, Kalliolan henkilöstökoordinaattori Kirsi Lohtander

Yhteystiedot

Nasima Razmyar

John Kermann

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Timo Lemmetyinen

Ujuni Ahmed

jäsen

jäsen

Sanna Väyrynen

Maarit Kivistö

jäsen

jäsen

Mikko Salasuo

Kirsi Lohtander

jäsen

jäsen

Liisa Ojala
jäsen

Kalliolan Nuoret ry
Hämeentie 13 A (käynti B-rappu)
00530 Helsinki

nuorisotyönjohtaja
040 500 7928

www.facebook.fi/kalliolannuoret
www.kalliolannuoret.fi

kehittämispäälliköt
050 387 2672 / 0400 273 046

HELSINGIN TYTTÖJEN TALO
Hämeentie 13 A, 4krs.
00530 Helsinki
www.tyttojentalo.fi
tyttojentalo@tyttojentalo.fi
Helsingin Tyttöjen Talon johtaja
050 363 8563

SEKSUAALIKASVATUS
Matalankynnyksen sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen jalkautuva seksuaalikasvatus
ja neuvonta (Tyttöjen Talot & Poikien Talo)
Vastaava projektityöntekijä
0400 877 442

ESPOON TYTTÖJEN TALO
Leppävaarankatu 24 D 2, 3. krs.
02600 Espoo (Ruusutorpan koulun yhteydessä)
www.espoontyttojentalo.fi
espoontyttojentalo@espoontyttojentalo.fi
Espoon Tyttöjen Talon johtaja
050 442 21 73

SORELLA
Monikulttuurisen jalkautuvan tyttötyön hanke
Vastaava ohjaaja
050 468 9130

POIKIEN TALO
Sörnäisten rantatie 31 A, 2 krs
www.poikientalo.fi
poikientalo@poikientalo.fi
Poikien Talon johtaja
050-582 4433

ITÄ-PASILAN SOSIAALINEN NUORISOTYÖ
Pasilan Asukastalo
Torpparinkuja 2
00520 Helsinki
Vastaava ohjaaja
040 504 6869

SAUNALAHDEN TUKIASUNTOYHTEISÖ
Itäviitta 5 A 25
02330 Espoo
yksikön johtaja
040 825 6009

SOPU – KUNNIAKONFLIKTEJA
ENNALTAEHKÄISEVÄ YHTEISÖTYÖ
Kinaporinkatu 2 C (sisäpiha)
00500 Helsinki
www.soputila.fi
vastaava projektityöntekijä
040 192 0815
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