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Vuosi 2017 oli Kalliolan Nuorille uudistumisen
aikaa. Organisaatiouudistus ja uudet säännöt
näkyvät ulospäin ennen kaikkea uutena nimenä, jota pohdittiin pitkään ja hartaasti. Lopulta
ratkaisu oli hyvin yksinkertainen. Haluamme,
että jokaisella nuorella on mahdollisuus loistaa
omassa elämässään omalla tavallaan. Siksi Kalliolan Nuorista kuoriutui juuri Loisto setlementti.
Loisto setlementin hallituksen ja sitä
edeltäneen Kalliolan Nuorten johtokunnan
puolesta haluan onnitella Loistoa paitsi
uudesta, erittäin osuvasta nimestä,
myös menestyksekkäästä vuodesta. Uudistustyön ohessa
perustyötä on edelleen kehitetty esimerkillisesti ja upea
työ jatkuu.
Vuonna 2017 maailmanlaajuinen seksuaalisen häirinnän vastainen #metoo-kampanja synny tti Suomessakin
laajan keskustelun seksuaalisesta
ahdistelusta. Kampanja rohkaisi myös
nuoria puhumaan toiseen ihmiseen tavalla tai
toisella kajoamisesta yhä avoimemmin.
Helsingin Tyttöjen Talo on tarjonnut seksuaalista väkivaltaa kohdanneille tytöille ja
nuorille naisille apua jo kymmenen vuoden
ajan. Oikeusministeriön tänä vuonna meille

myöntämän tuen avulla olemme voineet alkaa
juurruttaa Helsingin Tyttöjen Talossa kehitettyä toimintaa myös Espoon, Oulun, Kuopion ja
Rovaniemen Tyttöjen taloille. Tavoitteena on,
että kuka tahansa maantieteellisestä sijainnistaan huolimatta saisi apua kokemuksiinsa.
Meille on tärkeää, että keskustelu on
mahdollista aloittaa mahdollisimman helposti,
oli asia sitten suuri tai pieni. Tarjoamme nuorille ja nuorille aikuisille tietoa, neuvontaa ja
tukea erilaisiin kysymyksiin myös verkossa.
Vuonna 2017 Loisto setlementti toteutti tätä valtakunnallisestikin
merkittävää palvelua yhä suuremmassa mittakaavassa.
Aikana, jolloin yksinäisyyden, erilaisuuden ja irrallisuuden kokemukset lisääntyvät, tarvitaan yhä enemmän
kohtaamisia ja yhdessä olemisen paikkoja. Loisto setlementti
tekee tärkeää työtä rakentaessaan
yhteisöjä, joihin jokainen voi tulla omana
itsenään, juuri sellaisena kuin on. Luomme
yhdessä maailmaa, jossa jokainen voi tulla
nähdyksi ja loistaa täydesti.
Maarit Kivistö
Loisto setlementin puheenjohtaja
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Loisto setlementti ry
– Sosiaalisen nuorisotyön moniosaaja
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Loisto setlementti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton varhaisnuoriso- ja
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 nuorten kanssa.
Nuoret ovat mukana toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Nuoria kannustetaan ottamaan osaa ja vaikuttamaan itseään
ja omaa elinpiiriään koskeviin asioihin.

Loisto setlementti
tukee lapsia ja nuoria
yksilöinä ja yhteisön
jäseninä
Loisto setlementin 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
ovat sukupuolisensitiivisyys, yhteisöllisyys,
osallisuus ja kulttuurisensitiivisyys. Uusia
hankkeita ja toimintoja kehitetään toiminnan

tai yhteistyöverkostojen kautta nousseista
nuorten tarpeista.

Toimintatapoina
yhteistyö ja vahva
kumppanuus
Loisto setlementin 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 kulttuuri- ja
vapaa-ajan toiminnan nuorisopalvelut, sosiaali- ja terveys -toimiala sekä eri järjestöt.
Ostopalvelusopimuksia oli vuonna 2017
Espoon kaupungin kanssa Saunalahden tukiasuntoyhteisön tuottamisesta sekä Helsingin
kaupungin kanssa Safe Stadi -palvelun toteuttamisesta.

Osallisuuden askeleet
ja vaikuttamiseen
kasvaminen
Loisto setlementin toiminnot elävät ja kehittyvät yhteistyössä ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten kanssa. Lapset ja nuoret
ovat osallisia eri toiminnoissa niin toimintojen suunnittelussa kuin toteuttamisessakin.
Meille Loisto setlementissä osallisuus on ennen kaikkea suhde. Osallisuus koostuu siitä,
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Visio

Missio

Luomme moniäänistä
maailmaa, jossa jokainen
voi toteutua täydesti.

Haavoittuvassa
asemassa
olevien lasten
ja nuorten
vahvistuminen.

Arvot
• Yhdenvertaisuus, moninaisuus
ja tasa-arvo
• Luottamus yksilön ja yhteisön
voimavaroihin
• Asettuminen heikommassa
asemassa olevan puolelle
• Yhteisöllisyys
• Yksilön oikeuksien kunnioittaminen

miten olemme yhdessä toistemme kanssa,
minkälaisia suhteita muodostamme ja miten nuo suhteet koetaan. Yksilön näkökulmasta osallisuus on kuulumista, toimijuutta
ja osallistumista sekä yhteenkuuluvuuden
tunnetta; tietoisuutta ja kokemusta osana
yhteisöä olemisesta sekä toimintaa osana
yhteisöä. Yhteisön näkökulmasta osallisuus
on mahdollisuus tulla nähdyksi, kuulluksi ja
hyväksytyksi ainutlaatuisena ihmisenä, toimia
ja olla merkityksellinen osa yhteisöä. Osallisuus edellyttää sitä, että jokaisella tulee olla
todellisia mahdollisuuksia ja valtaa toimia ja
vaikuttaa yhteisössä. Tavoitteena osallisuudessa on toisaalta yksilön voimaantuminen
ja itsearvostuksen sekä kykyjensä vahvistuminen ja toisaalta yhteisön vahvistaminen
sen turvallisuutta, kiinteyttä ja toimintakykyä
tukemalla.
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Käytännössä osallisuus on sitä, että nuoria
kuunnellaan, heitä rohkaistaan ilmaisemaan
omia näkemyksiään, heidän ainutlaatuisuutensa
ja yksilölliset tarpeensa huomioidaan, he säätelevät itse osallistumisensa intensiteettiä ja
jakavat valtaa ja vastuuta päätöksenteossa ja
toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja
arvioinnissa sekä sitä, että heidän merkityksellisyyttään osana yhteisöä tehdään näkyväksi.
Ensimmäinen askel osallisuustoiminnassa
on päästä osalliseksi omaan elämäänsä. Nuoren
kokemuksen vahvistuessa siitä, että hän voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja että 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 pitää jalkautuvan työn lisääntymistä tärkeänä
sosiaalisessa
nuorisotyössä.
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Vuosi 2017 oli Loisto setlementti ry:n 43. toimintavuosi ja monella tavalla historiallinen.
Kalliolan setlementin käynnistettyä organisaatiomuutoksen, tuli ajankohtaiseksi pohtia
myös Kalliolan Nuoret ry:n sijoittumista osana
Kalliolan Setlementtiä. Prosessin myötä Kalliolan Nuoret ry:n hallinto päätti jatkaa selkeästi
erillisenä yhdistyksenä, muuttaa sääntönsä
vastaamaan uutta rakennetta sekä muuttaa
nimensä Loisto setlementti ry:ksi.
Loisto setlementin pääasiallinen tehtävä ja ydin on edelleen sosiaalisessa nuorisotyössä ja olemme alueellinen toimija.
Kalliolan Setlementti on edelleen
tärkeä yhteistyökumppani mm.
kansalaistoiminnan osalta.
Vuosi 2017 oli talouden
näkökulmasta tasapainoinen,
vaikka mm. tilainvestointiin
varautuminen on haastavaa.
Vuonna 2017 Loisto setlementti tekee ylijäämäisen tuloksen
palvelujen myyntien kautta.
Tulevaisuus monien rahoitusten
osalta on vielä epävarmaa mm. sote- ja maakuntauudistuksien vuoksi. Myös nuorten tuetun asumisenpalvelujen laajentamiseksi tehtiin
työtä vuoden 2017 aikana. Palvelutuotannon
osalta saimmekin luvan toteuttaa yksityisenä
palveluntuottajana psykoterapiapalveluja Loisto setlementti ry:ssä.
Sosiaalisen nuorisotyön näkökulmasta
katsottuna merkittävää on ollut jalkautuvan
työn lisääntyminen. Myös digitaalinen verkkonuorisotyö on tätä työtä. Aluehallintoviraston
rahoituksella saimme palkattua järjestöömme digitaalisen nuorisotyön koordinaattorin
syksyllä 2017.

Toiminnallisella puolella työnkehittämisen
näkökulmasta huippuhetkiä on ollut nuoret isät
-toiminnan kehittäminen nuoret äidit -toiminnan rinnalla. Suurin muutos organisatorisesti
oli Silmu-toiminnan kokonaisuuden syntyminen
Loisto setlementtiin. Nuoret isät -toimintaa rahoittaa kehittämisrahoituksella STEA.
Lisäksi käynnistimme uutena toimintamuotona nuorten työpajatoiminnan Loisto Pajan ja
ESR-hankkeena Osallistavan ja liikunnallinen
teatteri-hankkeen. Vuosi 2017 oli myös Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön 10-vuotis juhlavuosi.
Seksuaaliterveystyön osalta vuosi 2017
oli hankkeen viimeinen vuosi, ja jatkorahoitusneuvottelut käynnistettiin
jo kevättalvella. Rahoitus varmistui loppuvuodesta 2017 sekä Helsingin että Espoon kaupungin
toimesta.
Merkittävää vuoden 2017
aikana oli valtakunnallisen työn
kasvu Loisto setlementissä. Sukupuolisensitiivisen työn valtakunnallinen koordinointi siirtyi Suomen
Setlementtiliitolta Loisto setlementille ja käynnistymme Otava-hankkeen seksuaaliväkivaltaa
kohdanneille nuorille..
Yhteenvetona voidaan sanoa, että Loisto
setlementin työtä tarvitaan. Suurin osa nuorista voi hyvin, mutta yhä suurempi joukko tippuu kaikkien turvaverkkojen läpi. Työssämme
huomiomme myös muuttuvat ympäristöt ja
työmme tarpeet. Loisto setlementin voimavara
on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Teemme
työtä ihmiseltä ihmiselle, nuorta arvostaen
ja kunnioittaen.
Kirsi Mäntyniemi-Sipilä

A R T I K K E L I T

"...lähdemme matkaan kohti
maailmaa, jossa tulemme
merkitykselliseksi toinen
toisillemme ja jossa jokainen kokee olevansa tärkeä."

Olipa kerran kettu
sivu 8

Loiston strategia
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sivu 20
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sivu 22
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sivu 24
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Olipa kerran kettu
yhteyksiä Loisto setlementtiin! On tämä merkillistä.
Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelija
Konsta Pylkkänenkin sen tietää:
Kuule nyt tarkasti. Se on semmonen kettu,
jolla on ensinnäkin punanen kuononkärki ja
vaaleanpunaiset silmät. Jos kissalla on valkea
karva, vaaleanpunaset silmät ja töpöhäntä, niin
se on kuuro. Poikkeustahan tietysti on, vaikka
mitäpä se sinulle kuuluu. Mutta tämä tulikettu
on pimeänsokea. Ja sen kun pimeällä on tehtävä
hartsuretket, niin sen luulisi juoksevan pahki
petäjiin ja kallioihin. Mutta eipä se juokse… –
Kuule nyt tarkasti, sillä on sellainen turkki, että
se pimeässä loistaa kuin karpiittilamppu. Ja se
turkki valasee synkkinä yösydäminä sen reitit.
Siksi sitä sanotaan tuliketuksi.
Repolaisella kuvataan myös olevan parantavia voimia. Se antaa mahdollisuuden
nähdä näkymätöntä ja muistuttaa hiljaisen
tarkkailun mahdollisuudesta. Liekö ketulla
ollut tassunsa pelissä myös uuden Loisto
setlementin strategian kanssa, koska tavoitteenamme on juuri tämä: tuoda näkymätön
näkyväksi.
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KUVA: Kati-Marika Vihermäki
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Oletko koskaan miettinyt, miksi Loisto setlementin tunnuksena on kettu? Mitä tekemistä
tuolla viekkaalla olennolla on meidän kanssamme? Paljonkin!
Kansansaduissa kettu on usein liikkeelle
paneva voima. Satujen repolaisen valtteina
ovat nokkeluus ja sukkeluus. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta kettu selviää kiperistäkin
tilanteista. Oman voiman löytäminen on myös
meidän toimintamme ydintä.
Monissa kulttuureissa kettu on palvonnan
ja ihailun kohde. Sitä pidetään taistelijana,
joka käyttää henkistä kasvua ja voimaa vahvuutenaan, sen sijaan että ratkaisisi asioita
fyysisellä voimalla. Aivan kuten me Loisto setlementissä, myös kettu uskoo vuorovaikutukseen ja sopuisaan yhteiseloon.
Kettu yhdistetään myös revontuliin. Sekä
saamelaisessa mytologiassa että suomalaisessa kansanperinteessä kerrotaan tarinaa
tuliketusta, myyttisestä jättiläisketusta. Uskottiin, että tuliketun juostessa tuulispäänä
Lapinmaan tuntureilla sen turkki kipinöi. Sen
kyljet iskivät puihin ja häntä hipaisi lumihankea. Näin syntyi kaunis loiste: revontulet. Taas

L O I S T O N

S T R A T E G I A

L O I S T O N

S T R A T E G I A

Loisto <3 strategia
tekijät lupaavat olla läsnä
näkymättömälle ja kulkea rinnalla.
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teiskunnassa on suuri tarve dialogille ja tiloille,
joissa erilaiset ihmiset voisivat kohdata. Me
Loistossa haluamme tarjota turvallisempia tiloja ja syrjinnästä vapaata toimintaa.
Loisto setlementti haluaa olla tavoittamassa niitä ihmisiä, jotka tippuvat palvelujärjestelmien verkoista ja joita muut palvelut
eivät tavoita. Menipä elämä kuin Strömsössä
tai ei, olemme nuorta varten.

Siksi me lupaamme seuraavaa:
1. Olemme läsnä näkymättömälle ja
kuljemme rinnalla.
2. Teemme tilaa sensitiivisyydelle.
3. Luomme yhteisöjä, joissa kohdataan.
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Kivijalkamme tässä työssä ovat arvomme.
Yhdenvertaisuus, moninaisuus ja tasa-arvo.
Luottamus ihmisen voimavaroihin. Asettuminen heikommassa asemassa olevan puolelle.
Yhteisöllisyys. Yksilön oikeuksien kunnioittaminen. Vaikka vuoret vierivät, arvomme eivät
muutu. Ne ovat koko setlementtityön tärkeä
perusta, se kuuluisa punainen lanka.
Näillä eväillä lähdemme matkaan kohti
maailmaa, jossa tulemme merkitykselliseksi
toinen toisillemme, ja jossa jokainen kokee
olevansa tärkeä. Ei strategiaa strategian, vaan
nuoren tähden.

KUVA: Marko Simonen

Loisto setlementin työn-

Strategia. Tuo vähän vaikeasti lausuttava sana,
joka niin helposti jää pölyttymään mappeihin.
Me Loisto setlementissä päätimme, että viisivuotissuunnitelma on meille tärkeä ohjenuora
ja kivijalka, joka näkyy ja tuntuu kaikessa työssämme ruohonjuuritasolta esimiesten palaveripöytiin. Ei ankeaa pakkopullaa, joka kaivetaan
esille, kun jokin virallinen taho sitä kysyy.
Vuonna 2017 Loiston väki pakersi tiiviisti
strategian parissa. Pitkällinen jumppaaminen
tuotti tulosta ja nyt voimme ylpeänä esitellä
uuden strategiamme vuosille 2018-2022. Sen
tekemisessä kuuntelimme henkilöstön toiveita
ja tulos on, vaikka itse sanommekin, ilahduttavan konkreettinen ja hyvin kiteytetty.
Kaiken keskiössä on nuori. Haluamme kulkea rinnalla ja luoda nuorelle tilaa loistaa juuri
omalla tavallaan. Yhteiskunta on pirstaleinen
paikka, jossa oman paikan löytäminen on vaikeaa.
Haluamme näyttää, että on sallittua harhailla ja
tuulettaa ulkoapäin annettuja rakenteita.
Yksinäisyys on yksi nuorten suurimmista
ongelmista. On yhä tavallisempaa kokea irrallisuuden ja erilaisuuden tunteita. Haluamme
olla luomassa paikkoja, joissa voi tuntea olonsa
hyväksytyksi ja joissa on mahdollisuus hyviin
kohtaamisiin.
Syrjintä ja rasismi yleistyvät ja ovat valitettavasti läsnä myös nuorten elämässä. Yh-

S U S E - K O O R D I N A A T I O

S U S E - K O O R D I N A A T I O

Rakkaus on
ihmisoikeuskysymys

nuori on liikaa.

kohdelluiksi, millaisia mahdollisuuksia meille
avataan ja millaista mahdollisuuksista tulemme poissuljetuiksi.
Parhaimmillaan sukupuoli on meille hyvin
erityinen ja kaunis voimavara. Samaan aikaan
se on kuitenkin myös olosuhde, johon surullisimmillaan liittyy myös rakkaudettomuutta.
Se, mitä sukupuolisuuden puolestaan tulisi
olla, on mahdollisuus, ei kohtalo. Sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön toimijat
ympäri Suomea ovat erityisen taitavia luomaan
tilaa jokaisen ihmisarvoa, ainutlaatuisuutta
ja potentiaalia kunnioittavalle toimijuudelle.
He luovat turvallisia ja sensitiivisiä yhteisöjä,
joissa kokea yhteyttä - ihmisyyden piirteistä ja
personallisuudesta riippumatta. Niin kohtaamattomasta tulee kohdattu, näkymättömästä
nähty ja kuultu ja ulossuljetusta hyväksytty ja
merkityksellinen, kunnes tulee se hetki, jolloin
nuori voi todeta ne olemassaolon kannalta
vallankumoukselliset sanat: minä olen.
Siksi sukupuolisensitiivisessä sosiaalisessa
nuorisotyössä on kyse rakkaudesta – vastuullisten ja turvallisten ihmisten omistautumisesta
nuorten vapautukselle kohti aidosti kokonaista
itseä ja itselle merkityksellistä elämää, jossa
oikeus rakastaa ja olla rakastettu on totta.
Loisto setlementissä koordinoidaan valtakunnallista sukupuolisensitiivisen työn verkostoa.
Artikkelin ajatukset ovat Suse-koordinaattori Tatu
Tossavaisen.
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KUVA: Marko Simonen
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Miksi puhua rakkaudesta, kun tarkoitus on
kirjoittaa sukupuolisensitiivisen sosiaalisen
nuorisotyön merkityksestä? Rakkaus on ihmisoikeuskysymys ja siten välttämätön vastuullisten ihmisten tärkein tehtävä. Sen toteutumiselle on kuitenkin kaksi ratkaisevaa ehtoa.
Ensiksi, jotta rakkaus olisi mahdollista,
meidän tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka
ovat tehneet sen mahdottomaksi. Toiseksi,
rakkaus on rohkeaa ja radikaalia omistautumista rakkaudettomuuden olosuhteissa elävien ihmisten asialle – vapautukselle (Freire
1968). Me tarvitsemme vastuullisia ja rohkeita
toimijoita, jotka ovat omistautuneet niiden
nuorten asialle, joiden kohdalla nuo rakkaudettomuuden olosuhteet vaikuttavat merkitsevästi. Yksikin rakkaudetta jäänyt nuori
on liikaa.
Rakkaudettomuuden olosuhteiden vaikutuksia ja rakkauden oikeuden toteutumista kuvaa
koskettavalla tavalla Tove Janssonin kertomus
näkymättömästä lapsesta - Ninnistä. Rakkaudettomuuden kokemusten vuoksi Ninni oli merkillisellä tavalla yhtä aikaa olemassa mutta näkymätön. Ninnille näkymättömyydestä oli tullut ainoa
vaihtoehto. Hänet oli hyväksytty vain silloin, kun
hän oli mukautunut ulkoapäin asetettuihin normeihin ja odotuksiin. Vasta, kun Ninni saa kokea
rakkautta, yhteyttä, tulla nähdyksi, kuulluksi ja
hyväksytyksi, hän muuttui näkyväksi.
Sukupuolisuuden huomioiminen on tärkeää siksi, että se vaikuttaa hyvin voimallisella
tavalla siihen, miten tulemme kohdatuiksi ja

Yksikin rakkaudetta jäänyt

S I L M U - T O I M I N T A

S I L M U - T O I M I N T A

"Mä en halua
olla tyypillinen
perheenisä"
pitää tärkeänä,
että myös isille
on paikka, jossa
he voivat jutella
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isyydestä.

Toiminta on maksutonta matalan kynnyksen
palvelua.
Silmu toimii pääosin uusissa, perheiden
tarpeisiin suunnitelluissa tiloissa Helsingin
Hämeentiellä ja Espoon Tyttöjen Talolla, mutta
tekee myös jalkautuvaa työtä erityisesti Espoon ja Vantaan alueilla.
Helsingin Tyttöjen Talolla on ollut Nuoret äidit -toimintaa jo useita vuosia. Nuorten
äitien toiminta on tarkoitettu pääkaupunkiseudun alle 21-vuotiaille raskaana oleville
ja synnyttäneille äideille. Toiminta tarjoaa
monipuolista tukea ja toimintaa äidiksi tuleville nuorille.
Nyt on myös isien vuoro. Silmun merkityksen on nähnyt myös 18-vuotias isä:
”Silmussa olen päässyt juttelemaan isäasioista, joihin lapsettomat kaverit eivät oikein
osaa samaistua. Jos Silmun isätyötä ei olisi, minulla ei olisi ketään perheen ulkopuolista miestä, kenen kanssa jutella. Tämä auttaa itseäni
isänä, jotta isyys ei muodostu kriisiksi.”
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Artikkelin pohdinnat ovat Nuoret isät-hankkeeseen osallistuneen isän ajatuksia. Nuoret
isät-hanke on osa Loisto setlementin Silmu-toimintaa.

KUVA: Marko Simonen

Silmun isätyöntekijä Jussi

"Mä en halua olla sellainen stereotyyppinen
perheenisä joka lähtee lauantaiaamuna kahdeksalta perheen kanssa kylpylälomalle. Ensin
startataan oma Toyota Prius, syödään Chicosissa ja otetaan varman päälle.
Koska telkkarit ei ole hyväksi lapselle,
pelataan Kimbleä ja nautitaan asioista, jotka
ovat melkein hauskoja, mutta eivät kuitenkaan.
En halua, että kaikki menee kaavamaisesti ja
kaikki ex-tempore-jutut jäävät. Haluan, että
yllätyksille ja hetken mielijohteille jää tilaa,
eikä arki muutu liian kaavamaiseksi.
Arvostan ja nautin rutiineista, mutta vaihtelua pitää olla. Kaikki saavat tehdä mitä haluaa,
mutta on tärkeää tiedostaa, mitä haluaa ja minkälainen isä haluaa olla ja toimia sen mukaan."
Perinteisesti perheryhmät täyttyvät
äideistä ja lapsista. Silmun myötä myös isät
saavat paikan, jossa jutella perhe-elämästä ja
vanhemmuudesta.
Ryhmissä ja muissa toimintamuodoissa
on mahdollisuus tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia, keskustella luottamuksellisessa ilmapiirissä, pohtia elämänmuutokseen liittyviä asioita ja vahvistaa suhdetta
vanhemman ja vauvan välillä.
Nuorille vanhemmille tarjotaan myös yksilöllistä tukea, apua, ohjausta tai neuvontaa.
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kynnyksen hoitomallin levittämiseen neljälle
muulle Tyttöjen Talolle, jotka sijaitsevat Rovaniemellä, Oulussa, Kuopiossa ja Espoossa. Tarve palvelun kehittämiselle on syntynyt näiden
eri toimijoiden käytännön työstä. Kohderyhmänä ovat alaikäiset ja nuoret seksuaaliväkivaltaa
kokeneet naiset.
Vertaistuen ansiosta asiakkaat ovat saaneet kokea tulleensa viimein hyväksytyiksi,
nähdyiksi ja kuulluiksi.
”Tyttöjen Talolla minulla on hyväksytty,
turvallinen ja vapaa olo. Tänne on mukava tulla,
sillä saan käsitellä asioita omassa tahdissani.
Koen että olen aina tervetullut tänne.”
Kokemusten traumaattisuuden vuoksi
luottamuksellinen ilmapiiri on erityisen tärkeä. Nuoret ovat kokeneet, että he ovat voineet
toimia Otavassa omilla ehdoillaan.
”Tyttöjen Talolle mennessä olin todella
peloissani. Paikalle saavuttuani tunnelma oli
kuitenkin hyvin avoin ja vastaanottavainen,
joten oli helppo rentoutua. Ensimmäistä kertaa
tuli sellainen olo, että joku tosiaan voisi haluta
ja jopa osata auttaa minua. Heti ensimmäisen
käynnin jälkeen tajusin, etten enää ole yksin
tämän asian kanssa.”
Artikkeliin on koottu Tyttöjen Talolta seksuaaliväkivallan kokemuksiin tukea saaneen tytön
ajatuksia. Tukea seksuaaliväkivallan kokemuksiin saa Loisto setlementissä Helsingin ja Espoon Tyttöjen Taloilta ja Poikien Talolta.

17

KUVA: Marko Simonen

16

”Tunsin tulleeni nähdyksi ja kuulluksi omana
itsenäni ehkä ensimmäisen kerran elämässäni.
Se tunne oli hämmentävän ihana. Minun hätääni ei vähätelty, mutta minusta ei myöskään
tehty lähtökohtaisesti sairasta. Olin ihminen,
tarkemmin sanottuna nainen, enkä pelkkä diagnoosilista ja kimppu traumoja.”
Nuorten kokema seksuaaliväkivalta on
puhuttanut viime vuosina paljon. Koska seksuaalisuus on tärkeä ja keskeinen osa ihmisen
ydintä ja itseä, seksuaaliväkivalta ja seksuaalisuuden loukkaukset vaikuttavat erittäin
kokonaisvaltaisesti ihmisyyden kokemukseen,
käsitykseen itsestä ja itsen arvokkaaksi kokemisesta.
Tiedetään, että nuoret kertovat ja pääsevät käsittelemään koettua seksuaaliväkivaltaa
usein vasta pitkän ajan kuluttua tapahtuneesta, jolloin myös oireilu ja huonovointisuus ovat
saattaneet pitkittyä.
Seksuaaliväkivalta on usein traumaattinen, turvallisuuden tunnetta heikentävä ja vaikea kokemus. Se on myös ihmisoikeuskysymys
ja ihmisoikeusloukkaus. Käsittelemättömänä
seksuaaliväkivalta voi aiheuttaa pitkäaikaista
haittaa. On hyvä käsitellä kokemustaan turvallisen ammatillisen aikuisen kanssa. Monesti jo
pelkkä asiasta kertominen helpottaa, aina ei
tarvita pitkää terapiaa.
Otava-hanke puuttuu juuri tähän ongelmaan. Se perustuu Helsingin Tyttöjen Talolla kehitetyn seksuaaliväkivaltatyön matalan

–

K

"Tulin viimein
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Vakavien aiheiden vastapainoksi naiset ovat
laittaneet ruokaa, käyneet retkillä, tutustuneet sosiaalisen median saloihin ja nauttineet
yhdessäolosta.
Nyt on aihetta juhlaan: Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö täyttää kymmenen vuotta.
Vaikka ryhmä on vain äideille ja tyttärille,
nyt matolla ryömii pieni poika. Hän on Sadian
perheen kuopus, 2,5-vuotias Sadiq. Pasilan
asukastalolla viihtyy usein koko perhe. Tytär
Jasminkin riensi ryhmään suoraan läksykerhosta. Viikkoon mahtuu monta muutakin harrastusta: tyttökerho, teatterikerho...
Äiti-tytär-ryhmä on sen kävijöille tärkeä,
tiivis yhteisö. Olisi vaikeaa kuvitella, millaista elämä olisi ilman tätä turvaverkkoa. Sadia
epäilee, että toiminta on helpottanut yhteiseloa lasten kanssa. Nyt jokaisella perheenjäsenellä on paikka ja mahdollisuus tehdä ja
tutustua.
”Ilman ryhmää olisi ollut vaikeaa. Lapset
olisivat olleet paljon kotona, eikä olisi niin paljon yhteisöllisyyttä.”
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Artikkelia varten on haastateltu Loisto setlementin Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön
toiminnassa mukana olevaa äitiä, tytärtä ja
ohjaajaa. Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö on
toiminut alueen perheiden tukena jo 10 vuotta.

KUVA: Marko Simonen
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Äiti-tytärryhmä on sen

Pöydälle on levitelty kymmeniä meikkipurnukoita. Kulhoon on sekoitettu avokadoa, toiseen
sokeria ja öljyä. Pöydän ääressä ja sohvalla
rupattelee kymmenkunta naista. Huoneessa
leijailee tuoreen kahvin tuoksu.
Alkamassa on ilta hemmottelun, kauneudenhoidon ja hyvinvoinnin merkeissä. Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön äiti-tytär-ryhmä on
sen kävijöille odotettu hetki. Monilla ryhmän
naisista odottaa kotona iso lapsikatras.
”Suurperheissä ei joka lapsen kanssa ehdi
käydä keskusteluja, eikä synny vahvaa suhdetta.
On tärkeää järjestää aikaa äideille ja tytöille”,
kertoo kahdeksan lapsen äiti Sadia Mohamed.
Sadian tytär, 12-vuotias Jasmin, on samaa
mieltä. Aika äidin kanssa on kullanarvoista.
Suurin osa äideistä on tuntenut toisensa
yli 10 vuotta. Lähes kaikki ovat naapuruksia.
Yhteiset hetket leikkipuistossa ovat vaihtuneet
viikoittaisiin tapaamisiin Pasilan asukastalolla. Vuosien myötä ovat kasvaneet sekä lapset
että ystävyys. Pasilan asukastalo on avoin
kohtaamispaikka ja kokoontumistila, joka on
tarkoitettu kaikille pasilalaisille.
Ohjaaja Fathi Osmanin mukaan ryhmä on
turvallinen paikka jakaa yhteisiä kokemuksia.
Lähes kaikki ryhmän naisista ovat tulleet Suomeen 20 vuotta sitten.
Seinien sisällä on keskusteltu rasismista,
joka on valitettavan yleinen ongelma edelleen.
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Jalkautuvassa
työssä on erityisen
tärkeää luoda turvallinen ja luotta-

Luottamuksen tila

sillä työntekijät
menevät nuorten
omalle reviirille.

paremmin heidän tarpeisiinsa. Nuorten yhteisöt kokoontuvat yhä enemmän muualla kuin
nuorisotaloilla. Sorella-hankkeen työntekijän
Sonjan mielestä yksi ratkaisu voisi olla, että
nuorisotyötä tehtäisiin koulun tiloissa, mutta
niin, ettei se olisi varsinaista koulun järjestämää toimintaa.
Kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuuksia
matkustaa vaikkapa Tyttöjen Talolle esimerkiksi taloudellisten syiden takia. Jalkautuva työ
ratkaisee myös tätä ongelmaa.
Jalkautuva työ voi olla myös helpotus niille, joille on joko henkisiä tai fyysisiä esteitä
kotoa lähtemiselle. Tästä syystä ryhmämuotoiset verkkokeskustelut olisivat enemmän kuin
tarpeellisia.
”Chat saattaa olla ensimmäinen askel siihen, että lähdet jossain vaiheessa ovesta ulos
ja pääset liittymään johonkin yhteisöön verkon
välityksellä” digitaalisen nuorisotyön koordinaattori Juuli toteaa..
Nuorilta saatu kiitos on työntekijöille paras palaute. Paikka, jossa voi purkaa sydäntään
aikuiselle, koetaan tärkeäksi.
”Tosi usein tulee palautetta siitä, että kiitos että kuuntelit”, Juuli sanoo.
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Artikkeliin on koottu ajatuksia Loisto setlementin
jalkautuvaa ja digityötä tekeviltä työntekijöiltä..
KUVA: Marko Simonen
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Aina ei tarvita seiniä. Nuorisotyö voi tulla sinne, missä nuoret ovat. Loisto setlementti tekee
jalkautuvaa nuorisotyötä eri puolilla pääkaupunkiseutua, esimerkiksi Sorella-hankkeessa ja
Safe Stadi -hankkeessa, joissa monikulttuurista
työtä viedään lähiöihin. Jalkautuvaksi työksi voidaan laskea myös digitaalinen nuorisotyö, jossa
nuoria tuetaan ja neuvotaan verkkovälitteisesti.
Jalkautuvassa työssä on erityisen tärkeää
luoda turvallinen ja luottamuksellinen tila, sillä
työntekijät menevät nuorten omalle reviirille.
Etenkin toimintaa aloittaessa luottamuksellisen tunneilmapiirin luominen on herkkä asia.
”Olennainen osa tätä on yhteisten sääntöjen ja sopimusten luominen siitä, mikä tilassa
on ok, mitä siellä saa tehdä ja mitä ei”, kertoo
Anniina Safe stadi-hankkeesta.
Tärkeää on luoda kodinomainen tila. Turvallinen ympäristö voi syntyä ihan konkreettisista asioista: kynttilöistä, pöytäliinoista ja
muista tutuista elementeistä.
Chat-työssä turvallisuuden tekevät yhteiset linjaukset ja se, että nuorille annetaan lupa
tuntea. Voidaan sanoa, että on ok tuntea näin.
Jalkautuvassa työssä suhde työntekijöihin
korostuu, ja tästä syytä henkilöstön vaihtuvuus
saatetaan kokea vaikeana.
Nuorten toimintakulttuuri on muutoksessa, joten liikkuva nuorisotyö voi vastata

muksellinen tila,
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Loisto Paja tuo
varmuutta ja turvaa
Työpajassa
nuori voi
tuntea, että
tulevaisuus on
selkeä ja täynnä toivoa.
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Loisto setlementti toteuttaa nuorille suunnattua työpajatoimintaa, Loisto Pajaa. Tavoitteena on ylläpitää nuorten arjen hallintaa ja
hyvinvointia. Suurin osa toiminnassa olevista
nuorista on ilman opiskelu- tai työpaikkaa.
Nuorten kokemusten mukaan työpaja onnistuu yhdistämään aitoa työelämää, tapahtumien toteuttamista, vastuuta ja työyhteisön
osana olemista. Pajan ohjaaja tuo nuorille turvallisuutta ja varmuutta itsenäisesti toimimiseen. Ohjaajan rooli on tärkeä myös silloin, kun
nuori kaipaa tukea esimerkiksi sosiaalisissa
tilanteissa selviytymiseen.
”Tässä on hyvässä tasapainossa tuki ja
turvallisuus ja toisaalta puskettu haastamaan
itseään ja onnistumaan.”
”Kun ohjaaja on saatavilla aina, se tuntuu
tosi turvalliselta.”
”Sellaista mitä ennen kuvittelin, että en
ikinä pystyisi, niin täällä tämän ryhmän kanssa
olenkin pystynyt.”
”Tämä on paikka missä pääsee haastamaan itseään.”
Nuorten mielestä työpajan etu muihin
vastaaviin paikkoihin nähden se, että toiminnalla on selkeä suunta ja tavoite. Mukana oleva
ohjaaja varmistaa, että kaikkien nuorten omia
tavoitteita edistetään ja kirkastetaan. Lisäksi etsitään vaihtoehtoisia polkuja. Tämä on
luonut nuorille tunteen, että tulevaisuus on
selkeämpi, mahdollisempi ja täynnä toivoa.
”Usko tulevaisuuteen on paljon parempi,
mulla on tulevaisuuden suunnitelmia. Tulee

vaihtoehtoja, että mihin suuntaan sitä lähteä.”
”Ennen olen vähän pelännyt puhua tulevaisuudesta ja olen vain seilaillut ympäriinsä.
Mutta täällä puhutaan joka päivä eri mahdollisuuksista ja tavoista päästä eteenpäin.”
”Ennen saatoin lähettää vain parin kuukauden välein työhakemuksen ja laitoin kauheasti toivoa aina yhteen hakemukseen. Nyt
oon hakenut tosi paljon, enkä ota niin kovia
paineita siitä yhdestä hausta. Ohjaaja on siihen hyvällä tavalla painostanut ja tukenut.”
Erityistä kiitosta paja saa positiivisesta
ilmapiiristä ja ohjaajan työotteesta. Nuoret
kuvaavat ohjaajia turvallisiksi, suvaitsevaisiksi, avoimiksi ja luotettaviksi. Monella nuorella
on taustallaan kokemuksia kiusaamisesta ja
syrjinnästä.
”Tuntuu niin kuin työpaja olisi aikaansa
edellä, ilmapiiri on tosi hyväksyvä ja suvaitsevainen. On helppo olla oma itsensä.”
”Tänne on tosi kiva tulla. Vaikka mulla
on tosi vaikea olla välillä, koskaan ei pelota
tänne tuleminen. Aina on sellainen olo, että
täällä on tullut hyväksytyksi ja kuulluksi. Olen
voinut olla oma itseni.”
Loisto setlementin uusin työmuoto on nuorten
työpaja toiminta – Loisto Paja. Artikkeliin on
kerätty ajatuksia niin vastaavalta ohjaajalta
Aino Honkaselta kuin työpajatoimintaan osallistuneilta nuorilta.
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"Pöytäroolipeliryhmä tunteiden ja
asenteiden peilinä"
lien avulla voi
harjoitella sosiaalista kanssakäymistä ja
itseilmaisua”
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Luodessani pöytäroolipelin maailmaa ja
pelimekaniikkaa, huomasin, miten ankarasti
suhtaudun itseeni. Koin helposti epäonnistumista, vaikka pelaajilla ja minulla olisi ollut
miten hauskaa. Minun oli myös vaikeaa pysyä
roolissani pelinjohtajana, sillä minuun on jäänyt
tavaksi ikään kuin lunastaa hyväksyntää miellyttämällä ihmisiä. Oli vaikeaa asettaa pelaajiani
vaaraan. Pelaajien palautteesta kävi kuitenkin
ilmi, että he toivoivat lisää jännitystä peliin.
Havaitsin, että oma miellyttämisen tarpeeni ei
palvellut pelaajia eikä minua itseäni.
Kun Poikien Talon ohjaaja antoi minulle
luvan olla ylpeä itsestäni, kykenin itsekin varovaisesti antamaan itselleni tuon saman luvan.
Samalla kykenin käsittelemään vähä vähältä
minuun hautautuneita surun, vihan ja hämmennyksen tunteita sekä näkemään kaiken sen myötätunnon ja vahvuuden, mikä minussa on aina
ollut olemassa. Olen jo kulkenut tätä lempeyden
tietä pitkän matkaa ja samalla havaitsen matkani olevan sillä varsin keskeneräinen.
Pöytäroolipelit ovat upea työkalu, jonka
avulla voimme kohdata turvallisessa ja hauskassa ympäristössä omia sisäisiä ajatuksia, tunteita
ja asenteitamme. Haluaisin taata muille samat
mahdollisuudet henkilökohtaiselle kehitykselle,
jotka Poikien Talo on suonut minulle, niin pelinjohtajana, pelaajana kuin ihmisenäkin.
Artikkelin kirjoittaja on Poikien Talon kävijä, joka
on ohjannut pöytäroolipeliryhmää Poikien Talolla vuoden 2017 aikana.
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”Pöytäroolipe-

Innostuin pöytäroolipeleistä joitakin vuosia sitten. Olen ollut pienestä pitäen harras videopeliharrastaja, mutta tutustuessani pöytäroolipeleihin, huomasin, että ne tarjoavat suurempaa
itseilmaisun vapautta, kuin videopelit.
Ollessani mukana Poikien Talon toiminnassa sain tilaisuuden ohjata pöytäroolipeliryhmää.
Halusin pelinjohtajana antaa pelaajille mahdollisuuden astua myyttisen sankarin rooliin.
Pelaajien tehtävänä oli toimia esimerkkinä fantasiamaailman ihmisille; inspiroida heitä sankarillisuudellaan olemaan itse omia sankareitaan.
Koin, että pelin myyttiset sankarit toteuttivat Poikien Talon arvoja. He suojelivat
heikoimmassa asemissa olevia kansalaisia pahoilta voimilta ja korruptoituneen hallitsijan
väkivallalta. Samalla he pääsivät pohtimaan
vaikeita eettisiä kysymyksiä. Millaisessa vastuussa perhettään elättävät ilkeän kuningattaren sotilaat ovat omasta toiminnastaan? Mitä
jos sankarit eivät pystyisikään pelastamaan
kaikkia pelastuksen tarpeessa olevia?
Pelaajat ja minä pelinjohtajana yhdessä
kuin vahingossa harjoittelimme sosiaalisen
kanssakäymisen taitoja sekä itsemme ilmaisemista. Rooliin asettumisen kautta me kaikki
peliin osallistujat saimme kerrytettyä rohkeutta
toimia juuri sellaisena, kuin me itse olemme.
Pelinjohtajana pöytäroolipeli salli minun käsitellä itselleni vaikeita teemoja turvallisessa ja
hauskassa ympäristössä. Vaikean lapsuuteni ja
koulukiusaamisen seurauksena olin kehittänyt
erilaisia selviytymiskeinoja, joista minun on
ollut vaikea päästää irti aikuisenakin.
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Helsingin Tyttöjen Talon perustehtävänä on tukea tuen tarpeessa olevien tyttöjen
ja nuorten naisten kasvua sekä identiteettiä ja auttaa heitä kasvamaan itsensä
näköisiksi naisiksi yhteisöllisyyttä ja sukupuolen moninaisuutta arvostavassa,
sukupuolisensitiivisessä ja naistietoisessa ilmapiirissä. Toiminta on suunnattu
10-28-vuotiaille. Tyttöjen Talo on yhteisö, johon on helppo liittyä, joissa kohdataan
ja halutaan tehdä tilaa sensitiivisyydelle.
Tyttöjen Talolla työskenteli vuonna 2017 yhdeksän työntekijää ja 18 ryhmänohjaajaa. Opiskelijoita oli 40 ja vapaaehtoisia 24.
Toimintaa rahoittivat STEA, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan
toimiala, sosiaali- ja terveysvirasto, OKM ja oikeusministeriö.

Toimintaan osallistumisen myötä tytöt ja nuoret naiset kokivat aiempaa enemmän, että he
ovat arvokkaita ja tärkeitä sellaisina kuin ovat
ja kokivat tulleensa hyväksytyiksi omana itsenään.
Toimintaan osallistuminen oli tuonut mukanaan aiempaa enemmän myönteisiä tunteita ja
voimavaroja arkeen. Tytöt kokivat, että heidän
huolensa on kuultu ja että he ovat saaneet
sellaista tukea ja apua, mitä ovat kaivanneet.
Moni oli löytänyt itsestään uusia vahvuuksia
tai huomannut, että on hyvä jossakin asiassa.
Tyttöjen Talon koettiin vaikuttaneen mielialan
ja itsetuntemuksen parantumiseen sekä vahvistaneen uskoa itseen.
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Ryhmiin osallistujat kokivat, että ryhmän myötä he olivat oppineet kertomaan omista ongelmistaan ja asioistaan avoimemmin, mikä
oli lisännyt omaa hyvinvointia. Osallistuminen
oli tuonut uutta näkökulmaa omiin toimintatapoihin ja lisännyt itsestä huolehtimista ja
välittämistä.
”Olen inspiroitunut joogaamaan päivittäin ja
huolehtimaan itsestäni enemmän. Henkilökohtainen ohjaus ja keskusteluapu, jota olen saanut Tyttöjen Talolta on korvaamaton.”
”Joka vuosi käynnit paranevat. Ihana irtiotto
arjesta. Rakastan tätä paikkaa yli kaiken <3”

Sosiaaliset tulokset

Helsingin
Tyttöjen Talo

H E L S I N G I N

”Olen saanut tukea ja uusia näkökulmia elämään ja asioihin.”
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Tyttöjen Talon toimintaan kuului vuonna 2017
avoin kahvila, avoimia- ja harrastusryhmiä, erilaisia kasvua tukevia vuorovaikutteisia tyttöryhmiä, yksilötyötä, verkostotyötä ja tapahtumia.
Perustoimintaan kuuluu kulttuurisensitiivinen
tyttötyö sekä vapaaehtoistoiminta. Seksuaaliväkivaltatyö sekä seksuaalikasvatus- ja neuvonta tarjoavat tukea seksuaalisuuteen ja häirintään liittyvissä kysymyksissä.
Nuorille äideille suunnattu toiminta toteutuu Tyttöjen Talon yhteydessä, mutta se siirtyi
vuoden 2017 keväällä osaksi Silmu-kokonaisuutta, joka sijaitsee fyysisesti kerrosta alempana.
Seksuaaliväkivaltatyön resursseihin saatiin korotusta vuoden 2017 aikana. Seksuaaliväkivaltaa kokeneet tytöt ja nuoret naiset saivat tukea yksilötapaamisten, vertaisryhmien,
leirien sekä verkostotyön kautta.
Kulttuurisensitiivinen toiminta tarjosi
nuorille turvallisen tilan kasvulle. Jalkautuva,
monikulttuurisen työn hanke Safe Stadi lisäsi

eri kulttuuritaustaisten tyttöjen tavoittamista
Tyttöjen Talon tuen piiriin.
Verkostotyötä tehtiin merkittävästi erilaisissa säännöllisissä ryhmissä ja asiakkaiden
ympärillä liittyen heidän asioihinsa. Yhteistyötä
tehtiin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan,
nuorisopalveluiden, sosiaali- ja terveys -toimialan, alaikäisten vastaanottotahojen sekä eri
järjestöjen kanssa. Tyttöjen Talo toteutti myös
koulutuksia ja konsultointeja perustoiminnan
osaamiseen ja seksuaaliväkivaltatyöhön liittyen.
Tyttöjen Talon toiminta näkyi vuoden aikana
useita kertoja eri medioissa ja Me too -kampanjan myötä Tyttöjen Talolta pyydettiin lausuntoja
seksuaalisen häirinnän teemoihin liittyen.
Chat-työ oli osa Tyttöjen Talon toimintaa
koko vuoden ajan.
Loma-aikana järjestettiin erilaisia teemallisia iltoja, retkiä, leirejä sekä toimintaa
Kalliolan kesäkodilla. Loma-ajan toiminta on
ollut toivottua ja se on tavoittanut tyttöjä hyvin.

O T A V A - H A N K E

Otava-hanke
Valtakunnallinen Otava-hanke käynnistyi elokuussa 2017 OKM:n tuella tavoitteena levittää
seksuaaliväkivaltatyön toimintamuoto myös
muille Tyttöjen Taloille.
Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyön tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen apua
väkivaltaa kokeneille, antaa tukea arjessa selviytymiseen ja väkivaltakokemuksen käsittelyyn
sekä ohjata tarvittaessa muun tuen piiriin. Työ
sisältää koulutusta, verkostotyötä, yksilötukea
ja ryhmänohjausta. Seksuaaliväkivaltatyö on
osa Helsingin Tyttöjen Talon moniammatillista

työryhmää, mikä palvelee asiakasohjautuvuutta, matalaa kynnystä ja kokonaisvaltaista tukea.
Otava-hanke hyödyntää Helsingin Tyttöjen
Talolla vuosien ajan kehitettyä osaamista matalan kynnyksen seksuaaliväkivaltatyön tuesta
sekä hyvistä ja toimivista käytännöistä.
Otava-hanke toteutuu vuosina 2017-2018
Kuopion, Oulun, Rovaniemen ja Espoon Tyttöjen Taloilla. Helsingin Tyttöjen Talo vastaa
hankkeesta ja koordinaattorina ja kouluttajana
toimii talon pitkäaikainen seksuaaliväkivaltatyöntekijä.

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 tai sellaisiksi itsensä
kokeville tarkoitettu matalan kynnyksen toimintamuoto, jossa tuetaan kasvua kohti
omannäköistä naiseutta. Toiminnan tavoitteena on tyttöjen ja nuorten naisten hyvinvoinnin lisääminen tarjoamalla heille heidän tarpeidensa mukaista tukea ja toimintaa.
Vuonna 2017 talolla työskenteli yhteensä seitsemän työntekijää, joista kaksi
oli oppisopimusopiskelijoita. Lisäksi toiminnassa oli tuntityöntekijöitä. Opiskelijoita oli mukana toiminnassa yhteensä 15 ja vapaaehtoisia kahdeksan. Erilaiset
naisjärjestöt ja yritykset olivat apuna järjestämässä tapahtumia ja juhlia.
Toimintaa rahoittivat Espoon kaupungin nuorisopalvelut, STEA, Espoon
kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, oikeusministeriö, OKM ja Espoon kaupungin
lasten ja nuorten elinvoimaisuusohjelma.
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Vuonna 2017 Espoon Tyttöjen Talon toimintaa
toteutettiin avoimen toiminnan, ryhmätuen,
yksilötuen ja tapahtumien muodossa. Syksyllä Espoon Tyttöjen Talolla alkoi seksuaaliväkivaltatyö, jonka puitteissa on voitu tarjota
monipuolisempaa tukea espoolaisille tytöille
ja nuorille naisille. Toukokuussa 2017 Espoon
Tyttöjen Talo muutti uusiin isompiin ja toimivampiin tiloihin, osaksi Leppävaarassa sijaitsevaa Ohjaamotaloa.
Talon perustoiminnassa toteutettiin keväällä viikoittain yksi ja syksyllä kaksi avointa
olkkari-iltaa. Keskiviikon olkkari-illoissa kävijät
olivat enimmäkseen 10–12-vuotiaita, ja illoissa painottuivat toiminnallisuus ja sosiaalisten
taitojen harjoittelu. Kävijäkunta oli hyvin monikulttuurista. Syksyllä aloitettiin 16–28-vuotiaille suunnattu oma olkkari-ilta.
Erilaisia harraste-, kasvu- ja vertaisryhmiä
toteutui kuluneena toimintakautena yhteensä
23. Yksilöllisen tuen kautta tarjottiin vahvempaa
tukea osalle Espoon Tyttöjen Talon kävijöistä.

Vuoden aikana järjestettiin talon omia
tapahtumia kuten naistenpäivän juhla, kevätjuhla, tyttöjenpäivän juhla, itsenäisyyspäivän
juhla ja joulujuhla sekä uuden tilan avajaiset.
Lisäksi oltiin mukana järjestämässä koko Ohjaamotalon avajaisjuhlaa. Erilaisissa talon ulkopuolisissa tapahtumissa, mm. Love-messuilla
ja Lempi-bussissa, tavoitettiin erityisen hyvin
espoolaisia nuoria.
Espoon kaupungin rahoittamaa Nuorten
äitien toimintaa toteutettiin 40 % työaikaresurssilla. Toiminta jatkui kahdessa ryhmässä
yhteistyössä seurakunnan, neuvolan ja lastensuojelun työntekijöiden kanssa. OKM:n rahoittamalle seksuaaliterveystyölle on ollut paljon
kysyntää Espoossa.
Vuoden 2017 aikana luotiin ja vakiinnutettiin yhteistyötä useamman eri toimijan kanssa.
Mm. Me-talon, Espoon Kaupungin liikuntaviraston, Lumenen tai Inner Wheel-järjestön kanssa tehty yhteistyö on synnyttänyt todellista
synergiaetua.

T Y T T Ö J E N

T A L O

Tytöt kokivat Espoon Tyttöjen Talon tuoneen
kivaa tekemistä elämäänsä ja toiminnan Tyttöjen Talolla turvalliseksi. 96% vastanneista koki
kuuluvansa Tyttöjen Talon yhteisöön ja 79%
vastanneista oli tutustunut uusiin ihmisiin ja
saanut kavereita. 75% vastaajista koki saaneensa vahvistusta tytöksi tai naiseksi kasvuunsa.

”Tunnetaitoni ja itsesäätelykykyni ovat kehittyneet huimasti, ja olen päässyt kiinni menneisyyteni kipukohtiin, jotka ovat olleet pitkään
multa sumussa. Oon saanut apua ja tukea vaikeisiin tilanteisiin.”

Ryhmät olivat tuoneet elämään sisältöä ja tekemistä. Tärkeäsi koettiin se, että ketään ei kiusata
tai syrjitä ja että on oma aika ja tila kuunnella
sekä pohtia itseä ja omia tuntemuksia. Tytöt kokivat hyötyneensä paljon myös yksilötapaamisista.

”Parasta on kun saa olla oma itsensä. Ikävintä
on, kun on vaan kerran viikossa Tyttöjen Talo.
Kiitos ja olette tosi kivoja!”

”Yhdessäolo on parasta. Ohjaajat on tärkeitä.”

Sosiaaliset tulokset

Espoon
Tyttöjen Talo

E S P O O N

S O R E L L A

Sorella – jalkautuvan monikulttuurisen tyttötyön kehittämishanke
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 espoolaisissa lähiöissä, erityisesti Espoon keskuksen,
Suur-Matinkylän ja Suur-Espoonlahden alueilla.
Sorellassa työskentelee kaksi työntekijää ja
kaksi tuntiohjaajaa. Lisäksi toiminnassa työskentelee neljä opiskelijaa ja yksi vapaaehtoinen.
Sorellan jalkautuva monikulttuurinen tyttötyö jatkoi toisena hankevuotenaan, kuten alueellista ryhmätoimintaa, avointa kahvilatoimintaa,
kohdennettuja kouluryhmiä sekä retkiä. Lisäksi
uutena tuen muotona aloitettiin yksilöllinen tuki.
Hankkeessa on onnistuttu vuoden 2017 aikana
tavoittamaan yli 15-vuotiaita nuoria naisia tuen
piiriin sekä käynnistämään tyttötyötä myös Kivenlahdessa. Myös muiden toimijoiden toteuttama
alueellinen tyttötyö on saanut jalansijaa Espoossa.
Vuonna 2017 toteutettiin kokkis- ja tanssiryhmiä sekä sovellettiin kehollisuuteen perustuvia menetelmiä hyvin tuloksin. Yli 75% ryhmiin

osallistujien kotikielistä on muu kuin suomen
kieli. Kaikissa ryhmissä toimintakielenä on kuitenkin suomi.
Avoin tyttöjen toiminta Candy-kahvila jatkui kevätkaudella Entressen kirjastolla Espoon
keskuksessa ja syksyllä avautuneella Me-Talolla. Yhteistyötä tehtiin Loisto setlementin eri
toimintojen välillä. Sopu-hankkeen, Itä-Pasilan
sosiaalisen nuorisotyön sekä Safe Stadi-hankkeen kanssa järjestettiin äiti-tytär-leiri. Lisäksi
järjestettiin retkiä Tyttöjen Talon juhliin ja loma-ajan toimintoihin.

90% tytöistä koki toiminnan turvalliseksi ja oli sitä mieltä, että toiminta on
tuonut heille kivaa tekemistä. Suurin
osa tytöistä kertoi tutustuneensa uusiin ihmisiin. Tytöt kiittelivät ryhmässä
yhdessä ”chillailua” ja sitä, että ”saa
olla vaan tyttöjen kaa.”
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Poikien Talo
Poikien Talolla tehdään sosiaalista nuorisotyötä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella. Kohderyhmänä ovat 10-28-vuotiaat pojat ja nuoret miehet.
Poikien Talon ydin on toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja tasapainoisen omaksi itseksi
kasvun vahvistamisessa ja syrjäyttävän kehityksen ehkäisemisessä.
Poikien Talolla toimitaan yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan
puolesta, jossa jokainen voi elää merkityksellistä elämää lähtökohdistaan, sukupuolestaan ja persoonallisista piirteistään huolimatta. Poikien Talo pyrkii
lisäämään poikien ja nuorten miesten hyvinvointia edistämällä moninaista ja
rikasta mieskuvaa.
Poikien Talolla työskenteli vuonna 2017 neljä kokoaikaista, kolme osa-aikaista
ja neljä tuntityöntekijää. Opiskelijoita oli yksi, ja lisäksi kaksi kieliharjoittelijaa.
Vapaaehtoisia oli neljä.
Toimintaa rahoittivat STEA, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut, Helsingin
kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Poikien Talon
toiminta vaikuttaa positiivisesti erityises-
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ti koulunkäyntiin,
ystävyyssuhteisiin ja itsestä
huolehtimiseen.

Poikien Talon toiminta on jatkunut vuonna 2017
varsin samojen periaatteiden ja rahoitusten
voimin kuin edellisenä vuonna. Kuitenkin vuoteen mahtui suuria muutoksia, joista suurin
oli muuttaminen uusiin toimitiloihin. Edellisen
tilan käydessä ahtaaksi ja taloyhtiön putkiremontin myötä Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut osoitti Poikien Talolle uudet tilat Nuorten
toimintakeskus Hapesta. Uusien tilojen remontti viivästyi kuitenkin usealla kuukaudella,
joten Poikien Talo toimi väistötiloissa alkuvuoden hieman rajallisin tilaresurssein. Toiminta
uusissa tiloissa jatkui jo ennen maaliskuun puoliväliä ja ensimmäiset yksilötapaamiset nuorten
kanssa olivat jo muuttoa seuraavana päivänä.
Muutosta huolimatta pojat ja nuoret miehet löysivät hyvin myös uusiin tiloihin ja koko
vuoden tunnusluvuissa oli pientä kasvua verrattuna edelliseen vuoteen.
Poikien Talon toiminta rakentui myös
vuonna 2017 joustavasta ja yhteisöllisestä palvelukokonaisuudesta, jossa avoin yhteisötoiminta, yksilötyö, ryhmämuotoinen toiminta,
erilaiset ryhmämuotoiset projektit ja yhteiset
tapahtumat muodostivat Poikien Talon toiminnallisen sisällön. Temaattisesti erityisinä
toimintamuotoina monikulttuurinen poikatyö,

Poikien Talon toiminnan koettiin vaikuttavan
positiivisesti erityisesti koulunkäyntiin, ystä-

seksuaaliväkivaltatyö, seksuaaliterveystyö ja
lähiöissä toteutettava sosiaalinen nuorisotyö
täydensivät ja rikastuttivat Poikien Talon perustoimintaa. Poikien Talo toimi aktiivisesti
myös asiantuntijatyön tasolla jakamalla osaamistaan ja edistämällä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan toteutumista.
Muuton lisäksi Men Engage Norden -verkoston yhteispohjoismaalaisen konferenssin
järjestäminen, Maahanmuuttajamiestyönverkoston vastuullisena vetäjänä toimiminen
sekä tähän liittyen kahden tapahtuman järjestäminen, Oulun Poikien Talon kanssa järjestetyt yhteiset kehittämispäivät sekä 100
tasa-arvotekoa -hankkeessa esille nostettu
Poikien Talon olohuonedialogi värittivät vuoden 2017 toimintaa.
Toiminnan sisällä onnistumiset nuorten
kanssa, kesätoiminnan merkityksellisyyden
näkeminen talon kävijöille ja perustoiminnasta
hieman eroavat teatteriretket, Itsenäisyyspäivän juhla, Isänpäivän tapahtuma ja muut erityiset illat jäivät mieleen sekä työntekijöillä
että nuorilla. Poikien Talolle otettiin enenevissä määrin yhteyttä lahjoitusten tai toiminnan tukemisen muodossa niin yritysten kuin
yksityishenkilöiden osalta.

vyyssuhteisiin ja itsestä huolehtimiseen. 70%
oli saanut toiminnan kautta harrastuksen tai
mahdollisuuden muuhun mielekkääseen tekemiseen. 87% koki myös löytäneensä vahvuuksia
tai uusia taitoja itsestään, kuten lisääntynyttä luottamusta ja itsetuntoa ja sosiaalisessa
kanssäkäymisessä pärjäämistä aikaisempaa
enemmän.

”Yksinäisyyden tunne on vähentynyt. Olen osa
porukkaa ja olen saanut ystäviä. Yksinäisyyttä
ei koe kun on osa joukkoa.”

Sosiaaliset tulokset

Poikien Talon kävijät nostivat esiin turvallisen
tilan merkityksen, yhteisöllisyyden, sosiaaliset
suhteet ja omana itsenään kohdatuksi tulemisen. 81% kyselyyn vastanneista kuvaili rohkaistuneensa Poikien Talolla käymisen myötä
tekemään uusia asioita ja 75% vastanneista
oli saanut toiminnan kautta uusia kavereita
tai ystäviä. Kävijöiden yksinäisyyden tunne oli
vähentynyt merkittävästi Poikien Talolla käymisen myötä.

KUVA: Marko Simonen

T A L O
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Saunalahden
tukiasuntoyhteisö

Vuonna 2017 yhteisössä asui yhteensä 20 nuorta, joista 9 oli tyttöjä ja 11 poikaa. Toiminnan
keskiössä olivat sukupuolisensitiiviset tyttö- ja
poikaryhmät, jotka kokoontuivat kerran viikossa koko toimintavuoden ajan. Nuoret saivat
tukea säännöllisesti myös yksilöllisen tuen
muodossa esimerkiksi erilaisiin arjen taitoihin, ammatinvalintaan, opiskeluun, psyykkisiin
haasteisiin ja päihteisiin liittyen. Tapaamisia
pidettiin säännöllisesti myös mukavien asioiden merkeissä; nuorten kanssa käytiin mm.
yhdessä syömässä, kävelyllä tai leivoskahveilla.
Vuoden aikana järjestettiin kaksi pidempää retkeä, joista toisessa matkustettiin heinäkuussa viideksi päiväksi meren rannalle
Länsi-Suomeen ja syksyllä neljäksi päiväksi
Berliiniin Saksaan. Yhteistyö saksalaistoimijoiden kanssa jatkuu sekä nuorten kanssa että
kehittämisasioissa. LIsäksi järjestettiin yhtei-

Saunalahden tukiasuntoyhteisö on palvelu 16–20-vuotiaille lastensuojelun nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea itsenäistymisvaiheessa.
Nuoret saavat ohjausta ja tukea sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti
omista yksilöllisistä tarpeistaan ja toiveistaan lähtien. Jokainen asuu
omalla vuokrasopimuksellaan omassa parvekkeellisessa yksiössään
Saunalahden setlementtiasunnot-nimisessä vuokratalossa. Työntekijät ovat paikalla arkisin ja iltapainoitteisesti. Asukasvalinta tapahtuu
yhteistyössä Tukipalveluiden, nuorten ja heidän verkostonsa kanssa.
Saunalahden tukiasuntoyhteisössä työskenteli vuonna 2017 neljä
kokoaikaista työntekijää ja kaksi sijaistajaa.
Toimintaa rahoitti vuonna 2017 Espoon kaupungin tukipalvelut,
joka osti kaikki 13 paikkaa.

T U K I A S U N T O Y H T E I S Ö

sökokouksia, yhteisiä juhlia ja merkkipäiviä,
läksiäisiä ja päiväretkiä sekä yksi yöretki telttailemaan. Kaiken kaikkiaan vuodessa korostui nuorten tarve tehdä asioita koko yhteisön
kesken ja nuoret solmivat enemmän keskinäisiä
ystävyyssuhteita kuin ennen.
Nuoria tavattiin yksilöllisesti viikoittain ja
vuoden aikana yksilökohtaamisia olikin yli 600.
Asuntoyhteisössä oli hieman aiempaa
suurempi vaihtuvuus; jopa kolme nuorta joutui muuttamaan pois yhteistyövaikeuksien tai
asumisen häiriöiden vuoksi. Käyttöaste asuntoyhteisössä oli vuoden aikana lähellä sataa eli
asukasvalinnan osalta yhteistyö sujui kiitettävästi Espoon sosiaalitoimen kanssa.
Neuvotteluja on käyty eri tahojen kanssa
ja tulevan vuoden pyrkimyksenä on käynnistää
tukiasumistoimintaa myös Helsingissä usean
vuoden tauon jälkeen.
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Nuoret kokevat suhteen SaTun ohjaajaan
luottamukselliseksi ja tärkeäksi.

KUVA: Marko Simonen

Suhteet ohjaajiin koettiin luottamuksellisiksi
ja erittäin tärkeäksi. Myös yksilöllinen ja ryhmämuotoinen tuki koettiin tärkeäksi.
Asuntoyhteisöstä poismuuttaneet kuvasivat,
että SaTun kautta saatu tuki näyttäytyi tämänhetkisessä elämäntilanteessa vastuullisuute-

na, itsenäisyytenä sekä huolellisempana rahankäyttönä. Moni koki, että ei olisi nykyisessä,
hyväksi koetussa elämäntilanteessa ilman
SaTusta saamaansa tukea.
Osa arvioi jopa, että olisi saattanut syrjäytyä,
jos ei olisi saanut SaTusta tukea omaan elämäänsä.

Sosiaaliset tulokset

Asukasnuorista suurin osa arvioi päivittäisen
arkensa muuttuneen sujuvammaksi SaTussa
asumisen myötä. Kaikki vastanneet kokivat saaneensa tukea mm. asioinnissa, kodinhoidossa,
ryhmässä olemisessa sekä oman mielipiteen
ilmaisemisessa.

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

I T Ä - P A S I L A N

Itä-Pasilan sosiaalinen
nuorisotyö

Toimintaan osallistui vuonna 2017 10–20-vuotiaita lapsia ja nuoria pääosin Pasilan alueelta.
Toiminnan keskiössä olivat kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviset tyttö- ja poikaryhmät. Muita toimintamuotoja olivat harrastusryhmät,
tapahtumat sekä loma-aikoihin painottuvat
retket ja leirit. Koulunkäyntiä tuettiin järjestämällä läksyjentekoapua vapaaehtoisten aikuisten voimin. Läxäri kokosi Asukastalolle
keskiviikkoiltaisin 10–20 koululaista ja 4–7 vapaaehtoista.
Tavoitteiden mukaisesti jatkettiin tiivistä
alueellista yhteistyötä alueen verkostoissa.
Pasilan peruskoulussa järjestettiin jalkapallokerhoja ja Skarppi-vertaisvalistusta. Yhteistyö
Walter ry:n kanssa jatkui ja Nuorisopalveluiden
kanssa tehtiin yhteistyötä erilaisten tapahtumien kuten Reaktorin ja Rubu-festin merkeissä. Tiivis yhteistyö asukastalon ja leikkipuisto
Lehdokin kanssa yhteisissä tiloissa konkretisoitui poikien liikuntaryhmän, yhteisten pesäpallopelien ja joulumyyjäisten muodossa.
Nuorisopalveluiden järjestöavustuksen turvin
toteutettiin loma-aikojen retki- ja leiritoiminta
sekä muuta kesäajan toimintaa. Yksilöllistä

Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö on alueen lapsia, nuoria sekä perheitä yksilöllisesti ja yhteisöllisesti kohtaavaa ja vahvistavaa toimintaa. Toiminnan keskiössä
ovat vuorovaikutteiset ja vertaistuelliset tyttö- ja poikaryhmät.
Vuonna 2017 Itä-Pasilan nuorten kanssa työskenteli kaksi kokopäiväistä työntekijää, tuntiohjaajia neljä sekä yksi oppisopimusopiskelija. Lisäksi toiminnassa
oli kaksi opiskelijaa ja kahdeksan vapaaehtoista. Toimintaa rahoittivat Helsingin
sosiaali- ja terveystoimi sekä Helsingin kaupungin nuorisopalvelut.
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tukityötä tehtiin erityisesti jatko-opiskeluihin
ja kesätöihin liittyvissä asioissa.
Kesäkuussa palkattiin kolme alueen nuorta kesätöihin apuohjaajiksi ja järjestettiin myös
jo perinteeksi muodostunut kaupunkiseikkailu,
retkeiltiin Kalliolan kesäkodilla, pelattiin futista ja pesäpalloa. Kesällä järjestettiin myös
äiti-tytär-leiri yhteistyössä Espoon Tyttöjen Talon kanssa. Vuoden kohokohta oli toukokuussa
järjestetty Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön
10-vuotisjuhla. Juhlat suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä nuorten kanssa Pasilan Asukastalolla ja taloyhtiön sisäpihalla. Kävijöitä oli yli
300: alueen lapsia, nuoria, perheitä ja asukkaita
sekä yhteistyökumppaneita vuosien varrelta.
Juhlien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten
kanssa tehtiin päiväretki Tallinnaan palkintona
hyvin tehdystä työstä. Toiminta jatkuu sosiaalija terveysviraston ja Nuorisopalveluiden järjestöavustusten turvin vuonna 2018 ja toivottavasti
myös jatkossa. Kysyntä ja kulut ovat kasvaneet
viime vuosina ja jatkossa on haasteellista saada
resurssit riittämään. Alueella asuu paljon isoja
perheitä ja luonnollisesti lapsista kasvaa nuorisoa, joka lisää tarvetta nuorisotyölle.

että voi oppia kunnioittamaan toista.”

KUVA: Heidi Piirainen

ihmisiin ja ei tarvitse olla paras kaveri,

Asukastalo on nuorille tärkeä paikka. Nuoret
kertovat kuuluvansa Asukastalon yhteisöön
ja kokivat myös ohjaajien kuuluvan osaksi yhteisöä. Nuoret kuvailivat, että Itä-Pasilan nuorisotyö on heille tärkeää, koska toiminta on
lähellä kotia, ohjaajat ovat kivoja ja siellä on

mahdollisuus tehdä kaikkea kivaa. Nuoret olivat
myös saaneet toiminnasta ystäviä ja kertoivat,
että myös vaikeista asioista voi puhua. Nuoret
kokivat, että he olivat oppineet huomioimaan
toisia enemmän ja heille on tärkeää, että kaikki
saavat kertoa mielipiteensä.
”Koemme muuttuneemme siten, että kunnioitamme enemmän muiden mielipiteitä. Olemme oppineet ottamaan huomioon toisia ja ymmärtäneet, että pitää tulla toimeen kaikkien
kanssa. Ryhmässä ei voi olla itsekäs. Ryhmässä
oppii tottumaan erilaisiin ihmisiin ja ei tarvitse
olla paras kaveri, että voi oppia kunnioittamaan toista.”
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Sosiaaliset tulokset

Ryhmässä nuoret ovat oppineet tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja olemaan
ystävällisiä toisilleen. Nuoret sanoivat oppineensa huomioimaan ja kunnioittamaan toisiaan aiempaa enemmän. Suurin osa nuorista oli kokenut tärkeäksi, että he ovat voineet
keskustella rasismista ja käsitellä syrjiviä kokemuksiaan.

”Ryhmässä oppii tottumaan erilaisiin

N U O R I S O T Y Ö

S O P U - T Y Ö

Sopu – kunniaan
liittyvä väkivaltatyö
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Sopu-hankkeen tavoitteena on kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy. Sopu on järjestölähtöistä matalan
kynnyksen toimintaa, joka on suunnattu monikulttuuristen nuorten sekä
heidän perheidensä tueksi. Toiminnan
keskiössä on perheiden kokonaisvaltainen tukeminen sekä kotoutumisen
edistäminen. Yhteistyön keinoin tuetaan maahan muuttaneiden vanhemmuutta suomalaisessa yhteiskunnassa
keskustelemalla sekä tarpeellista tietoa
antamalla. Toiminta on kohdennettu erityisesti kunnia-ajattelun näkökulmasta
riskiolosuhteissa eläville perheille.
Hankkeessa työskenteli vuonna
2017 kaksi työntekijää. Tämän lisäksi
hankkeessa työskenteli kaksi opiskelijaa ja kolme tuntityöntekijää. Toimintaa
rahoittaa STEA.

Vuosi 2017 oli hankkeen viimeinen vuosi ja
Sopu sai pysyvän rahoituksen STEA:lta vuoden
päätteeksi. Sopun malli, jota on kehitetty vuodesta 2012 alkaen, on toiminut ja kohderyhmiä
on tavoitettu hyvin. Ennaltaehkäisevä työ on
toiminut ryhmätoiminnan puitteissa, ja sitä
kautta ryhmäläiset, joilla on kunniakäsityksiin
liittyviä haasteita, ovat uskaltautuneet kertomaan ongelmistaan. Vuosi vuodelta on otettu
rohkeampia aiheita ryhmäkeskusteluihin ja
sitä kautta voitu vaikuttaa ihmisten syvimpiin
ajatuksiin ja ennakkoluuloihin.

”Ryhmä on hyvä, koska se
auttaa minua tuntemaan itseni sellaisena kuin olen.”
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Kaikki yli 10 tapaamiskerran ryhmiin osallistuneet arvioivat ryhmän olleen hyvä ja tärkeä
heille. He kokivat oivaltaneensa ja oppineensa
ryhmässä asioista itsestään, toisistaan, suomalaisesta yhteiskunnasta ja elämästä yleensä.
Vanhemmat olivat saaneet ryhmistä vanhemmuuteen liittyvää tietoa ja taitoa.
Ryhmissä ja perhekohtaisessa yksilöllisessä
tuessa on ratkottu perheiden vuorovaikutusten haasteita.
Konsultaatiokyselyn mukaan 10/11 vastaajasta olisi yhteydessä Sopuun vastaavanlaisessa
tilanteessa ja suosittelisi Sopun toimintaan
kollegalleen.

”Ryhmä on hyvä, koska se auttaa minua tuntemaan itseni sellaisena kuin olen.”
”Sopu and Heseta group helped me know more
on honor, culture and integration. To also learn
about different religions when it comes to gender acceptance.”
“Olen tykännyt yhteistyöstä Sopun kanssa. Sopulla on erityisasiantuntijuus ja itsellä ei ole
sitä… Olen yhteydessä jatkossakin ja näen, että
Sopulla on näkemystä asioiden hoitoon ja hyvä
kolmannen sektorin toimija. On ollut hyvä työskennellä myös Sopun ja poliisin kanssa saman
casen kohdalla. Mainostan koko ajan Sopua.”

Sosiaaliset tulokset

Sopu-hankkeen toiminta toteutui vuonna 2017
jo vakiintuneiden toimintamuotojen kautta, joita
ovat ennaltaehkäisevä ryhmätoiminta, yksilöllinen ja perhekohtainen kriisi- ja konfliktityö ja
perhekohtainen kriisi- ja konfliktityö sekä ammattilaisten kouluttaminen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia maahanmuuttajia
tavoitettiin toiminnan piiriin hyvin. Vuoden aikana
toteutettiin naisten ja miesten ryhmiä darin, somalin, arabian ja turkin kielellä. Ryhmissä käsiteltiin vanhempana olemiseen sekä naisena ja miehenä olemiseen liittyviä asioita. Lisäksi käytiin
läpi ehkäisyyn ja mielenterveyteen liittyviä asioita sekä seksuaalisuutta ja seksuaalikasvatukseen
liittyviä asioita sekä kunnian merkitystä seksuaalisuuden kannalta. Naisten ryhmissä käsiteltiin
myös lastenkasvatukseen liittyviä haasteita ja
lasten seksuaalikasvatusta. Nuorten ryhmissä
käsiteltiin perusoikeuksia, suojaikärajaa, seksuaalista häirintää ja kunniakäsityksiä. Yhteistyössä
HeSetan kanssa toteutettiin Sateenkaariryhmä,
jossa käsiteltiin perheen, yhteisön ja kunnian
merkitystä seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin
liittyen. Osa ryhmätoiminnassa mukana olleista
ohjautui myös yksilötapaamisiin.
Vuonna 2017 Sopun yhteydenottojen
määrä kasvoi huomattavasti edellisvuoteen
verrattuna. Sopu koulutti kunniaan liittyvästä
väkivallasta viranomaisia, vastaanottokeskusten ja tukiasumisyksikköjen työntekijöitä ja asiakkaita sekä opettajia, kriisityöntekijöitä, opiskelijoita ja järjestötyöntekijöitä. Sopu toteutti
myös Nuoruus ja kunnia -kouluttajakoulutuksen, jonka avulla kunniaan liittyviä teemoja ja
konflikteja käsitellään nuorten kanssa.

KUVA: Tommi Hynynen

S O P U - T Y Ö

S I L M U - T O I M I N T A

S I L M U - T O I M I N T A

Silmu-toiminta tarjoaa tukea ja toimintaa nuorille äideille, isille ja perheille.
Tavoitteena on tukea nuoria äitejä ja isiä aikuisuuteen ja vanhemmuuteen
kasvamisen kaksoishaasteessa. Silmu-toiminta pitää sisällään Nuoret äidit
-toiminnan Helsingissä ja Espoossa sekä nuorten isien ja perheiden tukemiseen suunnatun, STEA:n rahoittaman kehittämishankkeen (2017-2019).
Silmu-toiminnassa oli vuonna 2017 viisi vakituista työntekijää, kolme
tuntityöntekijää, viisi työpajaohjaajaa ja kaksi ryhmänohjaajaa. Lisäksi toiminnassa oli 23 ohjaajaa Helsingissä ja kuusi Espoossa. Vapaaehtoisia oli yksi.
Toimintaa rahoittivat Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, Espoon
kaupunki ja STEA.

KUVA: Marko Simonen

Silmu-toiminta

Silmussa nuoret äidit ja isät
ovat kokeneet tulleensa kohdatuiksi.
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pungilta saatiin ryhmänohjaajaresurssi sekä
keväällä että syksyllä. Keväällä työpari tuli
neuvolasta ja syksyllä perhetukikeskuksesta. Myös Espoon seurakunnan erityisnuorisotyöstä saatiin ryhmänohjaajapari molempina
kausina. Vuoden aikana toteutettiin suljettuja
ryhmiä sekä yksi avoin ryhmä. Espoon Tyttöjen
Talon Sorella-hankkeen kanssa toteutettiin
monikulttuurinen äitiryhmä. Opiskelijayhteistyönä toteutettiin sisältöjä ryhmiin sekä toiminnasta tiedottamista neuvolatyöntekijöille.
Isätyöntekijä aloitti työt hankkeessa
toukokuussa 2017. Ensimmäisten kuukausien
aikana isiä ohjautui toimintaan Nuoret äidit
-toiminnan kautta sekä Helsingistä että Espoosta. Kesän ja syksyn aikana tuettiin yksilöllisesti 16 isää. Syksyn aikana käynnistettiin
yksi isäryhmä, joka ei vielä tavoittanut kohderyhmäänsä. Perhetapaamiset, perhevalmennus
sekä perheille järjestetyt yhteiset tapahtumat
osoittautuivat toimiviksi työmuodoiksi.
Perhetyötä pystyttiin syksyn aikana toteuttamaan entistä paremmin uuden hankkeen myötä. Äiti- ja isätyöntekijät toteuttivat
yhdessä perhetapaamisia, perhevalmennusta,
perheleirin, retkiä sekä erilaisia tapahtumia.
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Silmu-toimintaan osallistuneet isät kokivat, että
he olivat tulleet kohdatuiksi ja että olivat saaneet tukea isänä olemiseen ja vanhemmuuteen.
Kaikki kertoivat saaneensa tukea omaan elämäntilanteeseensa sekä neuvoja ja ohjeita lapsen kanssa olemiseen. Isät pitivät rooliaan isänä
aiempaa merkityksellisempänä sekä tunsivat
aiempaa myönteisempiä tunteita lasta kohtaan
toimintaan osallistumisen myötä. Isät kokivat
huolehtivansa perheestä enemmän toimintaan
osallistumisen myötä ja moni sanoi, että oma
käsitys itsestä isänä oli vahvistunutä. Yli puolet
luotti itseensä aiempaa enemmän isänä.

”Nuoret äidit-toiminta on ollut minulle esikoisen raskaudesta lähtien turvapaikka, mihin
voi mennä juuri sellaisena kuin on. Ryhmän
sisäiset keskustelut pysyvät ryhmän sisäisinä
eikä tarvitse pelätä asioiden leviävän ryhmän
ulkopuolelle.” (nuori äiti)

Toimintaan osallistuneet äidit toivat vastauksissaan esiin vertaistuen, mielekkään tekemisen sekä yhdessäolon merkityksen sekä itselle
että lapselle. Ohjaajilta koettiin saavan tukea
ja neuvoa vaikeissa elämäntilanteissa ja valinnoissa. Moni toi esiin sen, että oma lapsi oli
saanut toiminnan kautta kavereita ja tekemistä.

”Päästä keskustelemaan isyydestä ja omasta elämästä luotettavien henkilöiden kanssa.
Tästä on ollut suuri apu henkiseen jaksamiseen
sillä isyyden ja elämänmuutosten myötä on
ystäväpiirini supistunut lähes olemattomiin.”
(nuori isä)

”Tärkeää minulle on mahdollisuus kohdata
henkilö, jolle voi avoimin mielin kertoa tuntemuksistaan ja päässä pyörivistä ajatuksista.
Myös verkostoituminen muihin nuoriin, jotka
ovat samassa elämäntilanteessa ovat itselleni
tärkeä asia.” (nuori isä)

Sosiaaliset tulokset

Vuosi 2017 oli työmuodon kannalta muutosten vuosi. Alkuvuodesta Loisto setlementissä
luotiin uusi hallinnollinen kokonaisuus, Silmu,
joka pitää sisällään Helsingin Tyttöjen Talolla
vuosia toimineen sosiaali- ja terveysviraston
rahoittaman Nuoret äidit -toiminnan, STEA:n
rahoittaman, nuorten isien ja perheiden tukemiseen suunnatun kehittämishankkeen sekä
Espoon Tyttöjen Talon Nuoret äidit- toiminnan. Uusi kokonaisuus mahdollistaa kokonaisvaltaisen tuen nuorille vanhemmille saman
katon alta.
Helsingin Nuoret äidit -toiminta piti sisällään vuonna 2017 suljettuja ryhmiä, avointa
toimintaa sekä lyhyempiä teemaryhmiä. Yksilötyötä tehtiin lähinnä akuuteissa kriisitilanteissa, sekä tilanteissa, joissa nuorella oli tarvetta
palveluohjaukseen tai verkostojen kartoittamiseen. Loisto setlementti ry:n Osallistava ja
liikunnallisen teatteri -hankkeen kanssa järjestettiin yhteistyöryhmä äideille ja vauvoille.
Nuoret äidit -chatia toteutettiin kerran viikossa
kevään ja syksyn aikana.
Espoon Nuoret äidit -toiminnan rahoitus
kattoi vuonna 2017 yhden työntekijän 40-prosenttisen työajan, jonka lisäksi Espoon kau-
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Matalan kynnyksen
jalkautuva seksuaalineuvonnan ja -kasvatuksen hanke
Seksuaalikasvatukseen ja -neuvontaan osallistuneet nuoret kokivat saaneensa tietoa ja vahvistusta omien
rajojen tunnistamiseen sekä mahdollisuuden ottaa puheeksi ja kysyä itseään kiinnostavista seksuaalisuuden
osa-alueista.
100% kyselyyn vastanneista koki, että
oli saanut seksuaalikasvatuksesta varmuutta ja keinoja tulevaisuutta varten.
Nuoret arvostivat seksuaalikasvatusten avointa ja turvallista sekä keskustelevaa ilmapiiriä.
Koulutukseen osallistuneista ammattilaisista 100% kyselyyn vastanneista
koki, että koulutus tuki heidän ammatillista osaamistaan.

naltaehkäisy, kulttuuriset erityiskysymykset ja
palveluohjaus nuorten ja ammattilaisten kanssa.
Hankkeessa pilotoitiin kevään 2017 aikana
loppuun Muruseni-koulutus- ja seksuaalikasvatuspaketti alaikäisenä Suomeen tulleiden
nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja nuorille. Vuonna 2018 seksuaalikasvatusta
ja –neuvontaa jatketaan Helsingin ja Espoon
kaupunkien rahoituksella.

Safe Stadin tavoitteena on tarjota nuorille turvallista ja mielekästä tekemistä
Helsingissä sekä edistää vastavuoroista kotoutumista helsinkiläisten nuorten
keskuudessa. Kohderyhmänä oli ensisijaisesti 13-20-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret. Työtä tehdään kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisellä työotteella.
Safe Stadi -toiminnassa työskenteli kaksi kokoaikaista työntekijää sekä yksi
osa-aikainen työntekijä. Lisäksi ryhmien ohjaajapareina käytettiin tuntityöntekijöitä ja vertaisohjaajaa. Toiminnassa oli seitsemän vapaaehtoista mentoria.
Safe Stadi -hankekokonaisuuden toteuttajia Loisto setlementin lisäksi olivat
Monik ry, Ellun Kanat sekä Helsingin nuorisopalvelut. Toimintaa rahoitti ja koordinoi vuonna 2017 Helsingin kaupungin nuorisopalvelut.

Loisto setlementin toteuttama Safe Stadi -toiminta tarjosi vuonna 2017 matalan kynnyksen
ohjattua ryhmätoimintaa viidellä eri asuinalueella Helsingissä. Toiminnan tavoitteena oli
vahvistaa nuorten osallisuuden tunnetta ja mahdollisuuksia kokea onnistumisia sekä omassa
ympäristössä että yhteiskunnassa. Toiminta
sisälsi vuorovaikutteisia tyttö- ja poikaryhmiä,
retki- ja leiritoimintaa sekä pop up-kahviloita.
Vuoden 2017 aikana Safe Stadi -toiminnassa

koulutettiin nuoria vapaaehtoisia, jotka toimivat
mentorina viidelle toimintaan osallistuneelle ja
vasta Suomeen muuttaneelle nuorelle. Mentoritoiminnalla edistettiin vastavuoroista kotoutumista ja edesautettiin maahanmuuttajanuoren
suomen kielen taidon edistymistä.
Safe Stadi -hankekokonaisuus päättyi joulukuussa 2017. Jalkautuvaa yksilö- ja ryhmätoimintaa
on kuitenkin tarkoitus jatkaa Loisto setlementti
ry:ssä mm. Tyttöjen ja Poikien Taloilta käsin.

Ryhmätoimintoihin osallistuvilta nuorilta tuli
positiivista palautetta siitä, että ryhmätoimintaa järjestettiin lähellä koulua. Toiminta toi
arkeen mielekästä tekemistä, uusia ihmisiä ja
kokemuksia. Nuoret kertoivat rohkaistuneensa
toiminnan myötä ja elinpiirinsä laajentuneen.
”Tyttöryhmässä oleminen tuntuu siltä, että
oltaisiin yhdessä kuin yksi iso perhe... En ollut
pystynyt aiemmin hakemaan kesätyöpaikkoja,
koska kukaan ei ollut auttanut minua suomenkielisen cv:n teossa, ennen (Safe Stadi) työntekijän tapaamista. Tyttöleiri oli niin ihana, se oli

eka kerta, kun lähdin matkalla ilman äitiä. Nyt
olen rohkeampi ja haluan lähteä uudestaan tyttökerhon ja samojen ohjaajien kanssa leirille. ”
Yhteistyötahot olivat erityisen tyytyväisiä
kahvila- ja mentoritoimintaan. Ryhmien kautta nuorille pystyttiin tarjoamaan tekemistä ja
puuttumaan ryhmän sisällä esiintyneeseen
keskinäiseen syrjintään ja kiusaamiseen.
”Minulla ei ole ollut juurikaan ystäviä. Mentori
on ensimmäinen suomalaisen ystävä ja hänen
kauttaan voi tutustua suomalaiseen kulttuuriin.”
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Sosiaaliset tulokset

Hankkeen toiminta toteutui seksuaalikasvatusten, seksuaalineuvontavastaanoton sekä
koulutusten ja konsultaatioiden kautta. Seksuaalikasvatuksia toteutettiin peruskouluissa,
ammatillisissa oppilaitoksissa, monikulttuurisissa ryhmissä, lastensuojelussa sekä erityistä
tukea tarvitsevien nuorten ryhmissä.
Seksuaalineuvontaa toteutettiin Pop In
-seksuaalineuvontapäivystyksissä sekä yksilöllisten ajanvarausten kautta Tyttöjen ja Poikien
Taloilla ja jalkautuen oppilaitoksiin.
Konsultaatiota ja koulutusta toteutettiin
kouluihin ja oppilaitoksiin sekä vastaanottokeskusten ja nuoriso- ja sosiaalitoimen ammattilaisille. Myös vanhemmille tarjottiin seksuaalikasvatuksellista tukea. Toiminnassa nousivat esiin
seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan en-

Safe Stadi

Sosiaaliset tulokset
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Toiminnan tavoitteena on vahvistaa
10–28-vuotiaiden nuorten seksuaali- ja
lisääntymisterveyttä sekä voimavaroja,
seksuaalioikeuksia ja seksuaalista itsetuntemusta.
Toiminta toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella Helsingin
ja Espoon Tyttöjen Talojen sekä Helsingin
Poikien Talon yhteishankkeena. Vuosi 2017
oli hankkeen kolmas ja viimeinen vuosi.
Rahoitus kattoi vuonna 2017 1,5 työntekijän resurssin.
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Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hanke
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Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena toteutettiin suunnitelmien mukaan ryhmätoimintaa,
jossa yhdistyivät liikunta, teatteri ja sosiaalisen nuorisotyön osaaminen. Toimintaa tarjottiin ympäri pääkaupunkiseutua 15–25 vuotiaille nuorille kouluissa ja oppilaitoksissa
sekä yhteistyössä järjestöjen kanssa nuorten
vapaa-ajan toimipisteissä.
Toiminta käynnistettiin keväällä 2017 rakentamalla yhteistyöverkkoja yhdessä hankkeen päähakijan Diakin ja kahden muun osatoteuttajan Q-teatterin ja Wau-ry:n kanssa.
Jokaista ryhmää ohjasi teatterin ja liikunnan
ammattilaisen muodostama työpari, toisinaan
kolmenkin ohjaajan muodostama tiimi. Nuoret
olivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ryhmien sisältöjä yhdessä ammattilaisten kanssa. Ryhmissä yhdistyivät itseilmaisu,
liikunta ja teatteri nuorten itse toivomalla
tavalla.
Vuoden aikana toteutettiin useita ryhmiä
kouluissa, oppilaitoksissa sekä Loisto setlementin eri toimipisteissä. Tarvittaessa nuoria

Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hanke (2016-2019) yhdistää esittävää taidetta,
liikuntaa ja sosiaalista nuorisotyötä luovalla tavalla. Valtakunnallista hanketta
koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja mukana toiminnassa osatoteuttajina
ovat Loisto setlementti, Q-teatteri, WAU ry, Kainuun Liikunta ry ja Kajaanin kaupunginteatteri. Lisäksi mukana oli useita yhteistyökumppaneita, kuten oppilaitoksia,
peruskouluja ja lukioita, sairaalakouluja sekä järjestöjä. Hankkeessa työskentelee
Loisto setlementistä yksi työntekijä. Hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastolta.
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tuettiin yksilöllisesti. Ryhmät olivat lyhimmillään parin kerran työpajoja ja pisimmillään yli
kymmenen kerran ryhmiä. Kesällä 2017 hanke
toteutti yhteistyössä Poikien Talon kanssa
heidän kävijöilleen Poikien draamaklubin sekä
Helsingin Tyttöjen Talon kanssa Tyttöjen Teatterileirin. Kolmipäiväisellä Tyttöjen Teatterileirillä keskityttiin oman ilmaisun kehittämiseen
ja havainnoista esitykseksi etenemiseen. Syksyllä Q-teatterin tiloissa käynnistyi esitykseen
tähtäävä teatteriryhmä. Hanke osallistui vuoden aikana myös erilaisiin tapahtumiin, kuten
hiihtolomaviikon Reaktori-tapahtumaan, opettajille ja nuorisoalan toimijoille suunnattuun
Oppimisen Fiestaan ja kesällä Kalliola Rockiin.
Toimintavuoden aikana huomattiin, että
osallistujia oli haasteellista saada mukaan
vapaa-ajalle perustettaviin ryhmiin. Nuoria
pyrittiin tavoittamaan verkostojen sekä eri
toimintojen ohjaajien ja some-mainonnan
avulla. Parhaiten nuoria tavoitettiin koulujen ja oppilaitosten kautta sekä silloin, kun
nuoriin oli jo olemassa jonkinlainen kontakti
esim. tutun ohjaajan kautta.
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Ryhmissä tehtyjen harjoitusten koettiin auttavan
jokapäiväisessä elämässä, lisäävän itsevarmuutta
ja rohkeutta ottaa omaa tilaa.

KUVA: Kimmo Turtiainen

Nuoret olivat saaneet paljon oivalluksia itsestä ja ryhmässä toimimisesta sekä siitä, miten

jännitystä voi hyödyntää esimerkiksi esiintyessä. Nuoret toivat esiin myös luottamuksen lisääntymisen, yhtenäisyyden kasvamisen sekä
avoimuuden ja heittäytymisen lisääntymisen.
Yhteistyökumppanit olivat havainneet nuorissa
muutoksia, kuten normaalia positiivisempaa ja
rohkeampaa asennetta, ryhmähengen vahvistumista sekä uuden oppimista.

Sosiaaliset tulokset

Toimintaan osallistuneet nuoret kokivat toiminnan mielekkääksi ja pääsivät vaikuttamaan
tekemiseen ja sisältöihin. Nuoret toivat esiin
kokemuksiaan uuden oppimisesta ja oivalluksia
siitä, miten opittua voi jatkossakin elämässä
hyödyntää. Ryhmissä tehtyjen harjoitusten
koettiin auttavan jokapäiväisessä elämässä,
lisäävän itsevarmuutta ja rohkeutta ottaa omaa
tilaa.
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Digityön hanke
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Hankkeen päätavoitteena on tarjota
yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia erityisesti niille Loisto setlementin toimintakentän nuorille, jotka
eivät pääse kasvokkaisten toimintojen
piiriin. Tämän lisäksi toiminnassa jo mukana oleville nuorille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua digitaalisen työn
suunnitteluun, toteutukseen ja sisällön
tuotantoon eri toiminnoissa. Toiminta
tukee Loisto setlementissä tehtävää
kasvokkaista nuorisotyötä.

nuorten esittämiä kysymyksiä ja niihin saatuja ammattilaisten vastauksia ja saavat tätä
kautta vertaistukea. Kysymys-vastauspalstalla
vastattiin vuoden 2017 aikana nuorten kysymyksiin liittyen murrosikään, ihmissuhteisiin,
mielialaan, seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen
suuntautumiseen.
Syksyllä 2017 hankkeen työntekijä kartoitti Loisto setlementin työntekijöiden nykyistä
digitaalisen osaamisen tasoa sekä osaamisen
kehittämisen tarpeita. Tavoitteena on tuoda
digitaalinen työ osaksi kaikkea nuorten kanssa
tehtävää työtä aiempaa voimakkaammin.

Sosiaaliset tulokset
Chatiin osallistuneiden nuorten palautteissa
84% nuorista oli antanut hymynaamapalautteen ja noin 11% oli antanut neutraalin naaman.
Nuorten antamissa kirjallisissa palautteissa
näkyi kiitollisuus saatua tukea kohtaan.
”<3 helpottaa ihan sikana et on päässy puhumaan jollekkin näistä asioista. Ihanaa kun olit
taas täällä oot super <3

Työntekijäarvioinnissa näkyy, että 50%
keskusteluista nuorten kanssa sujui hyvin
tai erittäin hyvin. Nuoren koettiin saavan
apua, tukea tai ohjausta asiaansa noin
puolissa keskusteluista. Nuorten kanssa
käsitellyissä teemoissa korostuivat seksuaalisuus ja seksi sekä perhesuhteet ja
ihmissuhteet.

P A J A

Loisto Paja
Työpajatoiminta käynnistyi elokuussa 2017. Toiminta alkoi yhteistyökumppaneiden kanssa verkostoitumalla, vastaaviin toimintoihin tutustumalla sekä nuorten rekrytoimisella. Toiminnan
suunnitteluvaihe jatkui marraskuuhun saakka,
jolloin ensimmäinen ryhmä kokoontui ja varsinainen nuorten työpajatoiminta käynnistyi.
Työpajatoiminta alkoi sopimalla nuorten
kanssa ryhmätoiminnalle yhteiset ohjenuorat,
valmistamalla yhdessä ruokaa sekä pohtimalla
työpajatoiminnan sisältöjä. Tiivistä yhteistyötä tehtiin Osallistava ja liikunnallinen teatteri
-hankkeen, Lapinlahden Lähteen We Pop Up

-hankkeen sekä Kallio-liikkeen toimintojen
parissa. Osallistava ja liikunnallinen teatteri
auttoi nuoria ryhmäytymään ja ideoimaan toimintaa sekä vahvisti kehollista olemista. We
Pop Up -hanke pyrkii luomaan vapaaehtoistoiminnan mallia kulttuuri- ja luontotapahtumien
järjestämiseen.
Loisto-pajalaiset toimivat Kallio-liikkeen
Korttelikeittiön apuna Puuroa & kavereita
-Unelmapäivän joulutapahtumassa, leipoivat jouluterveyhdyspipareita muille toimijoille markkinointihenkisesti sekä valmistelivat
vuoden 2018 tapahtumien suunnittelua.

Loisto Pajan tarkoituksena on vähentää
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella
olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Loisto
Paja on starttivalmennuksena toteutettavaa työpajatoimintaa, joka painottuu
erityisesti kulttuurituotantoon ja tapahtumajärjestämiseen. Työpajan kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka
tarvitsevat sosiaalista kuntoutusta ennen
seuraavien askelien ottamista. Työpajassa harjoitellaan itsetuntemukseen, hyvinvointiin, osallisuuteen, kansalaisuuteen
ja urasuunnitteluun liittyviä taitoja sekä
ryhmä- että yksilömuotoisesti. Työpaja
tarjoaa nuorille sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta, työvalmennusta, elämänhallinnan tukea sekä
yksilövalmennusta.
Vuonna 2017 Loisto Pajassa työskenteli yksi työntekijä. Toimintaa rahoittaa Aluehallintovirasto.

Nuoret kokivat työpajan onnistuneen
yhdistämään aitoa työelämää, tapahtumien toteuttamista, vastuuta, asioiden hoitamista sekä työyhteisön osana olemista.
Nuoret kokivat myös saaneensa tukea
ja varmuutta itsenäisesti toimimiseen
ja haastavien elämän asioiden selvittämiseen ja vuorovaikutustilanteisiin.
”Täs on hyvässä tasapainossa tuki
ja turvallisuus ja toisaalta puskettu
haastamaan itseään ja onnistumaan.”
”Tunne, että eka kertaa on tullut kuulluksi ja nähdyksi. Se läsnäolo, arvot
todella näkyy toiminnassa... Et on ok
puhua kaikesta eikä pelota puhua
mistään, turvallinen ja luotettava olo
siinä.”
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Sosiaaliset tulokset

Loisto setlementin digitaalinen nuorisotyö eli
murrosvaihetta vuonna 2017, kun e-Talo-hanke,
jonka puitteissa digitaalista nuorisotyötä oli kehitetty vuosina 2013–2016, ei saanut lisärahoitusta.
Hankkeessa kehitettyjä työmuotoja, kuten chatia
ja kysymys-vastauspalstaa haluttiin kuitenkin
jatkaa, ja keväällä 2017 digitaaliseen nuorisotyöhön haettiin rahoitusta Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Hankerahoitus saatiin kesällä, ja
työntekijä aloitti työskentelyn lokakuussa 2017.
Hankkeen toimintaan kuuluu nuorten tukeminen kysymys-vastauspalstan, viikoittaisen
chatin ja ryhmä-chattien kautta. Hankkeessa
kehitetään Loisto setlementin työntekijöiden
digitaalista osaamista, jotta toiminnassa voitaisiin tukea nuoria entistä paremmin ja monipuolisemmin.
Vuonna 2017 kahdenkeskinen chat oli
avoinna kerran viikossa kahden tunnin ajan,
ja siellä oli 1–4 työntekijää chatia kohden. Digitaalisen työn koordinaattori koordinoi digitaalisen työn tiimiä ja oli mukana chatissa.
Chat-keskusteluiden teemoina olivat muun
muassa seksuaalisuus, sukupuolisuus, yksinäisyys, ihmissuhteet, ahdistus ja itsetuhoisuus.
Nettisivuilla olevan kysymys-vastauspalstan kautta nuoret pääsevät lukemaan muiden

L O I S T O

T O I M I N T A

L U K U I N A

T O I M I N T A

Lukuja

Silmu-toiminta

1665 käyntikertaa
174 yksilöllisesti tuettua nuorta
20 ryhmää

Vuonna 2017
Loisto Setlementti

L U K U I N A

Poikien Talolla

4487 käyntikertaa
182 suunnitelmallisesti
tuettua nuorta

17 ryhmää

ry:n toiminnassa oli
säännöllisesti mukana

1336

Saunalahden
tukiasuntoyhteisö

lasta ja nuorta.

1065 käyntikertaa
20 asukasta vuoden aikana
3 säännöllistä ryhmää

Vapaaehtoisia

Sopu

628 käyntikertaa
9 ryhmää
21 yksilöasiakasta

oli mukana
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toiminnassa
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Käyntikertoja

Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hanke

kertyi yhteensä

26 519

KUVA: Marko Simonen

Vuoteen 2017 mahtui
tuhansia kohtaamisia.

Helsingin
Tyttöjen Talolla

7113 käyntikertaa
473 suunnitelmallisesti kohdattua nuorta
45 ryhmää

Espoon
Tyttöjen Talolla

4058 käyntikertaa
43 yksilöllisesti tuettua nuorta
23 ryhmää

1117 käyntikertaa
12 ryhmää

Safe Stadi

1376 käyntikertaa
90 yksilöllisesti tuettua nuorta
10 ryhmää

Digitaalinen
verkkonuorisotyö
Chatissa ja kysymys-vastauspalstalla vastatut kysymykset

1116

Loisto Paja

(käynnistyi marraskuussa)

71 käyntikertaa
1 ryhmä

Taseet

Vuosi 2017 oli taloudellisesti ylijäämäinen
77 944 €. Oman pääoman alijäämä on korjaantunut viime vuosien aikana ja Loisto setlementti
on pystynyt vakauttamaan taloudellisen asemansa. Oma pääoma on nyt 85 410,50 €. Lois-

VASTAAVAA

to setlementti on saanut tukea vuoden 2017
aikana seuraavilta tahoilta: STEA, Helsingin
kaupunki, Espoon kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Aluehallintovirasto, ESR sekä useat eri lahjoittajat.

31.12.2017

31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT

Tuloslaskelma

Talous
VARSINAINEN TOIMINTA

31.12.2017

31.12.2016

TUOTOT
Tuotot

2 749 509,66

2 040 720,84

TUOTOT YHTEENSÄ

2 749 509,66

2 040 720,84

-2 125 781,33

-1 652 832,69

KULUT
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
KULUT YHTEENSÄ

Aineettomat hyödykkeet

-

-

Muut pitkävaikutteiset menot

-

-

Peruskorjaus Hämeentie 13

14 145,00

-

80 034,73

38 647,68

VARAINHANKINTA

Muut saamiset

4 318,79

4 891,25

Tuotot

Siirtosaamiset

50 430,54

11 155,98

Kulut

134 784,06

54 694,91

TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ

-3 536,33
-633 999,69

-448 165,92

-2 763 317,35

-2 100 998,61

-13 807,69

-60 277,77

42 582,26

47 237,07

-

-

42 582,26

47 237,07

11,00

239,64

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saatavat
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Myyntisaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

914 162,51

564 930,79

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Rahat ja pankkisaamiset

1 048 946,57

619 625,70

VASTAAVA YHTEENSÄ

1 063 091,57

619 625,70

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut

VASTATTAVAA

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

-4 001,35

-5,37

-3 990,35

234,27

-12 806,43

-11 231,42

OMA PÄÄOMA
Lahjoitusten rahasto

18 792,68

18 792,68

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

-11 326,40

-61 059,97

Tilikauden yli-/alijäämä

77 944,22

49 733,57

85 410,50

7 466,28

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

Lyhytaikainen vieras pääoma
486 204,09

270 021,24

Ostovelat

53 863,76

34 016,94

Siirtovelat

361 057,00

222 772,54

76 556,22

85 348,70

977 681,07

612 159,42

1 063 091,57

619 625,70

Muut lyhytaikaiset velat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

YLEISAVUSTUKSET
Yleisavustukset

VIERAS PÄÄOMA
Ennakkomaksut

TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ

62 540,00

62 540,00

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ

53 160,00

62 540,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

77 944,22

49 733,57
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Johtokunta
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Hallinto

Loisto setlementti ry:n hallinnossa työskentelee toiminnanjohtajan lisäksi kaksi kehittämispäällikköä sekä taloudesta vastaavat
henkilöt, joita ovat taloushallinnon kehittämispäällikkö ja palkanlaskija. Taloushallinnon
palveluja on ostettu lokakuun loppuun saakka
Kalliolan kannatusyhdistykseltä ja marraskuun
alusta Suomen Setlementtiliitolta jäsenpalveluna. Loisto setlementti ry:n ylin päättävä
taho on yhdeksänjäseninen johtokunta. Johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Nasima
Razmyar (kesäkuuhun 2017 saakka), varapuheenjohtaja Maarit Kivistö, Heidi Nygren, Ujuni
Ahmed, Sanna Väyrynen, Sirpa Raitanen, Kirsi
Lohtander, Liisa Ojala ja Jaakko Tyni. Johtokunta kokoontui vuonna 2017 viisi kertaa ja tämän
lisäksi pidettiin strategiaseminaari. Yhdis-

tyksen vuosikokous pidettiin maaliskuussa ja
syyskokous joulukuussa.
Syyskokouksessa joulukuussa 2017 valittiin uusien sääntöjen mukaisesti Loisto setlementin hallitus vuodelle 2018. Hallitukseen
kuuluvat puheenjohtaja Maarit Kivistö ja varapuheenjohtaja Jaakko Tyni sekä jäsenet Ujuni
Ahmed, Marisel Soto Godoy ja Iikka Lovio.
Loisto setlementti ry:n johtoryhmässä on
kuusi jäsentä. Johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtajan lisäksi eri toimintayksiköiden johtajat ja Loisto setlementti ry:n kehittämispäälliköt.
Johtoryhmä kokoontui vuonna 2017 kymmenen
kertaa ja kokoontui lisäksi kehittämisseminaareihin kahdeksana päivänä. Loisto setlementti
ry:n toiminnanjohtaja oli mukana Kalliolan setlementin johtoryhmässä kevääseen 2017 saakka.

Kirsi Mäntyniemi-Sipilä

Henna Kolehmainen

toiminnanjohtaja

kehittämispäällikkö

Milla Holmberg

Yhteystiedot

Hallinto

Loisto setlementti ry
Hämeentie 13 A (käynti B-rappu)
00530 Helsinki

www.facebook.com/Loistosetlementti/
www.loistosetlementti.fi

Toiminnanjohtaja
040 500 7928

Sukupuolisensitiivisen työn koordinaattori
050 351 7250

Kehittämispäälliköt
050 336 9686 / 040 027 3046

Digitaalisen työn koordinaattori
050 502 0202

HELSINGIN TYTTÖJEN TALO
Hämeentie 13 A, 4. krs, 00530 Helsinki
www.tyttojentalo.fi
Tyttojentalo@tyttojentalo.fi
Helsingin Tyttöjen Talon johtaja
050 3638563

SEKSUAALITERVEYSTYÖ
Matalankynnyksen jalkautuva
seksuaalikasvatus- ja neuvonta
(Tyttöjen Talot ja Poikien Talot)
Vastaava projektityöntekijä
0400 877 442

OTAVA - SEKSUAALIVÄKIVALTATYÖN HANKE
www.otava-hanke.fi
Vastaava ohjaaja / 041 526 4685

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

ESPOON TYTTÖJEN TALO
Lintuvaarantie 2, 4. krs, 02650 Espoo
www.espoontyttojentalo.fi
info@espoontyttojentalo.fi
Espoon Tyttöjen Talon johtaja
050 442 21 73

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

kehittämispäällikkö

Nasima Razmyar

Maarit Kivistö

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Heidi Nygren

Ujuni Ahmed

jäsen

jäsen

Sanna Väyrynen

Sirpa Raitanen

jäsen

jäsen

Kirsi Lohtander

Liisa Ojala

jäsen

jäsen

Jaakko Tyni
jäsen

SORELLA
Monikulttuurisen jalkautuvan tyttötyön hanke
Vastaava ohjaaja
050 468 91 30
SILMU - TUKEA NUOREEN VANHEMMUUTEEN
Hämeentie 13 A, 3. krs, 00530 Helsinki
www.silmutoiminta.fi
silmu@loistosetlementti.fi
Silmu-toiminnan esimies
040 198 8207
POIKIEN TALO
Sörnäisten rantatie 31 A, 2. krs
www.poikietalo.fi
Poikientalo@poikientalo.fi
Poikien Talon johtaja
050 5824433

SOPU – KUNNIAKONFLIKTEJA
ENNALTAEHKÄISEVÄ YHTEISÖTYÖ
Kinaporinkatu 2 C (sisäpiha), 00500 Helsinki
www.soputila.fi
Vastaava projektityöntekijä
040 192 0815
OSALLISTAVA JA LIIKUNNALLINEN
TEATTERI -HANKE
Vastaava ohjaaja
040 198 8208
TYÖPAJATOIMINTA
Vastaava ohjaaja
050 449 3006
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www.loistosetlementti.fi

liitto
ROHKEASTI IHMISEN PUOLELLA

